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IV. RÉSZ.
Az egyházmegyei különféle intézetek.

I. FEJEZET.

A papi nyugdíj-intézet.

1. §. A k i é r d e m ü l t  és r o k k a n t  á l d o z á r o k  n y u g d í j 
i n t é z e t e ,  a g y ő z e l e m r ő l  n e v e z e t t  Bol d .  S z ű z  M á r i a

v é d l e t e  a l a t t .
Ezen egyházmegyei intézetnek, mely az Úr szőlejében a nap 

hevét és terhét vivő, kifáradt, vagy más egyházi tisztségek vitelé
ben meggyöngült és elaggott papokat karolja föl, első alapjait gr. 
Kolonich Zsigmond (de Kollográd) váczi püspök (1709 — 1716) és 
Berkes András nagyprépost, meg Káló Ferencs váczi kanonok vetet
ték meg olyképen, hogy ezen nagyprépost 2000, e kanonok pedig 
1000 irtokat ajánlott meg ezen oly nemes ezélra. Idő folytán ezen 
alapítvány hagyatékok, kanonokok és plébánosok ajánlataiból, melyek 
az 1802-ki egyházmegyei statutum erejénél fogva, majd a hagyaté
kok, majd pedig minden egyes áldozár végrendeleti vagyonából vé
tetni szoknak, — nagyobb gyarapodásnak indult s az áldott emlékű 
gr. Nádasdy Perencz, előbb váczi püspök (1823—1845), aztán kalo
csai érsek adománya folytán, a ki ugyan 1845. évben 2000 (Mon. 
Conv.) 1851-ben pedig végrendeletileg 4000 (Mon. Conv.) forintokkal 
jelentékenyen növelte az alaptőkét, melyet jótékony adományokkal 
1858-ban Boskoványi Ágoston akkor váczi (1851—1859), jelenleg 
(1886.) pedig nyitrai aranymisés püspök ő nmlga, és az egyházme
gyei papság bőkezüleg gyarapitott; Peitler A. József v. püspök ő 
nmlga is, több éveken át ezen alap növelésére 1000 irtokat adomá
nyozván, 1875. évben pedig ezen nyugdíj alap pénztárába nevezetes 
összeget tevén be, s más egyházmegyebeli papok bőkezűségéből is 
oly állapotba jutott az, hogy hozzájárulván a segélyalap jótéteménye 
is, mely Peitler A. József v. püspök elnöklete alatt 1876. évben tar
tott egyházmegyei gyülekezetben, a tdő papság által magára vállalt 
önkénytes megadóztatás folytán, olyképen, hogy évi jövedelméből ki-ki a 
jelzett alap javára l°/0 fizet be, s a mely végzést a vallás- s köz
oktatási minisztérium 1878. okt. 2-kán jóváhagyott, — a kiérdemült
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vagy elgyöngült, nyugalom után vágyó papokat, az Ur ezen érde
mes szolgáit már állásukhoz illőbben is elláthatni.

És igy a Dr. Kovách Pál pápai praelatus ő mlga által még 
1845-ben kezdeményezett s majd 4 évtizedig ébren tartott agitatio 
s talaj-előkészités után, végre 1876-ban sikerült a papi nyugdíj-inté
zetet önmegadóztatás alapjára fektetni s azt ekkép több időre biz
tosítani.

Eleinte a nyugalmazott papok, és azután, sok ideig magán- és 
bérbe vett házakban szétszórva laktak. 1776-ban a mostani papnö
velde azon részében kaptak lakást, melynek fölirata vörös-márvány- 
táblába vésve im ez „Meritae sacerdotum Q u i e t i innét meg a sz. 
domonkos-rendiek kolostorába tétettek át, melyben, azok eltöröltet
vén, előbb a hegyes iskolák szabályzatos papjai (Clerici Reguläres 
Scholarum Piarum), azután pedig az Eszterházy-í'éle intézet növen
dékei közel 16 évig laktak, és a mely rendházat I. Eerencz hazánk 
apostoli királya, a kor és betegségek által megtört ezen papságnak 
adományozta 1805. évben, és később, 1813-ban igazi atyai érzülettel 
ezen adományt megerősítvén, abba állandó lakásra beköltöztek. Ezen 
intézet a „Győzelemről nevezett Bold. Szűz Mária“ czimet 1809-ben 
nyerte, és azt a következő váczi székesegyházi kanokok bölcs tapin
tattal kormányozták: 1817 —1838. Bottlik István; 1838—1848. Szar
vas Ferencs; 1848—1855. Tajthy Ferencz; 1855—1862. Bllenbacher 
István; 1862—1871. Balla József; 1871-től Sponer József, mely utóbbi 
alatt ezen alap 1873. és 1882. években az országos és városi 
adótól, úgy szintén az egyenértékűtől is mentesítetett, 1876. évben 
pedig a nyugalmazott papok sorsának könnyítésére nagyon megkí
vánt segélyezés az önkénytes megadóztatás folytán előteremtetett, és 
az 1876. szept. 27., 1879. szept. 3. és 1883. szept. 13-kán tartott 
egyházmegyei gyülekezeteken szabályoztatott.

Miután ezen intézet alapszabályai nemcsak a káptalan, hanem 
a gondozó papság által is a kerületi gyűléseken kellőleg szellőztet
tek, é3 a főtdő káptalan, meg az alesperesi kerületek egyes szava
zatai az egyházmegyei kormánynak illően beterjesztve lőnek, a püs
pök ö nmlga az intézet szervezésére hivatott alkormányozó s az ő 
elnöklete alatt Váczott tartandó közgyűlést 1876. szept. 27-re tűzte 
ki, a melyen jelenvoltak: Neszveda István őrkanok és püspöki al- 
helynök; majd a főtdő káptalan küldöttei: Dr. Kovách Pál apátka
nonok és Sponer József kanonok s kisprépost; a székesegyházi kerü
letből : Spechtenhauser Ferencz alesperes, mácsai plébános és Villásy 
(Vidlicska) István püspökhatvani pléb., — a nógrádiból: Jókúthy 
András alesperes s nógrádi pléb., Ormay (Oravetz) Antal rétsághi 
pléb. ; — a romhányiból: Santhó Ágoston alesperes, romhányi és 
Divéky István nézsai plébános ; — az ecseghiből: Bánó Imre ales
peres, szőlősi és Pletrich István berczeli plébános; — hatvaniból: 
Kanda István alesperes, káliói, és Bolgár József helyettes alesperes 
és jobbágyi plébános; — a gödöllőiből: Povedák István alesperes,
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túrái és Kovács József vácz-sz.-lászlói plébános; — a fóthiból: Orem 
János alesperes, ecseri és Somhegyi (tíkrivaneb) József ő szentsége 
titkos káplánja, f'óthi plébános; — a soroksáriból: Tamásffy Mátyás 
alesperes, haraszti, és Andorfer Alajos vecsési plébános ; — zsámbo- 
kiból: Lovász Antal alesperes és zsámboki s Korber Antal kókai 
plébános; — a nagykátaiból: Illés Elek alesperes, tápió-bicskei és 
Schmidt János ez. kan. úri-i plébános; — alsó-némediből: Pröbsetl 
Pál alesperes, ujhartyáni és Begyács Lénárd sári-i plébános; — a 
kecskemétiből: Bogyó Pál apát, alesperes, kecskeméti plébános és 
Szabó Imre itteni káplán; — a czeglédiből: Fekete Tamás alesperes, 
törteli, és Vághelyi János irsai plébános; — nagyabonyiból: Pove- 
dák János alesperes, rékasi és Baráthi Huszár Antal apát, nagyabo- 
nyi plébános ; — szolnokiból : Nell Ferencs alesperes, alpári és Mo- 
ravszky János ujkécskei plébános ; — kis-kunságiból: Zolnay Ferencs 
apát, alesperes, dorozsmai plébános és Szálé Viktor káplán; — 
h.-m.-vásárhelyiből: Szvoboda József alespei’es, csongrádi plébános és 
Edelényi (Ebst) János derekegyházi curatus, — végre a központi papság 
részéről: Máté János hittudományi tanár és Jung János püspöki titkár.

A kezdet „Veni sancte“ misével történt, aztán a papnövelde 
nagyobb teremében a püspök ő nmlga, mint a gyülekezet elnöke, az 
öszszehivottakhoz magvas beszédet tartott, melynek végével ezen 
kérdést tette föl : „ Vájjon a gyülekezet, az ö utasításával öszhangzólag 
az önkényles önmegadóztatás terhét magára akarja-e venni?“ Mire az 
egybegyűltek egyhangúlag igennel feleltek. Aztán kitüzetvén a tana
kodások pontjai, tudniillik a nyugalmazási kérdés megvitatása és az 
intézet szervezésének fogalmazványa, majd a Deficientia-épület jobb 
karba emelésének módozata, végre a központi bizottsági tagok meg
választása is szükségesül emlittetett föl.

2. §. A p a p i  n y u g d i j-in t é ze t  a l a p s z a b á l y a i .
Tárgyalás alá vétettek az alapszabályok, melyek aztán a kö 

vetkező főbb czikkekben elfogadtatván, a jövőre zsinór-mértékű 
szolgálnak : „ A váczi egyházmegye öregség által megtört vagy máskép 
munkaképtelenekké lett papjainak javára és sorsa könnyítésire, az ön
kényt es önmegadóztatás segélyével magán-pénztár képeztetik a püspök, 
vagy széküresség idején, a káptalani helynök elnöksége és védlete alatt. 
(1—4. §§.) — 5—9. §§. A segélyalap forrásai: a) Az egyházmegyei 
papok jövedelmei után 1% megállapított évenkénti illetékek. — . b) 
Az élők önkénytes ajánlatai vagy a halál-utániak. — c) A százalékú 
részletek a hagyatéki tömegek és örökségektől 2°/0-ban kiszabva. Az 
1%-nyi adóra köteleztetik minden, az egyházmegye czimére fölszen
telt, javadalmas vagy tisztséget viselő áldozár (tehát a káplánok is), 
s tart ezen szolgálmány, mig valaki az egyházmegyéhez tartozik. 
A kőzrejárulási kötelezettség általános, és nem szűnik az meg a nyug- 
pénzrőli önkénytes lemondás vagy leköszönés által. Az adó-illetékek
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ilyképen szabatnak k i : „Minden áldozárok évi jövedelmeiket lelki- 
ismeretesen bevallják, az ily bevallás a kerületi gyülekezetben meg- 
vitattatik, végre minden tételek a központi bizottság által fölülvizs
gáltatnak s aztán megállapittatnak.

8. §. A s e g é l y - a l a p  k e z e l é s é n e k  m ó d o z a t a .
A  segély-alap kezelése (10—19) ilyképen történik·. „A segély

alap admtra a püspök által neveztetik ki a valóságos kanonokokból. 
Ez a tőkepénzeket biztos helyekre adja ki 7°/0 kamatokra, a száma
dásokat évenként elkészíti s a ftdő káptalannak februárhóban bemu
tatja ; azok kivonatait a megbirálás után a gondozó papsággal közli. 
A segély-illetékek éven kint junius és deczember hónapok vége felé 
az alesperesek által öszszegyüjtetnek s az admtrnak nyugta mellett 
kézbesíthetnek. A késedelmesük vagy épen vonahodók, a megelőző in
tés után, az egyházmegyei kormánynak orvoslat végett bejelentet
nek. A nyugpénzek, évnegyed múltával, a parochus által láttamozott 
nyugtatvány mellett vétetnek föl. Egyházmegyei gyülekezetét ezen 
tárgyban minden károm évben öszszehi a püspök, vagy káptalani 
helynök, mint azok elnökei. A gyülekezet áll a működő alesperesek 
és kerületek küldötteiből, úgyszintén a központi papság négy válasz
tottjából. A központi papság által létesített bizottság tagjai az egy
házmegyei gyülekezet által a kebelbeliekből jelöltetnek ki, a kik 
működése károm évig tart. Ezen bizottság elnökségét viseli az admtr- 
kanonok, a ki alatt áll 8 külső és 4 központi áldozár. A központi 
bizottság jegyzője, egy a központiakból megbízott. Az ülés vagy 
gyülekezet, avagy bizottság egész voltát képezi, illetőleg arra 
megkivántatik a tagok felének jelenléte, és a döntés érvényére szük
séges a szavazatok többsége. A központi bizottság határozatai az 
általános gyülekezetnek mindig beterjesztendők.

4. §. A n y u g d i j - i n t é z e t  d í j a s a i r ó l .
Ezen intézet díjasai (20—26. §§.) A nyugdij-intézeti illetmény 

dijrészese lehet minden vácz-egyházmegyei áldozár, a ki javadalma 
vagy hivatalához kötött tisztségek vitelére, lelki vagy testi fogyat
kozás (tehát nem erkölcsi okok miatt) következtén képtelen lett, 
miután t. i. a kerületi gyűlés őt ilyenül nyilatkoztatja ki, és a sz.- 
széki orvos vagy sebész azt esküvel bizonyítja. Erkölcsi tekintetből 
képtelenek a nyugdíjra, kiket a sz.-szék ítél éti leg a hivatal vagy ja
vadalomtól elmozdít. Az évi nyugdíj mennyisége 600 írtban lön meg
állapítva, úgy, hogyha a nyugdíjasok valamelyike akár segélyt, akár 
pedig valahonnét fizetést húzna állandóan, ez az egyházmegye nyug
díj-fizetéséből levonandó lészen. A más megyéből később átveti áldozá- 
rok és világiasitott szerzetes-papok, hogy nyugdijt húzhassanak, előbb 
a központi bizottság által megszabott öszszeget a nyugdíjasok pénz
tárába kell befizetniük. Az adott botrányok és nyilvános kihágátok
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miatt hivataluk vagy javadalmuktól megfosztott papok, a nyugdíj meg
nyerésére ugyan kivételképen képesek, de a központi bizottság az ő 
segélyezésöket esetről-esetre szabályozza. Hogyha ezen alap az ön- 
bénytes ajánlatokból vagy a nyugdíjas papok csekély száma miatt 
idő folytán jelentékenyen fölszaporodnék, a nyugdíjazás rendes öszsze- 
gét aránylag fölemelni lehetend. A díjasok száma rendesen csak 8 le
het, de rendkivülileg többen is részesittethetnek e jótéteményben. 
Óhajtandó mindazonáltal, hogy jobb javadalmakat bíró plébánosok 
azonnal ne nyugdijaztassanak, hanem inkább valameddig segélyeket 
kapjanak.

27—29. §§. A nyugpénzzeli .ellátás megszűnik a halállal, utóbbi 
alkalmazással, más megyéhez átmenettel, vagy a nyugpénzes önkényti 
lemondásával. Az egyházmegyétől elbúcsúzó áldozárok a nyugpénzhez 
vagy a már befizetett illetékekhezi jogot örökre elvesztik. A botrá
nyos életükről itéletüeg meggyőzött nyugdíjasak azonnal képtelenek lesz
nek a nyugdíjra. Hogyha ezen alapot a kitűzött czélra haszonnal al
kalmazni többé nem lehetne: az egyházmegyei papság az ő általános 
gyülekezetében ezen alapítvány sorsáról s annak vagyonáról más, 
egyházmegyei kegyes czélokra tetszés szerint rendelkezhetik. A fő
pásztor ezen alapszabályokat 1878. nov. 30-kán, a 2873. sz. a. meg
erősítette.

5. §. A p a p i  n y u g d í j -  i n t é z e t  t ö r t é n e l m é n e k  f o l y 
t a t á s  a.

II. A nyugdíjazott papok lakára nézve püspök ő nmlga kijelenteni 
méltóztatott, hogy az a következő, további rendelkezésig mostani tényleges 
állapotában meghagyassék. — Végre a főpásztor által ezen intézet 
kormányzójává nyilvánosan Sponer József kisprépost, kanonok és sz. 
Mihály főangyal védlete alatti, váczfelvárosi plébános kijelentetvén, 
aztán a központi bizottság tagjaivá, a megindított szavazással meg
választattak : Dr. Kovách Pál és Or. Virter Lajos káptalaniak, majd 
Jung János püspöki titkár és Máté János hittudományi tanár, belsők, 
— a külső papságból: Bolgár József (38 szavazatból kapott 34-gyet), 
Kanda István 32, Schmidt János 29, Orem János 29, Huszár Antal 
22, Bogyó Pál 22, Villási István 22, és Somhegyi József 19 szava
zattal).

B) Az 1876. évben ezen tárgyban alkotott szabály 15. §. ered
ményéül : ,1879. év szept. 3-kán reggeli 7y2 órakor a váczi papnö
velde nagy termében, főtdő Neszveda István apát, őrkanonok, és püs
pöki alheiynök elnöklete alatt, környezvén ő t: Sponer József prépost 
és kanonok, mint ezen intézet kormányzója és admtra, a káptalani 
és kerületi küldöttek jelenlétében egyetemes gyülekezet tartatott. — 
A káptalan képviselőiül igazoltattak: Dr. Kovách Pál apát, kanonok és 
pesti főesperes, valamint: Dr. Virter Lajos prép. és kanonok, továbbá 
a kerületekből, és pedig a székesegyháziból: Spechtenhauser Ferencz
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alesperes és Villási István phatvani pléb.; — a nógrádiból: Ormay 
Antal helyettes alesperes és Uwira Rudolf berkenyéi plébános; — 
romhányiból: Santhó Ágoston alesp. és Divéky István nézsai plébá
nos ; — az eesegiből: Bano Imre alesp. és Pletrich István berczeli 
plébános; — hatvaniból: Kanda István alesperes és Bolgár József 
jobbágyi pléb.; — gödöllőiből: a betegeskedő alesperes távollétében 
csak maga Kovács József vácz-sz.-lászlói pléb.; — a fotóiból : Orem 
János alesperes és Paulovics Mihály kerepesi pléb.; — soroksáriból: 
Arndorfer Alajos alesp. és Klinhó József taksonyi plébános ; — zsám- 
bokiból: Lovász Antal alesp. és Mihályik Ignácz dányi plébános; — 
nagykátaiból: az alesperes akadályozva lévén, csak maga Schmidt János 
úri-i plébános ; — alsó-némediböl: *Pröbsztl Pál alesp. és Betyács Lé- 
nárd sári-i pléb.; — kecskemétiből: Svacsina György helyettes ales
peres és Kacséra Ágoston Örkényi plébános; — czeglódiből: Fekete 
Tamás alesperes és Smidt Ferencz ez.-berczeli pléb. ; nagy-abonyiból: 
Povedák János és Huszár Antal nagyabonyi pléb.; szolnokiból.· Mo- 
ravszky János alesp. és Bolenszky Imre tószegi pléb.; — Kiskunság
ból : Zdlnay Ferencz apát, alesp. és Agócs János félegyházi pléb.; — 
h.-m.-vásárhelyiből: Szvohoda József alesp. és Vághegyi Ágoston cson
grádi káplán; végre a központi papság nevében: Csávolszky József 
sz. széki jegyző és Vadkerty Ferencz vácz-felvárosi káplán.

A „Peni Sancte“ után jegyzővé jelöltetett ki Csávolszky József 
(n. a., ki előbb), aztán következett az elnök kedves ünnepi beszéde. 
Ezek után Sponer József, az intézet igazgatója előadta a történteket, 
és a központi bizottság három évi működését. Ezen előterjesztés 
Örömmel fogadtatott. — Némely kerületek sürgetésére következett az 
1876. évben jóváhagyott szabályzat átvizsgálása. Érett elhatározás 
után mindazon indítványok, melyek az 5. 6. 7. (kapcsolatban a 13. 
§-kel) 8. 9. 11. 12. 15. 16. 20. 21. 24. és 27. §-kek módosítását és 
megváltoztatását ezélozták, elvettettek.

Végre a központi bizottság tagjai lőnek megválasztva, a káp
talanból : Dr. Kovách Pál és Dr. Virter Lajos kanonokok; a helybeli 
papságból: Vadkerty Ferencz és Csávolszky József; a külsőkből: Bol
gár József és Paulovics Mihály (a 33 szavazatból 31-gyel külön-kü- 
lön), Kanda István 30, Huszár Antal és Schmidt János 22, Orem János 
és Villási István 18, Szvoioda József 16 szavazattal, a kikhez járult 
3 számfölötti ülnök. — Erre az ülés a szokott zártüntetésekkel be
záratott. — A valóságos kanonokok, noha nyugállapotba lépni, vagy 
nyugpénzzel félrevonulni nem szoknak, mégis magok jó szántókból, 
az illetékeket az intézet segélypénztárába szívesen befizetik. Ezen 
alapból az 1884. évben 9 kiérdemült plébános és egy ily parochiális 
admtor láttatott el.

Hogy a váezi nyugdíj-intézet ügyterén annálinkább tájékozhas
suk magunkat, irányozzuk figyelmünket azon emlékiratra is, me
lyet annak lelkes igazgatója, Sponer József váczi kanonok, 1875. juh
15-kéröl keltezve beterjesztett és igy hangzik:
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„A vácz-egyházmegyei papi nyugdíj-intézet alapjának megala
kulásához 1729. évben az első alaptőkét létévé néhai Berkes András 
tolsz, püspök, nagyprépost és váczi kanonok 2000 írtta l; — 1754-ben 
ismét Káló Ferencs váczi kanonok e czélra 1000 irtot áldozott, a 
melyre idővel több hagyományok következtek, valamint a kanonokok 
és plébánosok ajánlatai, a tőkék kamatai és azon százalékok, melyek 
az 1802—3. évről szóló egyházmegyei szabvány alapján, minden el
hunyt váczinegyei áldozár hagyatékából levonatnak. így a nemes 
czélu alapítvány mindinkább növekedett, és a b. e. Nádasdy Ferencs 
gróf és váczi püspök, utóbb kalocsai érsek, kegyes adománya 1845. 
évben 2100 írttal járult ahhoz, mely öszszeget 1851-ben végrendele- 
tileg 4200 írttal gyarapitott. — Később, 1858. évben mlgos Bosková- 
nyi Ágoston váczi, aztán 'nyitrai püspök ő nmlga áldozatkészsége és 
atyai íölhivása folytán a megyei papság önkényt hozott áldozata 
folytán annyira növekedett ezen alap, hogy már 1858. év végén alap· 
tőkéje : 35,903 írt s 3 krt képviselt, folytonos adakozások következ
tén pedig: 1860. év végén már 38,503 frt 31 krt, 1865. év végén 
44,996 frt 11 krt, 1869. végén 48.043 frt s 5 krt, 1871. végén 52,683 
frt s 5 krt, és 1874. év végén 55,768 frt s 5 krt mutat föl alaptő
kében az utolsó átvizsgált s helybenhagyott számadás. (Hogy azóta 
máig, 1886. nov. 9-keig, a tetemes szaporulat folytán az alaptőke 
jóval nagyobb lett, mondani is fölösleges).

„Megjegyzendő, hogy a fönt kitett alaptőkéből 52,880 frt 56 kr. 
után jár 1875. januárhó 1-től fogva 7°/„ kamat fejében: 3701 frt 63 
kr., és 2887 frt 50 krt képviselő államkötvények után 7°/0 és 16°/() 
levonásával egy évre csak 126 frt 75 kr. Öszszesen tehát 3828 frt 
38 kr. — A megyei papság adakozásából befolyna minden évben: 650 
frt 3 kr. Eszerint legalább jelenleg az évi rendes bevétel lenne: 5258 
írt 21 kr. — Azonban, valamint némely adósok kamathátralékban 
vannak, például az 1874. év végével az adott számadás szerint: 1164 
frt 68 kr. kamathátralék mutatkozik: úgy az adakozó és magát még 
1858. évben bizonyos ószszeg évenkénti lefizetésére kötelezett papság 
némelyike is késedelmes az évi quoták beszolgáltatásában, mit az 
1874. évi számtétel eléggé tanúsít, amennyiben a papság részéről be
fizetni kellendett contingens 299 frtnyi hátralékot mutat föl.

„Levonván tehát az évi rendes bevételből, 5258. 21-ből, 1463. 
68 krt, marad befolyt évi bevételül: 3794 frt 53 kr. — Ezen adatok 
kellő földerítése után, vegyük most figyelembe a papi nyugdíj-alap
nak évi kiadásait. I. Nyugdijakra 1874. évben kifizetve lön 3854 frt. 
És pedig 1) B. J. kapott 210; -  2) B. K. 340; - -  3) J. M. 350; 
-  4) P. J. 400; — 5) S. J. 400; -  6) G. L. 500 ; -  7) P. A. 400 
irtokat, és a Tajthy-féle alapítványból sz. mi sékre 54; — 8) D. J. 
300; — 9) H. V. 300; -  10) S. E. 300; — 11) Sz. J. 9 hóra 300 
irtokat. Amazok a nevezett öszszegeket egy évre kapták. Az utolsó 
nyugalmazott pap évi járuléka: 400 frt o. é. és megjegyzendő, mi
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ként G. L., D. I. és S. E. urak a fönt kitett nyugdíjon fölül, a püs
pök ő nmlga magán-pénztárából évenként 100—100 frtot nyertek.

II. Két alapítványi ügyvéd ezen alapból kap évenként 43 frt 
52 krt, az épület gondnoka 27 frt 30 krt. — III. Az épületnek, mely 
rozzant karban áll, csak némileges föntartása évenként legalább 200 
frtot igényel. — IV. Egyenértélci illetékül minden évben fizetni kellett 
előbb 77 írt 82 k r t; állandó házadó fejében : 79 frt 39 k r t ; városi 
pótadó czimén 37 frt 32 krt, tehát öszszesen 194 frt 53 krt. — 1872. 
évig bezárólag a pénzalap után is fizettetett mind állami, mind vá
rosi adó évenkint: 350 frt 56 kr., mely öszszeg azóta idáig kétség
kívül legalább is 400 frtra fölszöktetett volna; de az intézet ez idei 
igazgatója által a gondozására bízott pénzalapnak humanitárius czélja 
és typusa bebizonyittatván,fennek kérvényezése folytán a nevezett 
alap, ezen közel 400 frt évi állami és városi adóteher viselésétől 
1873. szept. 17-kén fölmentetett, úgy hogy már az 1873. évben nem kel
lett többé a kivetett adót lefizetni.

V. Minthogy a mostani, zilált hazai pénzviszonyaink között, és 
a jelen bonyolódott s nehézkes perrendtartás mellett, ezen alap gyü- 
tnölcsözés végett elhelyezett tőkéi, perkereset esetében, az illető jel
zálogra és birtokokra, habár első helyeni betáblázás daczára, és min
den lehető óvatosság mellett, mégis vagy egészen, vagy részben el
veszhetnek, vagy legalább a perköltségek meg nem térítése által meg- 
csonkittathatnak : czélszerünek találtatott, ezen alap kamatai után 
is a szokott gondozási százalékot az illető alapba (fundus curatelaris) 
befizetni, hogy eképen a netán elveszett tőkének pótlása innét biz
tosítva legyen, mi évenként szintén 250—300 frtnyi költséget okoz.

Tartsunk most már egy kis öszszevetést. — Mint már fon ki
mutatva volt, legalább 1874. év végén, a hátrálék levonásával, az évi 
bevétel tett 3794 frt 53 krt o. é. A kiadás pedig nyugdijakra 3854 
frtot, két ügyész és házgondnok járuléka: 70 frt 82 kr; az épület 
föntartására 200 frt, adó fejében 194 frt 53 kr, a gondozási alapba 
fizettetett 315 frt 77 kr., perköltségekre (Benyovszky) 61 frt 57 kr. 
Öszszesen: 4696 frt 69 kr. — Van tehát eszerint 902 frt 16 krnyi 
túlkiadás (supererogatum), mely olykor a kegyelmes főpásztor által 
ezen alapnak minden évre nagylelkűen megajánlott 1000 írtjából, 
máskor ismét, részint a hátrálékban volt, de behajtott kamatokból; 
részint az időközben elhunyt plébánosok hagyatéka után befolyt egy
házmegyei százalékokból pótoltatik ; vagy épen, hogy az amúgy is cse
kély díjjal ellátott nyugalmazott papok rendes időre kielégíthetők 
legyenek, és az ügymenet meg ne akadjon, kölcsönpénz szokott föl
vétetni más alapból, mi azután a számadónak olykor nem kis gondot 
szerez.

Az egyházmegyei papi nyugdíjalap ily álladéka mellett tehát 
valóban óhajtandó lenne, ha a megyei papság valahára önmagáról is 
gondoskodnék, hogy igy a lelkipásztorkodásban sok éveken át, a nap 
heve és terhe viselésében elfáradt papok ne legyenek kénytelenek a
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csekély 3—400 frtnyi díj mellett, jelen drágaságban fanyalogni, ha
nem hogy a kor és betegségek által megtört papok, az emberi tár
sadalomban elfoglalt nem csekély fontosságú állásukhoz illőleg, leg
alább 6—800 frtnyi nyugdíjjal, elhagyatott öreg korukban megvigasz- 
taltathassanak. Mi úgy érvényesíttetnék, ha minél több oly tehetős 
és áldozni kész pap találkoznék, mint a fóth-i plébános úr, ki a papi 
nyugdíj-intézet alaptőkéjét az 1874. évben 1000 írttal növelni töre
kedett. — Különben a megyeszerte megpendített önmegadóztatás rend
szere is óhajtott czélhoz fog vezetni; a mire már a megyés püspök 
ö nmlga és a főtdő káptalan nem egy derék tagja szép példával 
járnak elő.

E szépen részletező előterjesztéshez még csak ezeket adjuk: 
„Kimagaslik az öszszevetésből mindenekelőtt a 902 írt s 16 krnyi 
túlkiadás; továbbá előtűnik azon szemszúró kitétel, hogy a deficien- 
tia-épület (a dömések egykori kolostora) rozzant állapotban van, és 
hogy annak föntartására 1874. évben 200 frt fordittatott, házadó 
fejében 194 f r t '53 kr. elfizettetett. —- E kimutatás alapján végre 
arról kiki meggyőződhetik, hogy a nyug-intézet ügyében minél na
gyobb gyarapodás történik, az annálinkább fog azon kedvező hely
zetbe jutni, mikép tagjai 6—800 frt évi fizetésben részesittethessenek 
majd és igy a test- és lélekben kifáradott, érdemkoszorúzta papok 
éltök alkonyán némi kényelemnek örvendhessenek. — 1885. évben 13 
nyugdíjas papja volt ezen intézetnek.

Megjegyezzük itt záradékul, hogy a vácz-egyházmegyei papi 
nyugdíj-intézet érdekében tartott megyei congregatiót 1876. szept. 27. 
28. 30. s október 1. 3. 4-ki keltezés alatt igen körülményesen leírja 
a „Magyar Állam*-h&n az akkori rendes levelezője e lapnak, ahol 
dr. Kovách Pál pápai praelátus és mások beszédei is előadatnak.

II. EEJEZET.

A váczi papnövelde rövid történelme.
1. §. E z e n  n ö v e l d e  k e l e t k e z é s é n e k  i s m e r t e  t'é se.

Az egyházmegyei ifjú papság nevelésének első alapját Nagy- 
falvay Gergely püspök (1636 —1638) vetette meg 8500 irtokkal, mely 
tőkepénz kamataiból, a váezi egyházmegye részére, a nagyszombati 
egyetemes társodában (Collegium Generale) két növendékpapot láttak 
el. Később Dvornikovich püspök két kispap részére szintén készpénz
ben 6000 frtot adott, Káló Ferencz kanonok pedig ugyancsak kész
pénzben egy ily növendék képzésére 3000 frtot áldozott. Ezen 17,500 
irt tőkepénz évi kamatja 1050 frtot tett ki. így aztán utóbb ugyan
azon intézetben a váczi kispapok száma ötre emelkedett, kikhez Kollo- 
nich Zsigmond püspök (1709—1716) alatt négy járult, ezek e főpász
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tor udvarában neveltetvén. Gr. Althánn M. Frigyes (1718 -1784) 
ezekhez két növendéket adott, s részökre házat is emeltetett a siket
némák mostani intézete átellenében, a melyben jelenleg az irgalmas- 
rendiek vannak, a papnövendékeket törvényekkel is ellátván. Gr. 
Eszterházy Károly (1759—1762) alatt a házi papnöveldében már 23 
kispap neveltetett. — így a papnövelde lassanként szép lendületnek 
indulván, gr. Migazzi Kristóf bibornok és bécsi érsek, mint a váczi 
püspökség örökös admtra (1762—1786), az Althánn-Eszterházy-íéle 
törvényeket megerősítette és másokkal is bővítette.

2. §. A t h e o l o g i c a  p r a e b e n d a  a l a p í t á s a .
Azon okmány, melynek erejénél fogva ezen praebenda megala 

pittatik és a papnöveldéi kormányzósággal egyesittetik, honi nyel
vünkön igy hangzik: „Mi Kristóf, Isten irgalmából a sz. r. e. áido- 
zár-bibornokja, waali és sonnenthumi gróf Migazzi stb. Ami oly gyak
ran és ismét mindenkinél óhajtva volt, hogy a kanonokok száma, mely 
ezen váczi káptalanunkban, idáig 5 volt, növeltéinek, az főtdő Lau
chas Ferencz úr, vál. sebenicói püspök és váczi egyházunk olvasó-ka- 
nonokjának kegyes bőkezűségéből megvalósult. Mivel ugyanis ezen 
egyháznak és megyének már 34 éven át dicséretesen szolgált volna, 
és naponként öregbedvén a korban, magát törődöttnek lenni ismerné, 
10,000 rfrtokat Nekünk és káptalanunknak ajánlott és átadott, hogy 
az ezen tőkének kamatjából egy uj valóságos kanonokság állíttatnék, 
melynek birtokosa a tisztséget mind az egyház-, mind a káptalanban, 
mind pedig a tridenti sz. zsinat határozata szerint, a Jheologus ka
nonok“ hivatalában viselné, és azokban, a mik az egyház és káptalan 
haszna, java és szolgálatához tartoznak, magát vidámnak, szorgal
masnak és készségesnek tanúsítsa minden időben. Azonfölül megaján
lott 30 véka (vagyis kila) tiszta-búzát, és ugyanannyi akó bort, és 
magát kötelezte, hogyha a 10.000 rfrtból, az idők bajai folytán, vagy 
bármi módon valami elveszne, ő minden javaival jót állani fog.

„Tehát a mindenható Isten nagyobb dicsőségére, a Bold. Szűz 
Máriának, a magyarok Nagyaszszonyának és sz. Mihály főangyalnak, 
a mi egyházmegyénk védnökének tiszteletére, ezen kanonokság alapí
tását, ami tdő káptalanunk egyhangú beleegyezésével megengedjük, 
jóváhagyjuk, és ami részünkről a mi püspöki papnöveldénkbmi kor
mányzóságot hozzákapcsolva és neki a papnövelde ugyanazon jövedel
meiből élelmezést és szállást adományozva, megerősítjük, és azt örök 
időkre föntartatni akarjuk, és a fönt nevezett főtdő püspököt és ka
nonokot, a mi tdő káptalanunk egyhangú beleegyezésével jubiláljuk, 
és minden szolgálatok és terhek alól kivettnek nyilatkoztatjuk, úgy 
azonban, hogy az uj kanonoknak, a többi 5 kanonok jövedékeihez, 
bármiben álljanak is azok, épen semmi joga sem legyen, és azokból 
mit sem követeljen, és valamint a beiktatás tényében esküvel kötelezi 
magát az egyház és tdő káptalan azon többi terheire és szolgálatai
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ra, melyek jogosan és dicséretes szokással ezen tdő káptalanban beho
zattak, úgy egyszersmind esküdni fog arra is, hogy a mondott jöve
dékekre nézve soha mi követelést sem fog gyakorolni, hanem megelé
gedvén a Lauchász-alapitványnyal, a theologiai praebenda terhét, mi 
ez Urnák volt, magára veendi, és mig ugyanazon Lauchász úr él, 
évenként a papnöveldének 60 frtot fizetni, és minden hóban az ala
pitó űrért egy sz. misét, halála után pedig, annak napján, évfordu
lati gyászmisét végezni tartozzék. Melyek hitele és erősségéül ezen 
ünnepélyes iratot, a tdő káptalanét és totdő Lauchas X. Ferencz vál. 
püspök űrért kezünk iratával és pecsétünkkel megerősítve kiadni pa
rancsoltuk. Adtuk a mi szokott váczi székelyünkön, 1762. szept. 25- 
kén. Gr. Migazzi bibornok, mk.“

3. §. A p a p n ö v e l d e  t ö r t é n e l m é n e k  t o v á b b i  e l ő 
a d á s a .

Migazzi nagy főpásztor, hogy az egyház leendő szolgái a rítu
sok és sz. szertartásokban, mint a szent kath. hit jelvényei, és a 
benső áhitat szereiben kellőleg oktattassanak, paulai sz. Vincze szerze- 
les papjait hitta meg ezen intézetbe Lengyelhonból. —■ Majd ezen pap
növeldéi épületet az irgalmas-rendieknek adván át, a kispréposti lakot, 
a melyért, egy más, 4000 írton vett házat adott cserébe, és azonfö- 
lül ugyanannyi rfrtokat ajánlott, az uj papnövelde használatára 
megszerezte, és azt ott a székesegyház és püspöki palota közelében, 
mint igen alkalmatos helyen, sokkal ékesebben, szilárdabban, tehát 
tartósabban alapjából építette föl, s ugyancsak borromaei sz. Károly 
védlete alá helyezte, és az 1777-ben építtetni kezdett s a római pap
növelde mintájára épült, eddig hazánkban páratlan belszerkezetü, ily 
feliratokkal: „Sacrae Adolescentium Disciplinae“ — és ,Merita Sa
cerdotum quieti“ ellátott papnöveldét 1780. szept. 12-kén nagy ünne
pélyességgel fölszentelte, a midőn az intézet dicső alapitója, annak 
megnyitását ezen fohászszal teljesítette: „Sis verus huius Seminarii 
Praeses et Custos S. Carole Borromaee, Praesulum Gloria atque Exem
plum! qui forma gregis factus es, et pro sacra adolescentium disciplina 
laborans. — Vigila super domum istam; esto ipsi tutamen et auxilium! 
Qui nunc laborum tuorum uberrimum fructum capis, tibique Deus in 
aeternum merces magna nimis est. Tu patrocinio tuo nos fove, atque 
nobis a Deo, qui solus incrementum dat, inpetra: ut dum velle deorsum 
det et perficere, — nosque confirmet in omne opus, — et benedicat do
mum istam in aeternum. Amen.“

A papnövelde megnyitását annak nagy termében ezen emlék
táblái irat hirdeti:

„CHISTOPHORO. E. COMITIBUS. A. MIGAZZI.
S. R. E. CARD. PRESB. S. R. I. PRINCEPI. 

ARCHIPRAESULI. VIENNENSI. ET. VACIENSI. PONTIEICI. II.
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INSIGNIS. ORDINIS. S. STEPHANI. MAGNAE. CRUCIS. 
EQUITI. ATQUE. A. GENERIS. NOBILITATE. 

ROMANO. XII. — VIRATU.
LEGATIONIBUS. APUD. BENEDICT. XIV. P. M. ET. FERD1.

VI. HISPANORUM. REGE. COMM1TIIS. VATICANIS.
UBI. AB. JOSEPHO. II. IMPERATORE. ET. EJUS. AUGUSTA. 
MATRE. MARIA. THERESIA. UNGARIAE. ET BOHEMIAE

REGINA.
TANTO. NEGOTIO. ILLIUS. PRUDENTIAE. ATQUE. INTEGRI 

TATI. CONCREDITO.
ACCEDENTE. ETIAM. OB. REM. PRECLARE. CONFECTAM. 

IPSORUM. BORBONICOR. PR1NCIPUM. 
SINGULARI. LAUDE. ET. COMMENDATIONE.

MAGNO. DENIQUE. BONORUM. OMNIUM. PLAUSU. 
PIUM. VI. ANTEA. CARD. ANGELUM. BRASCHIUM. UNIVER

SAE. ECCL. PRAEFICIENDI. CURAVIT. 
ALTISQUE. MAGISTRATIBUS. AC. REBUS. PRO. UTRAQUE. 

REPUBLICA. PROSPERE. GESTIS.
DOMI. FORISQUE. CLARISSIMO.

QUOD.
TEMPLO. DIOECESIS. PRINCIPE. PERTINACI. PALUDE.

EXSICCATA.
INGENTI. SUMTU. ET LABORE, AD ROM. MAJESTATIS. 

AEMULATIONEM. EXTRUCTO.
EJUS. SENATU. SEX. PATRIBUS. AUCTO.

XH. NOBILIBUS. ADOLESCENTIBUS. AUT. ORPHANIS. AUT. 
AB. HAERESI. REVOCATIS.

AD. RELIGIONES. AUGUSTUS. PERAGENDAS. PERPETUO.
STABILITIS.

PLURIMIS. ITEM. ALIIS. SACRIS. AUT. ANIMARUM. CURA
TORUM. AEDIBUS.

IN. DIOECESI. VACIENSI. AUT CONSTITUTIS. AUT. IN
STAURATIS.

REM. DIVINAM. SALUTAREMQUE. POPULI. MAXIMOPERE.
PROMOVERIT.

PALATIUM. INSUPER. IN. URBE. ALIUD. IN. SUBURBANO. 
VAC. PONTIF. COMMODO. AEDIFICAVERIT.
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CIVITATE. VERO. POSITIS. JUVEMU. NOBILIU. ET. SEXUS.
SEQUIORIS. EDUCATIONI. DOMICILIIS.

ARCU. TRIUMPHALI.
ADVENTUI. FRANCISCI. I. MARIAE. THERESIAE. AUGU- 

STORÜ. ET REGIAE. EORU. SORORIS.
EX. SECTO. LAPIDE. IN. AETERNUM. TANTAE. DIGNATIO

NIS. MONUMENU. COLLOCATO 
AEDIFCIIS. FORIS, STRATIS. VIIS. AGGEREQÜE. AD. DA

NUBII. IMPETUS. ARCENDOS. 
AMPLIFICAVERIT. ORNAVERIT. COMMUNIVERIT. 

PAUPERUM. INFIRMORUM. ET V1DUARU. INOPIAE. VALE
TUDINI. ET SOLITUDINI.

HABITATIONE. ET. ANNUO. SUBSIDIO. CONSULUERLT. 
QUOD. DENIQUE.

DOMO. HAC A FUNDAMENTIS. ERECTA. ET. BIS MILLE. 
FLORENORÜ. CENSU. LOCUPLETATA.

NOVIS. SCIENTIIS. AC. MAGISTRIS. INDUCTIS. 
SALUBERRIMISQUE. LEGIBUS. INSTITUTIS.

SAC. TYRONU. DISCIPLINAE. MERITAE. SACERDOTU. 
QUIETI. LIBERALITER. PROSPEXERIT.

EJUSDEM. DOMUS. INCOLAE.
PRAESULI. PATRIQUE. SUO. BENEFICENTISSIMO.

DE. DEO. REGE. REPUBLICA. UTRAQUE. AC. DE. OMNI 
HOMINUM. COETU.

MULTIS. NOMINIBUS. IMMORTALITER. MERITO.
HOC. GRATI. ANIMI.

M. POSS.
ANNO. AE. C. M. D. CC. L. X. X. X. (Azaz: 1780.)

Ezen, vörös márványba aranyos betűkkel vésett emlékirat a 
roppant tevékenységű bíboros főpap e város kebelében! számos és 
nagy alkotásait oly szépen adja elő és hirdeti a hálás utókornak . . .

Az építés tulajdonkép 1783. évben lön befejezve és Benedek 
István püspök-uradalmi pénztárnok által ezen évi szept. 3-kán ki
adott számadási kivonata szerint, ezen uj papnövelde létesítése a nagy 
alkotó Migazzi főpapnak 23,498 írt s 7δ/12 dénárjába került. Ezen 
öszszegben foglaltatnak a főtdő Würth kanonok épülete részének 
költségei, melyet ő 8000 írton vett. — A fönt kitett öszszeghez kel
lene még járulni azon anyagok árának is, melyek az uradalmi rak-
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tárból vétettek, de a számadásba be nem hozattak; tudniillik az üres 
tetőcserepek, és azonfelül ezen kimutatás és számadásokban előfor
duló épületi fák, úgyszintén a vas, és mindennemű szállítmányok, 
melyek ezen építkezéshez uradalmi szerekkel tétettek. (LL. a püs
pöki irattárban, a legparányibb részletekig terjedő, évek (1777—17S3) 
szerinti költségvetést. Faso. 2. C. alatt. Acta Seminarii Vaciensis.)

4. §. M i g a z z i  b i b c r n o k  n e v e l é s i  és o k t a t á s i  u t a 
s í t á s a .

E tekintetbeni utasítása igen megható, melyet a bíboros főpász
tor 1771. okt. 29-ről keltezve, az ő váczi papnöveldéje kormányzójá
nak s a többi ezen intézeti tanároknak adott. A mi is honi nyelvün
kön, egész kiterjedésében igy hangzik:

„Hogy a papnöveldék helyes igazgatásától függ az egyházme
gye java, a hívek jóléte, az egész egyházi rend gyarapulása és szen
tessége, ez iránt a zsinatok és legkitűnőbb főpásztorok véleménye és 
ítélete mindig és örökké ugyanaz volt. Minthogy ugyanis azért állít
tattak a papnöveldék, hogy .azok a szép müvek lakai és minden eré
nyek oltárai legyenek; példákkal és parancsokkal, bővelkedjenek, 
szükséges, hogy a növendékek, kik a papságra neveltetnek, a magán 
embernek és az egyház nyilvános szolgájának minden tiszteire nézve 
kiképeztessenek, és azokban legbőségesebben oktatva legyenek.

„Tudjiik ugyan, hogy a minket megelőzött, ezen egyház legjobb 
és legéberebb főpásztorai megérdemlik azon dicséretet, hogy semmit 
el nem mulasztottak avégre, miszerint ami papnöveldénk főképen a 
tudományok és jámborságban virágoznék; de mivel az emberi dolgok 
sorsa oly állhatatlan és siralmas, elannyira, hogy ha a legnagyobbb 
erény lenne is azokban, mégis folytonos ösztönzésekkel buzditandók, 
és serény törekvéssel vezetendők vissza azon tökélyre, a melytől el
térni szoknak, ami kötelmünknek tartottuk, némely intelmekkel, mint 
valami legerősebb fallal, az alkotott törvényeket bölcsen és üdvösen 
megerősíteni és szilárdítani.

„A tapasztalat az a vezér és mester, a kiktől tudjuk, bogy a 
legjelesebb törvények sem elegendők a növendékek képzésére, ha csak 
azok kedélyeibe serény munkával be nem nyomatnak, és azon tisz
tekben, melyek előiratnak, nem gyakoroltatnak eléggé. Akarjuk te
hát, miszerint azon Idkipá sztori utasítás (Pastoralis Instructio), melyet 
a Parochusok részére szerkesztettünk, ami papnöveldéi kispapjaink 
előtt gyakrabban, ismét és ismét olvastassék, és az abban foglalt 
fejezetek úgy fejtessenek ki nekik, hogy abból jól megtanulják, mikép 
kelljen majd viselni magokat, midőn a papnöveldéből kilépvén, a lel
kek gondozására szentelik magokat.

„Viaszlágyságu az ifjúság elméje; tehát ezen korban a legjobb 
oktatásokkal idomítani, a tisztességben megtartani, avagy arra visz- 
szavezetni kell; most a kívánságok megtörendők, ekkor a rósz indu
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latok elnyomandók s majd kitanitandók arra, Hogy a lelkek göndo* 
zójának mik a teendői ; mit kell tenni az ilyeneknek, hogy józanul, áhi- 
t&tosan és igazságosan éljenek e világon; most képezendök tökéletes 
férfiúvá és a Krisztus kora teljességének emberévé, hogy azokat, me
lyek Krisztus szenvedéséből hiányzanak, önmagokban és a rajok bí
zott juhokban betöltsék.

„Hiúban hizelgünk magunknak, és iszonyúan csalódunk, ha 
abban bízunk, hogy az oly hanyag gonddal a növendékek, midőn a 
nyilvánosságra kilépnek, és a hívek gondozását átveszik, mások lesz
nek, mint a milyenekké őket a papnöveldében képeztük.

„Az isteni dolgok, vagyis a theologia tudománya, a legnagyobb 
dicséretet érdemli ugyan, de csak az ilyenbe bevezetett növendék, a 
lelkek ügyeinek szent vitelében kevésre fog menni. Talán finoman és 
a legmagasabb dolgokról bőven fog vitatkozni, de nem fogja tudni: 
milyennek kell lennie, bogy magát Krisztus szolgája és az Isten tit
kainak hű kiszolgáltatójául mutassa. Nem fogja tudni, mily szorgal
mat és éberséget kíván tőle a szentségek kiszolgálása, a betegek és 
haldoklók gondozása, a kisdedek oktatása, a felnőttek tanítása, az 
egyházak tisztasága és a lelkipásztor egyéb, különféle teendői. Az 
ily tisztkedéseket pedig mi lelkipásztori utasításunkba befoglaltuk. 
Tehát a lelkiismereti esetek tanárának azon tisztet szivére kötjük, mi
szerint a mi nevezett ielkipásztori oktatásunk fejezeteit a növendé
keknek előadja és megfejtse. Észrevettük megtörténni nem ritkán, 
hogy valaki pappá szenteltetik, anélkül, hogy a vérnélküli sz. 
áldozat legfontosabb és titok-teljes rítusait s többi sz. szertartásait 
értené; mely tudomány pedig mindenütt ugyan, de legfőkép ezen 
egyházmegyénkben szükséges, ahol a tiszta búza a konkolylyal van 
vegyülve; ahol az ellenségek látják a mi ünnepélyeinket és kineve
tik, és ha azon tényeknek okát adni nem vagyunk képesek, magun
kat és az egyházat megvetésnek teszszük ki.

„Amiért rendeljük: hogy mielőtt valaki valamely sz. rend föl
vételére bocsáttatnék, legyen meg neki annak ismerete, amit a „kath. 
tanítások*-ban jól és bőven megfejtve föltalál, és annálfogva ezen 
legkitűnőbb könyvbeni tanulmányt leginkább ajánljuk nekik. A szent- 
írás egyházi embernek leginkább szükséges. Az több részekre osz
tassák, és az olvasás úgy ajánltassék a növendékeknek, hogy minden 
rendekre, mielőtt azokra előmozdittatnának, azok előirt részei be
tanulva legyenek. — Nem a világi bölcseség kevély szavaiban, ha
nem az Isten erényében, ha valaki aratni akar, szükséges vetnie. A 
sz. beszédek tehát világosak, komolyak és a hallgatók felfogásához 
alkalmazottak, legyenek. Arra oktattassanak pedig a fiatalok, hogy 
mielőtt a szónoklás-, vagy a szentségek kiszolgáltatásához fognának, 
elméjüket az Istenhez emeljék föl, magokat imával készítsék elő, és 
azt, mire másokat tanítanak, áhitatos szívvel gondolják és fontolják 
meg, máskép félni kell, nehogy olyanok legyenek, mint a rezgő érez, 
vagy a zengő czimbalom és mi hasznot sem hajtsanak. Ez volt min-

2
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dig az áhitatos papok szokása, ez a sz. atyáktól előirt szabály. — 
A szent gyakorlatok, melyek megtartatni szoknak, mind az év elején, 
mind a sz. rendek fölvétele előtt, főképen a sz. papok kijelentendő 
hivatásában, mind pedig a minden egyes rendeket illető tisztségek
ben, serényen és gondosan föíhasználtassanak.

„Iszonyú fájdalommal tapasztaltuk, miszerint a lelkipásztorok és 
segédeik, vagyis káplánjaik, a szelídségben nem kis mérvben fogyat
koznak meg, és annálfogva megtörténik, hogy igy mind a rájok bízott 
népet, mind pedig a földesurakat magoktól elidegenítik, a misok kelle
metlenséget okoz; midőn ugyanis a szerény tekintély érteimet és je
lentését, mi nekik a fölszenteléskor ajánltatik, nem jól értik, azzal 
viszszaélnek és a tekintély nevével paraszt-elmét, kevélységet, haragot, 
ellenségeskedéseket takarnak nem ritkán, és egyszersmind vétekkel 
gyakorolják. — Papnöveldénk elöljáróit esengve kérjük az Urban és 
egyszersmind nekik parancsoljuk is, miszerint oda törekedjenek, hogy 
ezen roszat leginkább a növendékektől távol tartsák, és igyekezzenek, 
mikép végre értsék meg, hogy nekik isteni Mesterünk követőinek 
kell lenniök, a ki nekünk parancsolja, hogy tőle tanuljuk meg, mi
szerint ő szelíd és alázatos szivíi. Akkor hasznos lesz a papnöveldében 
a működés, midőn azok, a kikhez tartozik, lélekkel komolyan azon 
lesznek, hogy a növendékek hajlamait, a kedély tulajdonait s a szen
vedélyeket jól kipuhatolják és fölfödjék. Ravasz ugyanis és a szín
lelésre hajlandó és kész a fiatalság, és igen jól tudja hiábavaló széllel, 
mutogatással, koholt beszéddel és arczczal egy ideig a vétkeket elta
karni. Innét van aztán, hogy midőn a papnöveldéből kikerülnek, a 
papság legnagyobb szégyenére és a lelkek kárára vannak! . . .

„Minden évnegyedben valamennyi fejezetekről, miket föntebb 
előadtunk, a segéd-püspök és a mi általános helynökünk előtt vizs
gálat tartassák, és hozzánk őszintén tétessék fölterjesztés a dolgok 
mikénti állásáról. Az ily vizsgálat és nyomozás nemcsak azokat tar
talmazza, melyek az áhitatosságot, erkölcsiséget és a tanulmányokat 
illetik, hanem a házi és személyzeti ügyek is szem előtt tartassanak, 
amint is azonnal következzenek. Az élelmiek mily készlete szerezte
tett minden évnegyedben s mennyi van még fön azokból? Melyek a 
költségek? A kihelyezett pénzből mennyi kamat gyűlt be? Mennyi 
pénz van a papnöveldéi kormányzó kezeiben? Mikről kell gondos
kodni és intézkedni a jövő évnegyedre? — Innét aztán történni fog, 
hogy ha valami költekezés nem volt helyes, valamire nem volt kellő 
gond, vagy elhanyagolás mutatkozott, azt jóvátenni lehet azonnal, 
és a rósz nem hatalmasodván el, a nagy bajok, melyek a szorgalom 
elhanyagoltával a papnöveldét érték, azután elkerülhetők lesznek.“ 
(Ld. Acta Seminarii Vac. Pasc. 2. sub C.)
6. §. A n a g y  f ő p á s z t o r  e g y  e l őbb i  szép h a t á r o z a t a .

Az épen most egész terjedelmében közölt, igazi apostoli lelkű
iéiről tanúskodó főpásztori irat, még máig is üdvös hatással lehet
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az illetőkre, ha azt fontolva olvasgatják, és hangosan hirdeti, meny
nyire áthatva volt e főpap a jó papi képzés szükségességéről, ö tud- 
niilik már előbb is, midőn első ízben bírta a váczi püspöki széket 
(1756 -1757.), ezen utóbbi év áprilhavában ily tartalmú határozatot 
adott ki, mely is honi nyelvünkön igy hangzik:

„Mi gr. Migazzi Kristóf Antal, a sz. r. b. hge stb. jelen soraink 
rendjében adjuk tudtul mindazoknak, a kiket illet: hogy midőn mink 
a váczi egyházmegyének kormányzásában nem egyszer vettük légyen 
észre, mikép a növendékek 12-tös száma, kikből hat a mi borroniaei sz. 
Károlyhoz czimzett papnöveldénkben, hat pedig a Nagyszombat sz. kir. 
városban fölállított egyetemes magyarországi társodában (Collegium ge
nerale). ezen egyházmegyénk részére neveltetnek, épen nem elégséges 
annak nagy terjedelme miatt: annáifogva hivatalunk főpásztori gon
doskodása kívánja, hogy ezen hiányou a legjobb módon, amint most 
tehetjük, segítsünk, növelve ezen váczi papnöveldénkben a kispapok 
számát. E végből az 5 megbízottnak tanácsából, a kik ezek: mlgos 
és főtdő Lauchasz X. Ferencz sibenicói püspök, a bold. sz. Mária 
dombói apátja, a mi váczi székesegyházunk olvasó-kanonokja, Wer- 
thenfelsi Würth Ferencz, a bold. sz. Mária curru-i apátja, ugyanazon 
egyház éneklő-kanonokja, Marthonyi Pál drózó-i prépost, általános 
helynökünk és őrkanonok, de Tuhegli Damiáni János kanonok, szé
kesegyházi főesperes és sz. borroniaei Károly papnöveldéjének kor
mányzója és főtdő Garélli hatvani prépost, a kik jelen voltak és ve
lünk megegyeztek, miszerint az Urban elhunyt főtdő és mlgos Berkes 
András úr, hajdan a mi váczi székesegyházunk nagyprépostja és he- 
racleai püspök által a tanulók részére tett 1000'frtnyi alapítványt, 
úgyszintén az Urban kimúlt főtdő Szappancsy Márton úr ugyanazon 
székesegyház nagyprépostja által ugyancsak a tanulók javára fel
ajánlott 3500 frtból állott alapítványt, minden jogokkal, a sz. Ká
rolyról nevezett váczi papnöveldénkkel, a tridenti sz. zsinat és a mi 
főpásztori tekintélyünkkel egyesítsük, hozzákapcsoljuk, alkalmazzuk 
és abba bekebelezzük, úgy hogy ugyanazon papnövelde kormányzója 
a mondott 4500 frtnyi öszszeget azonnal fölvehesse, és az abból eredő 
évi kamatokat ő maga vagy más általa rendeltek által, ezen határo
zatunk erejénél fogva, a mondott papnövelde nevében szedhesse, és 
ezen egyesítés s bekeblezésnél fogva ama kamatokat a papnövelde 
javára, szükségeire és hasznára szabadon fordíthassa, minden más 
engedély vagy határozat nélkül.

„Azonfölül akarjuk, meghagyjuk és parancsoljuk, hogy a mon
dott tőkepénzből két, a papi pályára kedvet bíró tanuló ifjú láttas
sák el, a kiknek ezen tulajdonságaik legyenek: 1. Legyenek neme
sek, ha ilyenek találkoznak. — 2. Legyenek 15, 16, vagy legfölebb 
17 évesek, hogy igy az ifjúságtól kezdve tanulják meg az Ur igáját 
viselni és ahhoz hozzászokjanak. — 3. Szónoklatot vagy költészetet 
végzettek legyenek. — 4. Birniok kell a latin nyelven kívül még
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három hazai nyelvet, t. i. a magyart, németet és tótot, vagy pedig 
ezekből kettőt legalább tökéletesen. Melyeket mind (elörebocsátva a 
szülők, haza, kor, élet, erkolcsiség, tanulmányok, nyelvek bírása és 
a testi egészség körüli vizsgálatot) sértetlenül megtartatni akarunk. 
És igy határozzuk, alkalmazzuk, egyesitjük és bekebelezzük, azon 
legjobb móddal, a melylyel tehetjük. Kelt Váczon a mi püspöki pa
lotánkból, mint föntebb.“ (Ezen határozat eredetije a papnöveldét 
illető kegyes alapítványok aktái között létezik Fasc. 2. sub C.)

6. §. A p a p n ö v e l d e  p é n z t á r á v a l  e g y e s i t t e t i k  a 
n y u g a l m a z o t t  p a p o k  i n t é z e t e  és a t a n u l m á n y o k é .

Közöljük itt azon határozatot is, amelynél fogva a nagylelkű 
bíboros főpap az ifjú papság növéldéjévél egyesíti a nyugalmazott pa
pok és tanulmányok pénztárát, a mely decretuma 1776. szept. 2-kán 
kelt s honi nyelvünkön igy hangzik: „Mi gr. Migazsi Kristóf stb. 
Minthogy a ránk bízott egyházmegye javára és díszére lenni legin
kább tudjuk, hogy az ifjú papság intézete úgy legyen berendezve és 
ellátva, miszerint abban a lelkek gondozására alkalmas munkásokat 
képezni és bármely papság szükséglete szerint, onnét bizton rendelni 
és kiküldeni lehessen, a mi tdő testvéreink, városi székesegyházunk 
kanonokjai tanácsából is, a fönt említettek kellő valósításául először 
is a nyugalmazott parochusok 20,245, aztán a tanulmányok 4772 rfrt 
73 V2 dénárból álló tőkepénzét, a mondott nyugalmazott papok alap
jához tartozó szőllővel együtt, mindkettőnek künn levő kamataival 
és minden más jogaival, követeléseivel, tartozások és adósságokkal, 
a sz. tridenti zsinat és a mi főpásztori tekintélyünkkel, a horromaei 
sz. Károlyhoz czimzett ifjú papság ugyanazon papnöveldéjével oly vég
ből rendeltük egyesíteni, oda alkalmazni és bekebelezni, hogy a mi ne
vezett papneveldénk kormányzója a fönt említett öszszegeket kezelje, 
azok gyümölcseit és kamatait beszedje és az előforduló szükségekre 
kiadja, illetőleg ezeket tennie szabad legyen. Az évi kamatból be
gyülekező pénzt, mely levonva a szükséges költségeket, az év végé
vel fönmarad, kihelyezni és tőkésíteni köteles legyen.

„ Valamint pedig ezen egyesítés által a fönt nevezett papnöveldénkre 
nem közönséges jótétemény fog háramlani, úgy azon bizonyos és örökös 
kötelezettség kend, miszerint a lelkek gondozóit, a kik vagy a kor, vagy 
az erők hanyatlása, vagy más oknál fogva papi szolgálatuk teljesítésére 
képtelenek lettek, bármily számmal legyenek is, ellássák a jövedelmeikből, 
és rolók, mind az illő élelmezést, mind a lakást és tisztes ruházatot· 
illetőleg gondoskodjanak.

„És mindezeket említett papnöveldénk kormányzója az ő belá
tása s kinek-kinek szüksége szerint eszközölje, és különös gondja le
gyen azokra, a kiknek semmi tulajdonuk sincs, és többé magok ré
szére mitsem szerezhetnek. Reméljük pedig, hogy azon kiérdemült 
lelki gondozók, midőn egészségük engedi, karíngbe öltözve, ünnepeken
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és vasárnapokon s csütörtökön, a konvent-misén, és más ily ünnepé
lyes ténykedéseken, melyek a mi székesegyházunkban végeztetnek, 
jelen fognak lenni. Mi végre nekik a kanonoki székekhez legköze
lebbi két padsorozatban adunk helyet. És igy egyesítjük, alkalmaz
zuk, bekebelezzük és rendeljük. Kelt Vácson szokott székhelyünk 
épületében,“ mint föntebb.

7. §. A p a p n ő  n e n d é k e k  h i t e l e m z é s b e n i  g y a k o r l á 
s u k  s a z o k  s z á m á n a k  g y a r a p í t á s a .

Ugyancsak a bíboros főpásztor 1776. nov 16-kán, mlgos és főtdő 
segéd püspökéhez azon határozatot menesztette, melynek erejénél fogva 
megparancsolja, hogy minden szombaton, as ezen városban létező isko
lákba a papnöveldéből két növendék küldessék ki, kik az ottani gyer
mekeket a kath. hit czikkeiből, a mint azok kora engedi, kikérdez
zék, gondosan megvizsgálván ottani előmenetelöket, és ha ezen leg
fontosabb és legszükségesebb dologban hanyagoknak fogják őket ta 
lálni vagy a tanítókat, azonnal a mlgos helynök urnák adják ezt 
tudtul, nehogy az üdv legfőbb ügyében gyökereket verjen a hanyag
ság. Mi pedig a kis-váczi iskolákat illeti, a hely távolsága és az idő 
zordsága miatt, azokat hetenként egyszer, télen pedig minden hóban 
kétszer fogják meglátogatni, hogy oly nagy időveszteségük ne le
gyen. — Hogy ezen rendeletnek elégtéve legyen, Zerdahelyi Gábor 
általános helynök 1787. jul. 16-kán a váczi papnövendékek által tar
tandó hitelemzések rendjét kiadta, illetőleg a Migazzi által az 1776. 
évben kiadott rendeletet megújította és czélszerübben körülírta.

Ezen papnövelde fáradhatlan kormányzója, Bessegh Mátyás 1796. 
szept. 22-ről keltezve, a váczi papnövelde növendékei számának na- 
gyobbitásúra kettős tervezetet terjesztett be főpásztora ítélete alá és 
a m. kir. httó-tanácshoz, 40 növendék, elegendő elöljárók, szükséges 
tanárok és cselédség illő ellátása s alkalmazásával, a nmlgu httó-ta- 
nácsnak a váczi káptalanhoz intézett rendeleté (1796. május 17. 
10,576. sz.) tartalmához képest. E tervezetből kitűnik, miszerint: a 
papnövelde állításakor, annak kormányzója, a ki egyszersmind a szé
kesegyház főesperese is volt, a papnövelde jövedelmeiből készpénzben 
100 irtot húzott, mely fizetés 1720—1762. évig járt ki. — Fölemlít
jük itt, hogy Zerdahelyi Gábor általános helynök, 1787. jul. 22-kén 
áttette a papnöveldéi elöljárósághoz, a lelkek gondozására magokat 
képező növendékek részére az általa szerkesztett és 11 pontra ter
jedő igen üdvös napi rendet.

8. §. A p a p n ő v é  l^dc a n y a g i  á l l a p o t  á r  a v o n a t k o z ó
d o l g o k .

Tőkepénzeinek állapotaf.1796. évben ez volt: tényleg kihelyezve 
volt ekkor 67,177 írtja. A nyugalmazott papok pénztára, a melyből a 
papnövelde úgy segített magán, hogy szükségleteinek különfélesége
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szerint, gr. Migazzi bibornok ő főmga föntebbi határozatánál fogva, 
egyik évben 200, a másikban pedig 500, sőt néha 1000 frtot is for
dított a maga hasznára, tényleg 23,584 frt s 58V4 krból állott. Ezek 
kamatja per 5°/0, 1117 frt s 12 krt tett ki évenként. — Bezzegh 
Mátyás kanonok s papnöveldéi kormányzó 1799 szept. 15-kén kelt 
iratában tudósítja a püspök ő migát, miszerint a rézműves 1300 frtra 
becsült házát 2000 frtnál alább a papnöveldének átengedni nem 
akarja. E ház a papnövelde szomszédságában lévén, arra ezen inté
zetnek nagy szüksége volt. Az alkudozásra egy itteni papnövendék 
atyját, Horváth nevű volt tiszttartót küldte ki az említett papnövel
déi kormányzó.

Werhenfels-i Würth Ferencz éneklő-kanonok 1762. aug. 19-kén 
kelt iratában, tekintetbe vévén, hogy miután az δ legkegyesebb fő
pásztora, gr. Migazzi Kristóf, a váczi püspökség örökös adtntra, egy 
bizonyos tért, mely a püspöki kert- és székházhoz csatlakozik, és az, 
meg az érintkező káptalani ház kertecskéje között fekszik, és a ne
vezett ház fekvése és pitvara kiegészítésére épen nagyon alkalmas, 
nagylelkűen átengedni és a káptalani házba kebelezni méltóztatott, 
ezt kellőleg meghálálni képes nem lévén, a nagy főpásztornak azzal 
kedveskedik, hogy hálás elismerésül, érett megfontolással, az ő külső 
leértjét, mely a Kálváriára néz, halála utómra a váczi püspöki papnö
veldének adományozza az abban lévő épülettel együtt, mit végrendele
tében is világosan kifejezni fog. Minthogy pedig ezekre neki, élete 
fogytáig szüksége van, arra kötelezi magát, hogy mig él, a nevezett 
papnöveldének évenként 12-irtot fog lefizetni 1763. jan. l-től. Ezen 
szerződvényt az említett főpásztor 1762. aug. 19-kén hagyta jóvá és 
erősítette meg.

Közöljük itt á nagy főpásztornak egy, 1766. márcz. 8-ról kelt 
nevezetes adományozását is. „Viszszakerülvén Nagyszombatból, a jé
zustársasági atyák gondja és vezetése alól, írja a kegyes főpásztor, 
az ifjú papság, ez által nem kissé növekedett meg a váczi papnö
velde növendékeinek száma, és igy a tanintézetet újra szervezni 
szükséges lön. Ahonnét történt, hogy a több egyének tartása és el
látására a papnövelde szűk lett és kevesbbé alkalmas; hogy tehát 
ezen baj orvoslására, a mitől pedig az egész egyházmegyére jótéte
mény és előny háramlik, közreműködjünk, a káptalan házát, mely a 
papnövelde szomszédja és hozzá legközelebb van, ennek hasznára alkal- 
mazandóul tartottuk; a káptalannak pedig, nehogy ez által valami 
kára legyen, a helyett, egy másikat, jobb épületekkel ellátottat, és 
igy mind a becsárra, mind pedig a kényelemre nézve előnyösebbet, 
mely előbb a parochus lakásául szolgált, földesúri jognál fogva pedig 
mihozánk tartozik, adományozunk. Mire a káptalan egyhangúlag bele 
is egyezett. Továbbá, írja a kegyes adományozó, asonfölül hozzáadunk 
egy telket az ntcza felé az útig, a szomszéd részéről pedig a kertet, 
és annak területéből a kerttel egyenlő telket; a szomszédnak pedig 
az ő igy elvesztett telke helyett, egy mást a városon kívül, melyet



23

kertté változtathat át, fogunk adni; és hatalmat adunk a Jánosi-féle 
kanonoknak, hogy az elcserélt telken tetszése szerint építtethessen, 
rendezkedjék és azt bírja. Ezen okmányt mind a főpásztor, mind 
pedig a káptalan aláírta. (Ezen utóbbinak pecsétje már lemorzsoló
dott a szépen nyílt alakban kiállított okmányról.)

A nmlgu httó-tanácsnak, egy 1778. jan. 16-ról keltezett beter
jesztés szerint, ezen papnövelde régibb alapitványozóinak nevei ezek: 
Dvornikovícs püspök 6000, Kolonich Zsigmond bibornok 1000, Káló 
Ferencz 3000, gr. Althánn M. Frigyes 2000, M. Teréz ő fölsége 2400, 
Szikoray Miklós plébános 1500, Lauchasz Ferencz kanonok 1000, Ha- 
novtsík pléb. 200, Petrányi János pléb. 3000, Vaszl János pléb. 700, 
Schmid Godefrid pléb. 900, JBálintffy Péter pléb. 3000, Migazzi bibor
nok évenként segítségül 1050 irtokat adományoztak ezen intézet ja
vára. Vannak jelenleg e megyében oly parocbusok, a kik majd 100, 
majd 50 irtokat, majd többet-kevesebbet ajánlónak föl bőkezűen. E 
szerint az összeg keletkezett alapítványok- és a pléb. urak ajánla
taiból, majd meg az admtrok takarékosságából. Az alapítványi tőke- 
pénz 25,750, a jótevők ajánlatainak öszszege 18,250 frt. Hogy a lelkek 
gondozására alkalmaztathassanak az ifjak, a Szentirás, ágazati hit- 
tudomány- és az erkölcstanban oktattassanak. Régente 7—8 ifjakra 
volt az alapítvány; aztán a növendékek e száma növekedett, úgy 
hogy majd 12, majd több, majd kevesebb vétetett föl, amint az egy
házmegye szüksége kívánta. Jelenleg (1778-ban) tényleg 16 növendék 
képeztetik. Kegyúri jog létezik a Kaló-féle alapítványból egy, és a 
Petráni-ébí'A szintén egy növendékre. Jelenleg e joggal nem él senki, 
hanem a kiket a vizsgálatokon alkalmatosaknak ítél az igazgató úr 
a tanárokkal, azokat beveszi az intézetbe. Ingatlan javai nem voltak 
ekkor a papnöveldének a 4 szőlőn kívül, melyekből annyi bort kapott, 
hogy az egész éven át elegendő volt az elöljárók, vendégek, növen
dékek és a cselédek részére. Az eredeti kötelezvények sok éveken át 
a sz. széki irodában őriztettek, és csak azok másolatai adattak ki 
az admtroknak; de aztán a papnövelde irattárába kerültek azok.

Hogy mily nehéz volt ezen intézet tőkepénzeinek kezelése, kitűnik 
az egy Migazzi korabeli okmányból, a melyben 63-an jegyezvék fői, 
kiknél az akkori 42,950 frtnyi tőkepénz, kisebb nagyobb öszszegben 
elhelyezve volt s többnyire vácziak bírták. Migazzi-nál volt 2000, 
gr. Niczky Kristófnál 2000, Laczkovics Imrénél 1000, Gosztonyi András
nál 1000, Szathmáry Józsefnél 1600, Berhelyi Imrénél 6000, gr. Döry 
Ferencznél 3000, gr. Sztáray Jánosnál 3500, Beleznay Miklósnál 4000, 
a váczi mészárosoknál 2020, Beniczky Károlynál 1830, Velenczey Zsu
zsannánál 1170, Jankovics Lászlónál 2000 frtnyi tőkepénzek voltak 
elhelyezve kamatokra. — Az alapítványi tökepénzek kezelője azok
ból mitsem helyezhetett ki az elöljárók tudta nélkül, nagyobb ösz- 
szeget pedig előleges betáblázás nélkül ki nem adhatott kamatra.

Lauchasz X. Ferencz ő mlga 1761. ápril 13-kán kelt iratában 
(Ld. a sz. széki j könyvet, 135, ülés) a világi papság első tanárának
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1000 frt iokepénzt ajánl meg végrendeletig, s a kamatpótlásul minden 
tanév végén 60 irtot ad a nevezett tanárnak. — Erdekee tudni, hogy 
mikor jutott a váczi papnövelde az u. n. spinyéri szőleje birtokába. 
Ide vonatkozólag igy ir Bajcsy János tiszttartó 1738. ápril 24-kén kelt 
szerződvényben, melyet jóváhagyásával gr. Althánn M. Károly püs
pök is megerősített. „Azon szőlőt, melyet a spinyéri hegyen, néhai 
főtdő Ujfalussy Tóbiás váezi olvasó-kanonok halála után bizonyos 
öszszegen szereztem és eddig békésen bírtam, s a melyet uj beültetés 
és egy másik szőlőnek hozzáadásával jelentékenyen bővitettem, a 
benne lévő házacskával, préssel és gyümölcsössel, úgy nemkülönben 
itt Váczon a püspöki magtári kert végénél lévő kertemet is a váczi 
püspöki papnöveldének 600 rf'rtokban, melyekre nézve már kielégítve, 
vagyok, eladtam; noha ugyan nekem e szőlő és kert többe kerültek, 
s én azokat sokkal nagyobb áron eladhattam volna, de tekintetbe 
véve azt, hogy a nevezett papnövelde én érettem és az én legked
veltebb nőm, Akács Máriáért minden évben egy sz. mise végzését 
elvállalta, a nevezett vételi öszszegben megnyugodtam.“

A püspöki város bírája és tanácsa az 1738. márcz. 17-kén kelt 
iratban bizonyítja, hogy a viszszatért kiküldöttek bizonyítják, misze
rint a papnövelde első szőlejét a papvölgyben, mely az egyik oldalon 
58, a másikon meg 66 öl hoszszu s 19 sorból állt, azon oknál fogva, 
hogy esős időben és bő záporok idejön iszapos földdel borittatik el 
többször, 20 rfrton; másikat meg a Bácska hegyen, mely 52 öl hosz
szu, a fölső végétől meg a középéig 26 öl széles, az alsó végén pedig 
20 öl széles, azon oknál fogva, hogy kocsival hozzáférni nem lehet, 
és a szüretelése nehéz, 16 írton; — a harmadikat meg a Vasashegyen, 
az alján lévő gyümölcsös tekintetéből 10 írtra becsülték. — Káló 
Ferencz papnöveldéi kormányzó 1738. mujus 1-jén bizonyítja, hogy a 
főpásztor engedelmével, a papnöveldére kévéssé hasznos bácskai szőlőt 
a kiküldöttek által kitűzött becsáron, azaz 16 frt on, Havorl Jakab 
káptalani korcsmárosnak örök áron eladta. Ezen Bácskahegy tetején 
lévő, eladott papnöveldéi szőlőnek 16 frtnyi árában Káló Ferencz 
kanonok s papnöveldéi kormányzó parancsára Bcndö András ezen 
intézet szőlőmivese újabban 9000 szőlőtőkét ültetett, és pedig részint 
Kútvölgyön, részint a Látóhegyen lévő szőlőben. Mint ezt u. a. 1738. 
május 1-jén kelt bizonyítványból láthatni, melyet Káló pecsétjével 
is megerősített, s a főpásztorhoz intézett iratában (melyben attól az 
említett szőlők eladhatására engedélyt kér, mivel azok egymástól 
meszsze fekszenek s azért a munkásokat késleltetik, régiek, a szőlő
tők igen gyérek; a fold nagyon sivár, s a munkáltatást sem födözi 
a termés) — megjegyzi, hogy ezek a Bajcsy-tói Spinyéren vett na
gyobb szőlő folytán nem látszanak többé szükségeseknek, sőt inkább 
csak kárára vannak a papnöveldének.

Fölemlítjük itt még, miszerint Bezegh Mátyás e növelde kor
mányzója, a látóhegyi papnöveldéi szőlőt, mint olyant, mely a mivel- 
tetési nagy költségek, távolsága s alkalmatlan volta miatt ezen in*
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tézetre nézve káros, a főmlgú főpásztor beleegyezésével 1780. márcz.
16-kén váczi lakóknak szerződvény mellett eladván, 1781. decz. 20-kán 
ezen eladást a mentességre nézve, a törvény által megkívánt módon 
megerősittetni kéri. (Faso. 2. sub C.)

9. §. A p a p n ö v e l d e  á l d o t t  l e l k ű  j ó l t e v ő i n e k  eml éke .
Ezen intézet alapítványi tőkéinek öszszege 1781-ben már 47,849 

írt 20 krra rúgott. — Jónak látjuk itt közölni azon feleletek kivona
tát, melyek a sz. borromaei Károly védlclte alatti váczi papnövelde
1781. okt. Iá-kén kezdődött és 1782. nov. 2-kán bevégzödött szabály
szerű látogatása (Canonica visitatio) alkalmával tett kérdő pontokra 
adattak, a melyből e papnövelde részére tett következő alapítványok 
s alapítók tűnnek elő, 1774—1786-ig. És ugyan:

Az 1774. évben szept.£26-kán ntdő Petrányi János sz. lászlói 
plébános egy papnövendékre 3000 frtnyi tőkét tett le. Miről főn van 
a sz. széki irattárban az akkori főmlgú főpásztor decretuma. — Ehhez 
hasonló egy másik, mind az alapítványi öszszeg, mind pedig a föl
tételre nézve, t. i. főtdő Bálintffy Péter szecsői plébánosé 1778. jul. 
4-ről, 3000 frtnyi. A főmlgú hg. főpásztor megerősítő okmánya u. o. 
őriztetik. Ezeken kívül, s még ő előttök, főtdő Szikoray Miklós úr, a 
kecskeméti kerület esperese s alsó-némedi plébános, már 1761-ben 
gondolt arra, hogy ezen papnöveldében az ő védszentje, sz. Miklós 
tiszteletére, egy növendék képzésére alapítványt tesz, a mely czélra 
csakugyan u. a. évi szept. 17-kén a püspöki sz. szék előtt 1500 frtot 
leolvasott. (Ld. a sz. széki jkönyvet az 1761. évben, a 363. lapon.)

Bizonyos, hogy a püspökök, kanonokok és plébánosok bőkezű
ségéből ezen papnövelde javára, keletkezése óta, jobb föntartása és 
gyarapítására, sok kegyes adományok és hagyatékok történtek; de 
minthogy mindezek egyetemes lajstroma, a papnövelde vagy a sz. 
szék semmi helyén sem találtatik, és a papnövelde kiadásai és be- 
vételeirőli számadások is sok évekről hiányzanak, azért lehetetlen, 
hogy itt az időről-időre tett kegyes ajánlatok és hagyatékok pontos 
és tökéletes sorozata közöltessék. így hát csak azokat soroljuk itt elő, 
melyekhez valami teher van kapcsolva. És pedig:

1773. évi aug. hóban kapott a papnövelde az Urban elhunyt 
Vászl János nógrádi plébános örökségéből 700 frtot, oly föltét alatt, 
hogy az áldozárok a végrendelkező lelki nyugalmaért évenként 4 
votiv-misét végezzenek. — 1779. ápril 24-kén Manigay György duna
keszi plébános e papnöveldének 500 frtot adományozott olyképen, 
hogy minden évben 12 sz. mise végeztessék a nyugalmazott papok 
által, ha ilyenek vannak, minden egyes miseért egy rfrt adatván ne
kik, a többi kamat pedig a papnöveldének maradjon ezen alapitvá
nyi tőkepénz kezeléséért.

E helyen említendők általában valamik a kegyes ajánlatokról, 
melyek örök emlékezetre méltók: 1761. május hóban gr. Eszterházy Ká-
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roly püspök buzgalma és Salbeck Károly váczi nagyprépost, mint ezen 
papnövelde kormányzójának törekvése folytán, hogy a tudományok e 
papnöveldében fölvirágozzanak az egyházmegyei tanárok működése által, 
nevezetes öszszegeket adtak össze, a melyek 13,855 írtra rúgtak, 
mint ezt a sz. széki irattárban „Oblatum Parochorum“ czimü tőkepénzek 
jkönyve mutatja. — 1767-ben Magyar Ignácz, akkor e papnövelde 
kormányzója, minden egyes esperesi kerületekhez fölhívást intézvén, 
újra buzdította a plébános urak bőkezűségét, mely alkalommal a 
plébánosok a papnövelde építendő uj épületére 852 Irtot adtak ösz- 
sze. Mi a nevezett jkönyv szerint (1769. nov. 23.) egészen ezen épí
tésre lön fordítva. — 1777-ben Bezegh Mátyás papnöveldéi kormányzó 
ezen intézet mostani kertjére némely plébános uraktól részenkint mint
egy 1000 frtot szedett be s ugyanazon kertre adta ki, mint annak 
számadásaiban láthatni, melyek a nevezett irattárban őriztetnek. —
1780. évben Bodonyi Sándor éneklő-kanonok ugyanazon kormányzóval 
az esperesi kerületek gyűléseit fölkeresve, ismételten buzditák a pléb. 
urakat, hogy a jelzett czélra, a papnöveldének adományozzanak, a 
kik is általában 3330 irtokat ajánlottak meg. — Ezekhez járulnak 
még a Tiller József, Jánosi-féle kanonok és sz. Miklósnál! plébános 
által ő főmga előtt a papnöveldére ajánlott 200 írtok. — Azonfölül 
a kecskeméti, félegyházi, soroksári, nagykátai, túrái és berczeli plé- 
plébánosok kineveztetésökkor ezen intézet javára 320 frtnyi segélyt 
tartoztak adni. (Ld. a sz. széki jkönyvet, 8. sz. aug. 22. 1780.)

Már ezekből is eléggé kitűnik, mily hálával tartozik e papnö
velde a plébános uraknak az ő bőségesen nyújtott segélyeikért. --  Mi a 
kertet illeti: gondoskodva lön jókor az Eszterházy által kihasított, 
azután pedig elhanyagolt telekről. Ezt már két év óta Csermák János 
uradalmi tiszttartó elfoglalta, árokkal körülvette és mivelni kezdette, 
házacskát is építvén azon. Az erre vonatkozó per kiegyezés folytán 
lón bevégézve. Egyébiránt ugyanazon kert, mint már előbb megje
gyezve volt, főkép a plébános urak bőkezűségéből hozatott ugyan
állapotba, melyben most van. — 1782-ben a plébánosok hagyatékai
ból begyült 153 frt 24 kr. Az uj kert szükségeire bejött a parochus 
uraktól 80 frt 44/5 kr. Fölülmaradék azokból, melyeket ő fmga a 
major telke föntartása és a papnövelde javárai épületek, úgy szintén 
családok és a papnöveldében szállásoló plébánosok lovaira megajánlva 
lettek, 821 frt. — 1785. A pléb. urak hagyatékából befolyt oszsze- 
sen 32 frt. — 1786. ismét a pléb. urak hagyatékából öszszesen 465 
frt 393/5- — 1787/s, hagyatékokból befolyt öszszesen 41 frt. — 1796. 
Bózváry kiérd, plébános alapítványa egy papnövendékre 3000 frt. 
(Ld. a sz. széki jkönyvet ezen évi febr. 12-kén). — 1799-ben a plé
bános urak hagyatékai és ajánlataiból befolyt öszszesen 134 frt. — 
1800-ban Kanyó András csongrádi plébános alapítványa egy növen
dékre 3000 frt. (Ld. u. o. ezen évi ápril 28-kán.)

1801. évben a nézsai plébános hagyatéka 50 frt. — 1807,. a 
káptalani általános helynök által körlevelilegg fölhívott pléb. urak
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adománya tesz 990 frt és 30 krt. — 1802/3. a pléb. urak önkénytes 
ajánlatai öszszesen 432 frtra meanek. — Ide járult a nagykátai pléb. 
úr alapítványa egy növendékre 4000 írtban, mely őszszeghez kamat 
czimén 28 frt 30 krt adott. — 180*/5-ben a plébánri urak hagyatéka 
öszszesen 210 frt. — 1805/6. ugyanazok hagyaték : s ajánlatai 215 
frt 28'/3 kr. — l806/7 szintén azok hagyatékai „-.09 frt 44V2 kr. — 
Kajtár Miklós alesperes és nagykátai plébános 1802. decz. 6-kán az 
egy növendékre tett 3000 frtnyi alapitványához még 1000 frtot adott, 
s ezen öszszeget 1810. aug. 13-kán 500 frttal növelte. Ezen évi aug. 
2-kán ezen alapítványa czimén Williger Antal nagykátai ifjút mu
tatta be növendéknek s kikötötte alapítványában, hogy kilépvén a 
papnöveldéből s pappá szenteltetvén, ruházatra 50 frtot kapjon az 
alapítványi öszszeg kamataiból. Az alapitóért pedig 12 sz. misét vé
gezzen minélelőbb. — És idők folytán még több jótevői is akadtak 
e jeles papnöveldének.

II. József császár 1783. aug. 14-kén kelt rendeletével az egy
házmegyei papnöveldéket két egyetemes ily intézetekbe osztotta he, az 
egyiknek Pest, a másiknak meg Pozsony tűzetvén ki általa székhe
lyül. Sőt egy 3-dik egyetemes papnövelde is állíttatott, t. i. a zá
grábi. E 3 papnövelde 1200 növendéket számlált, olyképen, hogy a 
pozsonyiban 650, a zágrábiban 183 lön képezve, a fönmaradó öszsze
get tevők Egerbe rendeltettek s ezek 367-ben voltak. A nevezett 
pozsonyi papnövelde a várban lön elhelyezve, de itt is úgy, hogy a 
római görög katholikusoknak külön lakuk és kápolnájuk is volt. A 
pozsonyi papnöveldében a váczinak 26 növedéke volt. — Bezzeg Má
tyás, a váczi papnöveldének kormányzója, 1784. jun. 4-ről kelt iratá
ban, mint a papnövelde és növendékek Pozsonyba leendő áthelyezte- 
tésök ügyében kiküldött biztos, a többi közt igy ir Pozsonyból a 
mlgos püspök urnák : „Látván a házi gazdálkodás rendjét, ő Eőmgtól 
elbúcsúztam, s az élelmezést a jézustársaságiak székházábani gyógy
szerésznél, sokak ajánlatára, úgy intéztem el, hogy havonként minden 
egyes papnövendékért Ígértem 10 frtot, bor nélkül, ha ebédre 4-, va 
csorára 3 féle étek adatnék föl mindenkor, ünnepélyesebb napokon 
pedig több is ; az elöljáróknak ebédre 6, vacsorára 4, vagy az idő 
szerint, több étel vitetnék föl, a nélkül azonban, hogy az inas eltar
tása czimén valami külön fizetés szabatnék ki. A nmlgu httó-tanács 
intézvénye szerint, minden egyes, theologiát tanuló növendékért 200 
frtot kelle fizetni.“ (Fasc. 2. sub C.)

Fölhozzuk itt, miszerint az élelmezést illetőleg, jóval előbb, 1766. 
okt. 15-kén Magyar Ignácz kanonok és papnöveldéi kormányzó szer- 
ződvényt kötött ezen intézet gondnokával, Kossuth János sal, melynél 
fogva ezen utóbbi az említett évi nov. 1-től az 1767. évi okt. utol
sójáig, vagyis egy tanévre 6 elöljárónak és 23 növendéknek meg 6 
szolgának tartozott élelmet adni, a gondnoknőnek két szolgálóval 160, 
s a sütő-mosónőnek 70 frtot fizetni, lévén ezért fizetve öszszesen 2132 
frt 50 kr. Az elöljáróknak délben 6, este 4 tál ételt, a növendékek*
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nek délben 4, este 3 tál ételt kellett adnia ; amazoknak jé adag bort, 
emezeknek pedig kevesebbet (sextarium vini) kiszolgáltatni.

10. §. M ég v a l a m i  az  e g y e t e m e s  p a p n ö v e l d é i  r e n d 
s z e r r ő l .

Ez a József császár-féle rendszer csak néhány évig állott főn. 
Ugyanis ezen, logica,{tapintat és ildom nélkül rohamosan reformáló 
uralkodó 1790. febr. 20-kán elhalálozván, a váczi papnöveldébe visz- 
szatértek az illetők, kivévén azon két kispapot, kik a Nagyfalvay- 
féle alapítványból a pesti papnöveldében tovább is nyilvános képe- 
zést nyertek. — Azon theologus növendékek, a kik az 1790. május- 
és junius-hóban a pozsonyi egyetemes papnöveldéből a váczi egyház
megyébe viszszabocsáttattak, és könyvek, ruha, meg más szükségek 
czimén kegyesen megajánlott 30 frtot, útiköltségül pedig minden egyes 
mérföldre 30 krt kaptak, ezek voltak : Fábián Mihály II. éves·, Deák 
József, Stancsics Pal III. évesek; Baranyai István, Botlik István, 
Szolonics János V. évesek. Útiköltségre 10 frtot kaptak, könyveik 
fejenként 30‘ írtba kerültek, öszszeg: 150 írt. — A pestiből haza
jöttek : Alaitner József, Zillinger, Demeter Antal, Érti Józse fi.; Be 
lánszky József, Berecz József, Marcsics György, Dauer János, Sándor 
József I I . ; Csiky Tamás, Nagy János, Nagy Mátyás, Pesthy János 
111-ad évesek; IV. éves Vrana István s Bencze György, Érti János, 
Szabó József V-öd évesek. Útiköltségül mindegyikök 2 irtot kapott; 
a IV. s V. évesek könyvei fejenként 30 írtba kerültek, s a mind
nyájokra fordított költség öszszesen 154 frtot tesz.

Megemlítjük még itt, miszerint gr. Zichy Ferencs 1783. nov. 
12-kén Zerdahelyi Gábor általános helynek ő mlghoz intézett levelé
ben további nyilatkozványt tesz a budai vgye-házvél, a melybe Jó
zsef császár rendszere alkalmából a váczi növendék-papok lettek volna 
áthelyezendők, de megváltoztatván már a rendszer, az fölöslegessé 
lett. T. i. ő Fölsége akarata szerint, Budán lett volna az egyetemes 
növendék-papság képeztetendő, s a váczi kispapok részére az említett 
püspöki helynök 1783. okt. 3-kán a budai vgyeházban kért lakhe
lyet, mit meg is nyert. De amint említők, 6 Fölségének terve az
után megváltozván, azoknak nem kelle Budára költözni.

Már a régibb időkben is volt arra nem egy eset, hogy theologiát 
végzett papnövendékek bővebb kiképeztetés végett a papnöveldébe még 
visszaküldettek. így a többi közt: Lafftsák Mátyás, vr ^-egyházme
gyéi áldozár elvégezvén Nagyszombatban a theol. tanszakokat, az 
ezekbeni bővebb kiképeztetésre oda viszszaküldetett7 bíboros főpapja 
által, s minthogy az ily ismétlőknek Mária Teréz ő Fölsége által 
fejenként kiszabott 200 frt nem volt elégséges a szükségek födözé- 
sére, azért megyéik főpásztoraitól pótlékot hr? ztak; 1775. évben 
Lafftsák Mátyás is ilyenért folyamodott ő főmgh z, kinek is az ebbeli 
kérvény az említett évi okt. 16-kán lön bemu atva (Faso. 2. sub



C.) — Nedeczky Láss 'ónak Kálóhoz írott leveléből, melyet Nagyszom
batból, mint az ottan egyetemes papnövelde Regense, 1752. jun. 17-kén 
irt, kiderül, hogy ezen egyetemes papnöveldében ekkor 4 váczi kis- 
pap volt, t. i. Lajftsák János, Hájas Ferencz (erről azt írja, hogy 
„valde ad melancholiam propensus, et, ut dicimus, morum sylvestri- 
corum est“), Bózvíri és Figuli.

11. §. A z ο r k i a d á s o k ,  m e l y e k  az uj  p a p n ö v e l d e  é p í 
t é s é r e  l ő n e k  f o r d í t v a .

Lássuk már itt részleteseebben azon költségeket, melyeket 1767. 
aug, 11 tői 1769-kíg az uj papnövelde építésére adtak ki az illetők. 
És ugyan 1) a nyugalmazott papok pénztárából 2100. — 2) A plé
bános urak részletenként beszedett s ezen építésre szánt ajánlatai 
1050. — 3) A nyugalmazott papok tőkepénze 1000. — 4) A papnö
velde és nyugalmazottak tőkéinek kamataiból 399. — 5) Biess úr 
hagyatékából 1000. — 6) A papnövelde és nyugpapok tőkéinek ka
mataiból 660 írt 17^ dénár. — 7) A papnövelde jövedelmeiből 115. 
— 8) Ugyan annak jövedékeiből 185. — 9) Az öszszeroskadt hajó 
árából 80 frt. Öszszesen: 6589 írt 171,'* dénár. — A részletes külön
féle kiadások öszszesen 6590 irtot s 69 drt tesznek ki. — Az építkezés 
Fráter Osváld Gáspár k. r. szerzetes s uradalmi építész felügyelete és 
tervrajza szerint történt, a ki egyszersmind a váczi püsyöki uradalom 
öszszes épületeinek igazgatója is volt. — Továbá: 1) Fr. Osváld 1763. 
okt. 1-től 1767. május 16-káig kiadott 5461 frt 44 krt. 2) Főtdö Ma
gyar úr 1767. aug. 11-től 1769. évig elköltött 6373 frt 33^  krt. — 
3) Az 1769-től 1775. évig a kanczellária kiadott 733 frt s 45 krt. — 
A kiadások öszszesen 12,569 frt s 2*/2 krra mennek.

A báró Splényi Ferencz-féle hagyaték 3. részletéből, mely kü 
löuben a székesegyházat illette, de hozzájárulván a királyi bele
egyezés, a papnövelde javára íratott át, Zerdahelyi Gábor utóbb 
nemcsak az étteremül és könyvtárai szolgáló emeletet, hanem még 
több növendékeket is adott a már eddig létezettekhez, úgy, hogy: 
ezen intézet, mely Migaxzi alatt 1781-ben 24 növendéket számlált, 
b. Splényi alatt 1791-ben azok száma már 31-re nőtte ki magát; 
tíz év múlva pedig már 40 növendék lön itt képezve a Zerdahelyi- 
Kámánházy-íéle törvények fegyelme alatt.

12. §. A s z a b á l y o z o t t  p ü s p ö k s é g e k  a l a p j á b ó l  n y e r t
k i s e g í t ő  p ó t l é k .

A váczi papnövelde az 1848. évi szabadságharczig a szabályo
zott püspökségek alapjából nyert kisegítő pótlékot. Ezt (fundum re
gulatorain episcopatuum) I. Ferencz magyar apostoli király állította 
föl, rendelvén, miszerint az érsekségek és püspökségek jövedelmei 
szabályoztassanak, és azoknak fölöslege a nevezett pénztárba vites
sék be, különféle egyházmegyei szükségek íödözésére. Az 1804. dec.
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7-ről szóló királyi rendelet szerint, a váczi püspökség tiszta évi be
vétele 60,000 írtban Íratott össze. Mivel, pedig a megyés püspök 
conguája 40,000 írtban állapíttatott meg, ennélfogva a fölös 20,000 
írtból 6000 (száztól 10°/0) várerőditésre ; 14,000 írt pedig a szabá
lyozott püspökség alapjába tétetett be évenként. Mind a várerődi- 
tési, mind pedig a szabályozási alapforrás az 1848/g-diki szabadság- 
harcz után kiapadt és helyette a ninlgú püspöki kar három millió 
frtnyi tőkét tett öszsze és adott be a vallásalapba, mely tőkének 
évi kamataiból kapnak a honi papnöveldék u. n. adjutát.

Érdekes lesz itt elsorolni, hogy a váczi kegyesen szabályozott 
papnövelde növendékeinek, az elüljárók személyzete és a szolgák 
ellátására, a httó-tanács 1804. aug. 10-kén a 7803. sz. a. kelt intéz- 
vényénél fogva, például az 1807. nov. 1-től 1808. október utolsójáig, 
a szabályozott váczi püspökség fölöslegéből a 14,000 frtnyi alap 
után mennyi és mily czimek alatt lön utalványozva: 1. az egyház- 
megyei papnödeldében ‘neveltetni szokott 56 növendékre fejenként 
200 frt, öszszesen 11,200 írt. — 2. A hívek gondozására kiküldendő 
12 növendéknek útiköltségül 100 írtjával, öszszesen : 1200 frt. — 3. 
Az aligazgató, vagy altanfelügyelő fizetése 300, a lelki gondozoé 
200, tanfelügyelőé 200 frt, öszszesen: 700 frt. — 4. Két öregebb 
tanár fizetése 600 írtjával, egy fiatalabb tanáré 500 frt, öszszesen: 
1200 frt. — 5. Szállási díj czimén 3 tanárnak 100 írtjával, öszsze
sen : 300 frt. — 6. A kormányzó és 3 alárendelt elöljáró élelmezé· 
sére 200 írtjával, öszszesen: 800 frt. — 7. Tiszteletdij a kegyesrendi 
atyáknak a bölcsészeti tan tanára czimén, melynek hallgatására né
mely egyházmegyei papnövendékek is eljárnak, 400 frt. — 8. Az 
orvos fizetése 100, a sebészé 50 frt, öszszesen: 150 írt. — 9. Az 
egyszersmind pinczét is gondozó kulcsár fizetése 120, és borra 15 
frt, öszszesen: 135 írt. — 10. A szakács fizetése 150 frt és borra 
15 frt, öszszesen 165 frt. — 11. Két kuktának 50 írtjával és borra 
15 frt, öszszesen: 130 frt. — 12. Két asztali szolgának 40 írtjával 
és borra 15 frt, öszszesen: 110 frt. — 13. Két udvari cselédnek 40 
írtjával és borra 15 frt, öszszesen : 110 frt. — 14. A szabó fizetése 
100 frt és borra 15 frt, öszszesen : 115 frt. — 15. Portásnak 60 frt 
és borra 15 frt, öszszesen: 75 frt. — Öszszesen az fjész: 17,290 
írtok, levonván ezen öszszegből a papnöveldének 5485 írtban kegye
sen kiszabott saját pénzalapját, átadandók lesznek a papnövelde 
kormányzójának, illetőleg kiutalványozandók 11,805 írtok, melyek 
félévi részletekben, mindig a fél év elején lesznek kifizetendők 5,902 
frt s 30 krokkal. — Kelt Budán 1808. márcz. 16-kán, a httó-tanácsi 
számvevő hivatal által.

A papnövelde orvosai ezek voltak : Fr. Abdon Kreitzer, irgal
mas rendi sebész-mester és orvos-tudor; ő utána ugyanazon rendi 
kolostorból Fr. Kuttner János, ennek 1814-ben más rendházba tör
tént elköltözése után, ezen évi ápril 14-kén K< nánházy László püs
pök Bálmer nevű orvos-tudort nevezte ki 100 irt évi fizetéssel, se-
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hész-, borotváló-, hajnyiró és orvosi segédül pedig Vaskovits sebészt 
11 frt tisztelet-díjjal. Jó idők óta dr. Argenti Döme kir. tanácsos ő 
n n és Bokor Klárencz irgalmas-rendi házfőnök és sebész-mester, en
nek más kolostorba történt elköltözése után meg Szeitl Szervácz, 
szintén irg. rendi házfőnök és orvostudor orvosai az intézetnek.

13. §. A p a p n ö v e l d e  ú j a b b  i d ő b e n i  a n y a g i  h e l y z e t e  
s más  p a p n ö v e l d é k ,  a m e l y e k b e n  s z i n t é n  k é p e z t e t -  

n e k  v á c z i  k i s p a p o k .
A váczi papnövelde anyagilag meglehetősen á ll; ugyanis az 

1872/3-dik évi számadás szerint a .tőke-állomány tett 80,237 frt 10 
krt; a bevétel 18,164 frt 89 k r t ; a kiadás 15,388 frt 22 k r t ; az 
1871/2-ki maradvány 4108 frt 24 krt. Kamatokból befolyt 3956 frt 
66 kr ; a vallás-alap évi segélye 8621 frt 71 k r ; különféle czimen 
1267 frt 90 kr ; szőlőből 608 f r t ; kerti haszon 125 f r t ; a piucze tartalma 
340 akó akó bor. — És igy a váczi papnövelde alapja, a gondos és 
takarékos gazdálkodás mellett, nem csak maradványt mutat föl éven
ként, de külön kis takarék-pénztára is van, mely néhány ezer frtra 
megy és idővel fölnövekedve, a főalap megkimélése mellett, elégséges 
biztosítékot nyújtaná arra nézve, hogy az épület előre nem látható 
baleset vagy szerencsétlenség * okozta romlásából szépen helyreállít
ható lehetend.

A váczi egyházmegyei kispapok többféle intézetekben szoktak 
képeztetni. így a nemrégi időkben a gymnasiumi növendékek Nagy
szombat, Eger, Győr s Kassa városokban tanultak, lévén akkor a vá
czi gymnasium csak négy s utóbb hat osztályú. A néhai Nagyfalvay 
Gerő váczi püspök (1636—1638) által letett 8500 frtnyi alapítványt 
a pesti központi papnövelde igazgatósága gondozza s annak kamatai 
bét váczmegyei kispap pgyanotti nevelése s élelmezésére fordittat- 
nak. — A bécsi Pázmány-int&etben szintén két váczmegyei kispap 
képeztetik. — A bécsi sz. Ágostonról czimzett intézetet I. Ferencz ala
pította 1816-ban, melynek alapítványa egy részét a kaposfői prépost- 
ság teszi. Ezen intézetben is nyer egy váczmegyei fiatal áldozár he
lyet a papi tudományokbani bővebb kiképeztetés végett, és hogy a 
szigorlatokat letévén, a hittudori rangra emelkedhessenek. — XIII. 
Gergely pápa 1577-ben magyar ifjak számára társodát alapított, mely
hez a német ily intézet is kapcsolva lön sz. Apollináris védlete alatt. 
Ezen u. n. „német-magyar társodá“-ba (Collegium Germanico-Hunga- 
ricum) a váczi egyházmegye is küld egy-egy papnövendéket, hogy ott 
a kath. világ központjában igazi kath. egyházias szellemben nevel
tetve s a sz. theologia tudóri koszorújával díszítve térvén viszsza az 
egyházmegyébe, ott bartársai előtt követendő példaképül tündököl
jenek. — Ezen igen hires és nagy tekintélyű intézetből, keletkezte 
óta korunkig számos, oly kitűnő tulajdonokkal ékeskedett papok ke
rültek ki, a kik viszszatérve a kedves magyar hazába, itt aztán a
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főpásztori méltóságokra emelkedtek idő folytán, s nem egy ilyen ült 
a váczi püspöki széken is.

14. §. A v á c z i  p a p n ö v e l d e  f ö l a v a t á s á n a k  s z á z a d o s  
ü n n e p é l y e  s az  e z e n  a l k a l o m b ó l  k e l e t k e z e t t  é r 

d e k e s  e m l é k i r a t .
Ngos és főtdő Virter Lajos hittudor, kanonok s papnöveldéi 

kormányzó urat érte volna ama ritka szerencse 1880. szept. 12-kén, 
hogy ezen intézet fölavatásának százados évfordulati emlékünnepélyéi 
megtartsa. Azonban előre nem látott körülmények miatt ezen oly 
epedve várt kedves jubilaeumi ünnepély csak épen a háziak szűk kö
rében lön megtartva. Ezen alkalomra a papnövelde nevezett gondos 
elöljárója hozni nyelvünkön egy „Emlékirat*-ot szerkesztett, melynek 
nyomán adjuk itt ezennel e papnövelde ujabbkori történelmét a kö
vetkezőkben :

„Midőn Márs dühöng, a Músák hallgatnak,“ — mondja a régi 
közmondás s ez valósult is egy két esetben e papnöveldét illetőleg 
is. Ugyanis mindjárt az évekig elhúzódott franczia harczi zivatarok 
a váczi papnöveldére is bénító hatással voltak, az anyagiakban is 
szükséget idézvén elő. De azon zavaros időkbeni kormányzó, Bez- 
zegh Mátyás, a megyei gondozó papsághoz fordulva, ezen szorult 
helyzetben lévő intézet javára azt szeretet-adomány és önkénytes 
segélynyújtásra kérte fel. A bizalmas fölhívásnak kedvező eredménye 
lön; ugyanis az egyházmegyei papság megemlékezvén arról, hogy 
ezen intézet volt képeztetésének bölcsője, vetélykedve sietett adomá
nyaival az alaptőkét növelni, s az ily segélyezésnek köszöni ezen 
intézet a külső kertet, szőlőt és alsó udvara épületeit a házi cseléd
ség befogadására, sőt a növendékpapság által még maiglan is hasz
nált ezüstevö kanalakat. — Az 1848/9-ki szabadságharcz alkalmával 
a papnövelde sebesült katonák kórházául használtatott, a növendék- 
papok pedig ezen idő alatt, lévén a püspöki szék ürességben, a fő
pásztori palotában tartózkodtak s az előadásokat is ott hallgatták.

Az idő mindent megemésztő vasfoga évek hoszszu során át any- 
nyira megrongálta ezen intézet épületét, főkép a könyvtári helyisé- 
séget, hogy az öszszerogyással fenyegetett és az alatta lévő nagy 
étterem is igy a legnagyobb veszélynek volt kitéve. Ennélfogva be
állott annak szüksége, hogy a szakértők szemle alá vegyék a roska
tag épület minden részét, megállapítsák a hiányokat és bajokat, mi
szerint igy aztán az épület jó karba hozatalára a kellő lépéseket 
minél előbb megtenni lehessen. Az intézeti kormányzó, Virter Lajos 
ő nga, kötelességénél fogva, az ügyet a főpásztor ő nmlga elé ter
jesztette tüzetesen, előadván egyszersmind azon véleményét, misze 
rint szükséges lenne, hogy a nmlgu vallás- és közoktatási miniszté
riumtól a papnöveldéi épületre nem csak évi segély kéretnék a val
lás-alapból, hanem az épület kijavítására is a szükséges költségek
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ugyanazon alapból haladék nélkül kiutalványoztatnának. ö nmlga 
pedig szem előtt tartva ezen intézet díszét és javát, a legnagyobb 
készséggel karolta föl annak ügyét. így történt aztán, hogy a neve
zett minisztérium ugyan az évenként nyújtandó segély terhét ma
gától elhárítva, a helyreállítási költségeket megajánlotta.

Előbb azonban a tervet és költségvetést Brecska Adolf úr, az 
országos építészeti bizottságnál kir. mérnök és építész, elkészítette; 
a kinek igazgatása és a főpásztor által kinevezett bizottság (Virter 
Lajos kormányzó elnöklete alatt ntdö Motesiczky János lelki-igazgató, 
ennek az intézetből Nagy-Kátára plébánosnak történt eltávozása után 
ntdő Hegyi Antal és Rappensberger József püspök-uradalmi mérnök) 
folytonos felügyelése alatt az építkezési munkálatok, melyek 1879. 
évi julius hóban kezdetüket vették, két év alatt szerencsésen befe
jezve lőnek, kerülvén azok a vallási alapnak 13,495 írtjába. És pedig 
legelőször is 1879. évben, az épület könyvtárul szolgáló szárnya kí
vánta az alapos helyreállítást, hogy alkalmatos helyisége legyen a 
museumnak. Ez azonban hogy megtörténhessék, a szomszéd felőli fő
falazatot harmadfél öllel belebb hozni kellett, hogy igy a museum 
szomszéd felé nyíló ablakait kinyitni lehessen, és hogy az eső·, meg 
á hóviz jobban le- és kifolyhasson. Ami igen költséges és huzamos 
munka vala; mindazonáltal a nagy étterem a fölötte épült uj mu- 
seummal, a megállapított terv szerint, jul. 1-től szept. 24-keig telje
sen elkészült, úgy hogy nov. 4-kén borromei sz. Károly napján, mint 
az intézet védszentének ünnepén, fölszenteltetvón, az intézet ujoncz- 
növendékei abba be is költözhettek.

A még hátravolt tervszerinti munkálatok oroszlán-része az 
1880. évnek lön föntartva; oroszlán-része, mondom, mert az egész 
épület alsó és felső helyiségének uj ablakokkali ellátása, a padlóza
tok megújítása, a lakhelyek és tantermek kifestése, azok kellő föl
szerelése stb. valóban nagy munkába kerültek, és hogy mindezek a 
tanév megnyílta előtt befejeztethessenek, lázas tevékenységet kelle 
kifejteni. — Utóbb a papnöveldéi s az ehhez csatlakozó nyugpapi 
épület egy-egy igen erős és díszes kaput nyertek.

Nem lehet itt hallgatással mellőzni, miszerint az áldott lelkű, 
főpásztor, Peitler A. József ö nmlga, mindent elkövetett a papnövelde 
újjászületésére, és névszerint az ő nagylelkűségét hirdetik: a növen
dékek éttermében! díszes szószék, asztalok és székek, valamint aquinói 
sz. Tamás Modénából általa hozatott ékes képe, azon alkalomból, 
hogy ő nmlga elrendelte, miszerint ezen nagy szentnek szellemében 
előadandó bölcsészet e papnöveldében is tanittassék, melynek évek 
előtt dr. Virter Lajos kormányzó megszerezte borromei sz. Károly 
gyönyörűen festett képét. Ugyancsak ő nmlga, Peitler A. József úr 
iránti forró hálából e papnöveldéi elöljáróság Török Ede váczi piktor 
által elkészíttette annak igen jól eltalált nagy alakbani kedves arcz- 
képét, melyet díszes aranyos keretbe helyezvén, a vizsga-teremben 
kifüggeszték, hogy az ezen intézet nagy jótevőjének kedves neve és

3
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emléke ott mindig áldásban éljen, bevésődve mélyen a hálás növen
dékek szivébe.“

15. §. A j o g t a n  és e g y é b  r e n d k í v ü l i  t a n t á r g y a k
e l ő a d á s a .

A nmlgú httó-tanácsi intézvény 1885. aug. 13-kán 20,954. sz. a. 
meghagyta a honi megyés főpásztoroknak, miszerint lyceumaikban a 
magyar köz- és magán-polgári jog tanszékét állítsák föl. Minek foly
tán az Yáczon is létre jött 1846. évben. — Kovách Pál, mint jog
tudor, ki a pesti központi kispapokkal együtt hallgatta a mostani 
nyitrai püspök dr. Boskoványi Ágoston és a boldogult Banolder János 
veszprémi főpásztor ő nmlgaikkal a jogi tanszakokat Pesten, szen
vedély lyel ismertette meg papnövendék-tanitványaival itthon hazánk 
köz- és magánjogi történetét, elveit s intézményeit, minden dij nélkül 
az 1848/9-dik évi szabadság-harcz beálltáig, melynek hullámai a régi 
közjog s rendi alkotmány alapjait teljesen elsodorták.

A nyolczvanas években Göndöcs Benedek apát, pléb. s Gyula 
város országos képviselője vPár őszinte szó“ czimü müvecskét (54 
oldal, megjelent Békés-Gyulán) irt s ennek folytán fölhívás intéztet- 
vén a nmlgú püspöki karhoz, Peitler A. József kegyes főpásztor meg
ígérte, miszerint a hasznos gyümölcsészet, selymészet és méhészet a 
papnöveldében taníttatni fognak, sőt az említett apát ő nga által 
kiadott ezen műből 150 példányt hamarjában meg is rendelt, és a 
gazdászattan tanításával Schneider György papnöveldéi alkormányzót 
bízta meg, a ki most már, mint ilyen, jól kiérdemelt babérain pihen.

16. §. A p a p n ö v e l d é i  k ö n y v t á r ,  c s ő d v i z s g a  s az
, ú j a b b  i d ő b e n i  j ó t e v ő k .

Az egyházi tanintézetek főnökei mindenkor dicséretes buzga
lommal igyekeztek a gondjuk alatti könyvtárakat a szellemi kincsek
kel gyarapítani. így, mint az 1779. évben történt öszszeirás 4-rétben 
24 lapra terjedő és sűrűén írott lajstroma mutatja, a váczi papnö
veldének ekkor már jelentékeny könyvgyűjteménye volt. — 1784. 
aug. 3-kán, 1785. márcz. 30-kán, harmadszor pedig Bezzegh Mátyás 
kanonok és papnöveldéi kormányzó által 17S7. okt. 18-kán a m. kir. 
httó-tanácshoz fölterjesztettek e könyvtár lajstromai. Ezekből kide
rül, hogy a müvek legnagyobb része latin, azután német s kicsiny
ben magyar volt. (Ease. 2. sub C.) — A magyar irodalom virágzás
nak kezdvén indulni, s aztán szépen elterjedni, e papnevelő intézet 
tudományszerető kormányzói koronként szép áldozatokat hoztak ezen 
növeldei könyvtár magyar müvekkeli gazdagítására. Ennek is akad
tak jótevői, hisz tudva van, miszerint több egyháziak részint még 
életökben, részint pedig végrendeletileg számos müveket adományoztak 
ezen intézet könyvtárának gyarapítására. így a sok közül csak 
Würth Ferencs kanonokot említjük, a ki végrendeletileg sok hittu-,
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dományi, jogi, sz. irati, vitatkozási, ielki, bitelemzői, szertartási, tör
ténelmi, bitszónoki, imakönyvi, bölszészeti, levelezési stb. stb., kü
lönféle nyelvű, még olasz müveket is hagyományozott ezen intézetnek, 
melyek lajstroma ivrétben másfél Ívre terjed. A. papnövelde kormá
nya is nagy helyesléssel fogadta Pettier A. József püspök ő nmlga 
azon 1875. jan. 5-kén kelt intézkedését, mely szex-int az egyházme
gye, káptalan és papnövelde öszszes könyvei egyesittetvén, mind az 
u. n. „püspök megyei könyvtár* -ha, kerültek, a trónt ezt szerény mü
vünk V. kötetében a 89—97. lapokon előadtuk.

A növendékek fölvétele rendesen a julius-hóban tai’tatni szokott 
csődvizsga (concursus) alkalmával történik, a melyre magyar (főkép 
a váczi egyházmegye területéni gymnasiumokból), német (nem ritkán 
a közeli fővárosból) és számos tót ifjak a felső megyékből (a kik idő 
folytán többnyire leteszik tót-hangzású neveiket s magyarosat vesz
nek föl) szoktak megjelenni. Volt már e papnöveldében morva kis- 
pap is; sőt egy váezi születésű csigám/ (Pozsár Endre) is, e nép ut- 
czájából, ahol atyja tisztességes, élelmét zenészettel keserő családapa. 
Ezen itt szóban lévő czigány-pap 1879. évben szenteltetett áldozárrá. 
— 1885-ben volt az egyházmegyének öszszesen 42 papnövendéke, a 
kik közöl itthon 23 hittan-hallgató, 14 gymnasiumi tanuló ; 2 a bécsi 
Pázmány-intézetben, 2 pesti központi növeldében és 1 a római német
magyar társodában tanult. — 1859. jul. 17-dikétől az 1880. év vé
géig Öszszesen 213 ifjú vétetett föl ezen intézetbe, a kik közöl ön
kényt viszszalépett a világba 59; 20-at pedig az intézetből elbocsá
tani kellett.

Az ujahb időben ezek voltak az intézet jótevői: gr. Nádasdy Fe
rencs váczi püspök 1845-ben 1822 irtot tett le alapitványképen, mely 
öszszeg kamatai 3/s ítészben a pályavégzett növendékeket illeti. Ha
sonló czélból hagyott Markassy Imre 84 írt s 84 krt. Egyébiránt a 
papnövelde javára tettek még alapítványokat: Hoffmann János 420 
irt, Schubert János 1050 írt, Szent tniklóssy Károly bécsi főmegyei plé
bános 2100 írt, Tajt'hy Ferencs 1000 írt, Orem János 200 írt, Schmidt 
János 140 aranyat, Virter Bertalan 100 írt, dr. Virter Lajos 100 — 
100 frtot, oly szándékkal, hogy 100 frt évi kamataiból a házi ká
polna örök-lámpája folytonosan ápoltassák; a másik 100 frt évi ka
mataiból pedig, a borromaei ss. Károly milánói főpásztorból kisugárzó 
pásztori buzgóság követésének és az egyházias szellemnek előmozdí
tására, évenként azon növendék jutalmaztassák meg, ki a kitűzött 
thémáról a legsikerültebb egyház-szónoklati beszédet készitend.

17. §. A vácz i  p a p n ö v e n d é k e k  jó h i r ü  e g y h á z i r o d a l 
mi  i s k o l á j a .

Eelhozzuk itt már a váczi papnövendékek egyházirodalmi is
koláját is, mely második megalakulása óta „Pázmány-egylet“ nevet 
vett föl. Keletkezett 1845. jan. 24-kén gr. Nádasdy Ferencs váczi
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püspök alatt. Első tisztviselői ezek voltak: Jaczkó Károly elnök,. 
Nagy Iván jegyző, Bogyó Pál pénztárnok s nem sokára Sponer Jó
zsef, Kopics Ignácz. Az egylet szépen munkálkodva fönállott a sza- 
badságharczig, úgy 1848. május 28-kaig ; mert az egylet jegyzőkönyve 
idáig van van vezetve. Azután a harczi zivatarok alatt megszűnt 
működni, mig azt So ős József kanonok és papneveldéi kormányzó 
1862. decz. 6-kán újra föl nem ébreszté. Az akkori növendék-papság 
tárt karokkal fogadta a nevezett kanonok ő nga indítványát, és igy 
a „Pázmány-egylet“ újjászületése ezen évben megtörtént. Az egylet 
alapszabályait Peitler A. József váczi püspök ő mlga még ugyanazon 
évi decz. 24-kén megerősítette és az egyletet 1863. márcziushó 1-jén 
díszes vendégkoszoru előtt ünnepélyesen megnyitotta. Ekkori tiszt
viselői lettek: Szabó Imre elnök, Hanusz István jegyző, Czeisz Jó
zsef pénztárnok és Buff Győző könyvtáros.

Az egylet könyvtárának alapját, mely egy évtized előtt már 310 
munkából állt, egyházi és világi íróktól, gr. Nádasdy v. püspök tette 
le; Peitler A. József pedig, ki az egylet pártfogójául díszlett, éven
ként pénzzel és könyvekkel segítette az egyletet, melyet a ngos káp
talan tagjai és egyéb egyháziak is gyámolítottak adományaikkal, 
főképen az alapitó, tiszteletbeli és pártoló tagok. Az egylet törvé
nyei értelmében minden rendes tagja tartozik évenként két szépiro
dalmi müvet beadni, akár költemény legyen az, akár próza; továbbá 
tartozik kétszer szavalni. A sikerült dolgozatok az évkönyvbe vé 
tetnek föl. — A Pázmány-egylet tagjainak önképzését pálya-dijak 
kitűzésével az újabb időben szépen előmozditák: ár. Virter Lajos 
prépost-kanonok, Gsávolszky József püspöki titkár, ár. Kazaly Imre, 
ár. Miltényi Gyula papnöveldéi tanárok, Hegyi Antal sz.széki jegyző, 
Schmidt János ez. kanonok, uri-i plébánosba ki 1880. évben 100 arany
ból álló alapítványt tett oly czélból, hogy ezen öszszeg évi kamatai 
pályadijul szolgáljanak egy a papnöveldéi kormányzó által kitűzendő 
dogmatikai tételre. Ezen kívül még egy szabadon választandó köl
teményre és egy prózai dolgozatra 3 darab aranyat ajánlott föl. 
Midőn Göndöcs Benedek ő nga, mint szermonostori apát Peitler A. 
József váczi püspök által megáldatott, a Pázmány-egylet javára 100 
frtot ajándékozott. — Poroszkay Péter váczi prépost-kanonok a pap
növendékek ezen egyletének, midőn az 1886. májushó 30-kán zár
ünnepélyét tartotta, 200 frt értékű takarékpénztári részvény-jegyet 
ajándékozott.

A Pázmány-egylet rövid ismertetése olvasható a „Szemelvényeké
ben, melyek ezen egylet tagjainak dolgozatait foglalják magukban, 
a XV—XLIV. lapokon; mely müvet az egylet 188%-ki tanév tagjai 
adták ki Váczon 1881. évben. 1885-ben az egylet már a „Szemelvé
nyeké ι γ  körtére hirdetett előfizetést s ez szintén Váczon gazdag 
tartalommal és díszes kiállításban jelent meg. Már előbb 1876. ápr. 
27-kén, fölhívást tett közzé az egylet Laikus Fülöp „Silvio“ czimü 
és a mentánai napokban játszó két kötetü, s körülbelül 40 ivre tér-
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jedő valláserkölcsi regényre. — Ezen egyletnek fönállása óta 1881. 
évig bezárólag volt öszszesen 187 rendes tagja, a kik tartottak 356 
rendes és 16 rendkívüli, mindöszsze 382 ülést; az Évkönyvekbe, nem 
számítván a bírálatokat, bevezetve lőnek 289 kisebb-nagyobb prózai 
müvek, köztük 68 fordítás és 182 költemény. Lefordítottak topábbá 
4 terjedelmesebb müvet, melyekből azonban csak az egy, már emlí
tett „Silvio“ jelent meg Peitler A. József megyés püspök ő nmlgnak 
ajánlva, és a többi kéziratban maradt.

Édes örömmel említjük föl e helyen, miszerint Bingert A. Já
nos (sz. Ferencz III. rendjének tagja), knézi (Temesmegye), Lévay 
Mihály úri i, Varga Mihály penczi (Nógrádmegye), Bevéss István vá- 
czi IV. évi s Varázséji (Zaubernacht) Béla III. évi váczi hfttanhall- 
gatók az 1884/6. évi tanévben irodalmi működésűkkel magokat any- 
nyira kitüntették, hogy a legédesebb remény jogosít föl bennünket 
arra, miszerint ők nemsokára kedves hazánk hírneves költői közé 
lesznek sorolhatók. Most már ugyan hivatásuknál fogva a lelkipász
tori téren fáradoznak, de emellett is foglalkoznak az irodalommal az 
erkölcsiség gyarapítása s a váczi egyházmegye díszére. Ezekhez szá
mítandók napjainkban Viz Zoltán és Alpári (Trompf) Lajos váczi 
születésű kispapok is, kik az irodalmi téren szép szárnypróbálgatá
sokat tettek már eddig is.

A Pázmány egyletnek szép méltatása jelent meg a „Magyar Ál
lam“ 1882. nov. 12-ki számában a 3-dik oldal 2-dik hasábján. — Az 
egylet zárünnepélyei évenként igen élvezetesek szoktak lenni, s azért 
ezekre a váczi értelmiség szine-java szokott megjelenni. — Az egy
let 1884. Sylvester-estén igen jól sikerült szavalati versenyt rende
zett nagyszámú egyházi és világi előkelőség jelenlétében; mely ün
nepély biztos záloga volt az egylet szép virágzásának, és kivált az 
utóbbi években oly meglepő haladást tett a kath. irodalom terén 
kiadványaival, hogy az ezeknél fogva bátran és bizton sorolható az 
ilynemű egyletek legjelesebbjei közé. — Ugyanezen ünnepély alkal
mával főtdő Rosty Kálmán jézustársasági áldozár a kalocsai társo- 
dában és főtdő Kazaly Imre urak, mint hírneves íróinkban az egylet 
disztagokat nyert, kikre az méltán büszke lehet, s a kik szives 
figyelmükbe és támogatásukban részesitendik e derék egyletet; a 
melynek is végre csak annyit mondunk, Kruesz Krizosztom pannon
halmi főapát ő nmlgval, hogy: „Folytassák az egyleti tagok az üdvös 
munkásságot Isten dicsőségére, az anyaszentegyház vigasztalására, és 
saját üdvökre. A  jó Ég pedig adja e szép törekvésre szent áldását /“

18. §. A v á c z i  p a p n ö v e l d é b e n i  á h i t a t o s  s z e l l e m  föl 
é b r e s z t é s e  és  s z i l á r d í t á s a .

Hogy a papnövendékek az intézetbeni járkelésök alkalmával is 
az üdvös elmélkedésre mindenütt kész tárgyakat találjanak, és igy az 
áhitat szelleme beunök fólébresztessék, tápláltasséb és szilárdittassék,
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a falakra függesztett üveg alatti, csinos rámákkal ellátott táblákon 
igen szép mondatokat lehet olvasni a Szentirásból. És ugyan: I. 
táblán a papnövelde tulajdonságai (áhitat, alázatosság, önmegtagadás, 
béketürés, munkaszeretet és készség); — a Il-dilcon a papnövelde 
ahitdttosságai. (Az Oltáriszentség imádása, sz. kereszt tisztelete, Jézus 
legszentségesebb szive iránti tisztelet, a szeplőtienül foganhatott Szűz 
Mária iránti kegyelet, a sz. apostolok és szüzek tisztelete, a kereszt- 
ség, bérmálás, fölszenteíés évfordulóján! áhitat s a pártolók, szülők, 
jótevők és minden megholt hivekérti áhitatoskodás); — a lll-dikon 
a papnövelde elvei (az előirt szabály szerinti élet, mindent tiszta szán
dékkal tenni, a hitből vett indokok által vezettetni, az eloirottakat 
mind mígtartani, mindig az elöljáró tanácsa szerint cselekedni; — 
a IV-diken a papnöveldéi társalgás (legyen ez szent, épületes, test
véri, másokat meg nem ítélő, nem kizárólagos); — az V-diken a hasz
nos olvasmányok milyenek legyenek; — a Vl-dikon a papnövelde jelen
tősége.i és a Vll-dikén annak szelleme lévén föltüntetve, kell, bogy az 
intézet növendékei e szellemben képezhessenek s az által vezéreltes
senek egész életpályájokon.

19. §. A v á c z i  p a p n ö v e l d e  j ó  h í r n e v e ,  e l ö l j á r ó i ,  t a 
n á r a i ,  g y ó n t a t ó  i.

Ezen intézet jó hírnevét csak növeli elöljárói és a benne mű
ködő tanárok törekvései és fáradalmainak ama szép és kedves ered
ménye, hogy az ezen intézetből évenkint kikerülő egyházi férfiak 
közöl nem kevesen szoktak aztán működni az irodalom terén is, úgy 
hogy ha valaki fáradtságot venne magának a „ Vácz-egyházmeyyei 
irók“ czimü müvet megírni, az valóban tekintélyes müvet bocsáthatna 
közre. Mi ezt is ezen szerény müvünk keretében akartuk adni, de 
ebben meggátolt minket az előfizetők botrányosan csekély száma!! To
vábbá, a szó legszebb értelmében, ezen intézet dicsőségét képezi ama 
kedves tudat is, hogy az abban képzett egyházi férfiak kilépvén a 
hivatás szent terére, időről-időre minden irányban oly megható jóté
konyságot és áldozatokat tanúsítanak, mint ezt az egyházmegye ál
talános történelme záradékában, az V. kötetben, láttuk, hogy azok 
csak növelik az egyházi pályán működők iránti tiszteletet minden 
jóravaló embereknél.

A papnöveldéi elöljárók az 188<;/7-ki tanévben ezek voltak: ngos 
és főtdő Gsávolszky József kormányzó; Bősz Emil alkormányzó; tii- 
monides Károly lelki-igazgató; Korpás Bál tanfelügyelő, kik mind
nyájan a papnöveldében nyernek ellátást. Tanárok: Máié János t. 
kanonok, dr. MiUényi Gyula, dr. Kazalig Imre és Korpás Bál. — 
Schneider György, miután alkormányzói minőségben e papnövelde ja
vára sok éveken át fáradozott, 1886. évben nyugalomba lépett, ér
demei elismeréséül vörös övvel tüntethetvén ki és diszittetvén. —- A 
növendékpapok sz. gyónásai kihallgatására már évek előtt rendkívüli



39

gyóntató-atya is vétetett föl. Első volt Karcsii A. Arzén, mint a 
helyi ferenczes kolostor főnök helyettese; midőn pedig ez kolostori 
elöljáró- és lelkész-helyettesül Szolnokra rendeltetett, Máhlik Vincze
k. r. áldozárt nevezte ki ő nmlga a kispapok gyóntatójává. Ez azon
ban, mint az e rendi ujonczok mestere, a kolerában elhalván, a már 
akkor az itteni ferenczes kolostor főnök-helyetteséül ismét működő 
Karcsii A. Arzént bízta meg a főpásztor ő nmlga e szent tisztség vi
telével, s ezen minőségben sz. örömmel szolgál máig is, mint az itteni 
ferenczes kolostor elöljárója évek óta.

20. §. E j e l e s  p a p n ö v e l d e  k o r m á n y z ó i  1726—1886-ig,
v a g y i s  k o r u n k i g .

A váczi papnövelde kormányzói 1726. évtől a következő jeles 
egyházi férfiak voltak: Fidler Béla 1726—1733; Kudlik Sándor 
1733—1744; Káló Ferencz 1744—1757; Damiáni János 1757—1767 ; 
Magyar Ignácz 1767—1777; Bezzegh Mátyás 1777—1799; Laffcsák 
Nép. János 1799—1801; Belánszky József 1801—1810; Toppler György 
1810—1820; Bártfay Márton 1820—1833; Cseh András 1833—1837' 
Seress Pál 1837—1842; Kontsér József 1842—1844; Szarvas Ferencz 
ideiglenesen, 1844. márcz. 12-től u. e. évi aug. 10-keig; Kriszter An
tal 1844—1855; Soós József 1855—1870; dr. Virter Lajos 1870—1885. 
Ezen utóbbi évi julius eleje óta Csávolszky József, mint újon kine
vezett kanonok.

21. §. A p a p n ö v e l d e  t ö r t é n e l m é n e k  b e f e j e z é s e .
Megjegyezzük itt végre záradékul, miszerint Holló Mihály néhai 

ez. prépost és fóth-i plébános az u. n. „gyermek-papnövelde“ intézetre 
végrendeletileg 20,000 irtokat hagyott. Ugyanezen növeldére Majer 
János, ki Heréden 30 évnél tovább volt plébános, s egy ideig Váczon 
nyugalomban élt a fazekas-utezai házában, a hol 1885. jun. 6-kán az 
Urban elhunyt, 25,000 irtokat áldozott. Az előbbi tőkepénz tényleg 
a nativ papnövelde alapját képezi segítségül, és méltán, mert a böl
csészetet tanuló növendékek a tridenti zsinat értelmében (XXIII. 
ülés, 18. fej. de ref.) bizton a gyermek-növendékekhez sorolandók. — 
Majer Jánosnak, mint alapítónak élte végéig gyümölcsözött ezen ha
gyaték. Az 1885. julius hó elejéni csődvizsgán már vettek be egye
lőre három ifjút az 5., 6. s 7-dik osztályokból e kispap-növeldébe, a 
következő években pedig már többek is vétettek föl. Ezek azonban 
ugyanazon papnöveldéi elöljárók kormánya alatt vannak és ugyan
azon fegyelemben neveltetnek, a többi növendékekkel egy födél 
alatt lakván; noha a régi papnövelde Gasparik-utczára néző cseléd
házában az 1885. julius hóban alakíttatott át e czélra egy csinos, 
nagy ablakokkal ellátott földszinti épület, melyen azonban még ezen 
évi aug. hó első felében is dolgoztak.
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És ezennel már bevégezzük ezen jeles papnövelde történelmét, 
szerfölött sajnálván, bogy a nmlgu httó-tanács ezen intézetre nézve 
kiadott intézvényeinek 1755—1804. és ezen utóbbi évtől 1850-kig 
terjedő sorozatát (Regestra Seminarii) gazdag adat-gyüjteményünkböl 
e helyen nem közölhettük, melyek p; dig oly nagy világot vetnek e 
derék intézet történelmére, hogy azokból egy jeles Monographiát le
hetne kidomborítani. De nem lehete azokat közölnünk előfizetőink 
csekély száma miatt! Hisz: „Deficiente pecunia, deficiunt omnia!!

III. FEJEZET.

Vácz városában létezett és máig is fönálló kolostorok.

A) Kegyes-rendiek társháza (Domus Ordinis Scholarum Piarum).

1. §. E z e n  r e n d h á z  k e l e t k e z é s e  1714. évben .
Az ezen apostoli Magyarországban 1702. és 1703. években támadt 

harczi zivatarok lecsillapítása után, a váczi tekintélyes püspökséget 
nyerte mlgos és főtdő gr. Kollonits Zsigmond 1714-ben, a ki nemcsak 
születése-, hanem tudományos képzettsége, erényei és érdemeire nézve 
is igen kitűnő főpap volt és mint ilyen az istenileg rábízott nyájra, 
az Isten es hívek iránti buzgalomtól lángolva, gondosságát irányozva, 
a kegyes iskolákat az ő váczi székvárosába bevezette, a melyről szóló 
okmány kedves honi nyelvünkre téve, igy hangzik:

„Mi Kollegrádi Kollonitz Zsigmond, a sz. római birodalom grófja, 
Isten és apostoli szék kegyelméből váczi püspök, sz. Péter és Pál 
apostolok tapolczai apátja, ő cs. kir. fölsége tanácsosa. — A mióta, 
Isten rendelésénél fogva, a püspöki tisztségre fölvétettünk, azonnal azt 
forgattuk elménkben, hogy miképen lehetne a mi egyházmegyénket, 
mely különben Magyarország közepén fekszik és kettős, t. i. a luther- 
és kálvin-féle eretnekséggel van beszennyezve, azon mételycs feleke setéktől 
kitisztítani és az ősi religiónak visszaadni. A mely végre nem találunk 
alkalmatosab eszközt, mintha olyan intézményü és Mvatású szerzetes 
férfiakat vezetnők he megyénkbe, a kik mind a példás élet világosságával, 
mind az isteni ige hirdetésével a tévelygő népnek az ősi hit útját meg
mutatnák ; fÖképen pedig az ifjúságot a tudományokban és a keresztény 
tanban oktatva, apostoli ténykedésekkel alkalmatos férfiakká képeznék ; 
a kik az Ur szőlejéből kivetvén a bérenczeket, tolvajok és farkaso
kat, azok helyére igazi és jó pásztorokat tenni lehessen, lionnét, 
hogy ezen üdvös intézményünknek eredménye legyen : „Az Isten anyja 
szegény pap atyáinak, a kegyes iskolákról nevezett tdö rendjét, mely az 
Isten egyháza és a katholika religióra nézve, főkép az ifjúság oktatásá
ban igen érdemesült és ajánlatos, a mi váczi, Pest vgyben létező, püs
pöki városunkba, isteni indítás és ösztönzésből, jól megfontolt elmével 
és előzetes érett tanácscsal bevezetendönek tartottuk olyképen: hogy
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tudnillik a társoda, egyház, iskolák, udvar és kert részére adandó 
elégséges és alkalmatos helyen kívül, a 12 személyből álló társoda 
mindenkori ellátására, a „legszentebb Szentháromság“ cziméni tem
plomra, a társoda és iskolák fel állítására 24,000 rhénusi forintokat, 
ajánlunk; a mely öszszegnek ugyan felét, tudniillik 12,000 rftot, 
tényleg a „nagy-lévárdi javak“-ra, Pozsonmegyében, gr. Kollonits Hen
riiméi a mi rokonunknál, 6°/0 betáblázva utalványozunk; és ezen te
hernek a minket ősi, örökös jognál fogva illető nevezett javakat alá
vetjük mindkettőnek beleegyezésével. — Továbbá, míg az Isten se
gítségével, a hátralevő 12,000 rftnyi öszszeg letétetni fogna, addig a 
váczi plébánia administratióját, melyről ezen üdvös czélból annak 
tényleges birtokosa főképen lemondott, minden jövedelmeivel együtt 
adományozzuk és átadjuk : megerősittetvén ezen adományzásunkat az 
ő fensége és főmagassága tekintélyével, mint érsekével, miszerint, mi
előtt a hiányzó 12,000 rft általunk, vagy az Isten máskép rendelvén, 
utódunk vagy bárki más által leíizettetnék, a plébánia kezelésében 
háboritlanul megtartassanak.

„Viszont a szent rendnek ezen föltételeket szabjuk meg teljesen: 
1. Hogy miután azon 24,000 frtnyi összeg teljesen és egészen lefizetve 
lesz, azon sz. rendnek semmi egyébre sem kötelezzük magunkat le, 
mint a megtámadás esetébeni segédhezésünkre. — 2. Hogy a sz. rend
nek ily behozatala városunkba, nekünk, utódainknak és káptalanunk
nak, jelesen : a tizedek·, mészárszékek- és italméréseket illetőleg va
lamiképen sérelmes ne legyen. — 3. Ugyanazon szent szerzet hiva
tása és a mi kegyes szándékunk szerint is, azon szent rend iskolákat, 
kezdettől, vagyis az első alapoktól állítani, az ifjúságot a tudomá
nyok, Írásban és más ismeretekben; tudniillik: a szónoklat-, szám
tanban, ének- és zenében stb. oktatni; és midőn az egyházmegye 
szüksége főképen kivánandja a lelkiismereti eseteket és vitatkozásokat 
is előadni lészen köteles. — 4. Vasár- és ünnepnapokon a székes- 
egyházban a karzenét és éneket az Isten tisztelete és a nép áhítata 
növelésére gyakorolni; és azonfölül, midőn a plébánia vezetésétől 
megszűnnek, a nyilvános meneteken (de a szent rend kiváltságai sé
relme nélkül), az ő tanulóikkal megjelenni, úgyszintén alkalmas ifja
kat a székesegyházba ünnepeken kiválasztani és némely gyermecskéket 
a temetés vezetésére köteleztetni fognak. — Végre 5. megkivántatib 
kötelezettség alatt, hogy ezen ujonállitandó társodában létezendő tdő 
atyák, az alapitókérti szokásos imákon kívül, minden hétfőn, vagy 
akadály esetén, más legközelebbi napon, a legszentebb Háromságról 
(ezen collectával: „Omnipotens et misericors Deus“) egy sz. mise is 
végeztessék örökké, a boldog halál kegyelméért részünkre, mint ala
pítójuk szándékára.

Ezen föltételeket tehát ugyanazon szent rend önkényt és jó 
akarólag elfogadván, ezen alapítványunk és azok állandóan meg
erősítendő bevezetésük fölött, a mi bizonyító iratunkat is, hiteles 
püspöki pecsétünk alatt, ugyanazon szent rend jogainak a jövőbeni
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szükséges megóvás tekintetéből és saját kezünk aláírásával megerő
sítve kiadtuk. Kelt Pozsony sz. kir. városban, Magyarország egyete
mes gyűlése alatt, október 3-kán, az Ur ezer hétszáz tizennegyedik 
évében. Gr. Kollonitz Zsigmond m. k. váczi püspök. (P. H.)“

Ezen alapitó okiratot az illető metropolita ezen szavakkal erő
sítette meg: „A gr. Kollonitz Zsigmond váczi püspök által, az Isten 
nagyobb dicsőségére és a mi ősi kath. hitünk nagyobb gyarapodására 
tett ezen legkegyesebb alapítványt, ugyanazon mlgos és főtdő váczi 
püspök úr folyamodványára, minden benfoglalt záradékok és föltéte
lekkel, a mi érseki és metropolitai tekintélyünknél fogva megerősít
jük és jóváhagyjuk; és annak üdvös eredményére, e kegyes szándék 
sikeréül atyai áldásunkat teljesen és örömest adjuk. Kelt Pozsonyban, 
a mi érseki udvarunkban, ápril 2-kán, 1715. évben; azaz: ezer hét- 
száz tizenötödikben. Szászhoni bibornok, m. k. érsek és esztergomi 
herczeg. (P. H.) — (Ld. latin eredetijét a váczi püspöki irattárban).

Ezekből tehát kitűnik, miszerint a kegyes alapitó 12,000 ftot 
te tt alapítványul és a helyi plébánia vezetését bízta ezen szerze
tesekre ; midőn pedig attól fölmentetni fognak, még másik 12,000 frt 
kamatjait bistositotta évenként részökre.

2. §. A v á c z i  k e g y e s r e n d i  t á r s h á z  t o v á b b - f e j l ő d é s e .
Ezen uj telepre a tartományi főnök rendeletéből eleinte négy 

rendi tag jött 1714. évben, kiknek elöljárójuk egyszersmind az egy
házmegyei papnöveldében az erkölcsi hittudományt adta elő, a mlgos 
püspök úr rendeletére. — Az 1715. és 1716. években szerencsések 
voltak az itteni kegyesrendiek az ő előmenetelökre nézve; de az 
akkori uralkodó ő felsége alapitójokról máskép gondoskodván és ő a 
bécsi érseki székre emeltetvén, az ő dolgaik is megváltozni látszot
tak ; mert az alapitó utódja, gr. Leslie Guilelm ö mlga, alig foglalta 
el a váczi püspöki széket, már is 1717. évben a laibachira tétetett 
át, a sz. római birodalmi herczegi czimmel, utódul a váczi püspöki 
székre gr Alíhánn M. Frigyes emeltetvén. — Ezen főpásztor a kegyes- 
rendieket a plébánia vitelétől fölmentette ezen okmányánál fogva: 
„ Tdő és a Krisztusban szerzetes Pál (a S. Petro) elöljáró atyának és 
az Isten anyja kegyes iskolái Vácz püspöki városunkban létező szegény 
papok rendje, sz. Háromsághoz czimzett egész székházának adandó.

(T. c.) A felsőbbi intézkedés tetszéséből ezen váczi egyház pász
tori gondja lévén ránk bízva, a különböző lelki gondoskodások közt, 
melyek ezen pásztori hivatal szolgálatából minket illetnek, azt véljük 
leginkább fölkarolandónak, a mely eszközli, hogy az isteni szolgálat 
és a lelkek gondozása sérelmet ne szenvedjenek; minthogy pedig a 
mi tényleges látogatásunkban úgy találtuk és különben is tudtunkra 
van, miszerint nektek, a mondott székház atyáinak, tekintve kötele- 
eettségteket és a ti intézetetek kegyes rendeletét és azon terhet is, melyet 
a ti alapítótok, főmlgú és főtdő Kollonitz Zsigmond gróf, Isten ke
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gyeiméből váczi püspök, a sz. r. birodalom kerczege, a mi elődünk, 
mint váczi püspök rátok tett, hogy tudniillik az ifjúságot a kegyes
ségben, jó erkölcsökben, tudományokban, számtanban oktassátok, — 
súlyos lenne továbbra is nagyon esen püspöki Vácz városunk parochiájá- 
nak vitele, melyet különben is nem örökre, hanem csak gondozólag (modo 
provisorio) és a fönt érintett időre bízott rátok (T. c.) a mi elődünk és 
más, előttünk ismeretes fontos okok is, minket arra indítottak, hogy 
a mondott parochiáról másképen (amint jogilag tehetjük) gondoskod
junk. Mink tehát ezeket mind kellőleg megfontolva, ezen sorok ere
jénél fogva, a nevezett parochia vitelétől ezentulra titeket fölmentet
tekül és ugyanazon parocjiiát, mostantól kezdve (in antea vacante) 
megüresedettnek nyilvánítjuk ki, mig a legközelebb, amint az Isten 
engedi (amikép szándékozunk), annak részére más, alkalmatos papról 
fogunk gondoskodni, A többiben pedig a mi atyai áldásunkat rátok 
szeretetteljesen adjuk. Kelt Váczon, 1719. nov. 21. Gr. Althánn M. 
Frigyes m. k.“ — (Ld. a püspöki irattárban).

Megszabadulván hát a kegyes-rendiek a plébániai tprhek vitelé
től, már ezentúl egészen hivatásuknak élhettek. Ezen előbb említett 
főpásztor nem sokára az anyaszentegyház bíboros atyáinak testüle
tébe lön felvéve és 1720-ban mint a sz. széknél császári órátor telj
hatalommal Rómába küldve ; előbb azonhan, mint ezen útra kelt volna, 
főtdő Berkes András, váczi és hatvani prépost és ő főmgnak általános 
helynöke, a kegyes-rendiek iránti jó hajlamánál fogva, a főtdő kápta
lan előleges beleegyezésével, írott okmányt készített, melyet ő fmga 
aláírása és pecsétje is megerősített, s annak erejénél fogva azon há
zát, melyben a kegyes-rendiek laknak, a hozzácsatlakozó két kerttel, 
minden kötelezettség nélkül, csak az abbani szabad lakást tartván fon 
magának élete végéig, nekik oda adományozta. — Ezen okmány kedves 
honi nyelvünkön igy hangzik :

„Vácz püspöki városban, a Középső, Derék és Magyar-utczák 
közötti teleknek gr. Althánn M. bibornok és váczi püspök adomány-levele, 
a sz. széki jegyző jelenlétében, a kegyes-iskolák tdő atyái részére, 
hogy azon székházat és idő folytán társodát meg iskolákat építsenek, 
a tdő káptalan beleegyezésével.

„Mi Mihály stb. Adjuk emlékezetül, jelentvén mindazoknak, a 
kiket illet. Hogy minekutána a mi elődünk, most a sz. római biro
dalom főmgú herczege, gr. Kollonitz Zsigmond bécsi püspök, akkor 
még váczi, az Isten anyja szegény kegyes iskolái sz. szerzetének atyáit 
ezen püspöki városba bevezette volna, tapasztalván azt, hogy ugyan
azok részére még semmi alkalmas hely sincsen kijelölve és kihasítva, 
melyen székházat és idő folytán társodát meg iskolákat épitnének ; 
ennélfogva, hogy az Isten dicsősége annálinkább növekedjék és az 
ifjúságot az áhítatban, erkölcsökben és tudományban képezhessék, a 
Középső, Derék és Magyar-utczák közt létező szeglethelyet, a főtdő Berkes 
András helyi és hatvani sz. Mihályról nevezett prépost és a lelkiek
ben általános heiynökünk házai mellett és fölött helyezettet és a
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most említett általános helynökünk átadása folytán megszerzettet, a 
mi tiszttartónk által a sz. széki jegyző jelenlétében teendő kibasitás 
és jelelés szerint, az ily székház vagy társoda építésére telekül ki
jelöljük, sőt odaadjuk, ajándékozzuk és adományozzuk. És mivel 
ugyanazon főtdő általános helynökünk az ő mostani székhelyi házát 
kettős kerttel, melyek egyike ugyan a házak telkén, a másik meg 
azok mellett létezik, midőn e halandóságból kiköltözend, a nevezett szer
zetes atyákra szállandónl hagyta volna most akkorra és az ily kegyes 
intézkedését előttünk, mint erős elhatározását kijelentette légyen, 
ennélfogva mink is ezen adományozáshoz jóakaró beleegyezéssel já 
rulva, azt minden módon megerősítendőnek és jóváhagyandónak tar
tottuk, amint is most is és jelen sorainkban megerősítjük és jóvá- 
hagyjuk ezek erejénél fogva, ezen váczi székesegyházunk káptalana 
tdő testvérei tanácskozása és beleegyezése u tán ; remélvén, hogy ez 
utódaink előtt is igen kedves leend. Kelt Vácz püspöki városunkban, 
jan 21-kén, az Ur 1720. évében.“ (Latin eredetijét ld. a püspöki 
irattárban).

3. §. A t á r s h á z  és t e m p l o m  a l a p k ö v é n e k  l e t é t e l e .
A főmgu herczeg az érintett követséget jelesen teljesítvén, 1721. 

évben nápolyi alkirálylyá neveztetett ki és mivel bizonyos okokból 
észrevenné, hogy neki huzamosabb ideig keilend majd távollenni az 
ő jegyesétől, a váczi egyháztól, azért a mlgos és főtdő Berkes And
rást, már előbb a lelkiekben helynökét, a ki ezen évi szept. 7-kén 
Egerben gr, Erdödy püspök által heracleai püspökké szenteltetett, a 
főpapiakban is segédévé nevezte és a hivő népet az ö hűsége és 
éberségére bízván, arról igy a legjobban gondoskodott. Ezen uj ki
tüntetésre méltatott nagyprépost úr főkép oda irányozta minden 
erőit, hogy a kegyes-rendiek szegény állapotán segítsen és azok illő 
lakást nyerjenek.

Az 1725. év elején mlgos és főtdő Berkes András ur a kegyes
rendiekre nézve kedvezően intézkedendő, tulajdon házait lebontatta, 
hogy azok helyén alkalmatos szerzetesi lak emeltessék, a templom
mal együtt, melyek első köve május 1-én, nagy ünnepélyességgel, a 
zeneszerek kedves zengése és mozsarak durrogása közt, előrebocsátva 
azok telkén az ünnepélyes misét és a nép nyelvéni sz. beszédet, meg- 
áldatott és behelyeztetett. Gr. Kóllonitz Zsiymond főmgú és főtdő her
czeg, bécsi érsek, mint kegyes alapitó személyét e szent ténykedés
nél a mlgo3 és főtdő Berkes András nagprépost úr viselte. Az első 
kő fölirata lemez-szelenczébe, ez meg négyszögű kőbe helyeztetett, 
melyen a kegyes-iskolák rendjének jelvénye diszlik a homlokzaton.

Az első alapköve a kegyes-iskolák jövő egyháza és társodájá- 
nak ezen föliratot kapta örök emlékül:

In noMine sanCtae, atqVe In DlVIsae Trinitatis ac Vnltatls 
Del Patris aeterni, Del FILII Vnlgenltl, Del SpIrltVs ParaCLItl.
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Lapis praesens erectVs Deo Vnl. et trlno In tltVLVM 
VoCabltVr DoMVs IpsIVs SanCtltatls.

Pro Religiosis PaVperVM Deiparae Virginis e SChoLIs PIIs. 
QVos MVnIfICe fVnDarat Antistes VaCIensIs CeLsIssIMVS, 

ReLIglonls OrthoDoXae propVgnator 
SIgIsMVnDVs a KoLLOnICz,

Viennae AVstrlae
Del et AVgVstI Regnantis gratia prIMVs ArChlepIsCopVs, 

SaCrae Caesareae Regiae CathoLICae Malestatis e gratis aCtV 
IntrantlbVs ConsILIarIVs, anteLatae ReLIglonls 

FVnDator et PatronVs MVnlflCVs 
InbVMatVs In fVnDo proprio HeraCLIensIs PraesVLIs 

Andreae Berkes,
Praepositi Maioris VaCIensIs, sICVtl et HatVanlensIs. Lares 

SVos restaVratos, seqVe Deo, ReLIglonlqVe DeDICantls 
SIngVLarls DICtae ReLIglonls ProMotorls, FaVtorls,

Patris Patroni
KaLenDIs Ipsis Mall SoLennlter VaCII reposItVs, et InfossVs, 

BeneDICto XIII. PontIfICe In terris Petri naVIM regente 
IMperante orbi Christiano feLICIter, aC paCIfICe CaroLo 

SeXto RegnI HVngarlae Rege,
EXIstente FrIDerICo ab ALthannDIeCaesano EpIsCopo, aC 

Pro-Rege NeapoLItano aCtVaLI, praefatae ReLIglonls
Patrono.

A f'őtdő káptalan kebeléből jelenvoltak: Bosentháli Bózsa Mihály 
olvasó-, Györy János éneklő-, Tybelc lobiás őr-kanonokok, Paulesics 
Mihály székesegyházi főesperes és dékán. — Ezen ünnepélyt jelen
létükkel díszítették sz. Domonkos és sz. Ferencz helyi szerzetesei; a 
nemesek nagy számán kivül tek. Pásztory Imre úr Csongrádmegye 
alispánja és Pestmegye jegyzője; úgyszintén gr. Kóháry István (de 
Csábrágh stb.) kamarai javak elnöke ő mlga; Bajcsy János a főtdő 
váczi káptalan hites jegyzője ; Filszky János uradalmi tiszttartó és 
a váczi püspöki uradalom többi tisztei. Kállay Imre, a város bírája. 
— Főtdő Adolf (a S. Georgio) atya lévén a kegyes-iskolák vezér
főnöke (Generalis Praepositus), ntdő Lénárd (a s. Eustachio) magyar- 
és erdélyországi rendtartományi főnök atya. Az itteni kegyes-rendi 
székház tagjai: Ágoston (a s. Lepoldo) atya, a hely elöljárója; Péter 
(a s. Paulo) atya, Baymund (a s. Joanne Eleem.) és Hermenegild 
(a s. Joanne Nép.) rendi segédtársak. — A szelenczébe sz. Firmus 
vértanú, sz. Benedek vért., sz. Pius vért., sz. Columbán vért., sz. 
Crescentius vért., sz. Klára vért., sz Jucunda vért., és szűz, sz. Krisz
tina vért., és szűz, sz. Victoria vért., és szűz, sz. Theodora vértanú és 
több más sz. vértanuk szent ereklyéi tétettek be-, és XI. Incze pápa 
húsvéti gyertyája. — Anno quo :
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GLorIa sit Deo Patri, et FILIo, et SpIrltUI sanCto In aeVIternVM. 
E t haec omnia ad maiorem Dei gloriam!

4. §. A k e g y e s - r e n d i  t á r s h á z b a  v a l ó  b e k ö l t ö z é s
és  e g y  e be b.

Az 1727-ki évig, a székesegyház közelébeni, Lauchass X. Ferencs 
kanonok (vál. sibenicói püspök) által lakott házban tartózkodtak a 
kegyes-rendiek; de minthogy a főtdö káptalanbeli urak ezen épület 
kijavításáról gondoskodtak és azért jókor e szerzeteseket a ház ki
ürítésére nézve figyelmeztették ; azonfölül már a kegyes-rendi társ
ház is, Isten segítségével annyira fölemelve lön, úgy szintén a ká
polna és iskolák is annyira készen és berendezve voltak, hogy azok
ban már kényelmesebben, mint eddig, lehetett az Istennek szolgálni 
és az embereknek, s az ifjúság képzését eszközölni; — ennéfogva a 
mlgos és főtdö Berkes András püspök úr úgy vélekedett, hogy azokba 
a kegyes-rendieket már bevezetheti.

Azért is, valamint ugyanazon mlgos úr a lehető legnagyobb 
ünnepélyességgel tette le ezen épület első alapkövét; úgy nem ke
vesebb pompával rendelte az afölé emelt társházba a kegyet-rendieket 
bevezetni. Amire Szentháromság ünnepét tűzte ki, mely ezen évben 
jun. 18-kára esett; e napon hát maga a mlgos püspök úr főpapi 
díszbe öltözve s követve a főtdő káptalan többi tagjai, a papság, 
nemkülönben sz. Domonkos és sz. Ferencz szerzetesei által, a czéhek 
zászlóik alatti előmenetelük mellett a kegyes-rendieket, a kik kar
ingbe voltak öltözve, az uj székházba bevezette tapsok s örömriadások 
közben. I t t  megáldván előbb a kápolnát és szentélyt, valamint a 
szerzetesek czelláit és iskoláit, a sz. Ambrus-féle dicsének (Te Deum 
laudamusünnepélyesen elénekeltetett, a melyet is ntdő Morvay Já
nos v.-hartyáni plébános ékes beszéde követett, s végre a mlgos jó
tevő püspök úr által énekelt ünnepélyes sz. mise.

Helyén látjuk itt felhozni, miszerint az 1729. évi márcsius 29-ke 
a legszomorúbb nap volt az egész honi kegyes-rendiek intézetére 
nézve; e napon ugyanis a rend különös jótevője, mlgos és főtdő Berkes 
András püspök úr ezen ideigleni életet az örökkévalóval cserélte föl, 
a kinek is emléke örökké áldásban leend e szerzeteseknél. Ezeket e 
mlgos úr végrendeletében egész házának örököseiül rendelte, mihez 
még 100 ftot hagyott nekik, hogy minden hóban egy sz. misét és 
halála után egy évfordulatit végezzenek. — Tetemei a székesegy
házban saját költségén létesített sírboltba tétettek.

Ezen szomorú halál-eset után szükségesnek látták a helyi ke
gyes-rendiek 1729. ápril 18-án kelt iratukban ezen folyamodványuk
kal jurulni a főpásztor elé: „Tudtára van főmgdnak (gr. Althánn M. 
Frigyes), miszerint a mlgos püspök úr, a mi kedves atyánk, Berkes 
András véletlen halála folytán, ezen életet az örökkévalóval cserélte 
föl. A ki is valamint kezdet óta (hozzájárulván főmgod beegyezése,
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amiről hiteles okmányt is adott ki nekünk), úgy halála után is vég- 
rendeletileg házait két kerttel a mi szegényke szerzetünknek hagyta; 
a melynek teljes elfoglalására főmgod legkegyesebb helybenhagyásá
ért a legalázatosabban -esedezünk; ugyanis az áldott emlékű mlgos 
úr rokonai nagy zavarokat és károkat okoznak naponként és csak a 
puszta falakat szándékoznak nekünk hagyni. A mire nézve főmlgod 
tilalmát és azon elhatározását kérjük, miszerint a végrendeletben el 
nem sorolt képek és más dolgok ama jótevő emlékéül a mi házunk 
részére ítéltessenek oda. Minthogy pedig még életében, kevéssel halála 
előtt, szándékozott saját-kezüleg írandó végrendeletéhez adui, hogy 
a végakaratába még be nem foglalt három szőlejéből egyet a helyi 
kegyes-rendiekre irand á t ; valamint az iránt is, hogy a házat illető 
két szántóföldből legalább egy a rendházé lehessen, a legalázatosab
ban esedeznek annak szerzetesei.“

Majd 1730. jan. 18-kán Ágoston (a s. Leopoldo) elüljáró atya, 
rendháza nevében alázatosan könyörög ugyanazon gr. Althánn M. 
Frigyes ő főmgnak, miszerint Vácz püspöki város régi lakójának, 
Schik János urnák hét szőlő felajánlásában álló alapítványát, mely
nek czélja : a mi Urunk Jézus Krisztus legszentebb szenvedése em
lékét előmozdítani és az ő kegyes indulatát a megfeszített Jézus 
iránt bebizonyítani-, oly végből, hogy a nagyböjt idején minden pén
teken 6, és ugyanezen sz. időben minden szerdán 7 sz. misék végez
tessenek-, megerősíteni, Írott okmánynyal megállapítani és azon, a 
Kis-Pincze-Yölgybeni, a püspöki uradalomé melletti szőlőket, a ke
gyes-rendiek jogába átbocsátani méltóztatnék.“ (Olvastatott az 1730. 
május 9-kén tartott sz. széki ülésen).

' Ntdö Elek (a Ressur. Dni) atya (nemzetségi nevén : Szlopnyai), 
rendtartományi főnök (1730—1737.) Nyitráról 1734. sept. 20-ki kel
tezés alatt igy irt a főtdő váczi káptalannak : „Főtdő Urak ! Leg- 
tiszteltebb uraim! Föntisztelt uraságaitok megtisztelő iratát, minden 
megillető tisztelettel fogadtam: azon igen tisztelt egyházmegye kis- 
papjainak a mieink által leendő tanítás kívánalmát megértettem ab
ból. Én ugyan mindenképen szándékoztam azon házunkon könnyíteni és 
a hittudományi intézetet onnét elmozdítani és más rendházba tenni át; 
mind a szükséges alkalmas hely hiánya miatt, főkép az étteremre 
nézve, mind pedig az annyi egyénre csekély alapítványnál fogva, mint 
a milyent az ily tanintézet kíván: azonban, minthogy főtdő urasá
gaitok is növendékeiket a szemléleti hittudományban oktattatni kívánják 
és azok oktatását a mi tanárainkra bízni elhatározták és engem az 
iránt fölkérnek, erősen megígérvén, miszerint minden kitelhető igye- 
kezetöket serényen oda irányozandják, hogy a jövő legkegyesebb 
főpásztor is, ezen nemcsak dicséretes, hanem főtdő Uraságaitoknak 
ezen, az egész egyházmegyére nézve oly hasznos intézkedésöket nem
csak jóváhagyja és megerősíti, hanem egyszersmind uj és pedig bő
vebb kegyekkel, kedvezések- és pártfogolásokkal fogja azon szegény 
házunkat támogatni. Amiért noha, mikép föntebb emlitém, szánde-
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boltam a tanintézetet másuvá rendelni, mégis főtdő uraságaitok ke
gyes megkeresésére és a jövő főpásztor kedvezése és kegyeinek meg- 
igérése fejében, mitsem kételkedve, hogyha nem is két, legalább egy 
tanár részére, a széküresség idején is, a segély-illetmény kiszolgál
tatni fog-, a kívánt hittudományi tanintézetet csupán a főtdő káp
talan iránti tekintetből és hogy azon egyházmegye növendékei való
ban nagyobb előmenetelt tanásitsanak ott, a nevezett kispapokat a 
mi szerzetes növendékeinkkel, nem kevésbbé serényen, mint a miein
ket, a sz. szemléleti hittudományban oktattatni és gyakoroltatni fogom. 
Erősen remélvén, hogy a mieink alkalmazásának hiányrát és azok 
szegénységét, mig a jó Isten uj főpásztort fog küldeni, főtdő urasá
gaitok legkegyesebb bőkezüségökkel pótolni, és őket ellátásukra nézve, 
tehetségök szerint, pártolni fogják. Amiért midőn legalázatosabb kér
vényemet benyújtanám stb.“

5. §. A k e g y e s-r e n d i  t e m p l o m  ü n n e p é l y e s  m e g á l d á s a
és e g y e b e k .

Az 1734-ki évtől egész 1744-ig, e rendieket illetőleg, itt mi ne
vezetes sem történt; de már a következő 1745. évben a templom 
falai és a boltozat annyira elkészítve lőnek, hogy annak ünnepélyes 
megáldásaért a nmlgú főpásztorhoz, a kinek a templom fölemelését 
leginkább köszönni kelle, kérvény lön intézve. Ugyanazon főpásztor 
akkor Bécsben elfoglalva lévén, a megáldási tisztet főtdő Káló Ferencz 
helynökére, a Bold, szűz szászvári apátjára bízta, a ki is ezen egy
házat a sz. mise ünnepélyei közben megáldotta ; a mire következett 
ntdő Várkoayi Márton helyi sz. Ferenczrendi kolostor főnökének ékes 
beszéde, az egész főtdő káptalan ő nmlga udvari papjai s nagy nép
sokaság jelenlétében. Ezen ünnepélyre megjelentek Pestről ifjabb gr. 
Grassalkovics Antal és ntdő Erdős István, a kegyes-rendiek tartományi 
főnöke, a kik mindnyájan, az isteniszolgálat elvégzése után, a püs
pöki udvarban diszebédre lőnek fogadtatva. — Az 1748. évben a mi 
templomunk belső szerelvénynyel is diszittetni kezdett; ugyanis főtdő 
Káló Ferencz általános helynök kegyességéből egy 500 frtos szószék 
helyeztetett el benne. Ugyanazon időben a templom jobb-oldalán fól- 
állittatott és raegaranyoztatott Galasanti sz. József oltára és a bal
oldalon sz. Dismásé, midkettőt állíttatta főtdő Szappantsy Márton 
nagyprépost úr, a ki sz. Dismás és Tádénak kitűnő tisztelője volt és 
hogy ezek tiszteletét a tudatlan népnél is előmozdítsa, azokról magyar 
és német nyelven szerkesztett imákat helyeztetett el a templomi 
padokon.

6. §. A s p i n y é r i  k á p o l n a  t ö r t é n e t e .
A kegyes-rendiek 1749. évben az iránt folyamodtak gr. Althánn 

M. Károly főpásztorhoz, hogy engedtetnék meg nekik a Spiny ér-he
gyen kápolnát építeni. Ezen kérvényök honi nyelvünkön igy szól:
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»Minthogy szüret alkalmával két vagy három szerzetesünknek is a 
távol eső szőlőben kell időzni és ünnepi nap fordulván elő, a sz. 
mise-mondás vagy hallgatás végett, nem csekély alkalmatlanság nél
kül a városba kell lejönniük-, szükségesnek tartottuk az iránt folya
modni Nmgdhoz a legalázatosabban, méltóztatnék nekünk püspöki 
engedélyt adni, miszerint szőlőnk telkén a „Spinyr-hegy* keresztjénél, 
ezért esedesvén az ajtatos hivő nép is, nyilvános kápolnát állíttathassunk, 
kegyes adományok és segélyekből. Ez azután mindenkorra rendünk 
egy tagjának gondja és ügyekezése alatt lenne ; de a püspöki és 
plébániai jogok sérelme nélkül. Mely kegyelmet stb. Incze (a divo 
Thomo Aquin.) a kegyes rendi iskolák általános kiérdemült assistense 
és a magyar rendtartomány kormánytanácsosa; Szaniszló (a s. Rege 
Stephano) a váczi kegyes-rendi társoda rectora.“ — A nevezett fő- 
pásztor u. a. 1749. évi jun. 11-kén adta ki az engedélyt, hogy a 
kegyes rendiek a spinyéri hegyen, saját szőlőjük területén, melyet 
Árbay János nagyprépost adományozott nekik, amint is ezt 1735. 
márcz. 4-kén pro futura successorum cautelaíl a városi tanács előtt 
kijelentette, — kápolnát állíthatnak a sz. kereszt tiszteletére.

A spinyéri szőlők közötti ezen sz. kereszt-kápolnára, ntdő Dese- 
riczky József Incze (a divo Thoma Aquinate) folyamodványára, a 
városi tanács 1752. ápril 7-kén 32 ftot ajánlott meg, hogy a nevezett 
kegyes-rendi assistens gnlis, rendtartományi és sz. széki ülnök fel
ügyelete alatt ezen kápolna kijavittassék, illetőleg felépittessék. — 
Megemlítjük itt mellékesen, miszerint Lányi Péter a kegyes-rendiek 
ezen szőlejéből egy tarisznya almát lopván, a városi tanács határo
zata szerint (1752. aug. 25), büntetésül a városon végig puttont hor
dozott. Mit annyira szivére vett, hogy megfogadta, miszerint minden 
vagyonától fosztassék meg, ha ezentúl egy szem gyümölcsöt lopna 
is. — A városi tanács 1753. május 15-kén ezt határozta : „Sz. kereszt 
napján az ispényéri kápolnához a serfőző-háztól kiadott 2 akó sör 
Fischer Nándor úrnak a számadásában elfogadtatik s egy tallér Isten 
dicsőségére azon kápolnának visszaadatik. A tavalyi két akó sört is, 
melyet Ispinyérbe adott Ludvig András úr, szintén elfogadják Fischer 
számadásában. De a mely 2 akó sört a tdő P. Piáristákhoz vittek, 
annak ára a pénztárba tétetni fog.“

Amint a városi jkönyvek mutatják, a kegyes városi tanács szá
mos éveken át, e kápolna búcsú-napi ebédjére bizonyos mennyiségű 
húst, sört vagy bort ajánlott meg és több pénzbírságot ezen kápolna 
javára Ítélt oda. — A ntdő P. Piarista rector úrnak a bíró előtt 
tett kérésére, Pálinkás János előhívatván, 1799. jan. 25-kén, azon 
20 ftok lefizetésére megintetett, melyekkel a tdő piarista atyák ré
szére, a spinyéri szőlőjükből vett darabért adós volt. A jövő szüretre 
kifizetni ígérte. — Szeredy János is megintetett, hogy az ezen szer
zetesek szőlőjükből vett vesszők árát, az 5 ftot minél előbb megfizesse. 
—· Ezen spinyérhalmi kápolnát igen kegyelték az egész környék

i
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szőlőmivesei és nagyon szerettek ott áhitatoskodni, nem egyszer kegy
adományaikkal is igyekezvén azt jó karban tartani.

Ntdő és tudós Desericlcy Ince atya, a kegyes-rend általános 
assistense, sz. széki ülnök és a magyar k. r. tartomány assistense 
a nyári hónapokat a spinyér-hegyen a rend két-szobás szőlőházá
ban szokta eltölteni, irodalmi müvek kidolgozásával serényen fog
lalkozva. A többi közt itt irta igen ékes latinsággal ezen jeles mü
vet: „Historia Episcopatus Dioecesis et Civitatis Vacicnsis una cum 
rebus synchronise. Kis ivrétben 270 lapon jelent meg halála után 
Pesten Eitzenberger Ferencs Antal betűivel. Ehhez van mellékelve az 
„Episcoporum Vaciensium C a ta lo g u smely 30 lapon a váczi püspö
kök rövid életrajzait tartalmazza egész gr. Migazzi Kristóf bécsi 
érseknek a váczi püspökség, örökös admtrátorává történt kinevezteté- 
seig bezárólag. A kinek is, midőn 1763-fcan az ő kedves Vácz váro
sát meglátogatná, ezen „Complementum Historiae Miscellae Episco
patus Vaciensis“ czimű müvét a legmélyebb tisztelettel fölajánlotta, 
ama jótétemények iránti hála némi jeleül, melyeket e nagy, bíboros 
főpap a helyi kegyesrendiek iránt tanúsított.

A nyitrai születésű Desericlcy József Ince atyát, a honi kegyes- 
rendiek ezen nevezetes s igen tudós férfiát, a spinyéri magányában 
tisztelői és barátai közöl sokan meglátogatták gyakrabban ; a kik 
előtt azon régibb kedvencz kívánságát nem egyszer nyilvánította., 
vajha e hegyen minélelöbb sz. leereszt tiszteletére kápolna emeltetnék! 
Hogy e kívánság teljesülés nélkül ne maradjon, és neki örömet sze
rezzenek, egyesült erőkkel azt fölépittetni és az ő kényelmére a 
borházzal öszszekapcsoltatni elhatározták. Azonban az innét eredő 
örömre csakhamar nagy szomorúság következett; ugyanis e nagy 
tudományéi, ritka képzettségű, a kegyes-rend és a haza körül oly 
sok fényes érdemekkel tündöklő szerzetes papot 1763. évben reggeli 
3/26 órakor mindenkinek mély fájdalmára a halál elragadta, a sírba 
döntötte ! — Halála és eltakarítása után a rendházi rector atya a: 
boldogúltnak iratai között ezen önmaga-készitette siriratot· találta

Vacia supremum hunc tibi gratus reddo laborem 
Debiti, et ingentis vincula solvo mei.

Vacia me multos vetulum nutrivit in annos,
Praebuit et vitae commoda multa meae.

Praesul adhuc serie trinus mactavit honore,
. Eecit Consilii participemque sui.

Me tulit in pretio Clerus, me Civis amavit,
Nil deest felici, nonnisi ut astra petam.
Deciduus pulvis cara in tellure iacebo,

Vivens hic vixi, vixero mortuus hic.

Hogy mennyire szerették e szent kápolnát a hívek, mutatja 
azon pereskedés is, melyet némely váczi polgárok indítottak 1797.
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évben a kegyes rendiek ellen, követelvén, bogy azon két harangot, 
melyet a spinyéri kápolna tornyából le- és elvettek, magát a kápol
nát és a szőlőt is adják is viszsza. — A folyamodványt Leszenszky 
János, Molnár János és Pencz Miklós polgárok az egész váczi lakó
sok nevében 1797. évi jun. 13 ról keltezve adták be a püspöknek, 
melyből szerintök ezek tűnnek k i : „A tdő P. Piaristák az 1796. évi 
ispényéri szüret alkalmával az itteni kápolnából két harangot alat- 
tomban behozattak, melyek, mint a Tanácsnak előadtuk, nem őket, 
hanem a községet illetik, mely Ispinyér, Diósvölgy és Hermán nevű 
szőlőhegyeken szőlőket bir ; a nagyobbikat ugyanis e szőlő-tulajdo
nosok csináltatták, azon oknál fogva, hogy ők hétről-hétre a hegye
ken laknak, a városból pedig a harangszó oly távolságra ki nem 
hallatszik, legyenek hát figyelmeztetve közelről reggel, délben és 
este az időre nézve, hogy megszűnve kissé a munkától a Fölséges 
Úristenre gondoljanak. Eredete pedig szerintök a harangnak ez : „A 
nevezett három hegyen szüreti alkalommal borokat koldultak, név- 
szerint Jjeszenszky János itt lakó ember, ki azt Budán öntette és 
haza is hozatta ; de az árába ama kéregetés által csak 25 akó bor 
gyűlvén be, a hiányzó öszszeget maga erszényéből 18 írttal pótolta, 
és igy e harang nem a piaristáké.“

„A kisebb harang pedig igy keletkezett: „A vásárhelyen, hol 
máig is a fehér-ruhákat szokták vásári alkalommal árulni, sz. Anna 
tiszteletére egy kápolna állott, melyet Althánn püspök ő Nmlga lebon
tatott, és harangocskáját az ispényéri kápolnának ajándékozta oda. 
Tehát ez sem a piaristáké.“ — A kápolna ugyan József császár ál
tal eltöröltetett, de ez mindenkor jó karban volt, belül és kívül
ről is, az oltárokkal együtt. De a mostani P. Pector mindent szét- 
rontatott, a kápolnából pedig présházat alakittatott, melylyel ő szabad 
nem volt, és igy nekünk szegény gazdáknak nagy szívfájdalmat oko
zott, mivel a kápolnát nem a Piaristák építették, hanem arra is a 
közönség adakozott, a cserháti uraság, a ngos kanonok urak, ő 
Exllja pedig Althánn volt püspökünk köveket, és minden más ahhoz 
szükséges anyagokat ajándékozott, melyeket az itteni kocsis-gazdák 
ingyen a kívánt helyre szállítottak, a gyalogok pedig szintén fize
tés nélkül dolgoztak a kőmivesek körül, és igy a kápolnával sem 
szabadok a tdő Piaristák.

„E kápolna a fölépittetvén, ennek fundati ójára az egész köz
ség által bizonyos pnrlagon, a Ilermán-hegyen, egy szőlőt ellettek 
oly formán, hogy a szombati napon délben meghallván a harangszót, 
a dolgozók saját munkájokat azonnal elhagyva, ama parlagra siettek 
elletni, mely a kápolna szőlejének neveztetett és igy hivatik máig is. 
A tdő Piaristák ezt is magokénak tulajdonították, pedig nem őket 
illeti; mert annak előbb külön gondviselői voltak, kik ama kápolna
szőlő jövedelméből e kápolnát kijavíttatni és a szükségesekkel el
látni szokták. Azért kívánjuk, hogy a harangok helyökre viszszavi- 
tessenek, a szőlő pedig a hozzátartozó jövedelmekkel együtt, a ká
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polna eltöröltetésétől számítva adassák át, nehogy följebb kelljen 
folyamodnunk.“ (Olvastatott az 1797. jun. 30-ki sz. széki ülésen.)

A váezi polgárok e folyamodványára főtdő Pállya József rector 
atya következőleg válaszolt, kétségkívül elegendő adatok nyomán : 
„A váczi polgároknak a mlgos és főtdő püspök úr és általános hely- 
nökhez benyújtott folyamodványukra felelem: 1. Hogy a két ispi- 
nyéri harangocskák egy jótevőtől, a ki a mi asztaltársunk volt, és a 
társoda költségein szereztettek, a mi okmányaink bizonyítják, me
lyeket ntdő Korniss és Penes polgárnak előmutattam. — 2. A ká
polna a nmlgú főpásztorok és főtdő kanonok urak bőkezűségéből 
ugyan, de főképen a mi általános assistensiink és váczi sz. széki 
ülnök atyánk (t. i. Desericky József Ince) működése és költségével 
építtetett, mint ezt a mi irataink évről-évre bizonyítják. — 3. Hogy 
a Hermán-hegyeni szőlő 40 írton vétetett, ezt is bizonyítják adataink. 
— 4. A II. József császár által eltörölt kápolnát, nem az én hatal
mamnál fogva, hanem báró Splényi püspök ő nmlga engedelmével 
változtattam át borházzá. Kelt Váczon jun. 29. 1797. Pállya József 
a kegyes-rendiekből, a váczi társház rectora, m. k.“ (Ld. a püspöki 
irattárban az illető akták között.)

A nagyobb harang körirata: „Glos Micha: Antoni. Zecheuter 
in Ofen Anno 1761. SS. Joannis et Pauli a Donati Μ. M. Honori
bus, Vinearum Cultores Spenyerienses in Sacello Crucis Sehol. Piatum. 
Vaeii DP». Cic. ic : CCLXI. hoc Sacrum ac sonitu quoties petet, et 
hera vivi' protegite grandine pauperiem.“

Mikép ezen következő okmány is bizonyítja, ezen kápolnának 
rendes gondnoka is szokott lenni: De Tuhegli Damiány kér. János, a 
váczi székesegyház kanonokja és főesperes, nmlgú, mlgos és főtdő 
gr. Althánn M. Károlynak stb. a lelkiekben helynöke és általános 
ügy hallgatója. Neked derék Iliros Pálnak az Urban örök üdvöt! 
Minthogy a kegyes iskolák tdő atyáinak váczi társháza telkén, a 
spinyéri hegyen épült sz. kereszt kápolnája a mi joghatóságunk alá 
tartozik és igy a mi gondunk alatt is létezik, hogy rendben tartas
sák és megőriztessék az Isten tisztelete és dicsőségére; nem kétel
kedvén a te, az isteni tisztelethez tartozó dolgok iránti kegyes haj
lamodról, téged a nevezett sz. kereszt kápolnája atyjává, mint nevezik, 
vagyis gondnoka és gondozójává, a mi tekintélyünkkel is rendelünk és 
kinyilatkoztatunk : intvén tégedet, miszerint annak dolgai előmozdí
tása és eszközlésében nem kevésbé, mint a tieidben éber légy ; a mely 
gond- és gondoskodásért tereád és a tieidre az Isten bőséges áldását 
kérjük ; és tégedet mink is szentül megáldunk, az Atyának és Fiú
nak és Szentiéleknek nevében. Amen. És ezek csak három évig lévén 
érvényben. Kelt Váczon, febr. 24-kén, az üdvösség 1756. évében. De 
Tuhegli Damiány János, a ki füntebb, m. k. Jentschke János Zsigmond
m. k. a tdő sz. szék hites iktatója. (Ld. a sz. szék ügyiratai közt 
ezen évről).

Tehát, amint láttuk, ezen a jámbor szőlőmives nép oly kedves
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kápolnája is, melyben annyi áhitatos fohász 'emelkedett föl a min
denható Istenhez, a Josephinismus vallástalan szellemének szintén 
áldozatul esett, a mely az ott őrködött jámbor remetét is, mikép 
ezt annak helyén már említők, megfosztotta állásának alázatosságot 
jelző öltönyétől, melyet neki is, mint a többi remetéknek letennie 
kelle az erre kitüzütt napon ! . . .

7. §. A v á c z i  k e g y e s - r e n d i e k  t e m p l o m a  e l ő t t i  S z e n t -  
h á r o m s á g  s z o b o r a  és  t á r s u l a t o k .

Az 1750. évben kezdték letenni alapját az oly nagyszerű és 
díszes Szentháromság szobrának a kegyes-rendiek temploma homlok
zata előtti téren, az első követ főtdő Káló Ferencs általános helynök 
tévén le. Mely évben, miután az alapvetés annyira haladott volna, 
amennyi a tervezett egész alkotmányra nézve szükségesnek találta
tott, a mű folytatása költségek hiányában kis ideig szünetelt, — 
míg Ssappantsy Márton naprépost 1500 ftja a váczi sz. szék által 
alapúi oda Ítéltetvén és a különféle kegyes adományokból már előbb 
begyülekezett 500 ftok is azokhoz adatván és ezen 2000 fton a munka 
folytatva lett és 1755-ben a város díszét máig is emelő ékes szobor 
létre-jött. — Megjegyzendő itt, hogy miután a Szentháromság szobra 
elkészült, megszerezve lön a kegyes-rendiek alapítójának szobra is, 
t. i. calasanti sz. Józsefé, melyet a Szentháromság szobrán lévő szen
tek alakjaihoz akartak a piaristák adni, melyek azt oly szépen díszí
tik máig is. Beleegyezett ebbe főtdő Würth úr, de oly föltétel alatt, 
hogy ss. Xavért Ferencsé a jobb, a sz. rendalapitó szobra meg a bal
oldalon álljon. Minthogy ezt a kegyes-rendiek elfogadni nem akarták, 
főtdő Würth úr jobbra helyezte sz. Xavér, balra pedig sz. Alajos 
szobrait. Ez aztán arra indította a kegyes-rendieket, hogy templomuk 
homlokzata közepére helyezték a sz. atya ékes szobrát és igy az 
egész viszály elenyészett, a templom homlokzata feltűnő díszt és a 
sz. rendalapitó igen illő helyet kapott; és Szentháromság ünnepén 
főtdő Würth Ferencs úr által ünnepélyesen megáldatott végre az
1756. évben.

Az 1827. év nyarán nem csekély díszt nyert a város; ugyanis 
ezen Szentháromság-szobor, 72 év lefolyta alatt, nagyon megromla- 
dozott, a rajta ékeskedett szentek alakzatai megsérülve, öszszetöre- 
dezve lehullottak és lent feküdtek! De ezen oly ékes emlékmű leg- 
szemoritóbb kinézését látván főtdő Bodonyi'Miklós úr, a Bold. Szűz 
dombói apátja, a váczi székesegyház olvasó-kanonokja, föltette ma
gában, hogy azt régi fényébe visszahelyezni fogja. E végre meghitta 
Pestről Dunaisshy Lörincz hires szobrászt és megbízta őt, hogy e 
szobornak egykori ritka szépségét viszszaadja. Az oszlopok pedig és 
a lépcsők a kőfaragó és a váczi kőmivesek által kijavíttattak és he
lyeikre tétettek, a lépcsőik vaskapcsokkal erősittettek meg, a szobor 
körüli oszlopkák vaslánczokkal kapcsoltattak egybe, a barlangban
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fekvő sz. Rózáit ábrázoló álak vas-rácsozattal záratott el a vásott 
gyermekek rongálásai ellen. — A délre néző oldal fölirata ez :
Vtln noVo hoC obeLIsCo Patris, FIL II et SpIrltVs ParaCLItI, LaVs, 

YlrtVs, gLorla In seMpIterna VIgeat SaeCVLa.

Az északi oldalon ezen fölirat olvasható:

VaCIensIs PraesVL, CapItVLVM, CIVItas Large In OpYs eX proprio
Libere ConCVrrlt.

A szobrász jun. 20-tól aug. 18-káig végezte el dolgát, minek 
jutalmául 877 frtot, a kőfaragók, kőmivesek és kovácsok 423 ftot, 
öszszesen 1300-at kaptak. Ugyanazon időben, midőn a Szentháromság 
szobra oly szépen megujittatott, ugyanazon főtdő Bodonyi Miklós úr 
a templomot kívül-belül, a tornyokat és a rendházat déli és nyugoti 
részén kimeszeltette. Ezen munkáért Regele József kőmives-mesternek 
680 ftokat fizetett ugyanazon jótevő kanonok úr. — Az újabb időben, 
1873-ban május és junius hónapokban főtdő és nsgos Soós József ka
nonok úr 400 ftnyi istenes költséggel e gyönyörű művet szépen ki- 
diszittette, mely ott ékeskedik máig is az igen alkalmatos helyen. 
Szentháromság ünnepének nyolczada alatt naponkint este félé lytania 
szokott tartatni a díszes szobornál, melyre a hivek számosán szoktak 
megjelenni.

Ezen gyönyörű emlékműre maga a város is regente többször ada
kozott. így a többi között: 1755. május 13-kán tartott tanácsülésben 
előfordul, hogy Szalag János mészáros, egy más mesterember házá
ban tett kihágásaiért 50 botütésre ítéltetett; de tekintetbe vévén a 
tanács az ő mesterségét, személyét és családját, ama testi büntetést 
arra változtatta, hogy a Szentháromság szobrára letegyen 24 ftot, 
mely czélra ezen évi okt. 31-kén, az Isten nagyobb dicsőségére, maga 
a nemes városi tanács is 30 ftot ajánlott.

A kegyes-rendiek templomában, úgy látszik, jó korán létezett 
az u. n. Szentháromság-társulat, melynek vezérlő és oktató könyvecs
kéje 1749. évben nyomatott Budán Nottenstein Veronica özvegynél 
ily czim a la tt: „Vezérlő és oktató könyvecske Az el-oszolhatlan 
tellyes Szent HÁROMSÁGNAK DICSŐSÉGÉRE, Vácz Püspöki 
Várasban lévő Tisztelendő PP. Piaristák Templomában felállittatott 
TÁRSASÁGNAK\ Melly Mostani Szentséges Eómai Pápának XIV. 
Benedeknek hatalmával meg-erősittetett. És Méltóságos, kegyelmes 
Püspökünk ő Excellentiájának kegyes engedelmébül bé-hozattatott.“ 
E könyvecske tartalmazza a társulat eredetét, jelességét, ezélját, a 
más társulatoktól! különbözőségét, a Szentháromság angyali olvasóját, 
a Szentháromság letenyéjét, imákat és énekeket, a társulatnak enge
dett búcsúkat, annak szabályzatát, mely 12 pontra terjedett. A be
iratkozás főképen Szentháromság-vasárnapon szokott történni, noha
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a társulat választott ünnepein, u. m. ádvent III., nagyböjt III., hus- 
vét után III., és pünkösd utáni III. vasárnapon is lehetett ezen gyü
lekezetbe fölvenni tagokul.

A Szentháromság társulata szépen rendezve volt, rendes áhita- 
tosságai a jó erkölcsöket és a hitéletet nem kis mérvben mozdították 
elő a híveknél. Vezére rendesen a kegyes-rendi társház alkormány
zója volt, ki annak anyagi jólétéről is gondoskodott, annak nem egy 
jótévőt szerezvén. — 1750. okt. 23-kán, délután Antonin (a S. Josepho) 
a kegyes-rendi társház alkormáoyzója Kólók Józseftől 6 akó betáblá
zott vörös bort követelt, melyekre a Szentháromság-társulat pénzét 
fölvette. — 1753. jun. 1-jén a tdő P. piaristák templomában a Szent- 
háromság Congregatiója részére építendő oltár költségeire a városi 
tanács 12 ftot ajánlott; valamint 1754. jul. 25-kén ugyanazon tem
plomban! Szentháromság oltárára egyhangúlag 30 rftokat. — Ezen 
oly szépen virágzott és oly sok üdvös gyümölcsöt teremni szokott 
társulatot is a Josephinismus vallástalan szelleme szüntette meg, 
pénzét pedig és egyházi ruháit és szent szereit behúzta 1 — Ugyanez 
történt a Bold. Szűz társulatával is, a melynek Tóth Pálnak kiadott 
50 rftját a kegyes-rendi társöda ntdő alkormányzója, Alfonz (ab 
Assumpt. BMV.) atya 1748. jul. 11-kén betábláztatni kérte, az 1723. 
évi 107. tvczikknél fogva. Mi a fóntebbi év napján meg is történt.

8. §. A z 1751—1759. é v i g  t e r j e d ő  n e v e z e t e s  e s emények .
Ezen időközben történt azon említésre méltó dolog, hogy főtdő 

Káló Ferencz kanonok és püspöki helynök úr 2000 ezüst ttot ajánlott 
oly czélból, hogy ezen költséggel a kegyes-r;endiek templomának két 
tornya fölemeltessék és cserép-zsindelyekkel födettessék be, az egy
ház homlokzatát és annak nagyobb részét még életében fölékesitette. 
Azonban 1754. évi jun. 9-kén, ezen kegyes-rendi templom kitűnő jó
tevője a boldog örökkévalóságba költözött, kedves emlékét hagyván 
hátra az ő kegyeltjeinél; a ki is, valamint ezen templom iránt igen 
bőkezű volt, úgy ezen egyházban az ő istenes költségén emelt tornyok 
alatt kívánt eltemettetni. A kinek is ott az ő jótéteményeiért hálás 
kegyes-rendiek vörös márványból emléket állítottak, a bemenettől 
balra, ezen fölirattal:

Reverendissimus Dominus Franciscus Káló, Cantor et Canonicus.
Venerabilis Capituli Vaciensis. Abbas B. Μ. V. de Szászvár. .
Nec non Vicarius Generalis Illustrissimi Episcopi Vaciensis. 

Hisce sub Turribus, Quas ceu Geminos Colossos Gloriae Altissimi et 
Immortalitati Sui Clarissimi Nominis Condidit.

Repositus est anno Salutis 1754. V. Idus Junii.
A városi tanács is nem egyszer adott pénz segélyt a kegyes

rendiek épületeinek kijavítására is. így ezen szerzetesek folyamod
ványára, 1754. sept. 2Ó-kán 54 ftot ajánlott meg a tanács egyhangúlag,
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bogy ezen költséggel a társoda külsejét kitataroztassák, a hézagokat 
hetömeasék, a foltokat malterral behuzassák és bemeszeltessék; de 
úgy, hogy a mesterembereket a fizetésért a tanácshoz utasítsák. A 
tanács ezen kegyes áldozatáért 54 sz. misét ígért a hálás rendházi 
főnök fölajánlani.

Ama sajnos halál-esethez más szomorúság is járult, midőn 1756. 
julius 15-kén gr. Althánn M. Károly ő nmlga elhunyván, az egész 
egyházmegye főpásztorától megfosztatott. Tetemei, mindjárt halála 
után a kegyes-rendi templomba vitettek, és ott a tornyok egyikébe 
betétettek fél-téglányi falazattal elzárva, a végtisztesség napjáig. 
Ezt pedig a székesegyházban Klobusicshy Ferencs kalocsai érsek ö 
nmlga megtartván, ismét a püspökök sírboltjában eltemettetett. Az 
Urban elhunyt után főpásztorúl gr. lorgách Fái ő nmlga követke
zett, a ki 1758. febr. 16-kán vonult be székvárosába s beigtatása 
ezen évi február 22-kón, sz. Péter széke ünnepén, tartatott meg. 
Ezen főpásztor mindjárt kezdetben®igazságossága és bőkezűsége szép 
jeleit m utatta; igazságosságáét, mert a szegény tanulóktól elvont 
Berkesy-féle 1000 irtot, ugyanennyit lefizetvén, a szegény diákok 
javára helyrepótolía. A bőkezűségét pedig, mert a kegyesrendiek 
templomában a főoltáron tükrökből művészileg készített, igen ékes 
szentségszekrényt helyeztetett el.

Ugyanazon nmlgú úr, midőn erejét naponkint csökkenni erezné, 
δ fölségétől segédpüspököt kéretett magának adatni, és ilyenül 
Salbcck Károly nagyprépostot ajánlotta, a ki is Hajóson május 27-kén 
gr. Klobusiczlcy Ferencs kalocsai érsek által püspökké lön szentelve. 
Észrevették végre a kegyes-rendiek, hogy a püspök ő nmlga az ő 
templomukban magán-imáit végzi; rendelve volt ugyanis, miszerint 
sz. István király ünnepének nyolczada alatt, a tanulók sz. miséin 
az Oltáriszentség kitétessék és az ifjúság a sz. olvasót fönhangon 
imádkozza, — történt ekkor, hogy aug. 25-kén, midőn ezen imák 
végeztettek, és a melyen e sz. rendnek alapítója az Úrban e világ
ból kimúlt, ő nmlga is az általános föloldozás után, déli 1ji egyre, 
minden jók mély fájdalmára az Úrban nyugodtan és békésen elhunyt. 
Tetemeinél 26. és 27-kén a püspöki palotában sz. misék végeztettek 
és a sz. rendalapitó ünnepén a kegyes-rendi egyházba szállíttattak 
azok este későn, és ott a tornyok egyikében a végtisztesség meg
adásáig elhelyeztettek.

Halála után a lelkiekben] joghatóságot a főtdő káptalan vette 
át, mely a széküresség tartomára ftdő Martonyi Pál urat válasz
totta általános helynökül, kizárván azon hires, valóban kitűnő kép
zettségű szerzetes áldozárokat (Desericzky kegyes- és Nede.czhy sz. fe- 
renczrendi), kiket az Úrban elhunyt gr. Forgách Pál főpásztor elődje, 
gr. Althánn M. Károly sz. széki ülnökökké nevezett k i; — az ura
dalmi dolgokat pedig a nmlgú kamara elnöke, gr. Krasalhovics An
tal kezelte és vitte. — Martonyi Pál helynök úr a temetés napját 
ugyanazon évi okt. 1-re tűzte ki, a midőn a tetem az említett torony
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bői kivétetett, és ezen templomban ravatalra helyeztetett, melyet 
jelvényekkel, az elhunyt föpásztor fényes erényeit hirdető föliratok
kal és számos gyertyákkal ékesittetett. Reggeli 5 órától egész délig 
sz. misék mondattak folyton. Hét órakor német sz. beszédet tartott 
főtdő Benzoni Bódog kanonok és felvárosi plébános; kilencz órakor 
meg főtdő Kázmér Imre c. kanonok és szelei plébános magyarul szó
nokolt. Végre 10 órakor ntdő Conrádi Norbert a váczi kegyes-rendi 
társház alfőnöke és a váczi papnöveldében hittudományi tanár tar
totta a latin sz. beszédet; erre következett a gyászmise és a többi 
egyházi szertartások, a melyeket Klimó György pécsi püspök ő nmlga 
végzett. Ezek után a tetem a ravatalról levétetett és a régi székes- 
egyházba vitetett, ahol is a püspökök sírboltjában örök nyugalomra 
elhelyeztetett.

9. §. Az 1759—1762-kig t ö r t é n t  s e g y e b e k r e  i s  v i l á g o t  
v e t ő  e s e m é n y e k .

Nem sokáig volt üres a püspöki szék; ugyanis 1759. nov. 4-kén, 
gróf Eszterházy Károly esztergomi kanonok és a kir. httó-tanácsnál 
praelátus ő mlga neveztetett ki váczi püspökké, ki az uradalmiakat 
1760. jan. 1-én teljhatalmúja által birtokába vette, ő maga pedig 
május 14-kén délutáni 3 órakor szerencsésen megérkezett, és ünne
pélyesen templomába vezettetett, ahol is Salbeck Károly nemesim 
püspök és nagyprépost által fogadtatott és üdvözöltetett; aztán fel
olvastatván a pápai bulla és a szokásos hódolat is megtörténvén, a 
nép üdvkiáltásai közben székhazába vezettetett. Másnap, t. i. áldozó
csütörtök ünnepén, a székesegyházban ünnepélyes sz. misét tartott, 
a nyolczad alatti vasárnapon meg a kegyesrendi egyházban a kano
nokok és más papok segédkezése mellett mutatta be a legszentebb 
áldozatot; május 29-kén pedig a 12 mázsát és 15 fontot nyomó nagy 
harangot szentelte föl, mely aztán ezen hó 31-kén a kegyes-rendiek 
temploma jobb oldali tornyába fölvonatott és ott helyére illesztetett. 
E harangot csináltatta és a kegyesrendieknek ajándékozta a Szent- 
háromság társulata, a melyben a város bírója és senátorainak az ő 
jótéteményöknél fogva két mázsányi részök van, letevén ők e sz. 
czélra 120 irtokat. És ezen harang fölszentelése volt az első tény
kedés, melyet itt az uj főpásztor végzett. — Jelen volt két drámai 
előadáson is, melyet a szónoklati és költészeti tanár adatott elő, és 
a melyek elseje a nagy főpásztor erényeit, a másik pedig általában 
az egész Eszterházy nemzetségéit tüntette föl oly meghatóan . . .

Ezen főpásztor első gondja és gondoskodása is az volt, hogy az 
ő jegyesét megvigasztalja és a papság tiszteletét és díszét előmoz
dítsa. Azért elhagyván az előbbi helyet, ahol még a régi székesegyház 
(t. i. a kor szerint 2-dik) hajója a tdő sz. Domonkos rendiek kolostora 
irányában állott, elhagyván az uj székesegyház szentélyét és a hajó 
egy részét is, melynek alapjait gr. Althánn M. Károly püsgök ő nmlga
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vetette meg, gr. Forgách Pál főpásztor ő nmlga meg azok fölött a 
szentélyt emeltette és tető alá vette és igy uj székesegyház létesítésén 
fáradozott. Tehát azon helyet tetszett neki választani, a melyen most 
azon nagyszerű bazilikát emelkedni látjuk, mely a püspöki palotától, 
a melyet gr. Althánn M. bibornok és váczi püspök kezdett építeni, 
de az ő elhunyta után az építés egy időre fönakadt-, 70 ölnyire 
diszlik. Itt házalt és telkek vásároltattak meg a szükséges térség tekin
tetéből, illetőleg azok tulajdonosai kibecsültettek, az illető szakértők 
előleges becslése mellett. Ezek között volt a kegyes-rendiek majorsági 
épülete a jól bekerített területtel, melyet is azok elöljáróságuk bele
egyezésével, látva, hogy e területre a székesegyháznak elkerülketlen 
szüksége van, szívesen átengedték. Hogy e területért Kis-Váczon mily 
kárpótlást kaptak, ezen székesegyház történetében már előadtuk.

Ennek alapjait 1761. márcz. 29-kén kezdték ásni; és oly serényen 
dolgoztak, hogy alig egy-két hét múltával, a sok vizek daczára, melyek 
e mocsáros helyen nagy akadályokul voltak, a kőmivesek a bal torony 
alatti részen az első alapokat letenni kezdték és e művet be is fe
jezhették. Amily nagy iparral dolgoztak pedig a leteendő uj ala
pok körül, oly nagy volt a gond arra is, hogy a város közepén nagy 
térség létesíthessék, mely ezen főpásztor alatt nagy gyarapulásnak 
indult; azon tér ugyanis, még pedig elég tágas, de üres, mely a 
püspökuradalmi kormányzói lak és Kis-Vácz falu között feküdt, mér
nökileg fölméretvén, uj lakóknak adatott. És igy rövid idő alatt uj 
házak és uj utczák keletkeztek, a mely uj város alapítójáról „ Caro- 
liná“-nak neveztetett. — Midőn a főpásztor oly igen serénykednék 
az TJr házának emelése és díszítésében, oly szépen buzgólkodnék a 
város gyarapításában és azt vélné, hogy itt fogna működni élte fogy 
táig, — tetszett Mária Teréz ő Fölségének e kitűnő főpásztort, aka
rata ellenére is, a nagyobb egri püspökségre emelni, illetőleg annak 
székére áthelyezni 1762. okt. 4-kén. E változásra gr. Barkóczy Ferencz 
egri püspöknek esztergomi érsekké történt kinevezése szolgált alkal- 
múl. — És noha már más püspökségre volt kinevezve, nem szűnt 
meg mégis az általa építtetni kezdett egyházat elmenetele utolsó 
órájáig emelni és hogy magát ezen basilica építőjéül mutatná min
denkinek, ő maga akarta az első követ május 9-kén letenni. Letéte
tett pedig ezen kő a szentély keletre néző fala alatti alapok leg
mélyébe, a melynek ünnepélyes letételekor a nmlgú főpásztor ékes 
magyar beszédet tartott a nagy számmal jelenvolt hallgatósághoz, 
melyet a kónyekig meghatott, a szentirás ezen szavai fölött: „ íme 
én czedrusfa-házban lakom; az Ur szövetségszekrénye pedig bőrök alatt 
vagyon“ (Paralip. I. 17. 1.) A sz. beszéd bevégzése után az ünnepé
lyes sz. misét is a főpásztor éneklete a szentély helyén és az egyház 
a Nagyboldogasszony tiszteletére lön felajánlva a legfőbb, minden
ható istennek (D. 0. M.)
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10. §. A t o v á b b i  n e v e z e t e s  e s e m é n y e k  gr.  M i g a z z i  
a d m t r s á g a  a l a t t .

Gróf Eszterházy Károly utódjává 1761. nov. 4-kén gr. Migazzi 
Kristóf, a sz. r. e. áldozár-bibornokja, a sz. r. b. herczege és bécsi 
érsek lön kinevezve; a ki is 1762. május 30-kán pünkösd ünnepén, 
a világi és kolostori papság, a város népsége jelenlétében, a sz. 
Domonkos rendiek templomában, melyben a székesegyház hiányában 
a papság a sz. ténykedéseket végzé, felolvastatott a pápai bulla, 
melynek erejénél fogva a váczi püspökség örökös admtrává lön meg
erősítve. Maga a herczeg csak 1762. jun. 21-kén az esti órákban övéi
nek nagy kíséretével szerencsésen megérkezett és hogy mlghoz illő- 
leg fogadtatnék, 50 lovas polgár Esztergomig, Salbeck Károly segéd
püspök pedig a kanonokok és előkelő férfiakkal Visegrádig ment 
eléje, a Pesten és a nagy környéken lakó főemberek a herczeg üd
vözletére Yáczra siettek.

Első gondja volt a herczegnek, az elődjétől építtetni kezdett 
székesegyházat hasonló készséggel tovább építtetni ; azért több épí
tészeket hivott ide, a kik között volt a kegyes-rend cseh-tartományá- 
bóli beesküdött Fr. Gáspár is, a kiről alább bővebben lészen szó egy 
külön czikkben. És hogy azok, melyeket ő a legjobbaknak talált, 
annál inkább megvalósíttassanak, nem volt nap, hogy kétszer, há
romszor is el ne tekintett volna az építéshez és a munkásokat ne 
buzdította volna jelenlétével. — Másik nem kevesebb gondja volt, a 
papságot a legjobb fegyelemben nevelni és az egyház rítusai és szer
tartásaiban jól kiképezni. Az ifjú papság növeldéjét kibővítette, meg
újította és uj múzeumok meg hálótermekkel gyarapította. A tanáro
kat, hogy annál nagyobb buzgalommal tanítanának, czimzetes kano
nokokká tette. A valóságos kanonokok számát növelte ; ugyanis az 
ő működésének köszönendő, hogy mlgos és főtdő Lauchasz Ferencz 
püspök és olvasó-kanonok egy, Würth Ferencz a Bold. Szűz apátja 
és éneklő kanonok pedig az ő bőkezűségéből egy másik kanonoksá- 
got létesítettek.

A rábízott nyájat az isteni igével táplálta, annak kebelében 
keresztény tan gyülekezetét alapította és azt a kegyes-rendi templomba 
hitta egybe, ahol bibornoki öltözékben, fölségesség és nagy képzett
séggel teljes latin beszédet tartott, mert a magyar nyelvet nem bírta, 
a keresztény tan szükségességéről és annak hasznosságáról, előrebo- 
csátva az általa megható áhítattal végzett sz. mise-áldozatot. Semmi 
drámai előadás, vagy mint mondani volt szokás, a mesterek akadémiája 
nem fordult elő azon időben, midőn itt időzött, hogy ő azon a ven
dégek nagy környezetével jelen ne lett volna, sőt az ifjakat is kü
lönbség nélkül a nekik föladott kérdések után ő vizsgálgatta és az 
írási mutatványokat (Characteres) a gyöngébb korú növendékektől is 
magához vette és Bécsije viszszatérvén, ő Eölségeiknek megmutogatta ; 
a tanítók szorgalmát nagy dicséretekkel emelte ki, s a kegyes-rendiek
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intézetét a hazára nézve nemcsak nagyon hasznosnak, hanem valóban 
szükségesnek is jelentvén ki, nagyon ajánlotta.

De a herczegnek a honi ifjúság iránti bőkezűsége itt még nem 
nyugodott meg, hanem sokkal nagyobbakra törekedett a haza javára 
és a város díszére, tudniilik valami társoda fölállításával, a melyben 
szorgalmas tanítóit gondja alatt, szegény és örökség nélküli nemesek a 
tudományokban és jó erkölcsökben oktattatnának. — A nemesek ezen 
társodájául (Collegium pauperum Nobilium) a herczeg ő főmga azon 
házat jelölte ki, mely a régi székháznál a Duna mellett fekszik és 
a melyben előbb az uradalmi tisztek laktak laktak és a melyben 
most a rabok vannak letartóztatva. De minthogy kitatarozásra volt 
szüksége és bizonyos rendbe kellett hozni, azonnal munkásokat ren
delt, a kik ezt végrehajtanák; azonfölül egy uj folyosót létesített a 
benne lakandók nagyobb kényelmére, úgy szintén kocsikaput is, a 
melyre ezt akarta íratni: „Deo et regno“ és valamivel alább: „Chris- 
tophorus 8. B. E. Candinalis a Migazzi.“ Ezen épület három hó alatt 
annyira elkészült, hogy novemberben, az első^ tanévben, az illető 
tanulók abban már lakhattak.

Aztán a tanítókról is, a kik ezen társodába beveendő növendé
keket oktatnák, gondoskodott. „És mivel, mint maga a főmgú herczeg, 
az ezen általa alapított társoda szabályainak előszavában mondja, 
az ifjúság helyes képezése a tapasztalt és jó tanítók igyekezete és éber
ségétől függ, azért a kegyes-rendi papokat, a kiknek tudniillik tanítása 
egyenesen azok alapítójának kegyes szándéka és a növendékek jó neve
lésében áll, rendeltük és ezen társodánk kormányzását az ö gondjukra 
bíztuk, azon legnagyobb reményben, hogy mitsem fognak elmulasztani 
azokból, a mák azon növendékeknek előadandó tantárgyak helyes és gyü
mölcsös sikeréhez tartoznak. A mit is annál bizonyosabban várunk és 
remélünk az ö müködésöktől, minél ismeretesebb előttünk a tudományok 
előadásábani szorgalmuk.

Azért nemcsak iratilag, hanem szóval is kijelentette akaratát 
az akkori rendtartományi főnöknek, Tapolcsányi Gergelgnek, és tőle 
három alkalmatos egyént kért, a kik az ezen társodába beveendő 
növendékekkel együtt laknának, és őket az áhítatban, jó erkölcsök
ben és a tudományokban az előirt szabályok szerint oktatnák. A 
nemes törekvésű herczeg ő főmga oly méltányos és kegyes kérelmé
nek engedvén a rendtartományi főnök, a jövő 1768. tanévre bárom 
egyént rendelt, t. i. Fett Joákim és Percei Imre atyákat s Seitz 
Antal clerieust. — És minthogy elérkezett az idő, hogy a herczeg 
ő főmga a császár ő fölsége nevenapja miatt Bécsbe viszszatérjen, 
azért a nemesek társodája részére általa szerkesztett szabályzatot 
még elmenetele előtt az illető kegyes-rendieknek átadni akarta. És 
hogy ez nagyobb ünnepélyességgel történjék, erre az 1762. sept.
25-két tűzte ki. A főtdő káptalan, a hét-személyü tábla számos ül
nökei és más nemesek jelenlétében, e napon beszédet . tartott a ke
gyes-rendiekhez, melynek végeztével a szabályzatot átadá tdő Fett
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Joálcim társoda főnökének, a ki ugyan rövid, de nagyszerűen hangzó 
szavaival a főmgú herczeg szivét meghatotta, igy rebegvén forró 
hálát ezen intézetével a sz. szerzet iránt tanúsított szép bizalmáért.

11. §. A szegény nemes ifjak tá rsodájának  m egnyitása.
Miután e jeles intézet 1762. nov. 13-káig teljesen berendezve lett, 

ezen hó 15-kén az említett kegyes-rendiek két növendékkel, t. i. 
Csató Adárn és Lubi Károlylyal, abba, mint rendes helyökre beköl
töztek. Ezekhez járultak : Szántó Antal, Frideczky Károly, Bacshády 
Bálint, Nagy Károly, Bori Antal, Tapolcsányi Ábel és Horváth An
tal. Miután azon száma a növendékeknek, amennyit a főmgú herczeg 
ezen évre bevenni méltóztatott, betelt, tetszett a mlgos nagyprépost 
és a főmgú herczeg hel.ynökének, mint a nemesek társodája kor
mányzójának, az ünnepélyes megnyitást decz. 2-ra kitűzni, a midőn 
a kegyesrendi templomban 9 órakor a segédpüspök ő mlga, a Szent
lélek segítségül hivatása után, ünnepélyes sz. misét énekelt, a mely 
alatt a növendékek mesterök előmenetele mellett a sz. áldozáshoz 
járultak. Bevégződvén a sz. mise, tdő Bérezel atya a főmgú herczeg 
dicséreteiről, ezen társoda hasznairól, melyek a hazára és annak 
fiaira háramlanak latin beszédet tartott. Ezen igen ékes előadáson 
jelen voltak a főtdő káptalan tagjain kívül, ezen város világi és 
kolostori papsága, az öszszes iskolai ifjúság, és a nagy számú ne
mesek között: NiczJcy Kristóf ő mlga, a királyi táblánál a királyi 
személyes jelenlét főjegyzője, a főmgú herczeg legkedveltebbje, és 
ezen intézet nagy kedvelője, a ki is ezen társoda alapításán és an
nak gyarapultán leginkább fáradozott.

Ezen megnyitási ünnepély a város jkönyvében, az 1768. május 
6-hin, igy fordul elő : rA nemesék királyi Teréz-társodája bevezetési 
ünnepélyének a tanács által megtartandó pontjai, ő fömga által latinul 
bejegyeztetve, de aztán magyarra fordítva, melyek is szólnak : I. E 
május holnapnak 12 napján reggel 8 órakor, Damiáni és Magyar 
kanonok urak ő  Exlljának Orális Hadik, mint ezen Solennitáshoz 
rendeltetett királyi Comissariusnak elejben fognak menni a rákosi 
malomig, velek együtt pedig a tanács tagjai is két kotsin 12 lovas- 
legénynyel és 2 Uraság-katonájával. .Oda érkezvén Ő Exllja, a ka
tonaság rendre hintája előtt egész quártélyaig fog nyargalni, a hin- 
tók pedig követni fogják quártélyára, mely Márthonyi urnái lészen. 
— II. 1.3-ka jó reggel, a város^ gyalogsága a piarezon tiszteivel 
együtt kirukkolni fog és midőn Ő Exllja a templomba mégyen, fog 
nekie fegyverrel psentálni, öreg-mise alatt, szokás szerint, mind mo
zsarak, mind pedig puskákból lőni fognak. A templomból viszszatérő 
ő Exllját, s valahányszor a gyalogság mellett elmegy, mindannyiszor 
dob· és sip-szó alatt fegyverrel fog praesentálni. Ebédhez leülvén, a 
katonaság hazamehet, de a mozsarakhoz alkalmas emberek rendelen- 
lendők, a kik egészség-ivásra és az adandó jelre jól vigyázván,
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azokat gyújtogassák. — III. Minthogy a városházi nagy-szobáhan 
tábla fog tartatni, azért e végre azt mindenképen föl kell díszíteni, 
a padlóját jól felmosni, a konyhát is, ha valami baja volna, megta
tarozni és csinosítani, a város hajdúi szépen legyenek felöltöztetve 
és hamk katonai módra fölfrizirezve és porozva. — IY. A lovasok 
pedig Ő Exlljának viszszatértekor hasonlókép őt a Rákosig fog
ják követni.

1768. május 20. A pesti rokkantak általános vezénylőjének, 
hogy a Teréz kir. társoda megnyitási ünnepélye díszítésére itt Vá- 
czon május 13-kán, 60 puskát és ugyanannyi szíjat kölcsönzött, tisz
teleti díjul 2 akó sert, azon puskák gondozójának meg egy akó bort 
ajánlott meg a tanács, lévén ezek mindkét város (püspöki és kápta
lani) ispánja által nekik kiadandók. Jaroszlavszky Gáspárnak, ki ezen 
községből ugyanazon ünnepélyre kiválasztott magyar katonák őrmes
terévé rendeltetett, fáradalmaiért 6 máriás, a német katonaság mel
lett fáradozó uradalmi őrmesternek pedig 4 máriás, Dolezsál Antal 
helyettes őrmesternek 2 máriás, a két dobosnak meg, Gasparovics 
Ferencz város hajdújának és főtdő Márthonyi Pál ur inasának 85 
dénárjával, a kettőnek t. i. 6 máriás lön megajánlva.

A főmgú herczeg 1763. jun. 18-kán Bécsböl Váczra, az esti 
órákban, szerencsésen megérkezett, és az ő székházába bevonulván, a 
szokott tisztelgések után azonnal a papnöveldébe, innét a bazili
kába, melynek alapjai letevésén dolgoztak a munkások, aztán a ne
mes ifjak társodájába vette magát; és noha már későn volt az idő, 
mégis a növendékek üdvözlését, kik ezt latinul és németül tették, 
kegyesen elfogadta, és minthogy azokat tisztán és csinosan látta 
öltözve lenni, megelégedésének világos jeleit mutatta; majd a szo
bákat mind, az étteremet, és a konyhát is gondosan megtekintette, 
— és mivel mindenütt jó rendet és díszt talált, a szerzetesekhez 
fordulva igy szólt: „Multum fecistis“ (azaz : sokat tettetek). — Ju
nius 19-kén tdő Szélessy Gábor atya, mint Rector, megérkezett, a ki 
azonnal a főmgú herczeghez járult és őt nyomós szavakkal köszön
tötte ; az üdvözlést a herczeg kegyesen fogadta, és a rectorhoz nyá
jas szavakat intézvén, neki a tanügyet különösen ajánlotta. Ezen 
tanúit és képzett férfiú a herczegnél oly kegyben állott, hogy gyak
ran élt tanácsával és gyóntat ó-atyjává is kinevezte őt. Majd meg 
ígérte neki, miszerint a rendi templomban a nagy oltárt fölállittatja, 
és a társoda meg a sz. rend gyarapodására törekedni fog.

A herczeg ő főmga ismét Váczra érkezvén, amint ennek hire 
ment, a főurak nagy sokasága látogatta őt meg, a kik közt voltak: 
Barkóczy herczeg-primás, gr. Eszterházy Károly egri, Koller Ignácz 
veszprémi püspökök, Krasalkovics Antal kamarai elnök, gr. Hadik 
András fő-hadi parancsnok, Koller Ferencz hétszemélynök, és a kir. 
hétszemélyü tábla több ülnökei, a kiket is a főmgú herczeg, a vele
született kegyességénél fogva, a reggeli órákban előbb a basilica 
megtekintésére, azután pedig a szegény nemes növendékek társodá-
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jába vezette, melynek tanulói a főmgú herczeg s főrangú vendégei 
tiszteletére Plautius megjavított vig-játékát adták elő számos tap
sok között. Ez alkalommal, mondani nem lehet, mennyire kiemelte 
a herczeg ő főmga a helyi kegyes-rendieket a nemes ifjak szorgal
mas oktatása, — a tudományok világos és könnyű előadási rend
szeréért a főurak előtt, és nekik a szerzetet ajánlotta.

Hogy mily szeretettel viseltetett a magyar ifjak iránt ő her- 
czegsége, világosan onnét is megérteni lehet, hogy a nemesek e tár- 
sodáját többször, sőt igen gyakran meglátogatta, jelenvolt ebédei- 
ken, meghallgatta a tudományok előadását, és midőn a reggeli vagy 
esti imáikat végezték a növendékek, vagy midőn játékaikkal üditék 
föl magukat. Az Isten különös jótéteményének köszönendő, hogy a 
herczeg jelenlétekor soha nem történt olyasmi, a mi neki nem tetsz
hetett volna. Miért is ő főmga kegye és szeretete mindig növekedett 
ezen szép intézet tanárai és növendékei iránt. A főmgú herczegnek 
a magyar nemes ifjúság iránti gondja és gondoskodásáért, és a ma
gyar haza iránti oly nagy jótéteményéért gr. Hadik és a többi fő
urak is köszönetét mondottak, ami úgy meghatotta ő fömgát, hogy 
könyek csillognának szemeiben. — Hogy pedig a főmgú herczeg 
tapasztalná, hogy a növendékek mily előmenetelt tesznek az u. n. 
Auctorok magyarázatában, a történelmi ismeretek, nyelvekben, a nyelv
tan szabályai, a földrajzban, gyakorlatok kidolgozásában és a szám
tanban. szept. 24-kén vizsgálatot tartott, és reggeli 8 órától 12-ig 
figyelmezett előadott feleleteikre. Megjelentek e vizsgára Pest és 
Nógrád vgyék alispánjai és több táblabirák, a főtdő káptalan, a ke
gyesrendi és két jézustársasági atyák, t* i. a bécsi Teréz társoda 
kormányzója társával; a mely vizsgálaton a növendékek ő főmga vá
rakozásának teljesen megfelelvén, őszi szünidőt engedett nekik, mi
után őket az áhitatosság és a tudományokban! előhaladásra atyai- 
lag intette volna. Aztán a jézus-társaságiakhoz fordulván, kérdé 
tőlük, hogy mikép éreznének ezen növendékekről ? A bécsi rector az 
előhaladást elismerőleg intett fejével: „Mondjad, szóla hozzá moso
lyogva a herczeg, hogy meg kell vallani·, a ti bécsi növendékeitek fé
nyesebbek; az enyimek szegényebbek, de tanultabbak.“

Azon időben, midőn a főmgú herczeg itt a papság, város, tudo
mányok gyarapításán fáradozott, ntdő Tapolcsányi Gergely kegyes
rendi tartományi főnök is Yáczra érkezett ismételten a herczegnek 
kézcsókolására; a kit is ő főmga nemcsak nyájasan fogadott min
dig, hanem köszönetét is mondott neki a jó és szorgalmas rendi 
oktatókért; egyszersmind kérte őt, hogy a franczia nyelv tanítójáról 
is gondoskodjék. Ezen tanszékre Keszthelyi László atya lett csak
ugyan rendelve, ki akkor gr. Klobusiczky ő mlgnak udvarában an
nak gyermekeit a komolyabb tudományokban oktatta, mely tisztét ott 
elvégezvén, októberhóban ezen társodába beköltözött.
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12. §. Vácznak fölséges és fönséges lá toga tó i 1764-ben, kü
lönös te k in te tte l az itte n i kegyes-rendiekre.

A legnagyobb örömmel hallotta mindenki, hogy I. Ferencs ró
mai császár és Mária Terézia Magyarország királynéja, József ró
mai király, Lipót, Mária Anna és Mária Krisztina főhgekkel Yáczra 
jönni fognak. E hir egész lelkesedésre ragadta az itteni lakosok ke
délyeit. Hogy ő fölségeik övéikkel a legméltóbban fogadtassanak, e 
tekintetben ő fmga az egész gondoskodást és intézkedést Salbeclc 
Károly ő mlgra bizta, a ki is kivitte serény fáradalmaival, hogy a 
város mintegy uj rendbe hozatnék, a piaczon és az utczán, mely a 
külvárosig és Kis-Vácz végéig huzatoít, uj épületek emeltettek, a 
Duna mellett az út szépen fákkal lön beültetve, diadalkapu emelte
tett, az utczák kiköveztettek, szóval minden bőven és nagyszerűen 
lön ékesítve és díszítve úgy, hogy ily nagy készület, mely különben 
több éveket kívánt volna, a segédpüspök ő mlga különös gondosko
dása és serénysége folytán egy tavaszon és nyáron létrejött. — Aug. 
27-kén délután a Visegrádi várbani ágyú-durrogások jelzék ő fölsé
geik közeledését; mire a katonák, polgárok és az iskolai ifjúság a ' 
kitűzött helyeket elfoglalni siettek. A pompás diadalkapu, a püspöki 
palota, a papnövelde és a sz. Domonkos-rendiek templomának egész 
homlokzata, valamint azon szép egyenes út, mely Kis-Váczon és az 
uj külvároson át a piaczig terjed és egy másik a Dunánál létező út, 
egyszer csak nagy gyorsan a legkellemesebb tűzi ragyogványnyal 
lepték meg a nagy néző sokaság szemeit. Midőn ezek az oly nagy 
gyorsasággal történnek, ő fölségeik a főherczegekkel a Dunaparthoz 
érkeznek, és az ágyuk bömbölése, harangok zúgása és tárogatók 
harsogása közben a vörös posztóval díszített hidra léptek ki esti 7 
órakor a hajóból, ahol a mlgos segédpüspök úr által a papság és 
tanácsosok körében üdvözöltettek, s aztán a külvároson kívül ko
csikra ülve a pestiek, kunok, jászok és váczi polgárokból kiszemelt 
katonák sorai közt, a fönt érintett külváros útja és diadalkapun át 
a főmgú herczeg egész fényözöntől ragyogó palotájába vezéreltettek, 
a kiket is a bíborba öltözött főmgú herczeg az ország főuraival a 
püspöki palota küszöbénél várt és fogadott az az előtti tágas téren, 
melyet 1000 lámpa fénye világított meg, a világi papság s kano
nokok, plébánosok és papnövendékektől környezve, a kik mind 
egyházi díszbe valának öltözve; majd az út mindkét oldalán a 
kegyes-rendi tartományi főnök az ő kormánysegédei és tanácsosai
val, meg a helyi rendi tagokkal, az iskolai ifjúság között vala 
elhelyezve. A palota mindkét oldalán a nemes növendékek, ő 
főmgának ezen kedveltjei állottak elöljáróik és tanáraikkal együtt, 
fáklyákat tartva és a lépcsőkön fölmenő ő felségeiknek lakosztályai
kig világítva.

Mielőtt ő fölségeik az asztalhoz ültek volna, a bibornok ő 
főmga a kanonokokat, a kegyes-rendi elöljárókat, a helyi tanácsot,
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a pesti és heves-megyei, jász- és kun katonák parancsnokait kézcsó- 
kolásra vezette. A bibornok ő főmga különös kegyének köszönendő, 
hogy valahányszor ő fölségeik ebédelnének és vacsorálnának, a ke
gyes-rendi gymnasium ének-kara egy igen szép alkalmi latin költe
ményt fölváltva zengedezett.

Annyira megtetszett ő Felségeiknek a költemény és a gymna- 
siumi ifjúság kedves zengeménye, hogy az énekeseknek 15 aranyat 
adtak. — Aug. 29-kén, reggeli 8 órakor, a császár ő Fölsége, kisérve 
a bibornok ő főmgtól, a várost megtekinteni méltóztatott, mely az 
annyi harczi zivatarok folytán teljesen tönkre jutván, most a főpász
tor fáradhatlan törekvéséből újra virágozni kezdett. Elment pedig a 
folséges császár mindenek előtt a nemes növendékek társodájába, 
melynek tanulói a tanárokkal együtt a császárt a kapu küszöbénél 
várták és őt a szobák megszemlélésében mindenütt környezték és 
midőn az étteremben kissé megállott volna, előbb gr. Hadiktól, majd 
másoktól részint latin, részint franczia, részint német nyelveken üd- 
vözöltetett, a ki mindannyiok üdvözlését kegyesen fogadta; majd a 
kíséretében levőket, hogy az atyai erények követői legyenek, s a 
többieket, hogy az áhitatosság- és tudományokban előhaladjanak, 
intette. A nemesek társodájából a basilica megtekintésére indult, öröm
telten látván, hogy ezen időben több mint 100 ház épült. Majd 
gyönyörrel szemlélte a Dunaparton a szép rendben ültetett geszte
nyefákat, melyek közepét kőhíd foglalta el, ékesítve nép. ss. János 
és Kristóf kőszobrai által, ezen fölirattal:

Optimorum Principum adventui 
Anno a Xti nato 176á. ab ornata et ampliata Urbe 

Hic pons positus est.

A piacz felé eső oldalon ez olvasható:
A Christophoro S. E,. E. Cardinale a Migazzi 

Episcopo Vaciensi iterum Urbis restitutore.

A püspöki palotába visszatérvén a császár és az általa látotta
kat dicsérvén, a fölséges királynő József római királylyal és többi 
főhgekkel kiment, követve Salbeck ő mlga által és midőn az említet
teket szintén nagy gyönyörködéssel tekintették volna meg, a mondott 
hídtól a diadalív megszemlélésére vonultak, melyet is ö fölségeik 
nem győztek eleggé szemlélgetni és nagyszerűségétől egészen elra
gadtatva voltak. Ezen gyönyörű építészi mű, melyet a maga helyén 
körülményesen ismertettünk és a mely még máig is teljes pompában 
díszeleg, az újabb időben a város költségén kijavítva, a fönséges 
római király építészének Gauneval-nsk terve szerint építtetett föl. 
Ő fölségeik visszatérvén a püspöki palotába, délutáni 3 órakor a bi
bornok ő főmga és sok főurakkal a kegyes-rendiek társodájába men
tek, melynek főajtajánál az egész házi rendszemélyzet várta a leg

5
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magasabb látogatókat. A bibornok ő fölségeiknek előbb a templomot, 
majd az egész rendházat mutatta meg, dicsérvén ezen szerzeteseknek 
mindenbeni tisztaságát, a növendékek tanitásábani serénységöket és 
egyszersmind ezen rendház silány alapítványáról is említést tévén. 
Majd a társodábani színházba vezette őket, melynek ajtaja fölött 
diszlő ezen föliratot olvasta nekik :

F r a n c i s c u s  I.
. Romanorum Imperator Pius, felix, invictus,

Maria Theresia Augusta, et Regina Apostolica 
In quos Terrarum Imperium Deus 0. M. reclinavit 

cum Josepho Romanorum Rege 
Leopoldo, Maria Anna, Maria Christina Regiis Pignoribus; 

Quibus omni gratiarum et virtutum munere ornandis rerum magna Parens 
natura se ipsam vicit unico ad hanc diem exemplo, has aedes Maiestate 

sua impleverunt, singulare posteris Clementiae argumentum.
1764.

A  templom főajtója fölött:
Laudent in portis opera eius 

Propter veritatem et mansvetudinem et Justitiam, 
Fortitudo, decor, indumentum eius, Lex Clementiae 

in lingva eius. (Prov. 31.)
Te pietas laudat, laudat Te cura, salusque 

Subiecti Populi, fert et adstra fides.
Te mens celsa Pio residens in pectore, laudat,

Laudat et antiquae Religionis amor.
Reddita pax laudat, laudant tot foedera facta,

Laudat in exhausti copia consilii.
Omnibus in terris estne indulgentior ulla 

Mater? et in cives mitior ulla suos?

A tár&hás ajtaja fölött :
A septem saeculis Nemo Regum in Hungária Inventutem artibus 
eximiis ita excolendum propendit, donec Debora surgeret Mater in

Israel. (Jud. V. 7.)
Hungáriáé Divi per septem Saecula Reges 

Plurima huic Regno commodo praestiterant;
Hos tamen insignis Dominae Clementia nostrae 

Vicit, et in pubem Pannoniam Studium.
Debora surrexit, Mater quae sola Inventae 
Commoda plura aliis praestitit Hungaricae,
Excolit eximiis hanc artibus, incitat, ornat,

Nec desunt meritis praemia digna suis.
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Ergo coli obsequio digna est, votisque iuvanda 
Aere simul vita, sangvine, amore, fide.

A  gymnasium ajtaja fölött :
Nunquid oblivisci poterit Mulier, ut non misereatur filii uteri sui, et 

si illa oblita fuerit, ego tamen non obliviscar. (Isaiae 49. 15.)
Quae natos unquam complexa est Mater amore 

Tanto ? atquae haec Sobolem Pannonicam Domina;
Regina, — an Mater dicenda est; Hungare quaeris?

Regina est, sed et hoc, quod pia Mater agit,
Juncta est insigni Pietas Materna decori,

E Maiestate mixtus amor populi.
At bene conveniunt, inque una sede morantur,

Regia commendet munia Matris opus.

A társhás ablakaiban:
Tres dies Vaciae felices, primus, quo a Gieyza condita est, altera 
1648, quo a Turea recepta, tertius hic longe felicior. Isti sunt tui 

dies, quos nulla unquam delebit oblivio. (Esther, 9. 28.)
Geyza dedit vitam, Leopoldus turcica solvit 

Vincula, sic tibi lux Vacia bina nitet.
Fulgore insolito lux splendet tertia, quando 
Reginam, et Dominam cernis adesse tuam,

Vacia!
Victrices Augustae 

Domus Lotharingi ae 
Manumentum

Quae anno MDCLXXXIV ductu Caroli Lotharingi Immortalis Herois, 
qui Budam recepit regnante Magno Leopoldo, recepta*est, digna quam

videat Caesar.
Digna est, quam videas Urbem invictissime Caesar,

Quippe in ea Augustae sunt monumenta Domus.
Hanc Caroli virtus Lotharingi, et dextera victrix 

Opressam saeris hostibus eripuit.
Ut maiora habeat rerum incrementa suarum,

Vestra’'haec Augusti Gratia*magna*fuit.
Adeo

Gloriosa dicta sunt de te Civitas. (Psalmo 86.)

Nagyon tetszettek δ felségeiknek ezen föliratok,^valamint igen 
teszett a szini előadás (ex Plauto Captiveis) is, melyet a főmgú 
bibornok nemes növendékei oly ügyesen játszottak le,£hogy sehol föl 
nem akadtak. Játszottak e színdarabban Hadik hadparancsnok fiai 
is, t. i. az öregebb a bevezetést, a fiatalabb pedig a zárszózatot adta
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elő. .Bevégződvén a színi előadás és kézcsókra bocsáttatván a meg
dicsért növendékek, ő fölségeik a püspöki palotába tértek viszsza.

Földerülvén aug. 31-ke, ő fölségeik korán reggel repülŐ-hidon 
Pestre mentek le, főképen, bogy látnák azon nagyszerű épületet, mely
hez hasonló kevés van Európában és a melyet VI. Károly császár 
emeltetett. Ahol is megtekintvén a szemlélésre méltókat, este ismét 
viszszatértek ő fölségeik Váczra, a kiket a bibornok ő főmga a Duna 
túlsó partján v á rt; ezen nagy főpásztor rendeletére az egész Duna- 
part, a kegyes-rendi templom homlokzata és az egész társház ezernyi 
lámpáktól tündöklött; a fölséges császár gyalog, a császárnő pedig 
kocsin, melynek mindkét oldalán a nemes növendékek fáklyákat vit
tek, ágyiik és mozsarak durrogásai közt, zúgván az öszszes harangok 
és a nép ünnepélyes üdv-rivalgásai közben vonultak be a palotába; 
amidőn a polgárokból választott katonák hatszori üdvlövés után har
sány éljenzésekkel is tisztelegtek.

Értesülvén a papság, szerzetesek, nemesség és tanács ő fölségeik 
leendő elmenetelükről (Kalendis Septembris), korán reggel a püspöki 
palotában egybegyülekeztek, a kik is, ő fölségeik jelenlétükben a 
bibornok ő főmga által tartott sz. mise után azok kezeinek csóko
lására lettek bocsásva. Midőn az említettek sorai közt ő fölségeik a 
palotából lejöttek, a királynő a kegyes-rendi tartományi főnök és 
szerzetesei felé fordulva, ismételten monda nekik: „Ajánlom nektek 
ax ifjúságot.“ E kevés szóval is mutatván bőven, mily igen szivén 
feküdt neki az ifjúság jó nevelése. Az eltávozott hűségeket, a kik 
hajón utaztak el Pozsonyba és innét Bécsbe, a Dunán tűiig kisérte 
el bibornok ő főmga, kedves emléküket hagyván itt hátra hűséges 
magyarjaiknál . . . .

13. §. A nem es i f  j a k  t á r s o d á j á n a k  to v á b b i  tö r té n e lm e .

A bibornok ő főmga az elköltözött ő fölségeik kíséretéből viszsza- 
térvén, azonnal a kegyes-rendi társházba sietett, átadván itt az ő fölsé
geik által ajánlott azon 24 aranyat, melyeket a kegyes-rendieknek az ő 
társházuk szép kivilágításának költségei pótlásául ajándékoztak. Azon- 
fölül amaz örömhírrel lepte meg a kegyes-rendieket ö főmga, hogy 
ő fölségeik nekik a bölcsészeti előadásokat engedélyezte, mely tan
intézetet az ország herczeg-primása, a ki egyszersmind az ország 
valamennyi iskolái főigazgatójául jelentetett ki, nyilvános iratában 
elismerte és Pozsonyban meg is erősítette.

Sept. 10-kén kapott tdő Szélesy Gábor atya charta-biankát a 
nemesek társodája bővítésére fölveendő 1000 aranyra a pesi só házban 
és 12,000 frt 5°/0 kamatainak évenkénti fölvételére, mint az alapít
ványi tőkepénz növeléséül. — Azonfölül főtdő Martonyi Pál a zene 
nyilvános tanára részére 2000 frtot ajánlott; első zenetanár volt Thumár 
Henrik kegyes-rendi atya, a ki az ének és hegedű elemeiben jól ki
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képzett tanítványait nem egyszer mutatta be a nevezett kegyes ala
pítónak az ő nagy gyönyörködésére.

Megemlítjük e helyen mellékesen, hogy ugyanazon fötdő Martonyi 
kanonok úr a székesegyház orgonáját, melyet teljesen kijavíttatott, 
lábitóval stb. saját költségén elláttatott, a kegyes-rendiek templomá
nak ajándékozta, e helyett újat szerezvén a székesegyház részére. 
— A nagy bíboros főpásztor a nemes ifjak intézetét az előbbi szükes 
helyről a réyi püspöki lakba tette át, ahol ezen lovagiskola (Collegium 
Theresianum) szépen díszlett a tantárgyak gondos előadása mellett. 
Ezen lovagiskola ajtaja fölötti márvány-emléklapon ezen fölirat 
volt olvasható :

Has aedes
Quas Michael Cardinalis ab Althann .et ejus ex fratre Nepos 

Carolus Pontifices Vacienses a fundamentis erexerunt 
Christopho Cardinale a Migazzi hanc Ecclesiam 

secundum gubernante
Franciscus Imperator, Maria Theresia Imperatrix et Regina Apostolica 

Josephus Romanorum Rex 
Leopoldus Maria et Maria Christina Archiduces 

Anno MDCCLXIV. sex dies Majestate bearunt sua 
Augusta Maria Theresia insigni in Deum omnipotentem pietate, 

in Regnum ac gentem amore Religioni et bonis artibus 
perenne constituit monimentum Anno MDCCLXYII.

Azonban a nemes ifjak intézete részére már néhány éve annak, 
hogy egy egészen más helyiség elkészítésére történtek intézkedések. 
Ide vonatkozólag a városi jegyzőkönyvben az 1764. dec. 11-kén ezek 
fordulnak elő: „A szállásházra nézve, melynek egy része az ott épit- 
tetendó nemesi tápintézet végett ő főmga rendeletéből még ezen télen 
lebontandó lesz, hogyan és mit kellene tenni, a legközelebb jelentést 
kell tenni a segédpüspök ő mlgnak. A mi is midőn elhatározva lett 
volna, a tdő kegyes-rendi atyák főnöke az ügyet olyképpen adta elő, 
hogy mivel tudtára van az már a nemes tanácsnak, miszerint ő föl- 
sége rendelete és bőkezűsége folytán tápintézetet kellene építtetni és 
azt ő főmga azon helyen akarná emeltetni, ahol most a szállásház 
(Domus quarterialis) felső része van, a segédpüspök ő mlga a kegyes
rendi házfőnököt a nemes tanácshoz utalta, hogy az ügyet előbb ott 
adná elő, kitudandó: mit kellene tenni, nehogy a város ebben kárt 
szenvedjen; vájjon kibecsülés által kellene-e neki kielégítést tenni, 
vagy más valamiképen. Hogyha pedig a város a becsárból valamit 
leengedne, azt igen kedvesen vennék az illetők ; de minthogy a tanács 
ezen ügyet szükségesnek látta mindenek előtt a segédpüspök ő mlgval 
közölni, azon kijelentéssel bocsátotta el a tanács a ntdő kegyes-rendi 
házfőnököt, hogy az eredményről értesittetni fog minél előbb.“
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Ezen évi télen a társoda főnöke a tápintézet fölépítésére szüksé
ges minden anyagokat, m int: köveket, meszet, téglákat stb. öszsze- 
hordatott és a nemesek társháza létesítésére szükséges telket, mely 
a kegyes-rendi társodával határos és a melyen előbb a katonai szál
lásház létezett, nagy nehézségeket legyőzve, azon kegynél fogva, a 
melyben ő főmgnál állott, megnyerte, 300 ftok lefizetése mellett. 
Ezen a Dunára néző telek-rész 7, délre 24 és keletre 7 ölnyi terje
désű. Azon okmány, melynélfogva ezen telek a kegyes-rendieknek át
engedtetik a jelzett czélra, a rendtartomány irattárában őriztetik.

Minden az építésre szükséges anyagok beszereztetvén, ntdő 
Ssélessy Gábor házfőnök atya 1765. május 25-re a segédpüspök 6 
migát az .első M letételére meghitta, a ki is azt a reggeli órákban a 
kanonokok, szerzetesek, tanács, iskolai ifjúság, a társoda nemes nö
vendékei és nagy népsokaság jelenlétében, a keletre néző szegletben 
letette, felolvastatván előbb ezen abban elhelyezet ira t:

Lege. Posteritas.
1 Lapis. Primus, sum. pro. Collegio. Nobilium. Destinatus. Quod.

Munifice. Deo.
Regi. et. Regno. Condiderat. Augustissima. Romanorum. Imperatrix.

Regina.
Apostolica. Hungáriáé. Magna. Maria. Theresia. Illustre. Regum.

Omnium. Exemplar.
In. Quo. Quid. Magis. Admiretur. Orbis.

Id. ne. Quod. Pluribus. Hostibus. Invicte. Respondeat.
An. Quod. Litteris. Prope. Emortuis. Obstupesce. Inter. Bellorum. 

Incendia. Spiritum, et Vitam. Reddiderit.
Felicissimum. Tristissimis. Temporibus. Imperium.

Nec. Tu. Posteritas. Decernes.
Propitiam. Mihi. Fecit. Augustam. Gratia. Qua. Plurimum. Valet.

Eminentissimus.
I}t. Purpuratus. Princeps. Ecclesiae Catholicae. Antistes. Vindo-

bensis. Et.
Vaciensis. Christophorus. a. Migazzi.
Tanto. Principe. Quid. Dignum. Dicam.

Qui. Franciscum. I. et. Mariam. Theresiam. Augustos. Virtutum.
Suarum. Praecones.

Mundum. Adspectabilem. Magnitudinis. Suae. Admiratorem.. Habet.
' Heic. Me. Collocavit.

Illustrissimus. Antistes. Nemesinus. Carolus, de. Salbeck. Scientiarum. 
Omnium, in. Tribus. Bonarum. Artium. Aedibus. Praeses. Fautor.

Amplificator.
Omnibus, animi. Corporisquae.fDotibus. Admiraculum usque Excultus.

Vicariam. Operam.
Principi. Migazzio. Praebet.

In. quo. Civilis. Prudentia. Religionis. Amor. Musae. Domicilium.
Posuere.



71

Ingratus, sim. si. et. cetera. Vaciae. taceam, ornamenta: 
Canonicorum. Collegium. Illustre, reddunt:

Illustrissimus D. Xaverius Lauchass tit. Eppus. Lector. 
Rdsmus D. Franciscus Sal. Würth Cantor.

Rdsmus D. Paulus Martonyi Custos.
, Rdsmus D. Guielmus Fridericus Damiani Arehi-Diaconus. 

Rdsmus D. Ign. Magyar Rr. Sem. Prof. Sacr. Script, tit. Canonicus. 
Rdsmus I). Joann. Nép. Laffcsák Prof. Theol. tit. Canonicus. 
Rdsmus D. Augustinus Benedek Prof. Theol. tit. Canonicus. 

Rdsmus D. Erdélyi Prof. Sac. Canon. tit. Canonicus.
Rdsmus D. Felix. Leopol. Bensoni Par. Sup. Civit, et tit. Canonicus.

Rdsmus D. Samuel Pruszkay Par. infer. Cittis et tit. Canonicus. 
Yiri. Omnes. Facilitate. Yitae. Integritate. Eruditione. Magni. Si. 
Cum. Maximis. Comparentur. Concreditus, sum. Religiosis. Patribus.

Scholarum. Piarum.
Quorum. Familiam. Ducit.

Rdssus Pater Joseph. Maria Isuria totius Ordinis Generalis. 
Admodum Rdus Pater Gregorius Tapolcsányi Praepositus per Hung, et

[Trans. Provicialis.
Hi. Qua. Populum. Qua. Litterariam. Juventutem. Istituunt. sub. 

Cura. Vigilantia. Directione:
Rdi. Patris. Gabrielis. Szélessy. Domus. Rectoris.

Vice-Rris. P. Ludovici. Némethy. Concionatoris. Hungarici. 
Patris Damasceni Germanici Concionatoris.
Patris Henrid Thumar Magistri Musices.

Patris Emerici Percei Professoris Philosophiae.
Patris Emerici Neográdi Procuratoris Domus.
Patris Ludovici Szomi Professoris Rhetoricae, 

et reliquorum Magistrorum.
Primi. In. Collegium. Adoptati sunt:

Illustrissimi. Comites. Joannes et Carolus de Hadik.
Magni illius Andreae Hadik Belli Ducis et Herois Pignora Anno a 
reparata Salute 1765. IX. Kalend. Juniis. Pontifice Maximo d e 
mente XIII. Romanorum Imperatore Francisco I. Rege Romanorum

Josepho II.

Betétetvén az első kő, tdő Keszthelyi László atya által készí
tett ékes beszédet mondott Laczkovics György, a nemesek társodájá- 
ban az ékesszólás tanulója; az ünnepélyes ebédre a tdő rendház- 
kormányzó atya a mlgos segédpüspök, kanonokok stb. urakat volt 
szerencsés fogadni, és ez alatt Thumár Henrik atya zenemester a 
mlgos úr tiszteletére a többi zeneértő kegyes-rendiekkel úgynevezett 
oratóriumot adott elő, a mi úgy megtetszett ő mlgnak, hogy ezen 
müvecskét emlékül magának elkérte és a növendékeket megajándé
kozta. — Ezen időben november elejeig 10 kőmives dolgozott; a



72

bibornok δ főmga, a kegyes-rendiek iránti jó hajlamánál fogva meg
engedte, ‘hogy minden az építésre szükségesek, azon áron adassanak 
nekik, amint azok az uradalomnak költségébe kerültek. litidnyánszlcy 
József spirituális úr pedig, a kegyes-rendi társház különös jótevője 
két erős bivalyt ajándékozott az épületi anyagok bekordására.

1766. évben elmúlván az őszi szünidők, a tanulmányok előadá
sának ünnepélyes kezdete történt a bibornok ő főmga előtt. Amidőn 
Schwartzl Glycér atya ékésszólás tanára tartott beszédet·, a mely
ben megmutatta, hogy azon tanulmányoknak szorgalmas tárgyalása, 
melyek a nemesek Migazzi-társodájában előadatnak, azoknak annyira 
szükséges, hogy azok nélkül az ősöktől átvett dicsőséget védeni nem 
lehetne. — Ezen időben a bibornok ő főmga sz. misékre 300 irtokat 
adott, hogy ezen pénzt a fáradhatlan Szélessy Gábor atya szintén 
az uj akadémia építésének költségeire fordítsa. — 1767. márczius- 
hóban, sz. József napja után, Bécsből megérkezett a bibornok ő 
főmga, és a tdő rendház-kormányzó atyának azon örvendetes hirt 
hozta, hogy a királynő ő fölségének az forogna elméjében, miszerint 
ezen helyen oly társoda emeltetnék, a melyben 20 nemes ifjú kirá
lyi költségen az áhítatban, szépmüvészetek és tudományokban a ke
gyes-rendiek gondja alatt neveltetnék, és ezen társoda az ő fölséges 
nevéről „Collegium Theresiarium“-nak neveztetnék. Nehány nap 
múlva megérkezett Orosz Zsigmond tartományi főnök és a bibornok 
δ fömgával értekezni kezdett a szerzetesek számáról és a hely
ről. Mivel semmi elegendő tágas és alkalmatos hely sem találtatnék, 
uj épületet létesíteni pedig már alkalmatlan volna, a bibornok ő 
főmga, a magyarnemzet iránti szeretete és hajlandóságánál fogva, az ő 
palotáját, ő fölsége kegyessége és akaratából volt átengedendő, oly 
föltét alatt, hogy az a következő 1768. évben már megnyittassék.

Ezen ügyben a kegyes-rendi tartományi főnök Bécsbe ment 
föl julius vége felé, ahol ő fölsége által kegyesen lön fogadva, kö
nyörgő iratát benyújtotta, a melyben, miután szép és ékes kifejezé
sekben ő fölségének a tudományok iránti valódi és állandó szerete- 
tét, a magyar ifjúság és a kegyes-rend iránti kegyességét magasz
talná, alázatosan esedezett, hogy a „ Váczi Teréz-társoda“ egészen a 
kegyes-rendieknek adatnék át, oly jogokkal, melyeknek a bécsi Te
réz-társoda örvend, és e fölötti legmagasabb akaratát alapítványi 
irattal is megerősíteni méltóztatnék. — Mindezeket ö fölsége meg
adta és ho^zátevé, miszerint nem kételkedik azon, hogy a gond
jaikra bízott nemes növendékeknek az áhitatosság és tudományok- 
bani előmenetelükön nagy örömet érezhetend nem sokára. — Egy
szersmind ezen időben kikereste a rendtartományi főnök atya ő föl
ségének a nemes ifjak ruháját illető rendeletét; mire nézve ő fölsége 
kegyesen kinyilatkoztatta, hogy annak örök emlékére, miszerint mint 
özvegy jött ama gondolatra, vas-szinű fekete selyem-posztóból készült 
gombok és kapcsokkal láttassanak el a nemes ifjak egyenruhái. — 
Majd az iránt könyörgött a tartományi főnök atya ő fölségének, hogy
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amint már ő főmgval a bevezetés napja kitűzve lett, az nov. 5-ről 
május 13-kára, mely ő fölségének születés-napja, tétetnék át. — Azon 
idő alatt azonban a kegyes-rendiek az ifjúsággal a tartományi főnök 
által a társodába minden ünnepélyesség nélkül bevezettessenek és 
minden gyakorlatok az előirott módon kezdetöket vegyék. — Meg
értvén kát ő fölsége teljes akaratát és az intézet érdekében mások
nál is, ahol szükséges volt, mind Bécsben, mind pedig Pozsonyban, 
mindent szerencsésen elvégezvén, Váczra jött és nov. 2-kán ebéd után, 
Tuschleitner Cajetán atyát, mint a társoda jövő kormányzóját (recto
rem), Schwartsei Glycér atyát, a bölcsészet tanarát és a növendéke
ket (Clericos), mint a szókötés elemeinek és az elemi osztálynak 
mestereit, gr. Haller József és Almásy Ignács természettan, Fogarasy 
Gábor költészet hallgatóival és más néhány nemesekkel oda bevezette.

14. §. A nemes ifjak társodájának  ünnepélyes m egnyitása
és egyebek.

Az 1768. május 13-kán, kor, két csapat katona, az egyik 
magyar, a másik német, az ő zászlóik alatt, katonailag szervezve, a 
piaczra vonult és midőn a bibornok ö főmga a sz. Domonkos-ren
diek templomában (az u. n. fehérekében) ő fölségének, Mária Teréz 
királyaszszonynak jólétéért tartott sz. miséjét bevégezte volna, a 
szokásos üdvlövések közben, mindnyájan a Teréz-társodába vonultak. 
Előrement ő főmga udvariszemélyzete, aztán lépdelt a nemes ifjúság 
tanáraival, majd a nagy főpap bíborba öltözötten gr. Hadik András 
ő nmlgval, mint ezen ténykedésre kiküldött királyi biztossal, számos 
grófok és egyéb honi főurak, valamint a kanonokok, papság, szerze
tesek, nemesek és nagy népsokaság kíséretében. Ezen szép ünnepé
lyes menetet lelkesítette két egymásnak felelő zenekar és midőn a 
felavatás helyére elértek, a bibornok ő főmga a királynő ő fölsége 
jótékonyságát magasztaló igen ékes, nyomtatásban is megjelent al
kalmi beszédet tartott. Bevégződvén ez, gr. Hadik ő nmlga az eléje 
tett társodai kulcsokat, a kegyes-rendiek birtokába bocsátott intézet 
birtoklása jeleül, előrebocsátva ékes, remek-irályú és komoly beszédét, 
a tartományi főnök és a társoda kormányzójának kezeibe adta ; majd 
erre aztán a királyi alapítvány terhére fölvett 20 nemes növendéket 
az alapitó királynő nevével díszített arany-érmekkel saját-kezüleg 
ékesítette föl.

Ezek igy történvén, Conrádi Norbert atya, a tartományi főnök 
tanácsosa, Mária Terézia dicséreteiről igen jelesen szónokolt és neki 
azért, hogy ezen nemes ifjúság képezését a' kegyes-rendiekre bízni 
méltóztatott, bőven és nagyszerűen köszönetét mondott és egyszers
mind ünnepélyes Ígéretet tett, hogy a nagy királynő, oly kegyes 
anya és úrnő ezen igen megtisztelő jótéteményére emlékezve, egy
mást kölcsönösen buzdítani fogják, miszerint a nemes ifjúság kellő 
kiképezésére egész erőiket feláldozva alkalmazzák. — A vendégek
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sokkal nagyobb számmal lévén, semhogy azokat az egy, noha külön
ben elég térés és tág étteremben méltóan elfogadni lehetett volna, 
azért mindnyájokat a bibornok ő í'őmga részint magával a város
házán, részint pedig a Teréz-társodában fényesen vendégelte meg, 
az egész napon hangoztatván a legbőkezűbb alapítónak, Mária Teréz 
királynő ő fölségének nagyszerű bőkezűségét s harsány fölkiáltások 
közt éltetvén őt mind a számos vendégek, mind pedig a népség. A 
forró hála üdvkiáltásai alig bírtak véget érni ekkor.

Még ugyanazon 1768. évi september-hóban, a kegyes-rend egy 
kitűnő tagjának, a tudós Horányi Elek elnöklete alatt az egyetemes 
bölcsészettanból diszvitatkozás tartatott, mely Mária Teréz kegyes 
alapitó ő fölsége tiszteletére volt rendezve. Ezen ünnepélyen szépen 
kitüntette magát tör ök-sz.-Miklósi Almásy Ignácz jeles és nemes ifjú 
ügyes feleleteivel. És igy ő nevezhető a Teréz-társoda első zsengé
jének, kit ezen hires tanintézetben először ért ily kitüntetés, a kinek 
is a bölcsészettanban tanúsított nagy szorgalma és szép előhaladása- 
ért, a királynő ő fölsége nevében, Migazzi bibornok ő főmga arany- 
lánczot akasztott nyakába sajátkezüleg.

15. §. A nemes ifjak tá rso d á ján ak  korm ányzói és tan ára i.
Időközben a nemesiíjak tápintézete (Convictus nobilium Juvenum) 

azon különösen e czélra emelt épületbe tétetett át, mely a mostani
m. kir. fegyház diadalkapu felé néző szegletének helyén emelkedett 
s ezért a köznép a fegyházat máig is „konvik“-nak nevezi. — A 
Mária Teréz császár- és királynő által 1767-ben alapított s róla ne
vezett hires társodának ezek voltak kormányzói (rectores :)

1. Tuschleitner Cajetán (a S. Thoma Apóst.) óvári születés, 
1767—1768-ig. A nemes ifjúság nevelésében igen ügyes és hírneves 
lévén, miután a bölcsészeti és hittudományi tanszakokat adta volna 
elő, a váczi Teréz-társoda kormányzására tétetett át Nyitráról, a 
melyet legjobb törvényekkel látva el, mint első kormányzó Iá éveken 
át úgy igazgatott, hogy a kormányzásban nála sem a hit, sem az 
ildomosság, sem pedig az éberség nem hiányzottak. A növendékeket 
a szépművészetek, tudományok, munkásságra és az áhitat gyakorla
taira a legjobb módokkal úgy vonzotta, hogy a főurak gyermekei e 
társodába seregelvén, tágasabb épületre lett szükség, melyet aztán 
a bőkezű alapitó királynő csakugyan létesített is, a tanárok és fel
ügyelők számát és évi fizetésüket is megnagyobbította, a kormányzó 
ügyességét, ildomságát és buzgalmát pedig a szerzet legnagyobb 
ajánlásával gyakrabban megdicsérte nyíltan. De igen jó hírneve volt 
neki az ország legfőbb főurainál, a váczi nagyvnevű püspök és bi
bornok Migazzinál, a ki valamint mint élőt állandó jóakaratával 
tüntette ki, úgy mint elhunytról (1781. május 19.) is a társoda atyái
hoz intézett iratában dicséretekkel emlékezett meg róla. De maga a 
rendi tartomány is méltányolta fényes érdemeit, mert őt ismételten



75

kormánytanácsosi, majd meg kormánysegédi rangra méltatta. — A
rendi vezérfö befolyása nélkül választatott:

2. Königsacker Calasandius (a Jesu Maria) bécsi eredetű, 1781—
1782. Noha grófi vérből származott, mégis ki sem volt nála szerényebb, 
tiszta lelkű, ártatlan életű és igen nagy képzettségű egyén volt, a 
ki névszerint, a tudományokban, a görög és héber nyelvekben is 
igen szép járatosságot tanúsított és az irodalmi téren is jó hangzású 
volt neve, nem egy művet hagyván hátra kéziratban is.

3. ’Pattija István (ab Assumpt. BMV.) Léván született ;|1782—1783. 
— Igen nagy tudományi! és hírneves tanférfiu volt az egész ország
ban. Egyházi és egyéb classicus képzettségét bizonyító beszédeit 
Korányi Elek adta ki. Kolozsvárról Váczra tétetett át a Teréz-tár- 
sodába, mely tekintélyes tanintézetet annak szétoszlásaig nagy ügyes
séggel és tapintattal kormányozta és mint a rendtartomány főnöke 
a váczi-kegyesrendi társház azon újabb részét, mely a papnöveldére 
néz és a melyet Migazzi bibornok ő főmga e szerzetesek részére 
emeltetett, az azt elfoglalni törekvők ellenében a rendnek hatalmas 
védérveivel megtartotta birtokában.

A Mária Teréz-féle ezen nemes intézetben tanárokúi ezen kegyes
rendiek működtek: Jankovich Nép. János (a S. Jós. Calasanctio) nagy- 
salgói születés; Orosz Zsigmond giraldói eredetű; Poor Gajetán (a S. 
Leopoldo) óvári; Keszthelyi László (a S. Gabriele) Keszthely szü
löttje ; Szalay Eáfael (a S. Elisabetha) óvári; Ege Sándor (a S. Joanne 
Bapt.) pesti; Belányi Bernárd (a SS. Sacramento) privigyei; Mohoricz 
Tóbiás (a S. Raphaele) pesti; Kosztka Mihály (a S. Joan. Nép.) sze- 
beléti; Szeicz Antal (a S. Nicolao) szegedi; Schmidt József (a Desp. 
BMV.) pesti; Szabiik István (a S. Julianna) szegedi; Ferenczy Gál. 
József (a S. Antonió) szécsi-szigethi; Huber Joákim (a S. Anna) helfaini 
(ezen virágzó nemes intézetben annak eltöröltetéseig 17 éveken át 
nagy buzgalommal működött, mint a latin nyelv és több tantárgy 
előadója;) Zimányi Lagos (a S. Cruce) kameneczi; Bományi Márk 
(ab Assumpt. BMV.) veszprémi; Papanek Kér. János kuklói szüle
tés ; és még mások, a kik jámborságuk, tudományos képzettségük és 
szorgalmas, pontos, lelkiismeretes tanárkodásukkal ezen szép nemesi 
tanintézetet virágzásra emelték és a kegyes-tanitórendnek becsülte
tését, díszét és a közszeretetre érdemességét nagy mérvben mozdítot
ták elő; és azért legyen e helyen is áldásban az ö emlékezetök! . ..

16. §. A Teréz-féle tá rsoda  m egszüntetése és egyebek.
Az 1785. évi események igen nevezetesek a kegyes-rendiekre 

nézve Vácz városában; miutáu ugyanis II. József az 1780. decz. 
elején az ő fölséges anyjának, Mária Teréznek, halála után, annak 
örökös tartományai kormányát átvette, a régi országiás alakját mint
egy egészen megváltoztatandó, rendeletéivel mindent öszszezavarni 
látszott. Hoszszú volna mindezt részletezve előadni, azért csak azokra
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szorítkozunk röviden, melyek bennünket itt közelebbről érdekelnek. 
— A tandíj (didactrum) behozatalával a tanuló ifjúság számát nagyon 
megcsökkentette! — A nemes ifjúság képezésére alapított tápintéze
tekét (convictus) beszüntette, azok alapítványi tőkepénzeit a köz
kincstárba rendelte betétetni és minden ily egyes egyénnek ösztön
díjat utalványoztatván, akarta, hogy azok inagánlag teljes szabad
ságban neveltessenek . . .

Hasonló tápintézetet (Convictum) létesített néhány év előtt Yáczon 
a kedves emlékezetű Mária Teréz királynő, mikép föntebb már láttuk, fő
kép Migazzi bibornok, bécsi érsek és a váczi püspökség örökös kormány
zójának (ha ezt II. József máskép nem akarta volna) kegyes buzgólkodása 
folytán, a mely oly virágzóvá lett intézetben nemcsak a hazai, hanem 
a külső főnemességi ifjak is, azon bíboros főpap legnagyobb megelé
gedésére a fönt nevezett kitűnő képzettségű kegyes-rendiek által 
neveltettek és taníttattak a gymnasiumi és bölcsészeti tanszakokban. 
Azon nemes intézetnek akkor Pallya István atya, kitűnő tudomá- 
nyosságú és .több kiadott müveiről is nevezetes áldozár volt elöljá
rója, a ki arra lön méltatva, hogy a jobb sorsra érdemes eltörölt 
Jézustársaság szétoszlása után Mária Teréz ő fölsége által a kolozs
vári akadémia igazgatója és az ottani tápintézet kormányzójává ne
veztetvén ki, ahonnét 2 év előtt Yáczra tétetett át ezen utóbbi mi
nőségben és itt érte őt II. József császárnak azon mindenütt nagy 
megütközést és fölháborodást keltő, 1784. évben kelt kibocsátványa, 
mely szerint a nemes ifjak tápintézetei országszerte feloszlatandók 
valának ! És minthogy ezen a magyar nemességet annyira elkeserítő 
rendelet téli időben bocsáttatott ki, amidőn a külső növendékek, vagy 
a szülőiktől távolabb lévők, hazájokba oly könnyen vissza nem vol
tak küldhetők, azokkal tdő Pállya István kormányzó atya, úgy ren
delvén a bibornok ő főmga, a régibb kegyes rendi társodába költö
zött át és pedig ennek azon részébe, melyet ugyanazon bíboros főpap 
három év előtt végeztetett be és azt, az itt Váczon, 1782. évben tar
tott rendtartományi káptalan alkalmával a váczi kegyes-rendi társo- 
dának adta át örök időre 12 szegény nemes növendék képzésére tett 
alapitványnyal együtt, amint is ezt a társoda főajtaja fölötti már
ványkőbe vésett ezen fölirat is bizonyítja :

Partem hanc aedium 
Eminentissimus C ardinalis 
Christophorus de M igazzi 

Anno 1781. perfecit.
Anno 1782. Scholis Piis donavit.

A nevezett kormányzó atyával az uj lakásba ezen ifjak jöttek: 
báró Baselli Károly és Lőrincz a carnioliai herczegségből; (Jzinderi 
Pál Somogymegyéből; Jeszenszky György Tolnamegyéből ; Ókolicsányi 
János Hontmegyéből; mindnyájan a humanitás II. osztálynak hall
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gatói. — Pehárnik Alajos károlyfeh érvári, nyelv. III. oszt. tanuló. 
— JBurián Károly váczi, humanitás I. oszt. tanuló. — Báró Vécsey 
Ágost szathmármegyei, gr. Delmestri György cormonsensi, Cseh Antal 
bukovinai nyelv II. oszt. tanulók. — Gr. Delmestri János cormonsensi 
és borsodi Latinovics András nyelv. I. osztályúak. — Midőn ezeket a 
kegyes-rendi társoda nevezett részében tdő Pallya István nagy buz
galommal képezné, azon hir szárnyalt, hogy II. József császár, a 
reformjaival mindent felforgató, Pestről Váczra szándékoznék érkezni.

De lássuk it már e helyen, hogy midőn 1784-ben a Teréz-féle 
nemesi társoda Vaczon is feloszlattatott, miután az itt 1767. év óta 
díszlett volna, kik voltak, illetőleg mely kegyes-rendiek képezték 
annak utolsó személyzetét. Amint az 1784. tanévről az illető elöljá
rók által az egyházmegyei hivatal utján a nmlgú m. kir. hittó-tanács- 
hoz fölterjesztett értesitvényből kitűnik, a váczi kegyes-rendi társodá- 
ban volt ekkor 18piarista öszszesen, a kikből áldozárok voltak: Pallya 
István kormányzó, Dományi Márk alkormányzó, Némethy Elek, Bomm 
Flórián, Szalay Rafael, Ettinger Alajos, Jankó Nép. János, Huber 
Joakim, Zimányi Lajos, Klohommer Nép. János, Ferenczy József, Mil
ler Antal, Grizli Hernienegild a tyák; (elmentek : Schröck Incze Sel- 
meczre, Schrautt Ferencz növendék Budára theologiát tanulni, Melczer 
Károly növendék Pestre ;) újak jöttek : Majer Nép. János atya, Nyit- 
ráról; Satlperger Alajos növendék, a váczi régi társodából áttéve ; 
Girschig ev. János Trencsénből, növendék; Rosenpacher Ferencz nö
vendék és f'r. Donulus Böhm beesküdött rendi segédtárs. — A régi 
kegyes-rendi társoda szerzetesei ezek voltak ekkor: Volákó Marczell 
recktor, Lemoni Kázmér alrector, Poor Cajetán, Hangyássy Imre, 
Rakovszky Gergely, Rentabler Gáspár, Vitzigmánn Vincze atyák ; Pet- 
rovics György, Lang Ignácz, Schmitt Bertalan növendékek és Prett 
Simon, meg Schmitt József rendi beesküdött segédtársak. — Elmen
tek : Vinterhalter Benedek atya Nyitrára; Berczely Károly is oda; 
Rabenhuber Bernárd atya Pestre ; Loos Nép. János növendék viszsza- 
ment a világba; Saltperger Alajos növendék áttétetett a Teréíz-tár- 
sodába; Stosz Godefried Tatára rendi segédtárs. Újak érkeztek: 
Raab Béla Nyitráról, Frey Ferencz atyák Pestről; Adamovics József 
növendék Kalocsáról. — Innét látszik, hogy ezen szent szerzet mind
két váczi társodája jó népes volt.

17. §. A kegyes-rendieket mélyen megszomoritó egyéb ese
mények.

Valóban II. József császár egyszer csak Pestről Vácza rándult, 
a ki a török-háborút forgatván elméjében, minden a Duna mellett 
fekvő helyeket nagy gonddal megtekintett és minthogy a nemes ifjú
ságtól kiürített Teréz-társodát Conrádi Norbert rendtartományi fő
nök és Pallya István intézeti kormányzó kíséretében megtekintené, 
várakozáson kívül e szavakra fakadt : „Meglehet, hogy ez ismét a ke
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gyes-tetidiekneh fog adatni viszsm■“ — Aztán a régi társodába jővén 
és azt megtekintvén, azon nyilatkozatot tévé, bogy az épület többet 
Ígér kívülről, mint belül és amidőn kérdé, hogy mért nem végzik be 
a nyári keletre néző emeletet, ekkor ugyanis csak a fő-falak állottak 
födél alatt és a tartományi főnök ennek okául a költséghiányt em
lítené, ő fölsége erre mosolygott és a templomot kívánta látn i; de 
minthogy a rendi segédtársat, a kinél a kulcsok voltak, rögtön meg
találni nem lehetett, igy azt meg nem tekintve, viszszatért Pestre.

A király ezen" kíváncsisága megijesztette a kegyes-rendieket, 
tapasztalatból tudták ugyanis, hogy leginkább ott történtek a vál
toztatások, ahol az uralkodó valamit kíváncsibban tekintett és vizs
gált meg és véleményeik ugyan valósultak is, mert 1785. junius
17-kén királyi biztosok jelentek meg, a kik a hitszónok-rendieket ko
lostorukból és Váczról elköltözni, a kegyes-rendieket pedig székhe
lyüket változtatni parancsolták. Mily lelkülettel fogadta mindkét fél 
ezen keserves rendeletet, azt könnyebb elképzelni, mint szavakkal 
kifejezni. Azok saját hibájokon kívül, mindenüktől a mit hoszszú ta
karékosság és a jótevők bőkezűsége folytán magoknak szereztek, 
tüstént megfosztattak, mindezekért egyenként éltök végéig 200 frtnyi 
évi nyugpénzzel láttatván e l!! — A kegyes-rendiek pedig a tágas 
telken emelkedő és kényelmükre építtetett társodából egy szűk helyi
ségbe voltak kénytelenek átköltözni, ahol sem a tanároknak elegendő 
lakhely, sem az iskolák részére elegendő helyiség nem volt; de ama 
szerencsétlen, átkos hatalomnak engedni kellett. És azonnal, amint 
ő fölségének ezen kínos hatású parancsa a királyi biztosok által 
mindkét félnek kihirdetve lön, a sz. Domonkos rendiek fájdalmas 
szívvel zokogva távoztak el, a piaristák pedig épen nem vidorabb 
kedélylyel holmiaikat augusztus hó végével áthordatni kezdték. Eze
ket ugyan az vigasztaló, hogy csak egy évre kellett átöltözködniök 
a kijelentés szerint és hogy szabad volt mindenüket, ami csak ingó
ság volt, oda átvinniök. De ezen vigasztalást nemsokára azon leg- 
kesérűbb fájdalom irtotta ki, hogy nekik is látniok kelle, mikép adat
nak el oltáraikról a legékesebb képek, oly kedves hangzású harag
jaik tornyaikból levétetnek és elvitetnek, az egyház padjai, szószék, 
sőt még magok a tornyok is árverésre bocsáttatnak és az egész tár- 
soda az egyházzal együtt a katonák tanyájává változtatni paran
csoltatok ! ! ! . . .

Továbbá a kegyes-rendi uj szálláson azon intézkedés történt, 
hogy a felső emeleten a szobácskák két, az alsón pedig 3 osztályra 
alkalmaztassanak be, melyek is akkor, mivel a következő tanévre 
behozandó tandíj miatt csekély volt az ifjúság száma, egész tága
saknak lenni látszatának, de II. József halálával eltöröltetvén ezen 
súlyos törvény és azonnal növekedvén a tanulók száma, oly szükekké 
lőnek, főképen az alsóbb 3 osztályok, hogy az öszszetóduló ifjúságnak 
alig lehetett bevenni felét. Ide járult még azon kényelmetlenség is, 
hogy a nagyon alacsony ablakok setétséget okoztak és minthogy a
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piaczra néztek, az adók-vevők örökös zajongása az ifjúságot nyug- 
talanitá. A tanítókra nézve pedig az a nagy alkalmatlanság volt, 
hogy alig létezett annyi szobácska, mint amennyien szerzetesek vol
tak és azokat is, minthogy a rendházkormányzók a főemberek kérel
mei által meggyőzetteb, ezek kénytelenek voltak a bennlakó növen
dékekkel megosztani. Ezen szűk helyen voltak kénytelenek a kegyes
rendiek majd 11 évig küzdeni, anélkül, hogy remény csillámlott volna 
valami jobb bekövetkezendő sorsra ; sőt dolgaik naponként roszabakra 
fordultak, azért, hogy a 12,000 frtnyi tőkepénz évi kamatainak elha
nyagolása miatt, sem a szőlőt, úgy amint kellett volna, mivelni nem 
lehetett, sem az épületeket kitatarozni, aminél fogva már nemcsak a 
folyosók, hanem a szobácskák is odafönn beáztak! Ezen alkalmat
lanságokon némileg könnyíteni látszott a rendházkormányzó atya, 
midőn a hitszónok-rendieknek burgundiai már-már árverés alá kerü
lendő kertjüket a nmlgú kttó-tanáestól használatra megnyerte, mely 
adomány okirata a rendtartomány pesti irattárában őriztetik.

Miután 1793. okt. 4-kén tdő Pallya József atya, Fattya István 
testvére, a váezi rendház kormányzására, a selmeczi házfőnökségből 
megérkezett volna, látván a ház nagy pusztulását, nemcsak hogy el 
nem csüggedett, hanem minélinkább látná azt a roskadásra hajlani, 
annál nagyobb buzgalommal és gyorsasággal igyekezett a bajon 
segíteni.

18. §. Az iskolák bővítése és a régi tá rsoda  viszszanyeré- 
sére irá n y z o tt törekvések, a h e ly reá llításo k  s egyebek.

Pallya József házfőnök atya mindenek előtt az iskolák bővíté
sét igyekezett a nmlgú httó-tanácsnál az iskolai főigazgatóság utján 
eszközölni és midőn látná, hogy az iskolákra nézve tett előterjesz
tésére mi határozat sem következnék, 1794. januárhóban ismét gr. 
Szapáry József iskolai főigazgatóhoz folyamodott, kérvén őt, hogy 
az ügyet el ne feledné, a ki ki midőn azt felelné, hogy az ügy ré
gen áttéve van a nmlgú httó-tanácshoz és ő nem tudná, hogy az 
mért akadt ott fönn, ebből azt következtette a házkormányzó atya, 
hogy neki más utón kell az ügyet mozgatni, hacsak az ellenségek 
fondorkodásai miatt azt késleltetni nem akarja. — Akkor ugyanis 
több nógrádmegyei nemes ifjú járt a kegyes-rendiek gymnasiumába, 
a kiknek szülői gyakrabban jővén Yáczra, örömmel vették észre, 
miszerint az ő kedves fiaik itt az erkölcsökben és tudományokban 
szép előmenetelt tanúsítottak, először azoknak nyilvánította szándé
kát, majd azok tanácsát követve, tek. Nógrádvmgye alispánjához, 
Muslay Antal kir. tanácsoshoz, nyújtotta be alázatos folyamodvá
nyát, kérvén őt, miszerint a kegyes-rendiek iskoláinak szűk voltát a 
vgyei gyűlésen a tek. karok és rendek előtt, ha jónak látná, elő
terjesztené, és jjaztán a tek. vgyei közönség a nmlgú httó-tanácsnál 
közbevetné magát, minthogy a karok és rendekből többen szemtanúi
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voltak az iskolák szükvoltának, a mely keserves állapotba II. Jó
zsef császár által lőnek döntve e jobb sorsra érdemes kegyesrendi 
tanárok. A vgye urai nagyszerű szavak és igen fontos érvek han
goztatásával pártolták a kegyes-rendieket, és haladék nélkül azon 
határozat lön hozva, hogy nemcsak a dolog szüksége a nmlgú httó- 
tanács elé terjesztessék, hanem egyszersmind a szomszéd Hont-, Zó
lyom- és Pest-vgyék is, a nógrádmegyei közgyűlésből hozzájok me- 
nesztendő iratban buzdittatnának az ügy pártolására. A mely 4 
vgynek közbevetése a kegyes-rendieknek legtöbbet használt; mert 
1795. januárhóban a nmlgú httó-tanács elhatározta, hogy az iskolai 
ügybeni tanácsos, Lakics György Zsigmond a kegyes-rendi tartomá
nyi főnökkel, Perczel Imrével és Thallher József kamarai épitészszel 
rándulna föl Yáczra, és egyetértve a helyi igazgató Pally a József 
atyával, látnák, hogy a II. József császár által ott kiürített 4 épü
letből melyik lenne iskoláknak és a kegyes-rendiek lakásának legal- 
kalmatosabb, és e czélra a legkevesebb költséggel alkalmazhatónak. 
A kik is ugyanazon évi febr. 9-kén itt megjelentek, és mindjárt a 
következő napon megtekintvén az épületeket, és Lakics által is meg
ismertetvén az iskolák szűkvolta, ezen dologban határozni kezdettek.

Lakics véleménye volt, hogy a sz. Domonkos-rendiek kolosto
rában a piaczra néző épületrész még egy emelettel fölebb vitessék, 
és a káptalani curiaig huzattassék ki és az iskolák úgy rendeztes- 
senek be, hogy az udvartérre legyen az épülettel a homlokzat ren
dezve, és igy a tanulók megszabadítva legyenek a heti-vásárosak 
kalmár-zajongásától; de a rendtartományi főnök csak amellett volt, 
hogy a régi társoda viszszaadassék, részint mert annak kitatarozása 
kevesebb költségbe kerülne, részint pedig, hogy az rövidebb idő alatt 
bevégezhető lenne; és ezen a házkormányzó is megnyugodott. Végre 
két hét múlva a rendtartományi főnök nézetére tértek azon kivétel
lel, hogy a tartományi főnök a régi helyen akarná az iskolákat be
rendezni, Lakics ellenben az igazgató és tanárok lakaiúl a Migazzi 
bibornok által emeltetett épületrészt akarta volna berendeztetni, a 
mely véleménytől elmozdittatni nem akart, noha a régi iskolákat 
meg sem tekintette. Azonban, amint Lakics a kegyes-rendieknél el
töltött két két múlva a rendtartományi főnökkel együtt elköltözött 
volna innét, és az építész a költségvetés elkészítése és az egész 
épület tervrajzának lefestése végett hátra maradott volna, ez, hogy 
hálás érzületét tanúsítaná a több mint három héti pompás ellátá
sért a kegyes-rendi ház iránt, az egész ügyet a kegyes-rendiek aka
rata szerint vitte és intézte.

Meghagyandó volt tudniillik az egész, Migazzi-féle emeletrész, 
mely a székesegyházra néz, e szerzetesek részére, az iskolák visz- 
szahelyezendők voltak régi helyökre, vlszszaadandó volt azon folyosó 
is, mely az utczára néző emelettől az imoláig (Oratorium domesti
cum) vezet, és a melyet a József-féle pusztításkor a katonák ■'.eléget
tek, helyrehozni kellett a majorságot és az egész kerítést, és végre
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az egyházban a főoltáron kívül kettőt kelle emeltetni. Mindezekre, 
valamint a szükséghelyek kitisztítására 6826 frt-nyi költséget mon
dott elégségesnek lenni.

Miután az építész költségvetését a httó-tanácshoz fölterjesz
tette volna, Lakics és ezen intézet több más ellenségei, a kik az 
iskolai bizottságban előadói tisztet viseltek, azt ellenezték, nyíltan 
szemére lobbantották Thallhern építésznek az iskolákra nézve tett 
intézkedéséért, hogy a házkormányzó atya nagy vendégszeretete 
által tévútra hagyván magát vezettetni, igy aztán máskép intézke
dett, mint azt Lakics Váczon akarta és tanácsolta. Az innét eredt 
viszálkodások több hónapon át elhúzódtak; azt akarták ugyanis 
kivinni a szent ügy ellenségei, hogy ha már a sz. Domokos-rendi 
kolostorból a régi kegyesrendi társodábai viszszaköltözést meg nem 
akadályozhatják, legalább minden követ megmozdítanak, hogy ne
hézségeket támasztva, a kegyesrendi társház helyrehozása a végte
len időkre elhalasztassék, és igy végre az egész ügy feledékenységbe 
döntessék!! Ámde nem hiányzottak nagynevű jó tanácsadó férfiak 
és a királyi udvarban kedveltek, a kik látva az ellenség gonoszko- 
dását, hogy a viszálkodásoknak véget vessenek, ő fölségénél közben- 
járultak avégre, miszerint az egész helyreállitásrai fölügyelés a ház
kormányzó atyára bízatnék, mert igy a helyreállítás rövidebb idő 
alatt létesülni és kevesebb költségbe kerülni fogna

Ugyanazon évi novemberhóban irt Kesselökői Majthényi Lásuló, 
a nmlgú httó-tanáesnál tanácsos, a tdő házkormányzó atyának, hogy 
a király ő fölségétől határozat érkezett, mely szerint a régi társház 
és iskoláknak nyilvános költségen kell helyreállittatniok, a kegyes
rendi templom eladott szent tárgyaiért begyült pénz és a piaristák 
által a sz. Domonkos-rendiek kolostora kijavítására fordított költsé
gek, egészen megtérítendők a váczi kegyes-rendieknek. Végre, hogy a 
helyreállításra való egész fölügyelet a tdő házfőnök atyára van bízva. 
A nevezett nagy férfiú ő maga akarta ezeket mindenek előtt tudtúl 
adni, hogy mint egykori hálás érzelmű tanítvány, a kegyes-rendiek 
intézete iránti hajlandóságát és forró szere tétét ezen kedves hir gyors 
tudtúladásával is bizonyítaná be. —Nemsokára ugyanezen dolog antdő 
Valero Jakab Antal rendtartományi főnök-helyettes által is, a ki ezen 
évben, mint első kormánysegéd, Perczel Imre tartományi főnök halála 
óta a szerzettartományt kormányozni kezdette, tudtára adatott a 
házfőnöknek, amint erről Valero a hittó-tanács által értesittetett.

Átvevén hát a tdő házfőnök atya a társoda és iskolák helyreállí
tása fölötti fólügyeletet, egész erejével azon volt, hogy megmutassa, mi-' 
szerint rövidebb idő alatt jobban és kevesebb költségbe kerülőleg 
fog az építés végrehajtatni, mint azt a nyilvános ügyvivők tervez
gették ki előre. — Igaz, hogy amint hire terjedt, miszerint a ház
kormányzó atya a helyreállítást megkezdette, több jótevők támadtak ; 
ugyanis mindjárt másnap nem egy előkelő, nevét titokban tartani 
akaró polgár 30, s nemsokára egy másik szintén ismeretlen, az épü

6
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letek kijavítására, minden kötelezettség nélkül, 25 ftot, főtdő Laffcsák 
Nép. János kanonok úr 300, s főtdő Belkovics István nagyprépost úr 
200 ftokat adományoztak. Ntdő Midlárcsik György mácsai plébános 
úr, azon kívül, hogy a sz. Alapitónak az árveréskor az oltárral együtt 
megvett képét minden ármegtérités nélkül viszszaadta és még 150 
frtot is kézbesített a házkormányzó atyának, az lévén mindnyájok 
szándéka, hogy a fölajánlott pénz az Isten házának díszére fordit- 
tassék. A mi meg is történt. — A kegyes-rendiek iránt jótevőnek 
mutatta magát tek. Nógrádvgye is, az építési anyagok öszszehordá- 
sára 100 kocsit s ugyanannyi kézimunkást ajánlván föl.

Ntdő Thúry Pál kókai plébános úr, a kinek a társodakormányzó 
atya midőn előadná, hogy már eddig mik lettek a templomban helyre
hozva, mivel nagy tisztelője volt a rector atyának, ennek barátilag 
szemére lobbantotta, hogy két oltárhelyet üresen hagyott és azok 
betöltéséről nem gondoskodott, megjegyzé neki a házfonök, hogy erre 
nem az akarat, hanem a költség hiányzott és nagyon fájlalja, hogy 
az ő templomukból megvett sz. József-képet a nagykátai plébánostól 
viszszaszerezni nem bírja. „Ha csak ez bántja a rector atyát, veté 
hozzá a kedves öreg, úgy könnyen lehet e bajon segíteni; e kép én 
általam megvéve lett és az ára kifizetve van“ — és azt a legköze
lebbi alkalommal elküldte, hozzáadva 200 ftot azon föltétellel, hogy 
aztán sz. József oltára átellenében Nép. sz. János oltára állíttassák 
föl. így hát véletlenül két oltárra nézve nyert jótevőt a gondos épí
tési felügyelő rector atya. — Kegyes emlékezetben van e szerzete
seknél Hainisch Károly káptalani tiszttartó, a ki, hogy azoknak egy 
oldaloltárukon a régi képekből egy meglegyen, főtdő Vaczlavovits Fe- 
rencz nógrádi főesperesnéi közbenjárult, a ki ama sajnos árverésen 
sz. Dismás oltárát a maga berczeli egyháza részére megvette és ő 
hajlandónak is mutatkozott annak viszszaadására, csak azt az egyet 
kérvén, hogy a piktor, a ki egy másik ily képet lesz készítendő, 12 
fttal kielégittessék. A miért az említett tiszttartó úr ezen öszszeget 
tüstint le is fizette.

Ezen segélyezések, de főképen a rector atya különösen serény és 
buzgó gondoskodása folytán annyira gyarapodott a templom tisztasága 
és belső-fölszerelése, hogy aug. hóban már az egyház megáld áfásáról 
lehetett gondoskodni — és ezen sz. ténykedés teljesítésére mlgos és 
főtdő Nyitra-zerdahelyi Zerdahelyi Gábor úr, föl szentelt püspök, a 
váczi székesegyház nagyprépostja és káptalani helynök, a hétszemélyii 
kir. táblánál közbiró stb. föl is kéretett már ; a ki a társoda recto- 
rának kívánságát teljesítendő, a templomnak nem megáldását, hanem 
consecrálását Ígérte meg és ezen ünnepélyesség végzését sz. Mihály 
ünnepére tűzte ki.
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19. §. A sz. Domonkos-rendi kolostorból a régi társodábai 
átköltözés, a templom eonsecrátió ja  és egyéb események.

Ezen idő alatt a kegyes-rendiek minden, magán és bázi dolgai
kat átszállították úgy, hogy november hó elején már a helyreállított 
épületben az iskolákat megnyitni lehessen. És igy a 11 éven át tűrt 
szükhelyi alkalmatlanságok és az ellenségek gonosz fondorlatai le
győzése vitán a régi, kényelmesebb lakású társodába viszszahelyez- 
kedtek a piaristák az 1796. évi október hóban. — Tehát ezen évi 
sept. 29-kén, mint a mlgos püspök úr rendelte, az egyházat a főol
tárral ünnepélyesen consecrálta, mely alkalommal a római pontificalis 
könyvben, az egyház alapítójához mondandó, ott előirt beszéd helyett, 
a kegyes-rendiekhez tartott igen ékes sz. intelmet. Ezen consecratio 
az utókor tudomásául a főoltár mögött ezen szavakkal van bevésve 
és megörökítve:

„1796. Die 29. Mensis Septembris, Ego Gábriel Be Nittra-Zerdahely 
Episcopus Titopolitaiius Consecravi Ecclesiam, Et Altare Hoc, In  
Honorem S. Annae, et Riliquias SS. Martyrum Modesti, Pauli, et 
Valentinae in Eo Inclusi, Et Singulis Christi Fidelibus, Hodie Annum, 
In Die Anniversario Vero, In Dominicam 2-dam Octobris Defixo, 
Ipsam Visitantibus 40 Dies, De Vera Indulgentia, In Forma Ecclesiae

Consveta, Concessi.“

És most térjünk viszsza némely előbbi évekbeni dolgokra. 1781. 
márczius-kóban az iránt folyamodik az akkori rektor atya a sz. székhez, 
hogy azon pénzösszeg fizetése alól, melyet ntdő Türjey Ferenci halála 
után letenniük kellene, de erre szegénységüknél fogva képtelenek, a 
tdő sz. szék különös kegyessége és kedvezéséből, az elhunyt hitele
zőnek pedig, ha egyenesen nem is kifejezett, de némileg a rendház 
előtt ismeretes akaratánál fogva, legalább részben fölmentetnék a 
tásoda, hogy ezen tartozás részleges elengedése által ők mint igazán 
szegény szerzetesek megsegittetnének. (Ld. a sz. széki iratok közt).

A kegyes-rendi ház a szent-székhez a sz. beszédekre nézve 1784. 
évben ezen beterjesztést teszi: 1. Mivel a kegyes-rendieknél csak a 
Bold. Szűz Mária ünnepein szokott német beszéd tartatni, ennek órája 
kitűzéséért a legalázatosabban esedeznek. A S órára tett német be
széd megszűnt. — 2. A magyar beszéd megtartható ugyan 9 órakor, 
előbocsátva tudniillik a szentség kitételével két misét, nem ugyan a 
Szentháromság társulatától, hanem máshonnét. Amiért is legaláza
tosabban esedeznek azon kijelentésért: vájjon az ezen misék alatt 
végezni szokott Szentháromság letenyéje és a sz. olvasó végezhetők-e 
ezután is ?

A váczi hegyes-rendi társodánah az isteniszolgálat rendjére vonat- 
hozó más észrevételei: 3. Ha az előirt isteniszolgálat rendjének még 
ezen évben (1785.) hatályba kell vétetnie, úgy a szükséges papok
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hiánya miatt, a kitűzött órákban nem történhetnének meg mind a 
misézések, minthogy mostanság csak 5 áldozár van, a kiknek két 
templomban kellene szolgálniok. — 2. De a beszédek is német nyel
ven nem tartathatnak meg, mert ki azokat tartotta, más tisztségre, 
nevelői állásra tétetett át; más pedig senki sincs a tanítókon és nö
vendékeken kívül. — 3. Ünnepeken és vasárnapokon az itjuság ezen 
évben 10 órakor hallgatott sz. misét, mire az evangélium magyará
zata következett. — 4. 0 fölsége rendelete folytán, délután az iskolai 
ifjúság nem hivatik öszsze harangszóval, hanem magára hagyatik ; 
azért egy iskolai pap sem akarja a letenyét vagy vecsernyét eléne
kelni az ifjúság távollétében. — 5. A magyar beszédet sem kellene 
délutánra áttenni, minthogy senki, vagy csak egy-kettő jelenik meg 
a sz. beszéd hallgatására, mint ezt a múlt években a tapasztalat 
m utatta; azért is történt, hogy a sz. Domonkos-rendiek elköltözése 
után az idő megváltoztatásának kelle bekövetkezni. — 6. Minthogy 
pedig a sz. beszédek a kegyes-rendieknél ezen évben csak Kisasz- 
szony ünnepéig fognak tartatni, a következő évben pedig a szerze
tesek templomaiban nem mondatnak többé, talán oly rövid időre nem 
kellene megváltoztatást tenni. — 7. Ha pedig az előirott istenszol
gálati rendet már a jövő iskolai évben megtartani kellene, erről mi 
bizonyost sem lehetne állítani.

A behozandó uj isteni-szolgálat rendjére nézve, a váczi kcgyes-ren- 
diek észrevételeire a sz. szék ezeket határozta: az 1-re: Ez csak akkor 
fog kezdődni, midőn a kegyes-rendiek a sz. Domonkosiak kolostorába 
teljesen átköltözvén, nekik csak egy templomot keilend ellátniok. —
2- dikra : Minthogy a vasárnapokon és ünnepeken a templomoknak 
parancsolat szerint bezárva kell lenniük, ha azokban az Isten igéje 
nem hirdettetnék, nehogy tehát ezen templomot bezárnia kelljen, a 
társoda rectorának gondoskodnia kell a német hiszónokról is. — A
3- dikra: Ezen észrevétel, a behozott uj istenszolgálati rend meg
fontolásával, azonnal megszűnik. Különben is a múlt évben ő fölsége 
által rendeltetett, hogy az iskolai ifjúság a sz. mise hallgatására 
ünnepeken és vasárnapokon a plébániai egyházba vezettessék. — A
4- dikre: A letenyék vagy vecsernyék nem épen az itjuság, hanem 
főképen a nép miatt tartandók. Tanítóik annálinkább, mert akkor 
az ifjúság körüli gondjaiktól mentek, a fölszentelés által az egyház 
szolgálatára lévén folvéve, a helyi elöljáró intézkedésére az Istennek 
és egyháznak szolgálni tartoznak. — Az 5-dikre: Ami kötelmünk az 
istenszolgálat rendjét úgy intézni és megtartatni, hogy a nép ne pa- 
naszolkodhassék, miszerint kenyeret kért és nem volt, a ki azt neki 
megtörné. Már kevesebb egyházak létezvén, úgy kell az isteni ige 
hirdetését eszközölni, hogy a kik azt hallgatni nem akarják, kiment- 
hetlenek legyenek. — A 6. és 7-dikre : Minthogy a jövő eshetősé
gekre nézve határozott igazság nem mondható, nekünk mindaddig 
buzgón kell szolgálatunkat beteljesíteni, mig ebben nem gátoltatunk ; 
nehogy ez mondassák : „Tehát önmagának, nem a mennyeieknek szol
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gál e sereg.“ — Egyébiránt a házkormányzó atya úgy fogja a vég
zendő sz. misék óráit az ő gondja alatti áldozárok közt elosztani, 
hogy az ő hanyagságukon kívül az Istennek áldozhassanak. A ki 
pedig engedelmeskedni nem akarna, az ő okait élőnkbe terjeszteni 
parancsoltassék; különben tartózkodjék örökre az ezen megyébeni 
mísézéstől. Kelt Váczon, 1785. aug. 13-kán, Zerdahelyi Gábor, álta
lános helynök, m. k. (Olv. a sz. széki ülésen, ezen napon. 7. sz.)

Megjegyezzük itt mellékesen, miszerint 1782. évben a váezi ré
gibb kegyes-rendi társodában volt: 10 áldozár, 5 rendi növendék és 
3 rendi segédtárs (Laici operarii;) a Teréz-féle nemes iíjak társodá- 
jában 15 áldozár. rendi növendék 5, segédtárs 1.

A váczi kegyes-tendiek 1774-ben az ő földjeik jövedelméről, fel
sőbb rendeletre, ezen értesitvényt terjesztették fö l: „Vannak ezen 
társodának készpénzen vett és Arbay kanonok által hagyományozott 
szoléi, melyeket a kegyes-rendiek mind az ö szegénységöktől telhe- 
tőleg, a külsők és váczi lakosok által művelik. Ezen szőlőkből 1773- 
ban 400, az 1774. évben is ugyanannyi akót nyertek ; midőn az év 
és időjárás kedvezőbb, 450 akóra is fölmegy a termés. Azonfölül van 
a társodának egy szántóföldje is, melyet gr. Eszterházy Károly váczi, 
s ma már egri püspök adott ajándékba, a melyet minden évben (a 
harmadikban pihentetik) 8 pozsonyi mérővel vetnek be. Ezen földe
ken kívül a társodának semmi egyébf'ingatlan birtoka sincs.“ — 
(Ld. az egyházmegyei irattárban.)

A m. hír. httó-tanács rendelete folytán, a váczi hegyes-rendiek is 
az ö egyházaik, kápolnáik, társulataik, alapítványaik, jövedelmeik ki
adásaikról stb. bevallásokat tartoztak, az egyházmegyei hivatal utján, 
fölterjeszteni az 1785. évben, — a melyek is honi nyelvünkre téve, 
sorban így hangzanak :

„Vácz város területén van egy szántóföld egy elhagyott halastó
val, 8 pozsonyi mérőt befogadó föld, mely évenként, leszámítva a vető 
magot és egyéb költségeket, középszerű termése 24 frtnyi hasznot
ad. — Van továbbá a Spiny ér és Hermán halmokon egy-egy szőleje, 
a melyekbe az Arhay-alapitványból 200, Althán-éból 200 és Rey- 
máw-éból is 200 frtnyi tőkepénzek fektetvék be. Ezen 188 kapás 
szőlők évenként 345 akó bort szoktak teremni, melyek ha pénzzé 
tétetnek, az ezen hely nagy bortermelésénél fogva, csak 402 frt és 
30 krt hoznak be, sokba kerülvén a talaj javítása és a munkálta- 
tási költségek is. Van a Kis-Vasas hegyen is egy, az u. n. Szath- 
mári-féle, az úrszéki Ítélet folytán a kegyes-rendiek birtokába esett 
szőlő, mely e társodának 426 frt s 14 krjban van, mely öszszeg ezen 
Szathmárinál kihelyezve volt. Levonva a szokásos munkáltatási 
költséget, 25 frt 33/5 krnyi kamatot ad a rendháznak. Tudniillik 
ezen Szathmári Józsefnél kihelyezve volt 1150 f r t ; minthogy több 
adósságok miatt javai árverezésre bocsáttattak, a nevezett Öszszeg 
fejében átadattak a ház és szőlő, úgy, hogy a hozzávetett elhanya
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golt részszel már nem 1150 írt, hanem 1159 frt és 46 kr. lenne a 
házon és szőlőn. — A házi és külső kert 19 frt s 36 krt gyümölcsöz.

Alapítványi tőkepénzek különféle magánzóknál kamatokra kihe
lyezve örökös misék terhével, 5. és 6. °/0 31,700 frtra mennek, lévén a 
misék száma 496, egy évfordulatival, s ezen alapítványi tőkepénzek 
1732 frtot gyümölcsöznek évenként. — Mivel sem terhelt tőkepénz 
van 12,000 frt 6°/0 kiadva, 720 frt évi kamattal. — Azonfölül 
Hyross Pál váczi polgárnál kihelyezve van 150 f r t ; ezen öszszeg a 
többitől elkülönítve van, mert pörös.

Van és kap évenbint különböző jótétemény és jövedelmökböl: A 
váczi püspöki asztalról évenként 12 nemes ifjú után, a kik részint 
árvák, részint megtértek, fejenként élelmezési czimen 60, tehát 12 
ifjúért öszszesen 720 rfrtokat. Ezek gyapjú- s lenanyagú ruházatára, 
és több fölszerelésekre, t. i. keztyük, galléi’kák, lőporra stb. minden 
növendéktől 40 frt 30 krt, tehát a 12 ifjúért öszszesen 486 irtokat. 
A  két felügyelő élelme és ruházata czimén, kik ezen növendékekre 
folyton fölvigyáznak, és őket oktatják, egyenként 300 frto t; két 
szolga élelme és ruházata fejében 85 frtot. — A mosónőért, ki azon 
növendékek fejeit is megmosni és tisztán tartani köteles, 25 frtot. 
— A karmesternek, ki őket az ének- és zenében tanítja 36 irtokat. 
Ugyanannak a zeneszerek kiigazítása és húrok szerzése czimén 5 
frtot. — A minden tankönyvek, papír, tolikések és más szükséges 
iskolai szerekre minden egyes növendék részére 7 frt 30 k r t : ösz
szesen : 90 frtot. — A két felügyelő részére egyenkint tiszteleti dí
júi evenként 6 aranyat, a mi kitesz 51 frt 36 krt. — Mivel pedig 
az egyelőre, ő főmga, a bibornok és a kegyes-rendi társoda által 
kötött egyezség szerint öszszesen 2000 frt jár a püspöki asztalról 
azon 12 árva és megtért nemes ifjú élelmezése és ruházása czimén-, 
még 201 frt 24 kr. gyüjtetik öszsze a végből, hogy midőn a növen
dékek felsőbb iskolákra, melyek itt nem léteznek, bocsáttatnak, ré
szökre tisztességes ruházat szereztessék, majd pedig, hogy a növen
dékek részére a gyógyszerek és az orvos czimén a költségek födöz- 
tethesseneb, és hogy a szünidők idején, á kik szülőik és rokonaiktól 
megfosztattak, a kikhez bizton küldethettek volna, élelemmel ellát
tathassanak. Ami fölött a társoda kormányzója most, a bibornok ő 
főmga rendeletéből, az általános helynök ő mgnak ad számot.

A  váczi papság növeldéjében egy bölcsészeti tanár ellátása segé
lyezésére, ugyanazon papnövelde pénztárából, mely fizetés már most 
megszűnik, még ezen évben, vagyis már az előbbeni, 1784. évben 
fizettetni szokott 100 frt. — A folyó misékből 104, az önkéuytes 
ajánlatokból természetiben 160 írtok, az eladott régi borokból 187 
frt 30 kr. — Évenkénti kiadásai vannak azon szerzetesek ellátására, 
a kik ezen rendházban kezdettől fogva szám-szerint 12-en vannak 
alapítva. Az előbbeni években 7 áldozár láttatott el, a két praefec- 
tuson kívül 4 növendék és két rendi segédtárs. A kik mindegyikére 
hacsak 150 frt számittatik, 1950 frtot tesz ki. A 10 szolga részére
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élelmezés és fizetés czimén 521 frt megy ki. — Mészárosnak, keres
kedőknek és mesterembereknek 436 írt fizettetik ki. Élelem, ruházat, 
és a 12 növendék egyéb szükségeire a 2 praefectussal s ugyanannyi 
szolgákkal együtt 1798 frt s 36 kr., — s a szőlők mivelésére 430 
írtok adatnak ki.

A Szentháromság társulata pénztárában van készpénzben 7 frt 
11 kr. Ezen társulat különféle szükségeire kiadattak 102 frt 45 krok.
— A fölösleg a szegények javára szokott kiosztogattatni. — Ezen 
társoda alapittatott 1715. évben (az okmány kelt 1714. okt. 3-kán) 
g>* Kolonich Zsigmondi bibornok ö főmga által, a ki eredeti alapít
ványi öszszegül 20,000 frtot ajánlott 52 örökös sz. mise terhével 
(noha az alapítványi okirat 24,000 frtot ígér, mely öszszeg azonban 
soha nem lön lefizetve, mikép ez a ház 1726. évi naplójából és az 
átadások könyvéből kitűnik, ahol minden éveken át csak 20,000 
írtok emlittetnek). — Az alapítványi öszszegből kihelyezve van gr. 
Koháry Miidós ő mlgnál 5°/0-ra 1765. május 1-jén 10,000 frt. — Teb. 
Bárczy Miidós urnái 1773. febr. 15-kén 10,000 írtok. — Ide járult 
főtdő Berkes András nagyprépost részéről, a ki székházát is a társoda 
és iskolák részére odaadta, 100 frt 12 örökös sz. misére és egy év- 
fordulatira szintén 100 írtok. — Eőtdö Arbay János nagyprépost 
2000 írtja 36 örökös és 1 érfordulati misére; úgyszintén naponként 
imádkozandó Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség az Atyának stb., 
továbbá a templom lámpája részére beszerzendő olaj és a könyvtár 
gyarapítása czimén. — Czupy Ilona úrnő 3 misére 300 frtnyi adomá
nya. — Gr. Althánn M. Frigyes bibornok adománya 200 frt 4 mi
sére, mely öszszeg szintén befektetett a spinyéri szőlőbe, lévén en
nek része véve ezen pénzen tek. Biber egykori alispán úrtól. To
vábbá más alapítványból ezen szőlőbe befektetve lett ismét 200 frt.
— Eőtdö Káló Ferencz 800 frtnyi alapítványa 24 misére. — Ntdő 
Sáry István adott 60 sz. misére és 1 évfordulatira 1000 irtokat, a 
melyek 1744-ben az egyház és iskolák építésére lőnek elköltve. — 
Mária Teréz császár és királynő ő felsége ezen társoda szükségeire
12,000 frtot adományozott, a melyekért évenként 12 sz. mise végez
tetik ily nagy jótéteményérti hála jeleül. Kihelyeztetett ezen ösz
szeg Vay László őrnagy úrnál, vagyis inkább már az δ örököseinél 
6°/0-ra, az 1775. jan. 15-kén kelt kötelezvénynél fogva. — Tek._2?t- 
bits úrnő 3000 frtnyi alapítványa 104 örökös misére, melyek a Vay- 
féle örökösöknél lőnek kihelyezve. — Főtdő Martonyi Pál 2000 frtnyi 
alapítványa 24 sz. mise, egy évfordulati gyász-sz. mise és a zene
oktatás czimén. — Benke Gábor úr 100 frtot hagyott 6 örökös sz.' 
misére. — Tek. Hrabovszky Judith úrnő 4000 frtnyi alapítványa 200 
örökös sz. misére. — Manzza András 3 örökös sz. misére 100 frtot 
tett le. — Benke István örökös sz. misékre 1000 frtot. — Meghalt 
Becharth József 24 sz. mise czimén hagyott 400 irtokat. — Biegh 
Teréz úrnő hagyatéka 3 sz. misére 60 frt. Ezek a társoda szüksé
geire lőnek fordítva. — A hátrahagyott Raymond-féle 200 frtnyi
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hagyaték, melyek szintén a Spinyér-féle szőlőbe lőnek befektetve. 
Ezektől ugyanazon özvegy huzza a kamatot maga részére élte fogy
táig, amidőn sz. misékre fognak adományoztatni. — Lentsin Mag
dolna 150 frtot adott mintegy letéteményül, oly föltét alatt, hogy 
annak most általa élvezett 9 írtját, halála után a társoda húzza.
— Migazzi Kristóf bibornok ő főmga rendeletéből 12 nemes növen
dék részére húz a társoda 1798 írt 36 krt. — Hitelesítésül aláírom: 
Volákó Marczell (a Nativitate BMV.) a kegyes-rendiek váczi társo- 
dájának kormányzója, m. k.“

Toldalék. 1. Az egyháznak a társodától külön, önálló jövedellhe 
nincs. — 2. A * Spiny ér“ -nek nevezett hegyen létezik a szőlőhez 
csatolt sz. kereszt-kápolna, melyet gondoz a társoda. Vájjon azonban 
a Hermán-hegyen létező szőlő a nevezett kápolnához tartozik-e? 
nem egészen bizonyos; minthogy erre nézve mi világos tartalmú 
okmány sem létezik. Ezen kápolna keletkezése, t. i. 1749. év óta, 
azon szőlőt Desericzky Incze atya a sz. kereszt kápolnájának neve 
alatt igazgatta, és a kiadás meg a bevétel fölötti számadást külön 
vezette; ahonnét a számadás könyve 1759. évig vezetre találtatik.
— 3. Az elhunyt Hyross Pál váczi polgár örököseinél van 150 frtja ; 
de ezen öszszeg azoktól kétségbe vonatik, állitván, hogy az már ki
fizetve volna. (A nevezett házfőnök által beterjesztett okmány egyes 
tételei bizonyítványokkal erősittetnek, melyek A—XX-ig terjedvén, 
23 latin és magyar szövegű iratokból állanak.)

Fölhozzuk itt mellékesen, miszerint ő cs. kir. fönsége 1789. 
nov. 18. a 43,830/4378. sz. a. a kegyes-rendiek szerzetét megerősí
tette és XV. pontra terjedő jó szabályzattal látta el, hogy ezen 
szerzet-tartomány főnöke, öregebbjei s előkelőbbjeinek meghallgatá
sával, az ifjúság képezésére ezen oly hasznos rend kebelében! hiá
nyok és viszszaélések eltüntessenek. Ezen ply üdvös szabályzat szept. 
16-kán (12,434/944. sz. a.) udvari rendelettel áttétetett a váczi püs
pöki hivatalhoz is, kellő miheztartás és alkalmazkodás végett, vala
mint a rendtartományi főnök és iskolai főigazgatókhoz is. (Ezen ok
mány nyomtatásban németül is megvan a latinnak mellékletével 
együtt a v. püspöki irattárban.)

19. §. A k e g y e s - r e n d i e k  t o r o n y ó r á j á n a k  t ö r t é n e t e .
Sz. Imre herezeg napján Schwartzl Glycér atya első sz. miséjét 

mutatván be a Magasságbélinek, ezen rendi szép ünnepély alkalmá
ból a házfőnök atya a mlgos Salheck püspöki helynök urat a káp
talannal s a város főbb embereivel a rendházba ebédre hitta meg, 
melynek az a haszna lett, hogy a nevezett helynök úr ő mlga arra 
bírta a városi tanácsot, miszerint a kegyesrendiek templomtornyai
ban létesítendő óra költségeit födözni megígérné. Készítette ezt 
Krumm János Theophil, beszterczebányai órás és polgár, a ki azt 
egész éven át kipróbálásban hagyta, és miután a bírálatot kiállotta,
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neki a kialkudott 500 frt kifizetve lön. A tanács ezen óra igazgatá
sét Pren Simon rendi segédtársra bízta, a ki is ezen tisztét híven 
teljesítette.

Különben ezen órára nézve a városházi jkönyvben ezek foglal
tatnak : „1765. jul. 30. Minhogy a Tisztelendő Páter Piaristáknál!, két 
tornyában leendő egy órának fölállításában Mlgos püspök és Suffra- 
ganeus ur ő Ngnak interpositiójára, nagyobb részben ezen város volna 
az előmozdító, azon okból kivált, hogy több nagy óra a Tiszt. P. 
Dominikánusokénál itt a várasban nem volna, ugyanaz gyakorta és 
csaknem mindenkor hibásan jár, ugyannyira, hogy avégett a jó rend
tartásban nemcsak nagy botránykozások, sőt inkább károk is okoz- 
tatnak és pedig nagyok, kivált ott és azon lakosoknál, kik órára 
valamit miveltetnek, resolváltattak a városnak cassájából annak föl
állítására 200 ftok, a többit pedig, mi még az árából háta lészen, 
a jó keresztényeknek istenes adományaiból fogja a Mgtus öszsze- 
szerezni. A mely órának fölállítására beszterczebányai lako3, Krum 
János Theophilus nevű órás-mesterrel .'a Mgtus megalkudott 450 ttok
ban, azonfölül hozzáadván a régi cathedrális egyház tornyában volt órát 
is, melyet ugyanazon órás-mester 20 ftnál többre nem becsült és ugyan
azon pénzért, ha valaki azt megakarta volna venni, kinálva-kinálta. 
A miért is Mlgos püspök és Suffraganeus ur ő Nga azt a városnak 
ajándékozta. Azon órát pedig, az említett tartozik elkészíteni con- 
tractusa szerint a jövő október holnap utolsó napjaira, úgy hogy 
november első napjaiban szolgáljon is, az pedig a felső toronyban 
lészen helyeztetve, de úgy, hogy mindkettőben mutasson három-há
rom kölső részén a toronynak, s a felsőben mind órát, mind fertályt 
mutasson, verjen az óra a nagyharangra, a fertály pedig annál ki
sebbre. A fönt megirt alkun kívül a mutatók aranyozottak, a mu
tató-táblák pedig festettek lesznek a Mgtus költségén, melyből a 
sulykövek és kötelek is szereztetnek, úgy, hogy azok a mesternek 
egy pénzébe se kerüljenek. A ki is meddig itten lészen legényeivel 
együtt, a szükséges étel- s itallal elláttatni fog, úgy hogy ő arra 
mitsem tartozik contribuálni, az alkalmatosságot mindazonáltal, me
lyen lejön és az órát lehozza, maga az órás fogja fizetni, ki is az 
órának hibája végett egy álló esztendeig s napig fog felelni, mely
nek reparatióját az alatt ingyen tartozik megtenni, s lejönni, vala
hányszor szükséges lészen, saját alkalmatosságán.

Az .1765. sept. 22-iki városi gyűlésen, a kegyadományok gyűj
tésére, melyek aztán az említett órással kötött szerződvény szerint, 
a kegyes-rendi atyák toronyórájára fognak fordittatni és annak föl
tevésére, Hyross Pál tanácsos, ki ezt önkényt vállalta magára és 
Drobny Ferencz aljegyző urak küldettek ki a város részéről. — 1765. 
decz. 6. ülésen ez fordul elő: „ Grimier János Theophil órás-mesternek, 
ki a piaristák tornyaiban órát csinált, s a melynek kifizetését a vá
ros magára vállalta, ajánlván arra a közpénztárból 200 ftot, jóllehet 
tegnapi napon minden munkáját elvégezte volna, mindazáltal, hatáu
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jóságában állandó nem lenne, ama 200 ft letartatott olyképen, hogy 
abból százat a jövő 1766-ki sz. György napján, a másikat pedig 
ehhez egy évre fogja megkapni, ha jól fog az óra járni, máskülön
ben intra diem et annum tartozik minden hibát addig ingyen repa- 
rálni, s a maga költségén Yáezra rándulni. Kinek is most azon 50 
ftokkal együtt, melyek mindjárt az alku megkötése után neki fogla
lóul adattak, leolvastattak az árában 250 ftok és igy azon óra 450 
ftokba kerül, ide értvén az órás-mester munkáit; mert az ezeken 
kívüliek, mint a táblák, ezek megfestése, mutató megaranyozása, kö
telek, kövek, ács- és kömives-munkák nem voltak benn az óra-alkuban.

1765. decs. 28. Paringer Jakab nevű halászlegény nyivános ki
hágásáért még arra is ítéltetett, hogy a büntetés-pénzt a tisztelendő 
P. Piaristák toronyórájának költségei födözésére tegye le azok ke
zeibe.— 1766. május 9. Minthogy azon órára, melyet a városrészint 
a közpénztárból, részint önkénytes ajánlatokból, részint pedig gyűj
tögetésből, a legközelebb múlt 1765. évben a tdő P. Piaristák tor
nyaiba föltétetett, annyi pénz még együtt nem volna, hogy az ez 
iránti kötelezettségének eleget tehetne és a 200 ftból, a már el is 
múlt sz. György napjára megajánlott 100 ftokat a nevezett besz- 
terczebányai órás mesternek a tanács letehette volna, azért, addigra 
is, mig valahonnét pénzt szerezhet, azon ftok némi kiegyenlítésére a 
közpénztárból 43 ftok adattak, melyeket pénztárnok ur csak ideig
lenes kiadásaiban vezessen be. — 1766. old. 6.-Noha ugyan a most 
múlt sz. Mihálykor azon ‘'órás mesternek, ki az ’elmúlt 1765-ben a 
tdő P. Piaristák tornyában az órát fölállította, a hátralévő 100 ftot 
meg kellett volna adni, de minthogy azon [órában némű notábilis 
hibákat vettek észre, azért annak kifizetése még egy évre függőben 
hagyatott, hogy az óra még inkább kipróbáltassék.

1767. jul. 31. Noha egy próba év eltelt volna, még egy másik 
évig is viszszatartatott az órásnak szánt 100 ft, hogy azon 1765-ben 
a piaristák templomtornyában fölállított óra mindenkép kipróbáltas- 
sék, nehogy valami hiba tűnjék föl és igy a város megcsalattassék. 
A megvizsgálásra a tanácsból Hírős Pál és Púig János urak küldet
tek ki, meliéjök rendeltetvén az ittvaló órás-mester Schirsinger And
rás, Kaltenhauser Ferencz és Kherber József lakatosok és e végett 
megkéretvén tdő Fráter Gáspár piarista, rendi segédtárs és ő főmgnak 
építészi igazgatója. Ezek mi nevezetes hibát sem találván, a tanács 
az illető órásnak kifizette a 100 ftot, a ki arra kötelezte magát, 
hogy mig ő él, azon órát, ha baja lenne, ingyen a maga költségén 
megigazítani fogja; sőt, ha az óra a városnak nem tetszenék, azonnal 
viszszavállalná és az árát a városnak megtérítené.

1780. sept. 26. A kegyes-rendiek ezen toronyórája javítást igé
nyelvén, az ajánlkozó 3 órás közül az egyik e czimen 79, a másik 
80, és a harmadik csak, t. i. Figele Ábrahám 12 ftot kért. Már te
kintve ezen egymástól nagyon különböző ajánlatokat és a városi 
pénztár nagy kimerültségét, a tanács ezen utóbbinak ajánlatán nyu
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godott meg, azon föltét alatt, hogy egy év és nap Iefolyta alatt a 
netán keletkező hibát a maga költségén helyrehozni fogja,· annak 
igazgatása is a nevezett Figele Abrahámra bízatott. — Majd ezen 
órás részére, minthogy mások 80 ftja ellenében a javításra csak 12 

' ttot kért és evenként az órát rendesen fölhuzogatta, ezen fáradsága 
méltó megjutalmazásaul a város évenként neki a fölhuzásért 6 ftot 
készpénzben és 6 kila vegyes búzát szavazott meg és fölmentetett 
az adótól és a városi szolgálmányoktól. — 1782. olt. 19. Figl Ab
raham órásnak ezen óra évi felhúzása és gondozásáért 6 kiía rozsot 
ajánlott meg a város, mint az előbbi évben és ezen tanácsi megaján
lásról a maga miheztartása végett Balga István kamarás értesitte- 
tett. ·— Ezen órás 1784. ápril 2-hán tartott tanácsülés alkalmával 
hivatalából letetetvén, a 6 ft esztendei készpénzbeli fizetésből egy év
negyedre 1 ft 50 drt és a 6 kila búzából l s/4 kila neki kiadatni 
rendeltetett.

1784. aug. 10. Stajner József órás részére ezen óra javításáért 
a város a kívánt 9 ft s 6 krt jóváhagyta. — 1785. jul. 1. Minthogy 
a kegyes-rediek tornya, melyben a városnak órája elhelyezve vagyon, 
azoknak az előmozdított hitszónok-rendiek kolostorukbai áttételökkel 
lebontatni hireszteltetnék, úgy találtatott, hogy ugyanazon óra le- 
hordassék helyéről és inig vevő találkoznék, biztos helyre tétetnék, 
a mely intézkedésnek hogy foganata legyen, a nevezett Steiner órás
nak meghagyatott, hogy már a jövő hétfőn hozzáfogjon az óra le- 
hordásához. — 1785. jul.. 22. A városházában létező óra, t. i. mely 
a kegyes-rendiek tornyában volt, különböző hiányai miatt 6 csász. 
aranyon Steiner József órásnak eladatott egyhangúlag. — 1788. má
jus 6. Steiner József órás előadja, miszerint a kegyes-rendi atyák 
órája, melynek javítási költségeit mindkét város (t. i. a püspöki és 
káptalani) magára vállalta, annyira hiányos, hogy bizonyos tiszto
gatás és kijavításra volna szükség. Hogy ezen előadás való-e, annak 
kipuhatolására a püspöki város tanácsából Neisz úr, a káptalani 
részéről maga mellé veendő küldött és Kaltenhauzer lakatossal ki
küldetett. — Innét az tűnik ki, hogy a kegyes-rendiek rendházukba 
viszszahelyeztetvén, az előbbi, Steiner által megvett óra is ismét föl
vitetett templomuk tornyába. Bizonyítani látszik ezt még a követ
kező adat is:

1794. jun. 29. Előadatván, hogy a ntdó piaristák tornyábani, 
városnak szolgáló óra annyira megromlott, hogy hacsak le nem sze
detik, tisztittatik és újra igazittatik, a közönségnek szolgálatára 
többé nem lehet. Minthogy arra a közönségnek szüksége van, meg- 
jgazitása a város költségén elrendelve lön. — Jul. 4. Popp György 
kamarás jelentést tett, hogy a tdő piaristák tornyában lévő óra, 
mely már végkép megromlott, minden hozzátartozóval együtt levéte
tett és átadatott egy kisórákat készítő mesternek, ki annak hibátlan 
elkészítéséért jót állott. — Nov. 7. Schutzenperger József lakatos és 
Grumüller János órás, a kegyes-rendiek tornyábani óra kiigazításáért
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a várostól 87 frt s 60 dénárt kívántak. Ezen öszszeget azonban a 
tanács · nagynak találván, a tett munkát nem érdeklett mesterek ál
tal megvizsgáltatni rendelte. — Ügy látszik, hogy a város megun
ván ezen órának gyakori igazittatását, az elhanyagoltatott és hasz- 
navehetlenné lévén, a toronyból is eltávolíttatott; mert többé mi 
adat sem fordúl elő rávonatkozólag a városi jegyzőkönyvekben, hon- 
nét ezen adatokat merítettük.

20. §. A k e g y e s - r e n d i e k  t e m p l o m a  f ö l s z e n t e l é s é n e k  
é v f o r d u l ó  ü n n e p e  és a h a r a n g o k  i s m e r t e t é s e .
Ezen szerzetesek 1797. évben, október 2-ik vasárnapján, nagy 

lelki örömmel ünnepelték templomuk fölszentelésének évfordulóját, 
mely alkalommal először szólalt meg azon uj orgona, melyet az ál
dott emlékű főtdő Mártonyi Pál úr által ajándékozott, de később a 
templom képeivel együtt elárverezett helyett ftdő Benedek Ágoston 
székesegyházi főesperes úr bőkezűsége szerzett, ki ezen érdemes ren
det nagyon kegyelte, s e napon ugyanezen jótevő kanonok ő nga 
végezte az ünnepélyes sz. misét a kegyesrendiek segédkezése mellett.

Minthogy a sz. Domonbos-rendiektőli viszszatérés után a régi 
társodába, a spinyéri kápolnából hozott harangocskán kívül egyéb 
harangjok nem volt a kegyes-rendieknek főtdő Benedek Ágoston ka
nonok úr ő nga, nagy kegyessége által indíttatva, e templom ré
szére Pesten négy harangott öntetett, melyek öszszesen 36 mázsát 
és 14 fontot nyomtak, és ezeket mlgos és főtdő Miklósy püspök és 
egri kanonok által megáldatta. — Az 1-sö, vagyis a nagy-harang 21 
mázsa és 65 font súlyú, ezen fölirattal van ellátva: „Deo. Uni. et 
Trino. Dominatori Domino. De donis sibi per ipsum collatis devoto 
corde offert, in usum templi Scholarum Piarum Vaciensium Augus
tinus Benedek Cath. Ecclae Vaciensis Lector et Canonicus. Anno 
Salustis 1802.“ Az ellenkező oldalon Szentháromság képe vagyon. — 
A 2-dik harang 7 mázsát és 64 irtot nyom s fölirata ez: „Honori
bus S. Josephi Calasanctii dicat in usum templi Scholarum Piarum 
Vaciensium Augustinus Benedek Cath. Ecclae Vae. Lector et Cano
nicus. Anno Salutis 1802.“ Ezen Calasanti sz. József képe diszlik. 
— A  3-dik harang 3 mázsa és 60 font, ezen fölirattal: „In honorem 
S. Annae Matris Deiparae Virginis D. D. D. pro usu Scholarum 
Piarum Vaciensium August. Benedek Cath. Ecclae Vac. Lector, Ca
nonicus. Anno Salutis 1802.“ Ezen sz. Anna képe látható. — A 
4-dik harang 2 mázsa és 24 font volt ezen fölirattal: „In honorem 
SS. Angelorum Custodum, ad usum templi Scholarum Piar. Vacien
sium, Augustinus Benedek Cath. Eccae Vaciensis Lector Canonicus 
Anno Salutis 1802.“ — Mind a négyet, a fölirás szerint, Heinrich 
Eberhard Öntötte Pesten 1802-dik évben. — Az újabb időben a nagy
harang megrepedvén, újra öntetett.
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21. §. A v á c z i  k e g y e s - r e n d i  g y m n a s i u m  t ö r t é n e t e .
Ennek alapját, mikép föntebb is már láttuk, gr. Kóllonics Zsig- 

mond, római sz. birodalmi gróf s váczi megyés püspök vetette meg, 
melynek gondját a püspöki székvárosba hivott kegyes tanító-rendiekre 
bízván, az 17Í4. május 3-kán kelt alapitó oklevelének bizonyítása 
szerint.

E szerzet tagjai 1714. okt. 28-kán rendeltetésük helyén megje
lenvén, mig az ifjúság czélszerű oktatására szolgáló helyiség beren
deztetek. a plébánián tartózkodtak, s a hívek lelki ügyeivel foglal
koztak, de egyúttal, habár csekély körben, megindittatott az elemi 
oktatás is, és nemsokára oly tanvágy mutatkozott, hogy a gymná- 
siumi alsó osztályok fölszerelése halaszthatlanná lett. Ugyanis, mikép 
az illető jegyzőkönyvek bizonyítják, már 1717-ben a három nyelv
tani osztály növendékeinek száma 230-ra emelkedett. A tanulók ily 
nagy serege a 4 szerzetes tanárnak elegendő munkát adván, hogy 
ebbeli életczéljuknak szentelhessék egészen erejűket, 1719. évi nov. 
21-kén a lelkipásztorkodás terheitől fölmentettek. Az igy lak nélkül 
maradt szerzeteseknek Berkes András váczi nagy- és hatvani pré
post, czimzetes püspök s gr. Althánn M. Frigyes megyés püspöknek 
a lelkiekben helyettese, tulajdon házát engedte át lakásúl. Ezen 
buzgó egyházi férfiú ernyedetlen közremunkálása eredményezé, hogy 
1721-ben a gymnasium 3 osztályához a 4-dik is járúlt. — A kegyes- 
tanitó-rendiek mostani lakának és templomának alapköve 1725. má
jus 1-jén tétetett le. Két év lefolyta után, midőn a munka már 
annyira előrehaladt, hogy a szerzetesház a lakásra, a tanintézet pe
dig, a taneszközökkel fölszerelve, a közoktatásra alkalmassá tétetett, 
a kegyes tanitórendi tanári személyzet 1727. évi jun. 18-kán az em
lített püspöki helyettes [által ; mostani lakába ünnepélyesen beve
zettetett.

A növekedő tanvágy, mely az évenként mindig nagyobb mérv
ben szaporodó tanuló ifjúságban nyilatkozott, továbbá az erőfeszí
téssel vitt hivatali teljesítés iránt szembetünöleg mutatkozott elis
merés, és lelkesítő közbizalom néhány év múlva oda fejlesztette a 
váczi gymnásium állapotát, hogy, az mind bel-, mind külterjedelmé- 
ben örvendeztető lendületet nyert. Minek folytán az 1733/4 tanévben 
a nyelvtani 4 alsó osztályhoz a szónoklati és költészeti osztályok 
is csatoltattak. — Vácz városának erkölcsi értéke tetemesen emel
kedett, midőn az egyház fénye s dísze emelésében nem kevesbbé, 
mint a nemzet tudományos miveltségének eszközlésében tündöklő gr. 
Migazzi Kristóf bibornok, bécsi érsek s a váczi egyházmegye kor
mányzója 1762. évben szegényebb sorsú nemes ifjak számára, a régi 
püspöki lak mellett lévő uradalmi tisztek házában tápintézetet (con
victum) alapított, melyben a már virágzásnak örvendő tanintézeten 
kivül, a gymnasiumi 3 alsó nyelvi osztálya ugyanannyi kegyes- 
tanitó rendi tanár által mindjárt kezdetben nagy sikerrel kezeltetett.
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Hogy a váczi tanodák egy egészszé kerekített Atkaeneum jel
legével bírva, még nagyobb mérvben gyümölcsözhessenek az erkölcsi 
nemesülés s tudományos fejlődés javára, a halhatatlanság dicsfényé
vel környezett nagy királynőnk, Mária Teréz engedelméből 176ijÍi 
tanév leálltával újabb tantermeit nyiltalc meg a bölcsészeti tanszakoknak 
és ezen évi május 25-kén vettetett meg alapja a nagy királynőről 
nevezett növeldének, mikép ezt föntebb tüzetesebben előadtuk, melybe 
a kegyes-tanitórendieket 1768. május 13-kán gr. Hadik András ma
gyarországi hadi főkormányzó, mint kinevezett királyi biztos beve
zette. — Yácz és vidéke alig kezdett tanintézetei szép virágzásának 
örvendeni, midőn a mostoba időviszonyok kérlelhetlensége 1775 ben a 
bölcsészeti tanfolyamot végkép megszüntette, sőt maga a gymnasium is 
csorbulást szenvedett; mert 1777-ben legfelsőbb parancs következtén 
az egész ország számára, Ürményi és Tertyánszhy által készített uj 
tanterv hozattatván be, az I-ső nyelvtani osztály az elemi tanodákba 
olvasztatott és igy a váczi gymnasium 1777/8. tanévben 5 osztályra 
szállíttatott le. Még érezhetőbb volt a nyomás, mely 1784-ben Vácz 
városára nehezedett, midőn egy kibocsátott királyi rendelet hatályá
nál fogva, a nemes ifjúság hazai neveidéi, következőlegja feladatának 
kitűnő sikerrel megfelelt váczi nemesi tápintézet is végkép felosz
la tta lak  ! . . .

Baljóslatú volt az 1785-diki év a tanári testületre is. Ugyanis 
ez évi jun. 17-kénfimegérkeztek a királyi biztosok azon parancscsal, 
hogy a sz. Domonkos-rendiek kolostorukat a várossal együtt elhagy
ván, lakukba a piaristák költözzenek be. Ezen újabb helyiségek szűk 
volta és a behozott tandíj a tanuló ifjak számát, mint az alábbi 
rovat mutatja, nagyon leolvasztotta.

Báró Splényi Ferencz váczi megyés püspök kívánatéra 1793-ban, 
a megyéjebeli papnövendékeknek a bölcsészeti\ tanulmányokban oktatása, 
egy kegyes-rendi tanárra bízatott, kihez harmadik évre már a httó-ianács 
sürgetésére még egy ezen rendbeli tanár adatott. — 1796. okt. 1-jén a 
váczi kegyes-rendi házban káptalan tartatván, mely ntdő Fáttya Ist
vánt választotta meg tartományi főnökké, ez kieszközölte, hogy 
Váczra a kegyes-rendi növendékek részére a bölcsészeti tanfolyamok 
hozattassanak be; részint, mert ezen, jóformán az ország közepén lé
tező társoda elég tágas ily intézet%efogadására; részint pedig, mert 
már úgy is van itt két bölcsészeti tanár elhelyezve az egyházmegyei 
növendékek oktatására ; kikhez aztán ha még kettő adatnék a ren
des fizetéssel ellátva és a királyi igazgatók és ezen intézetek részére 
kiadott tanrendszer megtartatnék, szépen fölállítva lenne a bölcsészeti 
tanintézet. Ugyanis még II. Lipót kormánya alatt jött ki azon ha
tározat, hogy ha valamely megyés főpásztorok vagy valamely szer
zetes-rendbeli főnökök növendékeiket otthon akarnák a bölcsészeti 
tanszakokban taníttatni, a királyi akadémiák gyakorlata szerint, ily 
intézetüket 4 tanárral lássák el.

És valóban 1796. évi október hóban végre az előbbi társház s
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a gymnasiumi épület viszszaadatván, ugyanezen év következő havá
ban kezdetüket vették a 4 rendes tanár által külön előadott bölcsé- 
szettani leczkék. A tanárok e számához járultak akkor a hittan és 
a magyar nyelv nyilvános tanárai is. Ezen bölcsészettani intézet 
czélja volt: az egyházmegyei és kegyes-rendi papnövendékek okta
tása. Azonban világi ifjak is hallgathatták aztán a í’endes előadá
sokat, de csak olyanok, kiknek a helybeli püspök e végre engedélyt 
adott. Ezen utóbbiak száma később, kivált miután a bölcsészeti hét 
éves tanfolyam a nyilvánossáy jellegét megnyeré, annyira növekedett, 
hogy a 200-at is megközelité.

Közlünk e helyen egy férdekes httó-tanáesi leiratot a kegyes
rendi tartományi főnökhez: „Krisztusban ntdő szerzetes atya! Atya- 
ságod márczius 5-ről tett előterjesztése rendjében, a váczi gymnasiumi 
épületre nézve, hogy joggal tartozik ez a kegyes-rendhez, mikép ezt a 
mellékelt okirat is erősité s igy a legfelsőbb helyre is fölterjesztve 
lett, kegyelmesen igy határozott ő fölsége: „A mostani váczi gym
nasiumi épületre vonatkozó birtoklási jog ezen kegyes-rendi házat 
illeti ugyan, azon kegyes hozzáadással, hogy mivel a váczi kegyes
rendi atyáknak, a kérdéses gymnasium föntartása és fölállítása 
czimén a nagy emlékezetű Mária Teréz császár- és királynő 1000 
aranyat és más 12000-et, mint az ezen dologra nézve fölmutatott 
és itt ismét az ő sértetlen állapotukban és eredetiökben ide viszsza- 
zárt okmányokból kiderül, ajándékozott és ezen váczi gymnasium a 
kegyes-rendiekkel lett együtt alapítva, hogy ezen rend, a melyet 
annak egész föntartása terhel, akár az épen föntartás, akár pedig 
valami más igazítás czimén többé, vagy valami más ürügy alatt 
valamit ezen váczi gymnasium részére ne követeljen. Hanem állván 
tovább is az, hogy ezen épület továbbra is a gymnasium használa
tára fog szolgálni, egyszersmind a kegyes-rendnek oda kell ügyelnie, 
nehogy a felső épületi emelet előleges elfoglalása folytán az iskolai 
ifjúságnak valami, akár a kényelmet, akár a helyiséget, szárazságot 
és világosságot, akár pedig a tisztább lég közösségét illetőleg valami 
hiányozzék. Egyébiránt azon díjazás, mely a helyi igazgatónak és 
tanároknak, amint más gymnasiumokban, úgy Váczott is a tanul
mányi alapból évenként rendszeresen kijárni szokott, tovább is épen 
maradni és fizettetni fog. — Adatott a httó-tanácsból Budán, 1798. 
jun. 2ö-kán. — Atyaságodnak jóakarói, szplgálatra készek : Almásy 
Pál m. k., Darvas Ferencz m. k., Kelcz Adám m. k.“ — Ezen má
solatot az eredetivel mindenben megegyezőnek bizonyítjuk. Pesten, 
jul. 20. 1798. évben. Pállya István m. k. (ab Ass. B. V. M.) tar
tományi főnök. (P. H.) — Verner Zsigmond m. k. (ab Ass. B. V. M.) 
tartományfőnöki titkár. (A váczi egyházmegye püspöki irattárából).

Az 1806. évben ismét uj tanrendszer léptetvén életbe, a III. 
elemi osztály a gymnasiumhoz csatoltatott, mi által a váczi gymna
sium ismét 6 osztályra emelkedett, és ezen szervezet s tanrendszer 
mellett 1850. évig változatlanul megmaradt ugyan, de innét aztán
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a kegyes-rendiek és a két város közt a gymn. L osztályának taná
rát illető fizetésre nézve huzamos és kellemetlen per tám adt! A, k. 
r. tartományi főnök Drobny Antal biró és Hajnik János polgármes
ter kérelmére már 1811-ben adott szerzetéből egy tanárt a világi 
helyett, és már 1814-ben 5-dik éve folyt, hogy a 2 város ama taná
rért mitsem fizetett! A helyi gymn. igazgató hasztalan követelte 
évenként ama tanár fizetését! 1811—1816-ig 250 írtjával már járt 
volna 1250 frt s a fatartozás is már öszszesen 42 ölet tett ki. Az 
igazgató hasztalan kérte, követelte az illetményt, mig végre 1816. 
aug. 13-kán, 23,508. sz. a. a httó-tanács elrendelte, miszerint azon 
illetmény, mely az elemi III. osztály tanítóját szerződvényileg illette, 
ezen osztálynak a gymnasiumba történt beolvasztása után is, már 
mint most gymn. I. osztály tanárának évenként rendesen kiszolgál
tatandó, és az eddig nem teljesített fizetés egyszerre kiszolgálta
tandó a kegyes-rendi társodának. — (Ezen ügy egész nagy iratcso
magot képez a váczi egyházmegyei levéltárban) . . .

Lássuk már a váczi gymnásiumi ifjúság számát 1717—1852. évig:
1717. 230. 1745. 338. 1773. 364. 1801. 340. 1829: 348.
1718. 313. 1746. 371. 1774. 414. 1802. 382. 1830. 353.
1719. 214. 1747. 354. 1775. 369. 1803. 344. 1831. 320.
1720. 238. 1748. 338. 1776. 433. 1804. 224. 1832. 299.
1721. 221. 1749. 387. 1777. 484. 1805. 306-. 1833. 289.
1722. 262. 1750. 445. 1778. 338. 1806. 264. 1834. 304.
1723. 192. 1751. 429. 1779. 351. 1807. 416. 1835. 270.
1724. 228. 1752. 452. 1780. 306. 1808. 347. 1836. 254.
1725. 200. 1753. 465. 1781. 342. 1809. 318. 1837. 267.
1726. 156. 1754. 511. 1782. 301. 1810. 289. 1838. 289.
1727. 232. 1755. 517. 1783. 248. 1811. 295. 1839. 313.
1728. 218. 1756. 517. 1784. 242. 1812. 288. 1840. 320.
1729. 259. 1757. 451. 1785. 208. 1813. 320. 1841. 317.
1730. 249. 1758. 431. 1786. 141. 1814. 283. 1842. 322.
1731. 272. 1759. 394. 1787. 133. 1815. 270. 1843. 302.
1732. 215. 1760. 434. 1788. 120. 1816. 299. 1844. 292.
1733. 279. 1761. 419. 1789. 116. 1817. 274. 1845. 259.
1734. 283. 1762. 407. 1790. 116. 1818. 288. 1846. 246.
1735. 301. 1763. 451. 1791. 141. 1819. 330. 1847. 229.
1736. 270. 1764. 490. 1792. 169. 1820. 324. 1848. 232.
1737. 307. 1765. 465. 1793. 239. 1821. 288. 1849. 140.
1738. 211. 1766. 502. 1794. M  ►

•r-J 1822. 286. 1850. 122.
1739. -iá.Λ 1767. 448. 1795. N a  

Ö M 1823. 268. 1851. 81.
1740. g-ω '5 1768. 553. 1796. £  es 1824. 306. 1852. 78.
1741. 1769. 486. 1797. 325. 1825. 300.
1742. n  “ 1770. 378. 1798. 342. 1826. 308.
1743. 258. 1771. 260. 1799. 341. 1827. 335.
1744. 329. 1772. 328. 1800. 351. 1828. 355.
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Tehát 1717. évtől 1852. évig a váczi gymnasiumban, a kegyeä- 
rendiek vezérlete alatt, 39,985 ifjú nyerte a tudományobbani kiké- 
peztetését, azonkívül, hogy az 1794. 1795. és 1796. évekről az érte- 
sitvények hiányzanak; az 1739. 1740. 1741. s 1742. években peiig 
a Váczon s környékén pusztított mirigy miatt az iskolák zárva 
voltak.

Az 1848/9-diki szabadságharozi zivatarok a váczi gymnasiumra 
is sújtó lag hatottak ; főleg a felsőbb osztályok tanulók nélkül ma
radtak, mig végre ama zivatarok elvonultával csend állván be, nyu- 
godtabbau lehetett a közoktatás megakasztott szent ügyének fölien- 
ditésérol gondoskodni. De a vagyoniiag nagyon megkárosodott kegy- 
urak, a püspök és káptalan, valamint a kegyes-tanitórendiek zilált 
állapotban lévő társházuk, úgy a hadjáratok által folyvást zaklatott 
város, öszszesen sem voltak azon helyzetben, hogy az egykori hat
osztályú gymnasiumot és lyceurnot víszszaállithatták volna. A meg
mentett és gyümölcsözővé tett tőkék is csak annyit eszközölhettek, 
hogy a törést szenvedett hajónak legalább nehány deszkaszála meg
mentethetett. — Az előadott körülményeknél fogva az 1850. évben 
behozatott szalctanitási rendszer következtében Váczon csak négy-osztályú 
algymnásium létesittethetett, mely mellé egy kellőleg fölszerelt termé
szet- és mennyiségtani miítár és természettudományi gyűjtemény ala- 
pittatott és a tanodái könyvtárnak alapja is megvettetett, mely azóta 
évenként becses művekkel gazdagittatván, mi sem mulasztatik el, hogy 
a tanoda magasztos feladatának teljesen megfeleljen.

22. §. A váczi kegyes-rendi gymnasium újabb időbeni tö r 
ténete.

A reducált kis gymnasipm a legújabb időben 1870/71. évben 
Pettier Antal József váczi püspök bőkezűsége és Vácz város hozzá 
járulása folytán nagy gymnasiummá emeltetett. — Az 188°/,-diki 
tanév ezen tanintézetre örökre emlékezetes marad; mert az a ham- 
Szerte hires tanfolyam, mely jó félszázadon át a legszebb virágzásnak 
örvendett, akkoriban évenként rendesen 400 nál több tanuló ifjúnak 
is nyújtott szellemi táplálékot, s mely, amint láttuk, 1849-ben a tan
ügy kárára, s a város mély fájdalmára megszűnt, most uj életre éb
redt. Igen, életre ébredt; mert akadt egy férfiú, ki nemcsak tudja, 
de követi is nagy Seéchényink mondását, hogy: „Nem nagy phrási- 
Sohlcal, hanem áldozatokkal és lettel kell járulnunk a haza felvirágzá
sára,“ életre ébredt; mert főtdő Petróczy László, czimzetes kanonok, 
8 kartali plébános úr, az ifjúság vallás-erkölcsös nevelését és ez által 
édes hazánk szebb és jobb jövőjét elősegíteni óhajtván, nemes szive 
sugallatát követve, 1880. jul. 18-kán kelt alapitó levelével kimondá 
a Jegyen·' szót. Valóban „exegit sibi monumentum aere perennius“ és 
magasztos, dicső példát adott ez által sivár, önző korunkban! Adjon 
<u ég nevelés- és tanítás-ügyünknek több ily buzgó barátot!

7



így állván az ügy, Püspök ő nmlga 2367. sz. a. äug. 20-kán 
kelt fölterjesztésében kérte, hogy a VII. és VIII. osztály megnyit- 
tassék és nyilvánossági jelleggel fölruháztassék. S nem eredmény 
nélkül; mert a nmlgú vallás- és közoktatási minisztérium 24,979. sz. 
a. aug. 29-kén kelt intézményével tudósította a püspök ő nmlgát s 
a budapesti tankerületi királyi igazgatóságot, hogy, mivel a helyi
ségek és fölszerelések biztositvák, képesített tanerőkről s azok ellá
tásáról gondoskodva van, a VII. osztálynak az 1880—81. tanév 
elején nyilvánossági joggal életbe léptetése megengedtetik; a VIII. 
osztályt illetőleg, melybe különben az 1880—81. tanév elején tanulók 
szintén fölvehetők, valamint az érettségi vizsgálatok megtarthatását 
illetőleg azonban, a nyilvánossági jog csak is az egy félév eltelte 
után és a tapasztaltak alapján teendő külön megnyugtató jelentésre 
fog megadatni. E rendeletek alapján a kiegészített tanári testület 
szept. 7-kén szervezkedő gyűlést tartott, a tárgyakat s az osztály
főnökséget a két felső osztályra vonatkozólag beosztotta s a beira- 
tásokat szept. 13.| 14. s 15. napjaira határozta. 16-káu a püspöki 
székesegyházban ünnepélyes „Veni Sancte“ tartatott, melyet ngos 
és főtdő dr. Virter Lajos kanonok s papnöveldéi igazgató végzett 
fényes segédlettel. A sz. mise után az ifjúság a tanári karral együtt 
a papnövelde nagytermébe vonult, hol az igazgató (főtdő Eappens- 
berger Cajetán), püspök ő nmlga, a főtdő káptalan, a világi és ko
lostori papság s a város szine-java jelenlétében az uj osztályokat 
következő beszéddel nyitotta meg:

„Nmlgú Püspök Ú r! Mélyen Tisztelt Vendégek! Szeretett Ifjú
ság ! — Midőn a jelen alkalommal e terem falai közt megjelentem, a 
körülményeknél fogva szerfölött fontos ténykedés vált föladatommá; oly 
ténykedés, mely nem lehet érdektelen senkire nézve sem, a ki csak 
Vácz városa és vidékének s evvel egyetemben az édes hazának szel
lemi fölvirágzását szivén hordja. Városunkra nézve, mely természeti 
fekvése által egy jelentékeny vidéknek központja; mely az újkori 
közlekedés két leghatalmasabb közegének, u. m. a gőzkocsinak és a 
hajónak állomási helyisége; mely iparületével sok egyéb városnak 
és falunak nélkülözhetlen tárháza; de a mely mindenek fölött egyik 
legrégibb és szélesen kiterjedő egyházmegyének a fővárosa, nem le
het és nem lehetett soha közönyös dolog oly intézetnek a birtok
lása, ahol a magasabb szellemi kiképeztetése után vágyódó ifjabb 
nemzedék ebbeli óhajátásnak eleget tehessen.

Épen azért, mihelyt csak eloszlott hazánk egéről azon gyászos 
emlékű fölleg, melyet török uralomnak nevezünk, azonnal megkezdő
dött Vácz városában is azon üdvös mozgalom, mely föladatául tűzte 
ki ennek kebelében a vallás és erkölcs s evvel egyetemben a hasz
nos tudományok intézetének létesítését. Ha valahol, ngy Vácznak 
területén és múltjában lehet látni, hogy az egyház egy perczig sem 
tévesztette szem elől azon nagy küldetését, melyet alapítója az Isten-
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ember eléje szabott, bogy azon vagyont, melyet magasztosan gondol
kozó királyaink kezébe letéteményeztek, százszorosán gyümölcsöztetve 
árasztotta viszsza magára a nemzetre és annak szellemi kiművelő- 
désére. Kollonits Zsigmond, a boldog emlékű váczi püspök, még a 
múlt század elején érintkezésbe tette magát a kegyes-tanitórend 
kormányával, hogy embereiből, kik már a haza több városában ki
tűzték a vallásos és tudományos oktatás zászlóját, Vácz városának 
is juttasson nehányat, a kik itthelyt is az ifjúságot hasonlóképen 
kalauzolják. Az 1714. év volt az, melyben a kegyes rend tagjai a 
nagylelkű főpap óhajtása szerint először megjelentek Váczon s azóta 
a tovahaladó évek folyamában a váczi egyháznak főbb emberei mind 
ugyanannyi feledketlen emlékű alakokká váltak, kik mig egyrészről 
a kegyes-tanitórendet bizodalmas jó indulatukban részesítették, más
részt azoknak közvetítése által Vácznak és vidékének szellemi emel
kedését hathatósan előmozdították. Berkes András a törökpusztitás 
után újólag megalakult váczi káptalannak első nagyprépostja, a még 
jelenleg is tanhelyiségül szolgáló saját házát adományozta a kegyes
rendnek. Althánn Károly püspök több feledhetlen emlékű kanonok 
közreműködésével adott létet azon két tornyú templomnak, mely a 
múlt század közepétől kezdve a mai napig nemcsak a váczvidéki 
értelmiség vallásos érzésének szolgált bölcsőjéül, hanem egyebeknek 
is oly helyül, a hol Istenhez közelebb érezve magunkat, viszontag
ságok által hányatott leiköknek vigasztalást és enyhülést nyertek.

Azonban, hol az a nyelv, mely a váczi egyházmegye főtdő pap
ságának e város szellemi emelését előmozdító és csak számos kötet
ben elmondható érdemeit egy rövid beszéd határai közt ki tudná 
fejteni ? Melyik ajak volna az, melyről méltán csörgedezhetnének a 
Káló és Mártonyi kanonokok, Forgách püspök és egyebeknek érde
meihez illő igék ? Avagy van-e nyelv, mely elég erősnek érezhetné 
magát, hogy a nagy Migazzinak városunk művelődése érdekében ki
fejtett, s mostanáig is egyiránt tündöklő tetteit elszámlálja ? Jöjjön 
valaki e város közepére, hol Yácz vallásos életének ütere lüktet; 
tekintsen be annak tanintézeteibe; menjen ki annak mezejére ; járja 
be környékét s mindenütt egy-egy jelentékeny emlékre akad, mely
nek létet a váczi egyház múlt századi fénycsillaga Higazzi Kris
tóf adott.

Ha vannak tárgyak, melyek magasztaló dicséretre nem szorul
nak, hanem a drága-gyöngy módjára mindenkinek elismerését ön
kényt megnyerik, úgy bizonyosan azon tettek azok, melyeket a váczi 
egyházmegye főtdő papsága az erkölcsös nevelés és tudományos ha
ladás ügyében különösen Váczon végbevitt. S mert ily melegen ér
deklődő emberek voltak mindig azok, kiknek e főtdő egyházmegyében 
a jelentékenyebb működési terek kijutottak, nem is maradt el azon 
örvendetes lendület, melynél fogva Vácznak tanintézete már a múlt 
század második felében még a legmagasabb körökben, sőt ő fölségé- 
nek, a halhatatlan emlékű Mária Terézia királynőnek figyelmét is



iü ü  —

magára vonta. JE legfőbb és egyszersmind legkegyelmesebb érdeklő
désnek eredménye lett az, hogy a helybeli tanintézetet nemcsak sze
mélyes látogatásával tisztelte meg a nagy királynő, hanem az ő ne
véről „Theresianum“-n&k nevezett és a nemes ifjak oktatására szánt 
uj intézettel is kitüntette városunkat. A dicső királynő halála után 
beállott idők megszüntették ugyan az 5 róla nevezett tanintézetet, s 
a helybeli tanításra úgy, mint az öszszes magyarországra nehéz na
pok következtek, de csak azért, hogy annál tündöklőbb legyen a 
fölvirágzás, melyet a gondviselés a váczi oktatásügy számára eleve 
kijelölt, de az emberi belátás még C3ak nem is képzelt.

Ki is lett volna az, a ki valami nagy jövendőt ígérhetett volna 
azon ténynek, midőn 1796. évben a kegyes-rendi társházban a rend 
kormánya két tanárral többet alkalmazott azon czélból, hogy ezek 
az .előleges megállapodások szerint a bölcsészeti tudományokban ok
tassák mind a váczi egyházmegye, mind a rend növendék-papjait. 
Hozzájárult, hogy e bölcsészeti tanfolyam eleinte csak magán-jeliegü 
volt, hol az előadásokat világi tanulók nem hallgathatták. S mégis 
ebből nőtte ki magát azon fényes múlt, melyre mindannyian, kik a 
váczi püspöki lyceumnak növendékei voltunk, még most is örömmel 
tekintünk viszsza. A lyceum következtében Vácznak neve országos 
hangzásúvá leit, melynek VII. és VIII. osztálya miatt e század 
30-as és 40-es évei alatt hazánk legtávolabb vidékeiről származott 
ifjak is fölkerestek. A jelenlegi magyar értelmiségedé sőt a legna
gyobb befolyású egyházi és világi méltóságok viselői közt hányán 
vannak, kik öt-hat évtized előtti életükből oly melegen emlékezhet
nek viszsza azon időkre, midőn mint bölcsészettanulók a váczi püs
pöki lyceum tanárainak előadásait hallgatták. De magában városunk
ban is alig van egykissó idősebb pap vagy polgár, kinek örömsaj
tolta könyek ne töndökölnének szemeiben mindannyiszor, valahány
szor bárki is emlegeti a 30-as és 40-es éveket, midőn még Vácznak 
tauárai tudománya és növendékei nagy száma miatt oly hires lyceuma, 
VII. és VIII. osztálya volt. Szemfénye vala e lyceum városunknak 
és az ő vidékének, melyet elveszteni majd csaknem annyi volt, rá 
nézve, mintha meg kellett volna halnia.

S mégis, szinte fáj szivem, midőn mondanom kell, a 49-ki év 
után beállott nehéz idők alatt a hírneves váczi lyceum élni megszűnt. 
A termek, a hol a vallás és tudomány fölkent bajnokai hirdették a 
tisztultabb gondolkodás és a nemesebb érzés igéit, bezáródtak ; a 
helyek, a hol tudományszomjas ifjúság sürgött-forgott, üresek lettek ; 
a gazdag mozgalmat néma csend ; a lüktető életet rideg halál vál
totta föl. Nem szólok azon sok forintról, mely városunk nagyhírű 
tanintézetének halálával egyrészt nem szivárgott ide a vidékről, más
részt pedig innét kellett máshova vándorolnia, hanem pusztán azon 
zsibbasztó állapotra utalok, melynek itthelyi nevelésügyünkben ok
vetlenül elő kellett állani. Tudjuk azt, hogy a nevelésrendje szerint,
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minden gyermeknek legigazibb nevelői az ő szülei; ezek azok, a kik 
az ő sorsa iránt legmelegebben érdeklődnek, a kik az ő jólétét meg
alapítani a legönzetlenebbül törekednek. Mily boldog a város, ahol 
a szülők saját szemeik előtt nevelhetik gyermekeiket; ahol azokat 
csecsemő koruktól fogva egész addig tarthatják körükben, mig csak 
azokat mint kész befejezett képzettségű embereket nem adhatják át 
a hazának és a társadalomnak. Századunk 49-kí évéig jóformán azon 
boldogabb hazai városaink közé tartozott Vácz városa is, melynek 
polgárai iskolába adhatták gyermekeiket s azok nevelését önmaguk 
intézhették, mig képesekké lettek az életpálya megválasztására. De 
íme a legközelebb lefolyt 30 év alatt az, a ki mégis iskolába küldte 
gyermekét, helyben annak legfölebb is csonka kiképeztetésére szá
míthatott, vagy ha azt teljesen kiképeztetni akarta, azon kemény 
kötelezettségnek kelle magát alávetni, hogy egyik gyermekének ok
tatása érdekében nem ritkán többi gyermeke, sőt családja jövőjét 
tönkre tevő költekezésekbe kellett bonyolódnia. És ha még annyit 
költekeztek is a jobb módúak, vájjon megvették-e az édes apai és 
édes anyai önzetlen felügyeletet? . . . Határozottan mondhatom, hogy 
— nem. Amit az apai és anyai szív  sugall, azt teheti minden ember 
a maga gyermekével, de talán soha a máséval.

Ha így volt az egyes család-apa gyermeke neveltetése tekin
tetében, bizonyosan még nagyobb adagban igy volt lelkünk Istentől 
rendelt atyja, nmlgú és főtdő megyés Püspökünk, midőn az ö lelki 
gyermekeit, kiket Isten szívok vonzalmánál fogva a papi életre meg
hívott, állásuk fontosságához illő neveltetésben akarta részesíteni. 
Idegen vidékre, idegen kezek közé kelle vándorolni a növendékpap
nak is úgy, mint egyéb tanulónak, ahol meglehet, hogy részesül
hettek az alku határáig terjedő egyben-másban, de nem azon meleg 
gondoskodásban, melyben egy a megyéje jelenét és jövőjét szivén vi
selő főpásztor saját szemei előtt itthon részesülhetnek vala. Ok 
máshol is növendékpapok lehettek ugyan, de édes gyermekek csak 
azon főpásztor körében, kinek vezetése alatt majdan a lelkek üdvé
ért küzdeni és munkálkodni leend föladatuk. Mily fájdalmasan érezte 
az idegen ^neveltetés hátrányát nmlgú és főtdő Főpásztorunk, úgy, 
mint e városnak öszszes polgársága, azt eléggé mutatja azon kö
rülmény, miszerint egy évtizeddel ezelőtt keresztülvitte, hogy a 
négy osztályra alázzállott helybeli gymnasium egyelőre hat osztályra 
emelkedett, minden képzelhető áldozat árán megvalósítandó óhajtás- 
kép fönmaradván még akkor a műnek a hátralevő hetedik és nyol- 
czadik osztálynál való megkoronázása.

Most midőn azt mondhatom, hogy ami akkor csak forró vágy 
volt, jelenleg már szemmel látható tényleges valóság, tapasztalom, 
hogy előadásomnak legfontosabb, úgy szólván tüzpontjához jutottam. 
Az érzés, mely szivemet az örömtől, hálától, az eltelt gyászos múlt 
emlékétől és egy szebb jövőnek eleven képzeletétől mélyen áthatva 
tartja, alig engedhet szóhoz jutnom; . . . . alig hagyja beszédem
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további fonalát látnom. Ez az, mit előadásom első mondásában mind
járt avval jeleztem, bogy szerfölött fontos ténykedés vált fölada
tommá, mert nekem jutott a szerencse, bogy e fényes közönség je-, 
lenléteben a város polgárságának s a tanuló ifjúságnak nyíltan ki
jelentsem, miszerint Vácznak VII. és VIII. osztálya újra föltámadt. 
Mint hajdan a kőkoporsóból kiemelkedő Istenember föltámadása oly 
csodás tény volt, bogy még a legközelebbi tanítványok egyikét is a 
kézzel foghatóság által kellett meggyőzni a tény valóságáról: úgy 
itt is aligha találhat föltámadást hirdető szózatom teljes hitelre, 
midőn azt oly intézetről mondom, mely kereken három évtizedig 
tartozott a nem-létező, az elhunyt dolgok sorába. De ti, a kik talán 
kételkedtek a fényes múltú váczi Lyceum föltámadásában, csak 
nyissátok ki szemeiteket s ne gondoljátok, hogy a dolog álom többé; 
mert ime rámutathatok az áldozatkész és semmi fáradságtól viszsza 
nem riadó férfiakra, a kik e fölüdüiő intézetben a tanítás nehéz ter
hét magukra vállalták; előállíthatom az intézet hallgatóit, a tudo
mány szeretetétől lelkesedő növendékpapságot; elő azon egyéb ifja
kat, kik nem másutt, hanem itt akarják betetőzni gymnasiumi tan
pályájukat. Sőt menjetek, ha még tán ennek sem hisztek, nyissátok 
ki a termeket, melyek e hallgatóságnak tanhelyiségül szolgálnak; 
nézzétek meg a padokat, melyekben ülnek ; érintsétek kezeitekkel a 
tanári asztalt, melyről, mint erősen remélem, a jövőben, Isten tudja 
mennyi lélek nyeri az erkölcs és tudomány éltető igéit. S ha ezt 
megtettétek, akkor nem kérek többet tőletek, minthogy álljatok meg 
még egy pillanatig, mielőtt az intézet falai közül kivándorolnátok s 
vessétek föl lelkeitekben e kérdést, hogy ugyan hol az a hatalmas 
kéz, mely egy barmincz évig holtnak tartott intézetbe újra lelket 
ado tt; hol az ajak, mely, mint az Üdvözítő eredménynyel tudta ki
mondani a föltámasztó életrehozó igéit: „Prodi forrás/“ (Jöjj elő 
sírodból!) — Ha megtaláljátok, csókoljátok meg ez érdemes kezet, 
mely annyit megtagadott magától, hogy a ti jóléteteket előmozdítsa!: 
— ha pedig nem, akkor mondjátok ki velem lelkesedve, hogy főidő 
Petróczy László kartali plébános urat (jelenleg már Kőváron lakik 
nyugalomban), a váczi Lyceumnak uj életre támasztóját az TJr Isten 
sokáigr éltesse ! . . . (Zajos éljenzés).

És most igen tisztelt Uraim és tanártársaim Önökhöz fordulok, 
mint a kiknek feladatuk leend ez újonnan megnyílt tanintézetet ke
zeik közé venni. Önökre nemcsak egyszerűen az oktatás súlya hárul, 
hanem a kezdettel járni szokó mindennemű egyéb nehézség, de egy
szersmind azon dicsőség is, hogyha majdan e zsenge intézet megszi
lárdul és sokan lesznek ismét, a kik neveltetésüket ennek köszönik, 
Önöknek a nevei lesznek azok, melyekre mint alapvetőkéire hálás 
emlékezettel tekint viszsza az utókor. Önöknek neveit a történelem 
múzsája maradandólag odajegyzi a papnövelde és a gymnasium év
lapjaira ; Önök, mint a kik számosakra kiárasztják éltök dús kin
cseit, nem halnak meg, hanem egyik hazai költőnk mondásaként, le-
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íázva azt, ami földi, éltető eszmékké vállaadnak s nőttön-nő majd 
tiszta fényök, amint időben és térben távoznak, s melyhez mint vi
lágító szövétnekhez tekint föl az utódok erénye s abból életet, lel
kesedést és jóban való állhatatosságot merit. A veritékcsöppek, me
lyek nehéz szellemi munkájok közepette arczaikról aláhullanak, itt 
e földön az intézet életét táplálják, a jövő létben pedig saját érdemes 
halántékaiknak koronáját fogják ékesíteni. A Szentlélek, kit ma ün
nepélyesen segélyül hittunk, legyen mindnyájukkal; mutassa az meg 
az ő hét ajándéka útján, hogy intézetünk jó hírneve és növendékei
nek haladása érdekében mit és hogyan kelljen tenniök. Fogadják 
atyai kegyeikbe ezen ifjúságot, melyet Istennek tetszett ami gond
viselésünkre bízni.

Ti is szeretteim, á kik ezen újonnan megnyílt tanintézetnek 
padjaiban először foglaltok helyet, nem kétlem, hogy szinte mélyen 
érzitek ebbeli állapototoknak nagy horderejét. A helybeli egyháznak 
és a város polgárainak figyelme hathatósabb mértékben irányul reá- 
tok, mintha már egy régibb s a világ szemei előtt megszokott inté
zetnek növendékei volnátok. A ti szoi’galmatok, tanáraitok iránti 
engedelmességtek, tisztességes viseletetek nagyon sokat tehet arra 
nézve, hogy a váczi főtanoda föltámadásával együtt viszszanyer- 
hesse azon fényes hírnevet, mely azt valamikor az egész haza színe 
előtt környezte. Nektek kell azt a világ láttára kimutatni, hogy a 
váczi tanintézet falai közt az erkölcsi értéket és a tudományos ké
szültséget illetőleg'az ifjúság ép oly magas fokig emelkedhetik, mint 
országunknak akármelyik gymnásiumában. Ha ezt kivívtátok, akkor 
tudom, hogy néhány évtized múlva itt lesz az idő, midőn a ham
vaiból fölébredt váczi főgymnásium nem kevésbbé látogatott lesz, 
mint annak előde volt; midőn országunk főbb emberei közt nem 
egy lesz ismét, a ki a váczi tanodát tiszteli szellemi bölcsője gya
nánt ; midőn az eltévelyedett gondolkozás helyett sokan lesznek, a 
kik elismeréssel hajolnak meg azon egyház előtt, mely áldozatkész
sége és ápoló kezeivel az Ő szellemi kifejlődésöket lehetségessé tette.

Én első akarok lenni azon elismerő és hálás érzet nyilvánítá
sában, melylyel óhajtom, hogy az ezen intézetben növekvő ifjúság 
is az egyház, mint jótevője iránt viseltessék, midőn mély tisztelet
tel hajlok meg egyházmegyénk nmlgú és főtdő főpásztora, nemkü
lönben az ő főtdő káptalana előtt is. Az egyháznak e képviselői 
azok, kiknek kegyes pártfogása és gondviselésétől tételezte 'föl az 
újonnan megnyitott intézetnek jövő életét és megszilárdulását a 
nagylelkű alapitó is, midőn azt egyházmegyénk közszeretetben álló 
és ritka jó szivü fopásztorának gondnoksága alá helyezte. Azért be
szédem záradékáúl nincs már más hátra, mint megújult tanintéze
tünk fönmaradása és virágzása érdekében azt óhajtani, hogy éltünk 
sorsának legfőbb intézőjét, jelenlegi megyés püspökünket, Peitler An
tal ő nmlgát a főtdő káptalan öszszes tagjaival egyetemben minél 
hoszszabb ideig éltesse!“ (Zajos éljenzés).
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23. §. A váczi Lyceumban 1799—1848-ig m űködött k. r.
tanárok.

Benyák Bernát bölcsészet 1799.
Szabiik István természettan, gazdászat 1799..1801.
Sárvári Ferencz mennyiségtan, 1799—1803.
Veisz Lipót rajz és építészet 1799- 1803.
Kasztka Mátyás történet 1799.
Bolla Márton törtönet 1800.
Strobl György bölcsészet 1800 — 1803.
Egelszky Ignácz történet 1801 — 1809.
Nagy Lipót természettan 1801 —1827.
Dom Flórián rajz, épitészettan 1803—1815.
Rosenbacher Ferencz mennyiségtan 1803.
Szenczy Elek mennyiségtan 1804—1810.
Zimondchek Jeromos bölcsészet 1806— 1810.
Liszkay Alajos történ. 1809.
Tordy Mihály bölcsészet. 1810—1812.
Aranyossy János történet. 1810.
Tamásy Cal. József mennyiségi. 1810 — 1815.
Spányik Glycér történet. 1811—1830.
Gubiczer Ferencz bölcsészet 1812 — 1815.
Yeszelka József mennyiségtan 1815.
Szűcs József bölcsészet 1815—1827.
Morkó Albert, mennyiségtan 1816—1818.
Sztonkovics Miklós mennyiségi. 1818—1832.
Czeglédy István rajz, építészet. 1818—1824.
Hoims Nép. János rajz, építészet. 1824 —1828.
Morkó Albert természettan 1827—1829.
Polereczky Ernő bölcsészet 1827—1836.
Letovay Sándor természettan 1829—1838.
Illyés Ágoston rajz, építészet 1830—1839.
Katona Dénes történet 1830.
Bendik Sál. Ferencz történet 1831—1833.
Laponyi Alajos mennyiségtan 1832 — 1847.
Kardhordó Ambrus történet 1833—1845.
Purgstaller József bölcsészettan 1836 — 1848.
Schirkhuber Móricz természettan 1838.
‘Schröck Ferencz történet 1845.
Sümeghi Pál mennyiségtan 1847.
Gaál Miklós rajz, építészet 1848.
Bahunek János bölcsészet 1848.
Megjegyezzük itt, miszerint a váczi. egyházmegyei papnöveldé

ben, a török-uralom utáni időkben több kegyes-rendi áldozár is tanár- 
kodott, a sz. hittudományok egyik vagy másik szakát adván abban
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elő ezen egyházmegye reményeinek. így példáúl: Gonrádi Norbert, 
Schmidt József (a líesp. BMV). stb.

24. §. A váezi kegyes-rendiek term észe ttan i műtermében 
(muzeum) lé te ze tt műemlékek.

Még az 1847. aug. 16-kán tartott akadémiai kisgyülésen fölol
vasta a titoknok Schirlchuber Móricz Jc. r. tanár által beküldött következő 
jegyzékét, a váezi 'piaristák természettani műteremében létező műemlékek
nek: „A) llégi, bizonytalan időkből: 1. Két szent kép, vagy úgy nevezett 
hordozható oltár (arae portatiles) melyek egyike az Üdvözítőt s a 
Bold. Szüzet ábrázolja, és a hagyomány szerint, sz. Lakács üdvir- 
nok (evangélista) festménye ; a másik több, görögösen öltözött szen
tet képez. Mindkettő bőrtokba zárt. — 2. Egy három láb és. öt uj- 
nyi hoszszú római kard, melyet nemes Somogyvgyben Őszöd helység 
mellett, a Balaton fenekén, a déli parttól mintegy 15 ölre, fürdés 
alkalmával, Boda Péter helybeli jobbágy fia 1884. jul. 20-kán ta
lált. — 3. Egy kis romai hamveder hamuval együtt. — 4. Sirlámpa. 
— 5. Hat, érczből öntött, védisteneket (Penates) képző bálvány.

B) A XII. századból. 1. Egy megaranyozott ezüst öv, mely egy
mással öszszefiiggő karikákból áll. A monda szerint Nagy-Szeben 
alapitója, Hermáné volt, ki 1160. év táján élt. — C) A XVI század
ból. 1. Hunyadi János ország-kormányzónak rézgyűrűje. — 2. Egy 
töltényde (Patrontasche) ezüstből, némely helyeken megaranyozva. 
Vélemény szerint I. Mátyás királyunké. — D) A XVI. századból. 1. 
Egy kehely idomú aranyozott ezüst-pohár, következő magyarul bevé
sett nevekkel: Drágfy János. Homonnai Kata. 1525. — 2. A Stett· 
ncr-család fába metszett czimere 1533. évből. — 3. Hat aranyozott 
ezüst kapocs, mindegyikén bárány zászlóval kinyomva; melyek állí
tólag Báthory András bibornok és erdélyi fejedelem egyházi palást
járól valók. — E) A XVII. századból. 1. Bocskap István erdélyi 
fejedelem koronájának nyomatéba ezüst-lemezen, melyre Bocskay 
czimere is be van vésve. Ezt alkalmasint a nevezett fejedelemnek 
valamelyik főembere sisakján, vagy vállán disz gyanánt viselte. — 
2. Egy ezüst-pohár kupakkal, rá 1601 van vésve. — 3. Branden
burgi Katalin erdélyi íéjedelenmőnek két darabból álló aranyozott 
ezüst-öve, két kapocscsal ellátva. Rajta e betűk állanak ; Gr. B. P. 
T. C. B. SS., melyek így érteirneztetnek : „Gabriel Bethlen Princeps 
Transilvaniae Camarinae Brandenburgicae Sponsae Suae.“ — 4. Há
rom nagyobb, szinte aranyozott ezüst-kapocs, mely az előbbi övhez 
tartozónak mondatib. — 5. Egy török-tintatartó 1671. évből, találta
tott Breznóbányán, midőn ott 1829-ben egy hajdan Vesselényi Fe
rencé nádor által lakott épületet lerontottak. — 6. Egy 1672-ben 
készült cserépedény. — 7. Egy 1679-ben készült jókora nagyságú 
kés. — 8. Egy öt lábnyi hoszszú három élű tör markolattal s bőrhü- 
velylyel. Készült 1687-ben. — 9. Tökölyi Imre érczpecsétnyomója. —1·
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10. Gyulay ezredének zászló-nyele 1698-ból. Réz-lándzsájának egyik 
oldalán, melybe sz. István király hajadon-fejjel ballábán térdelve és 
balkezében zászlót tartva van vésve. Alól ez á ll: S .: STEPHAN , 
B E X : Η: — jobbról: Auxilium meum E t Spes Mea ln  Deo Est. — 
Balról: ln  Deo Salutare Meum et Gloria Deus. A másik lapján egy 
czimer (tán a G-yulay-nemzetségé) létezik bevésve, melynek széleit 
sasok, zászlók, dobok, kardok stb. díszítik, magában emberkarok 
karddal és madarak, közepén ágaskodó oroszlán látható. A czimer 
fölött közvetlenül ez olvasható: STEPHAN, Gr. Gyulai: v. M. Né
meti. Fölebb : Non Nobis Domine, Sed Nomini Tuo da Gloriam. A 
környezeten: Deus Custodit Te, Deus Protectio Tua Super Manum 
Dexteram Tuam.“

F) Bizonytalan korúalc és eredetűek. 1. Két kőtábla, melyekbe 
régi várromok vésvék. — 2. Egy régi müvü ezüst-gyűrű e bevésett szók
kal: „S. Egidi Sacerdotis.“ — 3. Durva készületű érczfeszület, mely 
egy sírban találtatott Nógrád-vgyben. — 4. Egy aranyozott, ezüst
tel bevont s födéllel ellátott fapohár. — B. Két, aranynyal futtatott 
ércstányér, melyekbe 22 régi ezüst-pénz van verve. — 6. Egy ezüst- 
pohár három pénzzel díszítve. — 7. Egy hét részből álló ezüst-gomb.,
— 8. Egy bajnok szobra ezüstből. — 9. Sz. Udalrik keresztje érczből,
— 10. Egy tojás-alakú zsebóra. Régi mü. — 11. Csontba metszett 
király és oroszlán. — 12. Barcsay Ábrahám pecsétnyomója. (Tulajdo
nosa mikor élt, kikutatni nem lehetett; Benkő Transylvániájában 
nem fordul elő.) — 13. Egy fadarabba finomul 'metszett 58 alak. Ez 
egy erdélyi molnár müve, hihetőleg nem régi. — 14. Egy tengeri 
kagyló, melyben Krisztus urunk születését láthatni bemetszve; ezt 
Vécsey Miklós báró ő exja, szatmári főispán Piccióti Ráfael aleppói cs, 
consultól, mint régi jó barátjától kapta ajándékba 1818-ban; az em
lített báró pedig 1825-ben az akkori nagy-károlyi piarista-collegium 
igazgatójának adta, kinek halála után 1883 ban a váczi piaristák 
múzeumába került. A mü készítése egy jerusálemi sz. Ferencz-rendi- 
nek tulajdonittatik. — 15. Egy Visegrádról idehozott márványtöre
dék, mely egy melléig mezítelen férfit ábrázol, de feje és egyik karja 
egészen, a másik karjának meg fele hiányzik. Rajta ez olvasható : 
„Rex Mathia — NGH. ARIA.“

E tárgyak között több kitűnő figyelmet érdemelvén, az akad. 
igazgatóság megkéretni határoztatott: rendelne költséget oly végre, 
hogy a társaság néhány tagját Yáczra küldhesse e gyűjtemény meg
tekintésére s nevezetesebb tárgyai lerajzolására. Mely ajánlat elfo
gadása esetén Henszlmánn Imre leszen a rajzolással megbízandó oly 
utasítás mellett, hogy egyszersmind a váczi sírboltban lévő régiségek 
leírása- és rajzolásában is az Évkönyvek számára eljárjon. (Ld. a 
a Magy. Akad. Ért. VII. foly. 233—235. lap.) — Van ezen kegyes
rendi társodának nagyszerű könyvtára, mely már ezen századból való 
s az ujoncznövelde folyosójára nyíló öt ablakos teremben van fel
állítva, melyből a Naszálra gyönyörű kilátás nyílik. Athekákról igen
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gondosan és ügyesen szerkesztett katalógust vezet a könyvtárnok, a 
jeles tudós, nagy pkilologus és hellenista Váry Gellért. A könyvtár 
állománya az 1885. felvétel szerint: öszszesen 8370 müvet tett 15916 
kötetben és a mely gyűjteményben a bölcsészet van a leggazdagabban 
képviselve, nevezetesen 2565 mű 4356 darab számmal, a mi az egész 
készletnek 30.65 °/0-kát teszi. A könyvek fele jóformán latin, azaz: 
3763 munka; 2253 pedig német, a többi más nyelvű, jelesen sok a 
franczia irodalom terméke. Nagy kár, hogy a szűk anyagi viszonyok 
miatt, a szerzet ezen minden tekintetben ritka és nagybecsű könyv
tárat nem gyarapíthatja; az újabb irodalom már csak gyéren van 
benne képviselve. Van e könyvtárban egy magyar készitmény-ü föld
gömb, melyet atudósk.r. áldozár s egykori itteni hírneves tanár Schirlc- 
huber Móricz készített s arról nevezetes, hogy Tata nem hiányzik 
róla, ahol a kitűnő tanár gyermekkora boldog éveit töltötte. — Van 
továbbá e társodának mintegy 18—20,000 írtra menő éremgyüjte- 
ménye (az újabb időben a pesti rendbázba szállíttatott ez el), gazdag 
természettani szertára, melynek jelentékenyebb darabjai az újabb 
időben a pesti és kecskeméti k. r. főgymnasium tanszertáraiba lettek, 
a rendtártományi főnök intézkedése folytán, áthelyezve. S vannak 
kitömött állat- s madár-példányai, mind külön teremekben.“ Rendik 
József k. r. áldozár vette ezen madár-gyűjteményt 1836-ban Breá- 
nóbányán Strba nevű erdésztől, ki maga lőtte és tömte ki ezen ma
darakat. Hanak János k. r. áldozár, hires természetrajzi tanár lévén 
Breznóbányán, e természettani gyűjtemény láttára kapott lelkesedést 
a tudomány ezen ágának mivelésére. — A 48-ki szabadságharcz 
előtt ugyanis itt népes Lyceum volt, melynek tanárai közül egy
szersmind többen jeles irodalmi férfiak is voltak.

25. §. A fogym nasium ra vonatkozó egyéb adatok.
Az 1880. évi sept. 16-kán ünnepélyesen megnyitott főgymnasium- 

ban, melyben, mint jó félszázadig szépen virágzott lyceumban is, 
voltak a váczi egyházmegye papjaiból is tanárok, — ugyanezekből 
a következő szép képzettségű áldozárok lettek a püspök ő nmlga ál
tal a tanári tisztre kinevezve : Gsávolszky József rendes tanár, a pap
növeldében a philosophia rendes tanára, tanította a bölcsészeti elő- 
tant. — Hegyi Antal, az egyházmegyei papnövelde lelki atyja, ugyanott 
az erkölcs- és lelkipásztorkodás-tan tanára, az önképző-kör elnöke, 
gymn. hitszónok, tanította a vallástant, magyar nyelvet és irodalmat. 
Dr. Mütényi Gyula hittudor, az egyházmegyei papnöveldében az 
alap- és ágazatos hittan tanára, tanította a német nyelvet és tör
ténelmet. — Rózsahegyi Gyula, papnöveldéi tanfelügyelő, tanította a 
latin nyelvet, természettant. — Ezekből ma (1887.) már csak Rózsa
hegyi tanít, a kihez járult Simonides Károly papnöveldéi lelki-igazgató 
és Forgó György.

Az 1881. évi ápril 6 kán a főigazgató ő nga meglátogatta a
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főgymnasiumot, hogy különösen a VII. és Vili. osztály előmenete
léről és az intézet fölszereléséről személyesen szerezzen tudomást. 
Ezen hivatalos látogatásnak az lett eredménye, hogy a nmlgú val
lás és közoktatásügyi minisztérium 11,258. sz. a. ápril 20 ról kelt 
intézményével az eddig VII. osztálylyal fönnálló és most a VIII. 
osztálylyal is kiegészített főgymnasiumot, mint olyant, az 188°/i 
tanév kezdetétől a nyilvánossági joggal véglegesen fölruházta. Az 
érettségi vizsgálatok megtartására szükséges jogot azonban egyelőre 
csak ezen tanév végére és ideiglenesen adta meg, az e részben való 
jognak végleges megadását az 188T/2. tanév közepe táján teendő 
további javaslat beterjesztéseig függőben tartván. E jog még most 
sincs e derék tanintézetnek véglegesen megadva !

Az egyházi és világi müénekre ezen tanintézetben kiváló gond 
van fordítva már évek óta. Mindig akad e derék tanári karban oly 
szakértő és ügybuzgó énektanár, kinek vezetése mellett a gymnásiumi 
tanulókból alakult énekkar az éneklésben oly meglepő előhaladást 
tanúsít, hogy az év minden nevezetesebb ünnepein vegyes karban 
előadni szokott sz. misék, valamint annak vegyes részei,'a műértő 
közönség részrehajlatlan ítélete szerint lélekemelő hatást gyakorltak 
az érző szivekre. Ezenfölül a világi énekekben is, nyilvános hang
versenyek alkalmával is, szépen kitüntette magát ezen főgymnasiumi 
énekkar. I t t  csak egy hangversenyt említünk föl azok közül, melye
ket néhai tek. Kollay Jakab budapesti ügyvéd úr, ezen tanintézet 
nemeskeblű barátja és jótevője, a gymn. tanári karral 1878. junius 
10-kén rendezett ezen tanintézet anyagi állapotának fölsegitésére, 
Ezen hangverseny, a melyben Latinovics Albinné urhölgy szivet-lel- 
ket elragadó énekével és gr. Hugonay Béla ő mlga is, mesteri zongora- 
játékával működtek közre, a legszebben sikerült minden tekintetben, 
úgy, hogy e jeles íogymnasium díszét nagyban emelte. Megjegyzendő, 
hogy a jelzett czélra begyült öszszesen 260 írt 58 kr., tiszta jöve
delem. Az 1884. tanévben az év elején beiratkozott 38 kezdő és 55 
haladó növendék, ezelí közül volt 10 bassus, 10 tenor, 22 alt, 13 
sopran. Hetenkint 7 óra volt, melyből 2 a sopran és altra, 2 a tenor 
s bassusra,’e2 a kezdőkre s 1 az öszpróbára esett. Évenként a növen
dékek sok szép darabokat tanulnak be.

A francaid nyelv és gyorsirászat, mint melléktantárgyak, szintén 
előadatni szoktak szakképzett és ügybuzgó tanárok által évenként. 
— A római katholikus iskolaszék által fölszerelt helyiségben a test- 
gyakorlás is tanittatik az önkényt jelentkezőknek a nyári időszakban 
2—2 ftért, melyben az oktatást Fodor Imre és Udvardi Mihály elem- 
iskolái tanító és okleveles tanár urak teljesitik heti 2 órában. — 
E főgymnasium két felső osztályának „Ruthen“ (máskép: Barma 
Vendel Vácz-egyházmegyei pap, jeles költő f  1875-ben, mint tápió- 
bicskei plébános) önképzö köre évi működését 1883. szept. 15-hén tar
tott alakuló ülésével kezdette meg, mely máig is szép sikerrel mű
ködik, a pályadijak nagyon hatványozván a kör jeles tagjainak mun
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kásságát, a melyekre főtdő Hegyi Antal úr, mint a kör tiszteletbeli 
volt elnöke s más egyházmegyei pap urak is szép áldozatokat hoz
tak s hoznak évenként. — A kör igen jól sikerült zárünnepélyt is 
adott 1884. május 4-kén délutáni órákban a tanintézet helyiségében, 
melyre a város intelligentiájának szine-java jelent meg ekkor és más
kor is. A műsorozat igen érdekes és változatos volt. Az önképző kör 
könyvtára az 1884. tanév végén 116 tndományos és szépirodalmi mű
ből állott 241 kötet- és 108 füzetben ; e könyvtárt évenként szokták 
gjiatapitani a tanárok és mások is, mely vétel utján is szaporodik 
koronként. Az egylet pénztári állapota az 1884. tanév végén csak 
91 frt 9 krt tett ki, melyből levonva az évközben fölmerült öszszes 
kiadásokat, 52 frt 40 krt, szünidői kezelésre átadatott az elnök-ta
nárnak (Simonides Károlynak) 38 frt 69 kr.

Ezen tanévben az ifjúsági könyvtár állt 925 műből 1268 kötet
ben, mely szintén vételek és jótevők utján évenként gyarapittatni 
szokott. — Iiyképen szaporodott a természetrajzi és phisikai szertár 
is, mely utóbbinak gyarapítására az 1884. tanévben a váczi takarék- 
pénztár 40 frtot utalványozott. — Több jótevők szépen gyarapítják 
évenként az éremgyüjteményt is.

A komoly tanulmányok elsajátítására törekvő ifjak tevékeny- 
ségök fokozására is találkoznak oly nagylelkű férfiak és intézetek, 
a kik és a melyek e nemes czélra könyv- és pénzáldozatokkal szok
tak közremunkálni üg.ybuzgóságuknál fogva. Ilyenekül hozzuk itt föl 
névszerint dr. Kovách Pál váczi apátkanonok s pápai praelatus, 
Somhegyi József báth-monostori apát, pápai praelatus stb. fóthi plé
bános ő mlgaikat. De voltak évenként mások is, kik a jóviseletű, és 
jól tanuló ifjak szorgalmát adományaikkal szépen fokozták. — Meg
említjük még, hogy a váczi káptalani kegyes alapítványokból többen 
6—6 frtot, a Szikora·, Midlárcsek-és Arbay-féle alapból 10—10 frtot 
szoktak kapni évenként. — Végül megemlítjük még, hogy ezen fő- 
gymnasium tanulóinak száma a 250 körül szokott lenni.

26. §. F rá te r  Oswáld, Migázzi épületeinek igazgatója.
A váczi kegyes-rendi társház lakói közöl számosán tüntették 

ki magukat a hívek lelki ügyeinek vitele, a tanári tisztkedés, az 
irodalmi munkásság, sőt a művészetek terén is. Azonban a térszűke 
miatt a sok kitűnőség közül e helyen csak a jeles Fráter Ofwáld 
kegyes-rendi segédtársat akarjuk ismertetni és bemutatni. — Mind
azt, amit nem az anyatermészet pazarolt a szép fekvésű Váczra, 
közönségesen gr. Migázzi Kristóf váczi püspöknek szokták, és pedig 
méltán tulajdonítani, a ki, mint bécsi érsek is, jövedelmeinek jelen
tékeny részét forditá a város díszítésére. Nem bocsátkozunk itt azon 
politikai okok fejtegetésébe, a melyek miatt gr. Migázzi Becsbe köl
tözött, csak azt mondjuk, hogy ha czéljai megvalósítására oly al
kalmas egyént nem talál, mint Fráter Oswald volt, nagy kérdés,
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hogy azon száz-ezerek, melyeket a jeles főpap a váczi egyházmegye 
jövedelmeiből húzott, nem vándoroltak volna-e ki hazánkból?

Egy derék piarista Fráterban tiszteljük azon kiváló tehetségű 
egyén emlékét, a ki Yácz felvirágzását gr. Migazzi nevében elő
segítette. Ezen nagynevű főpásztor Csehországban, Táborhoz nem 
meszsze, a chotowini uradalmában, tett vele legelőször próbát, ahol 
egy oly csinos plébániai templomot épített nei<i, hogy a megbízások 
egymást érték nála s igazolák azon geuialitást, melyet Fráter 
Oswáldban már előbb a nikolsburgi alapítványi szentegyház restau- 
lása alkalmával előkelő szakférfiak bámulva szemléltek. — Úgy lát
szik, hogy ezen oly hírnevessé lett szerzetes már jeles szakismeret
tel lépett ezen érdemes rendbe, melynek elöljárói fölismervén benne 
a kitűnő tehetséget, szélesebb körű kiképeztetés végett őt utazni 
küldötték, a ki is beható tanulmányokat tett Olasz- és Németország 
nagyobb városaiban, s tanulmányait nagy szerencsével a gyakorlati 
életben is, Nikolsburgban és Váczou is érvényesítette ; az előbbi helyen 
egy sötét nehézkes ízlésű templom restaurálása, az utóbbiban Cane- 
val híres építész terveinek megvalósítása által.

Igen, Migazfei, úgy szólván, Fráter Oswáld tanácsára tette 
félre a már elfogadott Pilgrám-féle terveket s a székesegyházat, 
melynek igen ügyesen és művészien Illyés kegyes-rendi áldozár rajz 
és építészet tanára által készített famintája máig is látható e társ
ház természetrajzi múzeumában, — egészen alapjából építtette Frá
ter Oswáld felügyelete alatt, ki a nehéz feladatot, hogy a váczi 
székesegyház a római sz. Péter-templomot tüntesse föl kisebb mér
tékben, a legnagyobb megelégedésre oldotta meg. Nem kevesebb, 
mint 19 templom épült töl ezen jeles szerzetes építész felügyelete 
alatt Csehország- és hazánkban ; és pedig ezen utóbbiban : Nógrád, 
Veresegyháza, Berkenye, Migaeziburg, Ócsa, Apostag, Bérezel, Ácsa, 
Sz.-Márton-Ráta, Heréd, Békás, Bereg és Szendehely azon helyek, ahol 
az ö tervei szerint uj templomok keletkeztek; ·— Kösd, Saáp, Kálló, 
Becske, Püspök-Hatvan, Alpár, Algyö, Mogyoród, Berenice, Horpács, 
Hártyán, Alsó-Néniedi, Szilágy, l'ápió-Szele (s a váczi Hétkápolna) 
pedig oly helységek, a melyek templomait a nagy főpap költségén 
a hires építész, Fráter Oswáld, szépen megújította. Ezeken fölül 
még két tárgy hirdeti e derék szerzetes leleményes eszét; az egyik 
egy körző, mely petekört ir le ; a másik egy lajtorja, a melyről a 
fönüllő könyvtárnoknak nem kell leszállania, ha könyvekért az 
egyik thékától a másikig akar eljutni. E jeles szerzetes volt az, a 
ki Vácz város utczáit, különösen a Kis-Váczra vezető nagy utczát 
szabályozta, azon árkokat, melyek a mai „Arany-almáu-hoz czimzett 
korcsma környékén tátongtak, feltöltette ; hidakat épített s a házak 
előtt két oldalt eperfákat ültetett. A kormány ugyanis 1761-ben ju
talmakat tűzött ki, a selgemtenyészlök javára és úgy hiszszük, nem 
tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ezen fákat egyenesen arra a czélra



-  l i i

ültették. — Az Oswald által létesített aleek Váczon közkedveltség
nek örvendettek.

Ezen fáradhatlan rendi egyén nagyszerű tevékenységét szépen 
hirdetik a püspöki, uradadalmi, városházi s az itthelyi piarista társ
ház irattáraiban lévő számos adatok, melyekből néhányat itt közölni 
jónak látjuk. — így a városi jkönyvben az 1765. ápril 30-ki ülésen 
ezen végzést hozta a tanács: „A kegyes-rendi Fráter Oswáld-nak, 
jelenleg ő főmga püspöki udvarában, az ő épületei igazgatójának, 
azért, hogy bizonyos csapásokat, az elsőt a Diós-Völgy alatt, melye
ket a polgárok kérelmére ő főmga odaajánlott uj szőlőkre, a másikat 
az Alsó-Kút-Völgy nevű hegyen, —- a polgárok közt fölosztotta; va
lamint a Herrmánn és Szt.-László hegyeken ő főmga által megenge
dett szőlőterületi nagyobbitást kimérte és mindazokat mértanilag 
leírta és szintén ugyanannak egyéb fáradalmaiért is, a város pénz
tárából 6 körmöezi aranyok lőnek megajánlva, 25 frt 20 dénárban.“ 
— Ugyanezen rendtárs, u. a. évi jul. 30-ki ülés szerint, különösen 
fölkéretvén, Laczkóczy Fái és Stolcz Antal senátorok, valamint 
Klementh Tamás, Kiss István és Faner János hegymesterek mint ki
küldöttek jelenlétükben, Kristofóri András hitelezőnek szőlejét három 
egyenlő részre osztotta, hogy a közöttök eddig fölmerült botrányok 
és egyenetlenkedések elhárittassanak és mind őrájok, mind pedig a 
püspöki uradalomra haszon származzék.“

1769. febr. 21. „Tdő Práter Oswáldnak, a város javára tett 
különféle fáradalmaiért, melyeket oly gyakran tanúsított és erre ő 
főmga is buzdította a várost, két akó ó-bor ajánltatott meg.“ — Leg
érdekesebb azon okmány, melyben a nagy főpásztor ő főmga Práter 
Oswáldnak működését szépen elsorolja s megjutalmazza. így hangzik 
az nyelvünkön : „Mi Waáli és Sonnenthurni Migazzi Kristóf, a sz. 
római egyház áldozár-bibornokja, bécsi érsek, a sz. római birodalom 
herczege, a váczi püspökség örökös admtora stb. Adjuk emlékezetül 
azoknak, a kiket illet: Hogy a sz. Józsefről nevezett keyyes-rendi test
vér Oswáld Gáspár, mindjárt azon alkalommal, midőn a Magasság
beli dicsőségére a mi váczi püspöki városunkban alapjaiból emelendő 
székesegyház munkájához fogtunk volna, általunk ide Váczra hivatván, 
nemcsak az ujonépitendő bazilika minden tervezetét és eszméjét se
rényen és éber iparkodásával kidolgozta légyen, hanem idővel mind 
a falakat, mind pedig más ide tartozókat, minden törekvés, igyeke
zet és ügyességgel, magának az épitészettannak rendszere szerint 
kidolgozta és jeles módon, a Mindenható segítségével, jóformán már 
födél alá is emelte, semmi munka és alkalmatlanságoktól sem ret
tegve, egészen oda igyekszik, hogy az Isten segélyével megkezdett 
müvet, annak dicsőségére, a lehető legjobb módon, a kívánt bevég
zésre vihesse. És azonfölül minden, a nevezett bazilika körüli foly
tonos gondok mellett is, a mi Verőcze melletti Migazzy-Burg várdán- 
kat, úgyszintén a Vácz városábani székházunkat és azonkívül mind a 
rokkant papok székházát, mind pedig az irgalmas rendiek kolostorát
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szintén Váczon és több parochiát a mi püspöki javaink területén gyö
kerestől és alapjaiban az ö igazgatása és főnöksége alatt, minden vi
dámsággal és igyekvcssel tökéletes befejezésre vezette. És végre minden, 
az ő hűségére bízott dolgokban, melyek az Isten dicsőségének gya- 
rayitására, a mi püspöki városunk dísze és ékessége növelésére és a 
mi akaratunk beteljesítésére tartoznak, teljes megelégedésünkre mű
ködni meg nem szűnik : a mik mind olyanok, hogy ezentúl is ö tőle 
csak a legjobbakat kell remélemink, és a mi kedvezésünket, kegyün
ket és jó akaratunk továbbra is méltán megkívánják. Mink tehát 
méltó tekintetbe névén az ö hű és érdemdús fáradalmait és szolgálatait, 
kiérdemelt erénye némi jutalmául neki a váczi terűiden fekvő és jelen
leg üres Kristóf-halmot szőlő-ültetésre, saját jószántunk és :nekünk is
meretes csupa tetszésből ő neki adjak, ajándékozzuk és adományozzak 
oda az ö szabad rendelkezésére, úgy, hogy mind <í, mind pedig azok 
is, a kikre nézve az ő intézkedését fogja tenni, mind a polgárok 
közterheitől, mindpedig a földesúri illetményektől teljesen mentesek 
legyenek és e kiváltsággal élhessenek. A mely szabadalom erőssé
géül ezen iratunkat az ő és övéinek mentességére és megerősítésül, 
továbbá mások miheztartására, a kiket illetni fog, adtuk és aláírtuk. 
Kelt Váczon 1770. juu. 8. Kristóf bibornok, érsek. m. k. (P. fi.)“

„Hogy ezen másolat az ő igazi és valódi eredetijével öszsze- 
hasonlittatván, azzal mindenben megegyezik, bizonyítom. Kelt Vá
czon 1785. aug. 27-kén. Bcskei Bicskey Sándor, tek. Pest vgye 
esküdtje.“

A Fráter Oswáldnak fönt elsorolt érdemeinél fogva, a bibornok 
ő főmgától adományozott területet ő csakugyan beültette szőlővel, 
de ezt aztán egy, a püspöki lakban 1780. okt. 1-jén kelt szerződ- 
vény szerint, eladta 1200 rfrton Kuppy János váczi mészáros mes
ternek örök áron, az ő nejének, Sturmin Katalinnak, beleegyezésé
vel, minden hozzácsatolt szabadalmak és mentességekkel együtt. 
Ezen szőlő az n. n. „Körtvélyes*-i begyen feküdt Burján Sámuel cs. 
kir. udvarostanácsos szőlőkertje közelében, és házzal meg pinczével 
is ellátva volt. A német szövegű szerződvényt az uradalom szokott 
módon 1781. jan. 11-kén erősítette meg, és annak másolatát az ere
detivel teljesen megegyezőnek bizonyította Váczon 1785. aug. 27-kén 
ugyanazon már fönt említett; pestmegyei esküdt. — (Ld. ezen okmá
nyokat a Bubla Kegesták jkönyvében a 3—7. lapokon.) — Lássunk 
egy pár adatot még a városházi jköny vböl!

1779. jan. 19. A város serfőzője, Filzer János, szükségesül 
indítványozta a sorház területén egy kútnak létesítését, és pedig 
költségkímélés tekintetéből jónak látta azt magában a pinczében 
csináltatni, kijelentvén ennek módozatát is. Ezen dolog megvizsgá
lására, a városi küldöttség mellé Fráter Oswáld bízatott meg, a ta 
nács által. — Ide vonatkozólag 1779. febr. 4-kéri még ez fordúl elő : 
„Az Varas serfőzője propositiót tévén, hogy ha az serházban kút 
csináltatnék, az által a Váradnak azon haszna történne, hogy eddig
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a lovak tartásáért tűzetett 180 frt cessálhatnának, s igy a bút maga 
magát tsak egy két esztendő alatt is ki tűzetné, affidálván abban 
az Tanátsot, hogy Ö a kút vizbül Szint ollyan sert, ha nem jobbat, 
valamint a Duna Vizbül akarna produkálni. Fogadta azt is, hogy 
ha ő nekie más jobb szerencsét mutatna, őt helit változtatni köi- 
letne, a Successorát ezen kút vízből való Főzésre minden bizonnyal 
megtanítani fogja, mellyek megfontoltatván, az megb irt okokra 
nézve egyenlő akarattal rendeltetett, hogy az említett kút obrizza 
és reája teendő költség iránt a Fráter Gáspárral Biró Uram érte
kezzék.“ — Mi lett ezen érkezés eredménye, tudni nem lehet. Any- 
nyi bizonyos, hogy az esen évi febr. 13-Jci ülésen „Az egybegyült 
Gazdaság kívánta; hogy ezen oly hasznos hűt mentül élőbb meg is 
csináltassák. “

Már ezen itt előadottak is eléggé bizonyítják, hogy ezen jeles 
szerzetes működése ezen püspöki székvárosban és az egész váczi 
egyházmegye területén mily nagymérvű és mily áldásos volt. — 
Még alig volt 52 éves, midőn Fráter Oswáld Váczon 1781-ben várat- 
lanúl elhunyt, ahol tetemeit keményfa-koporsóba zárva, az itteni 
kegyesrendiek sírboltjában örök nyugalomra eltakarították, sírhelyét 
egy rászögezett rézlemez jelzi. — A derék férfiúról, kinek emléke
zete mindenha áldásban leend a hálás vácziak előtt s dicskoszorúzta 
neve általok mindig kegyelettel fog emlegettetni, a legnagyobb el
ismeréssel emlékeznek meg Schaller Jarosláw, ki azon piaristák em
lékét örökítette meg, a kik magukat bármi tekintetben szépen ki
tüntették ; — valamint FLorányi Elek is, ki a magyarországi piaris
tákról irtt.

Kedves szerzetes-testvér! nyugodjanak ott a béke ölében drága 
tetemeid a föltámadás nagy napjáig, és nagy mérvű működésed hir
desse századokon át kedves szerzeted dicsőségét, mely ily hasznos 
tevékenységű férfiút adott ezen nemes, ősi városnak és a róla nevezett 
egyházmegyének !! . . .

27. §. A m agyarhoni kegyes ^tanító-rend ujoncznevelő in té
zete Váczon.

Anyagi rész. 1. Ezen növélde helyiségei. — A ki hazánk főváro
sából gőzhajón indúl fölfelé a szőke Dunán, másfél órai menet után 
végre egy városnak tornyai kezdik a figyelmet magukra vonni, me
lyek mindinkább kivehetők lesznek, amint a zuhogó hajó a hullá
mokkal tusakodva fölebb és fölebb halad. A ki megszokta e látványt, 
az egész közönyösen veszi ezt; de a ki tán először vetődik erre, 
már meszsziről érdeklődéssel szemléli a mindinkább kifejlő panorá
mát. Amazok már úgyis tudják, emezeknek pedig meg kell monda
nunk, hogy e kies fekvésű hely — Vácz. A városnak ékes hátterül 
szolgál a mögötte magasló Nagy szál-hegy, majd az ezentúl kékellő 
nógrádi ég, mig a házak tömegéből részint kupolás székesegyház

8
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óirási alakzata, részint a kegyesrendi templomnak kettős tornya 
emelkedik ki . . .

A kegyes tanító-rend váczi háza négy szöget képező egy-etne- 
tes épület, melynek egyik oldalát a templom foglalja el, míg a‘‘többi 
hármat a társház. Az épület, úgy, amint jelenleg néz ki, már több 
mint száz óv óta Yácz városának jelentékenyebb épületeihez tarto
zik, de az egyes részek különböző jótevőktől és különböző időkből 
származnak. A templom, melyben gr. A l th á n n  K á r o ly  v. püspöknek 
van legtöbb része, 1745-ben készült el. A háznak délnyugat felé, vagyis 
a főutczára eső része a legrégibb, melyet, mikép már föntebb is előadtuk, 
B e r k e s  A n d r á s  v. nagyprépost még 1725-ben adott át a kegyes rendnek. 
Itt most földszint vannak a főgymnasium G (most már 8) osztá
lyának tantereméi, fönn pedig az emeleten a tanárok szobácskái. A 
székesegyház terére néző részt gr. M ig a s s i  biboruok 1782-ben épít
tette és adta a kegyes rendnek, amint ezt a bejárat fölé illesztett 
kőlap fölirata bizonyítja. Az észak-keleti, vagyis a Kaszál felé eső 
oldalt pedig maga a rend emeltette, mely 1796-ban készült el egé
szen, midőn a rendtartomány kormányának határozatával Vácz lett 
a rend bölcsészettanulóinak helyisége. Itt nyerték kiképeztetésöket 
a rendi tartomány növendékei az 1849. évig, amidőn is az egész or
szágot áthatott szabadságharczi mozgalmak következtén a nagy hír
névre emelkedett és számos ifjak által látogatott v á c z i  ly cem n  meg
szűnt ! Csak 1852-ben kezdődött újra az élet, araidon az aug. hóban 
tartott rendtartományi ülésen, melyen az ország herczeg-primása 
Scitovszlcy J á n o s  is jelenvolt, a rendnek megszakadt létfonala újra 
ébredett az által, hogy ennek ismét szabad lett ujonczokat (Növi 
tios) bevenni, a kiknek neveltetési helyül a váczi társház jelöltetett 
ki. így tehát a ház azon része, mely valamikor a rend bölcsészet
tanulóinak helyisége volt, az 1852. évtől kezdve tijo u c m ö v e ld e  (Novi- 
tiatus) lett, hol mindazon ifjúnak, a ki a rendi öltönyt fölveszi, egy 
próbaévet kell eitöltenie.

Ha az épület főbejáratán bemegyünk s a széles, kényelmes 
lépcsőzeten haladva az emeletbe jutunk, jobb-kéz felől a tágas fo
lyosónak elrekesztésén akad meg szemünk, mely deszkából készült 
s ez az u. n. „ c la u s u r a ,“ melyen fölül a rend czimere díszük, a 
mindig bezárva van. E helyiségben laknak : az ujonczok, a nyugal
mazott főmester, a tényleges főrnester és helyettese. A tanári szoba 
tőszomszédságában vau a tanterem, melynek két ablaka a főegyház 
terére nyílik ; ezek felső táblái kék, piros és sárga iivegkoczkákkai 
rakvák ki, melyek napsütéskor kedélyderitő szép szilieket tükröznek 
a padlózatra. A növendékek bátora pádban hallgatják az előadáso
kat. A tanári asztal mögött egy üvegajtós barna szekrény foglár, 
helyet, melyből vastag könyvalakok kandikálnak ki. E könyvtár 
csupán azon könyveket vagy egyéb müveket tartalmazza, melyeket 
az 1850. évtől kezdve 1878-ig a kegyes-rend iró-tagjai hoztak létre. 
Megvannak itt a nevezett évtől kezdve a rendtől származott tan
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könyvek, a nagyobb művek és kisebb füzetek, a gymnasiumi program* 
mok, alkalmi költemények és egyéb irományok. A vastag barna kö
tetek tehát csak könyvalakú tokok, melyek hátukon az általános 
czimet viselik, p. o. „ T a n k ö n yve k , n a g yo b b  müvek stl·.“ mig az egyes 
könyvek díszesen helyezvék el bennök. A könyv-szekrény tetején áll 
a rend jeles írójának, D u g o n ic s  A n d r á s n a k  szobra, mely az 1876-ban 
Szegeden fölállított „D u g ó n ics -sso b o r“-nak gipsz-másolata. A fehér 
szobor mögött mintegy hátteret képezve függ a falon Kalasanti sz. 
J ó z s e fn e k  olajfestésű aranyrámás képe. Közvetlen a könyvtár mel
lett látható egyik felől Magyarország, másik felől meg Európa ab
rosza, míg e térképek fölött s az átelleni falon a rend egy-két jele
sebb tagjának képe szemlélhető.

E tanteremből kilépve egy másik kettős szoba nyílik meg előt
tünk. A z  első a z  u jo n c zn ö vc ld e  k é s i  k ö n y v tá r á n a k ,  p a p ír ,  iró és egyéb 
szereinek helyisége, mig a másik szögleti és négy-ablakos terem a régi 
te rm észe tta n i m ű sze r tá r . Ez, midőn még a váczi lyceum fönállott a 
SO-as és 40-es években, egyike volt hazai tanintézeteink legbősége
sebben ellátott természettani müszertárainak. A gyakorlati haszná
laton kívüli állapotában is, mint tudománytörténeti dolog mindig 
figyelemre méltó marad s azért a tudomány iránt érdeklődő épp oly 
örömest elnézegeti a régi villanygépeket vagy légszivattyúkat, mint 
azon k itö m ö tt m a d a r a k a t, melyeket innen kimenve, a 3. sz. a. kis
teremben láthatni. A példányok mind, csekély kivétellel, hazai mada
rakat képviselnek. E gyűjtemény már több mint 50 éve, hogy tulaj
dona az intézetnek, melynek azt Benedek József derék rendi tag 
ajándékozta.

Az ujoncznővelde kebelében foglal helyet a 15. sz. a. a társház 
nagy könyvtára is, mely kiterjedésére nézve valamennyi terem fölött 
áll. Kettős szárnyú nagy ajtón lép ide be az ember, honnét boltív 
alá vett őt nagy ablakon nyílik kilátás a város szőlőhegyeire, majd 
ezeken túl a Naszál erdőségére. Belül a terem közepén egy hoszszú 
zöld posztóval leteritett asztal áll, mely azon idők maradéka, midőn 
e könyvtár volt a rend gyűléseinek színhelye 1858-ig. E zöld asztal 
melletti kisebb asztalon van kitárva a könyvtár könyveinek névsora, 
melyben minden egyes műről beírva van a czim, a szerző, a megjenési 
hely és év, az alak, az oszlopzat betűje, a sor és szám. A könyvek 
a terem beljét a tetőtől az aljáig elfoglaló polczokra rakvák, melye
ket még a múlt század végén egy rendi segédtárs (Frater laicus) 
készített. Vannak itt bölcsészeti, természettani, szótári, pénzészeti, 
történelmi, földrajzi, mennyiségtani, hírlapi, természettani, szépészeti, 
irodalmi, jog- és hittudományi, buzgalmi, szentirati, nyelvészeti stb. 
könyvek s egyéb egyveleg művek. Általában e jeles könyvtár nagy 
relatív-többségben a bölcsészet-theologiaí csoporthoz tartozó műveket 
foglal magában. A kötetek mennyisége, kevés híján, 16,000, melyek 
magyar, latin, görög, franczia. olasz és német nyelveken irvák sieg-
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nagyobb részben a rend egyes tagjainak haláluk utáni hagyatékai 
bél eredtek.

A ház múzsáinak e szentélye mellett, mindkét felől az ujoncz- 
növendékek lakóhelyiségeibe nyílnak az ajtók, melyeket közönségesen 
„muzeumu-nak neveznek. Ilyen 4 létezik, melyek mindegyike két ab 
lakos nagy szoba, úgy hogy 6 ujoncznövendék kényelmesen elfér 
minden ily egyes múzeumban. Ezek mindenikében minden egyes nö
vendék számára egy ágy és egy Íróasztal vagyon. Ezeken kívül van 
egy közös mosda, egy szekrény s kinek-kinek hazulról hozott ládája. 
Minden terem közepén van egy hosszú asztal, mely fölött kőolaj
lámpa függ. Téli estéken ezen asztalok köré ül a hat növendék, míg 
nappal kiki saját asztalánál tanul vagy ir. A múzeumok padoltak, 
kettős ablakkal és ajtókkal ellátottak. A falak egyhangúságát egy- 
egy szent-, vagy művelődés-történeti kép teszi érdekessé.

Körülbelül ilyen berendezésű a betegápolda (infirmarium) is, 
melynek ajtaja épen úgy, mint a többi teremé a 4 lépés széles és 
90 lépés hoszszú folyosóra nyílik. E tágas és márványkővel kirakott 
folyosó, melybe 19 ablak jó bőven szolgáltatja a világosságot, min
den idejövőnek figyelmét magára vonja. Óriási, hoszszú teremhez 
hasonlít az, melynek egyik felén a rend múlt századi vezérfőinek 
(Praepositi Generales) olajfestésű képei függenek a falon, mig a másik 
felől azon váczi püspökök- és kanonokéi, kik e társháznak alapítói 
vagy egyébként jótevői voltak. — A hosszú folyosó végén az ujoncz- 
növelde imatermébe jutunk. Boltozott és padlózott terem ez, a mely
nek két ablaka a hegyekre szolgál, másik kettő pedig a templomba. 
Azon két ablak, melyeken a hegyekre látni, fölső tábláiban színes 
jeleneteket ábrázol az üdvözítő életéből, Ráfael és Rubens felfogása 
szerint. E két ablak közt van az oltárka, hova az előimádkozó tér
del, midőn a növendékek a társas imára öszszejönni szoktak. Az 
oltárkép másolata azon Madonnának, melynek eredetie Kómában a 
rend legrégibb társházában látható. A könyvet, melyből az előimád
kozó imádkozik, sajátkezüleg és parányrajzokkal ékesítve az 187 7/í; 
évi növendékek, vallásos kegyeletök zálogául Írták. Ily kegyeleti mű 
az oltárka többi ékítménye is, u. m. az imakönyvet tartó állványka, 
a két gyertyatartó .közötti képecske, az ily ibolyafüzért ábrázoló 
terítő stb. Maga az oltár fehérszinű aranyozott czifrázattal, mig a 
terem szürke festésű melynek közepén fölül, piros alapon látható, a 
rend aranyozott czimere. Az imaterem ablakából a templomba te
kintve, ott a főoltár tűnik szemünkbe, meg azon térdelő padok, me
lyek a szentély rostélyzatán belül helyezve, isteni tisztelet alkalmá
val az ujoncznövendékeket fogadják magukba. A templom igen egy
szerű, de széppé teszi azt a legfőbb ékítmény, a tisztaság. Különö
sen meglepő a főoltárnak kristáíból készült szentségszekrénye. E tem
plomban festési, aranyozási és egyéb műveivel igen szép érdemet 
szerzett magának ntdő Szabó Mátyás k. r. áldozár; jelenleg a sátor- 
alja-ujhelyi házban az elemi iskola igazgatója s hitelemzője, a III.
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osztály tanítója, a ki 1820. okt. 9-kén született Majsán, Pestmegyé
ben, a rendbe öltözött 1843. szept. 14-kén, ünnepélyes fogadalmakat 
tett 1850. szept. 29-kén s pappá szenteltetett 1850. okt. 17-kén. Ezen 
bitbuzgó áldozár egyszersmind igen kitűnő órás is, mely művészetet 
a szülői városban sajátította el, a kedves szülői házban, lévén atyja 
is órás.

Az imateremböl lépcsők vezetnek le az alúl-lévő sekrestyébe, 
honnan kijutva a földszinti folyosóra, még az étterem (Refectorium) 
vonja magára figyelmünket, mely terjedelemre épen akkora, mint a 
fölötte levő könyvtár, melynek óriási súlyát hatalmas boltivek s az 
ölnyi széles falak tartják. A terem homlokfalán egy értékes régi kép 
függ, mely még 1719-ben került ki a festő ecsete alól. A kép élet
nagyságban és arczképileg találva, a rendalapitót ábrázolja, amint 
egy ifjút a rend kebelébe fölvesz. E fallal párhuzamosan, vagyis a 
terem széltében áll a rend tanártagjainak étasztala, mig az ujoncz- 
növendékeké annak hosszában nyílik el.

Már mi a ruházatot illeti, ez a rendbe-lépés után is a növendék
nek, vagy az ő szüleinek gondjai körébe tartozik, kinek a rendi kor
mány meghatározza, hogy mennyi fehérneműt stb. s mikor hozzon 
magával el, úgyszintén kereszt- s bérmaleveleket, mely tankönyve
ket, meg imakönyvet és olvasót, a növeldébe; a rend a felöltöztetés 
alkalmával, meg azontúl is minden évben, csak a szoros értelemben 
vett szerzetesi öltönyt adja elég jó posztóból, mig a többi rendtagok 
reverendája fekete eberlasztinból készíttetik. — A lakás és táplálék 
elég tisztességesek, s ezekben, valamint a ruházatban is a legnagyobb 
tisztaság tartatik fon mindenkor. — Betegség alkalmával orvos és 
gyógyszerek nem hiányzanak; kisebb betegségben levők szobáikban, 
a sulyosabbaniak meg a betegápoldában gyógykezeltetnek. — Az in
tézetet környező levegő a legüditőbb és benn s künn minden a lélekben 
derült hangulatot támaszt s ezen épületnek minden szobája titkos 
nyelven szól a képzelethez a múlt eseményekről, mert hisz például 
azon szobákban, melyekben most az ujonczok helyezvék el, midőn 
még a váczi lyceum fönnállóit, a rend legjelesebb tagjai képződtek. 
A tanárok, kik a 40-es évek alatt a hazai tankönyvek magyarításá
ban oly jelentékeny részt vettek, e falak közt laktak és oktattak. 
A könyvtárban valamikor a rendi gyűléseket tartották és a főnökö
ket választék. E ház födele alatt megfordultak: Mária Teréz, a 
nagy királynő, annak fia II. József, majd a jó emlékben élő József 
nádor. De ki volua képes mindazon emlékeket, melyek ezen intézet
hez fűződnek, oly elevenen leírni, mint ahogy azt a kézpelet e helyütt 
éldelegve önmagának kiszínezi. Annyi tény, hogy az ujoncznövelde 
levegője olyszerü, mely igen élesztő befolyást gyakorolhat az érző 
fiatal kedélyre.

II. A szellemi rész. A rend növendékeinek neveltetésében nem
csak a tanításra, hanem a vallásos és erkölcsös képződésre is törek
szik. Igen, a kegyes-rend a kath. vallásból meriti nevelószetének
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valláserkölcsös elveit és azért az ujoncznövendékeknél is fontos 
és tetemes részt foglalnak el azon tények, melyeket a kath. egyház 
a vallásos élet és kegyelet tényei gyanánt elismert és tanít. Ezek 
közt első helyen áll a z : imádság, miben igen jó rendszer szerint 
napjában többször foglalkoznak a növendékek s a mindennapi ren
des imák közt, az idő egy része mindig az elmélkedésre esik. Ezt 
az előimádkozó növendék tisztán hallható hangon és komoly lassú
sággal szokta olvasni. A könyvek, melyek egész éven át a léleknek 
e nemű táplálékát szolgáltatják, ezek: Kempis Tamás Krisztus "kö
vetése, Nogál fordítása szerint; Philothea, szinte magyarul; a keresz
tény élet elvei, Bona bibornok után magyarítva ; a nagyböjt napjai és 
Jézus ss. szivéről szóló elmélkedések stb. A növendékek reggeli ima 
után a templomba mennek le, hol a szentély térdeplőin elhelyezkedve 
sz. misét hallgatnak, melyet a növelde mestere szokott végezni. A 
hó minden második vasárnapján reggel áldoznak, mit is szombaton 
este 1/27 télen, nyáron pedig 7 órakor gyónás szokott megelőzni. 
Ilyenkor a növendékek, 3 tanáruk, a ház főnöke és lelkiatyja is meg
jelennek az imateremben s aztán az előrebocsátott ima után ezekből 
a növendékek azokhoz mennek gyónni, kikhez bizodalmuk vonzza.

Nemsokára a rendbelépés után a növendékek egyetemes gyó
nást végeznek, mit háromnapi sz. gyakorlatok szoktak megelőzni s 
ilyenek tartatnak az ujonczév bevégzésekor is, mielőtt az ujonczok 
az egyszerű fogadalmat (professio simplex) leteszik. Es hogy e vallásos 
érzés értelmileg is támogatott meggyőződéssé váljék a növelde min
den egyes tagjában, ezen vallási gyakorlatokat az arra rendelt idő
ben még sz. beszédek is egészítik ki, melyekből minden egyes ujoncz- 
nak kivonatot kell készíteni és azt a mesternek bemutatni. Az ily 
vázlatos kivonatok eléggé mutatják, hogy mily szellemben történik 
az ujoncznövendékek vallásos neveltetése. Az egyház által előirt 
böjtöknek ők is alávetvék, de az egyházi kürmenetektől fölmentvék.

Mi a fegyelmi ügyet illeti, az ujoncznövelde már berendezésénél 
fogva olyan, hogy a fegyelemnek őrei: a mester és annak helyettese, 
mint a növendékek igazi jóakaró őrei, mindig közöttük vannak, hogy 
igy alkalmuk legyen minden tévdést észrevenni s azt oktatással 
azonnal jóvátenni. A fegyelmezettség jellege az, hogy mindenki azt 
tegye, amit kell, akkor, mikor kell és úgy ahogy kell. Azért, midőn a 
növendékek már kissé helyreigazodnak, a mester mindenkinek ki
szabja a működési kört, mely a tanuláson kívül mindenkire háramlik, 
így például: kinek kell a folyósó ablakait kinyitni és becsukni, a 
folyosói lámpát meggyujtani, a betegnek segítségére lenni, a múzeum
ban a tisztaságra ügyelni, előimádkozni, a zárlatra ügyelni, azt a 
csengetésre kinyitni vagy becsukni, a nyilvános étkezéskor olvasni 
fönhangon stb. Különben a folyosón kifüggesztett táblán a kiszabott 
fegyelmi kötelmek adatnak elő latinul, melyek nyelvünkre téve igy 
hangzanak: „A kegyes iskolák ujoncsnövendékeire nézve az idő beosz
tása: Isolai napokon. Reggel 3liQ—1iJ ·  fölkelés és magánimák.



1/47—3/47. ima és elmélkedés. 2/47—7. sz. mise· hallgatás és az Oltári- 
szentség imádása. 7—S. Az ágyak rendbehozása, múzeumok tiszto
gatása és az előadásokra való készülés. 8—10. Előadások. 10—Vili- 
szabad idő. Y411—3/412-ig előkészülés az előadásokra. 3/4l2 —12. Ima 
és az Oltáriszentség imádása. 12—1. ebéd. 1—Y22. szabad idő. 
Va2—2. előkészület az előadásokra. 2—4. előadások. 4 — 1/25. szabad 
idő. 1/35 - -1/l>8. előkészület az előadásokra. 1IÍ S  — 8. ima és elmélkedés. 
8 — ]/2y. vacsora. 1/'29—3ji 9. a késői ima. 3/49 —J/410. a megtanultak 
ismétlése, magán imák, a lámpák kioltása. — K e d d e n .  Reggel 
3/46 — J/412. mint föntebb az iskolai napokon. 7412—12 . lelki öszgyüj- 
tés, olvasó, Szentségimádás. 12—1. ebéd. 1 — 722. szabad idő. */22—1/2B. 
az oltári segédkezés gyakorlása, ének. V23—4. sétáramenés. 4—*/410. 
mint föntebb az iskolai napokon. C sü tö r tö kö n , reggel %6—7, mint 
iskolai napokon. 7—8. a ruhák tisztogatása. 8—11. A föladatok ki
dolgozása, előkészülés az előadásokra. 11—12. lelki oszgyüjtés, ol
vasó, Szentségimádás. 12 — 1. ebéd. 1—722 . szabad idő. 7 a2 — 3/42. a 
Bold. Szűz, sz. Atya és a holtak zsolozsmája. A többi mint kedden. 
S zo m b a to n  minden második héten este 7 órakor gyónás. A  v a s á r -  és 
ü n n ep n a p o k o n  :’/46—8. mint máskor. J/g9—9. jelenvannak a növendé
kek a tanulók sz. miséjén. 9—7412. a föladatok kidolgozása, előké
szülés az előadásokra. 741 2 —1 2 . evangelium-magyarázás, ima és 
Szentségimádás. 12—1. ebéd. 1—γ82. szabad idő. 1j22 —2. ének. 2—3. 
előkészülés az előadásokra. 3—A4, letenye. 1j„4-—725. szabad idő. 
VaB -V 410. mint máskor.“ — íme ezen fölséges beosztás, mely a 
növendéket, midőn a folytonos tevékenységre szoktatja, sok más 
egyéb tekintetben is csak áldásos lehet rá nézve mindenha.

Az ujoüczüöveudékek a m üéneM ósben  is szép előmenetelre tesz
nek szert, melylyel aztán az istenitisztelet alatt föllépve nagyon 
emehk a jó vallásos szellemet. M i a  ta n u lm á n y o k a t  i l le t i , ezek a 
szoros értelemben vett Iccékéiből és az olvasmányokból állanak. 
Amazok ismét két ágra oszlanak, t. i. a szóbeli tanulásra és az 
írási gyakorlatokra. — A kötelező tantárgyak ezek: kér. katb. hit
tan, fogalom·, nevelés-, latin-, görög-, magyar-, német nyelv- és meny- 
nyiségtan. A 14 kéziköny e tanszakokra nézve szintén meghatározva 
van. Van a növeldének o io a sm á n y i és ta n u lm á n y i  á g a k r a  o sz lo tt k ö n y v 
ta r a  is, mely utóbbinak kézikönyveket is tartalmazó készletéből kap
nak azon növendékek, a kiknek ez vagy azon könyvök hiányzik. A  
k i tű z ö tt  k é z ik ö n y v e k  s z e r in t i  ta n u lm á n y o k  csen  h e ti ó r a re n d  s z e r in t  

, a d u in a k  el ő:  J  lé tfő n  : 8—9. Neveléstan. 9—10. Görög-nyelv. 2—3. 
Szertartás-tan. 3—4. Latin-nyelv. — K e d d e n  ·. 8—9, Mennyiségtan. 
9—10. Német-nyelv. — S ze rd á n . 8—9. Nevelés-tan. 9—10. Német- 
nyelv. 2—3. Magyar-nyelv. 3—4. Latin-nyelvtan.— P é n te k e n '. 8—9. 
Látni-nyelv. 9—10. Mennyiségtan. 2—3. Szertartás-tan. 3—4. Magyar- 
nyelv. S o m b a to n  : 8—9. Görög-nyelv. 9—10. Német-nyelv. 2—3. Meny- 
nyiségtan. 3—4. Latin-nyelv. — V a s á r n a p , ke d d  d é lu tá n  és csü tö r tö kö n  
egyéb foglalatossággal kitöltött tanóramentes napok. Hogy az isme



120

retek mily fokán állanak e tantárgyakban a növendékek, kimutatják 
ezt az írásbeli dolgozatok a nyelvek és egyéb tantárgyakból. A 
magyar-nyelv tanításának, az írásbeli dolgozatokon kívül, fontos ré
szét teszi ki a magyar előadásban való gyakorlás, vagyis a szavalás, 
mire nagy súly van fektetve. Az első félévi vizsgálat január, a 2-ik 
junius hó végén szokott történni a rendtartományi főnök és titkára 
jelenlétében ; a vizsgálat megkezdése előtt egy növendék a tartományi 
főt szép beszéddel szokta üdvözölni.

Az iskolai tanulmányok bővebb 'kiegészítéséül szolgálnak az 
olvasgatás, rajzolás, zenélés stb. Az olvasni való könyvek majd a 
mesterek, majd a novelde és ház könyvtáraiból kerülnek ki. Az ujon- 
czok asztalain sok jó könyvet lehet látni. Ilyenek: — „A hegyes
rendi ujoncz-növendéhek albuma; A magyarországi hegyes-rend mauzó
leuma; Szemelvények a hegyes-rendi írókból.“ — Az albumba, hol a 
rend magyarországi társházai is láthatók lerajzolva, a tanév végén 
minden egyes növendék sajátkezüleg szokta bejegyezni nevét, azután 
pedig mindenki egy aczélmetszetü képet kap, mely a sz. alapitót 
ábrázolja. — Aug. 27-kén, a rend alapitó Kalazanti sz. József nap
ján, az ország különféle vidékeiről bevett növendékek a rendöltönyt 
magukra veszik a szokott szivreható szertartás mellett; 28-kán pedig 
a próbaévet már kiállott növendékek a rendbenmaradásuk jeleül az 
egyszerű szerzetesi fogadalmakat^letéve eltávoznak, némelyek Nyit- 
rára, mások meg Kecskemétre; Jamazok, hogy a sz. hittudományt 
(theologia) megkezdjék,Jemezek pedig, hogy a gymnasium nekik követ
kező osztályait folytassák.

Az ujoncznövelde mesterei™1852— 1887. — Mesterek : 1. Nedolyi 
Kér. János 185%. — 2. Mihalik Fái 185%—1857/8. — 3. Ruth János 
1858/9—187%. — 4. Való József 187%. — 5. 187%0. Váry Gellert.
— Helyettes mesterek: 1. Kricska József 185% —185%. Liptay Lajos 
1856/7. — Poleszny Imre 1857/g—18(5%. — 4. Malik Vincze 186% — 
187%, — 5. Váry Gellert 187%—1878. Ettől napjainkig Fivár lgnácz.
— Táblázat a növendékekről: 185%-ban volt öszszesen 5, 185%-ben 16, 
185%-ben 8,185% ban 7,185%-ben 8, 185%-ban 8,185%-ben 24,185%0- 
ban 21, 186%-ben 18, 186%-ben 18, 186%-ban 17,186%-ben 18, 186%- 
ben 30, 186%-ban 24,186%-ben 19, 1867/8-ban 20, 186%-ben 28,186%0- 
ben 28, 187%-ben 19, 187%-ben 28, 187%-ban 29, 187%-ben 17, 187%- 
ben 22, 187%-ban 27, 187%-ben 13, 1877/s-ban 24. —- Tehát 185%— 
1877/8-ig bezárólag volt Öszszesen 496 növendék, kikből 1878-ban volt 
inég öszszesen 205 rendi egyén, a többiek viszszalépvén a világi életbe.·

Az ujoncznövelde jelenlegi nagy és áldott tevékenységű mestere, a 
tudós Váry Gellért atya, az 1879. évi hires székesfehérvári kiállításra egy 
igen szép értekezést küldött el, mely ezen ujoncznövelde ismertetését 
tartalmazta, a melyből mi is itt e szerény művünkben a növelde ezen 
leírását rövidletben adtuk, a nevezett derék kegyes-rendi mester 
úr szívességéből. A nevezett album ivrét-alakban, szép fehér, vas
tag regál papíron 59 lapra terjedőleg, a neki sajátos gömbölyüs,
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könnyen olvasható betűkkel volt irva, s benne ezen fényképek vol
tak adva:

I. A váczi kegyes-rendi ház kinézése kelet felől, a mely előtt áll
dogáló gyermekek gymnasiumi tanulók, kik a délutáni előadásokra 
épen gyülekeznek. A boltíves kapu fölötti ablaknál kezdődik az 
ujoncznövelde és a képnek jobb-felén levő emeleti részt egészen el
foglalja. Az ablakok legnagyobb részét a kert fái eltakarják. — II. 
Az ujoneznövelde helyettes mesterének szobája, melynek ablakán a nap 
süt be s fénye viszszaverődik az egész szobán. Az Íróasztalnál ül és 
olvasgat az 1878. évi helyettes mester Váry Qellért. — III. Az ujoncz
növelde tanterme, melynek asztalánál ül ntdö JRúth János, ki 18 évig 
volt a növelde mestere, ez idő szerint pedig annak, sőt még máig is, 
német-nyelvi tanára. A szemközt ülő növendékek közöl a fényképező 
csak kettőt bírt felfogni. A pad szélén ülőnek neve, Kovácsik József, 
a belebb ülőé meg Bozmanits Károly Titnót. — IV. A házi könyvtár. 
A kertre és szőlőhegyekre szolgáló öt boltíves ablak közöl látni 
hármat. A kép jobbfelén lévő ablaknál emelkedő könyvállvány a 
mennyiségtani íróké, az utána következő a földrajzéi, a sötétbe eső 
pedig a történelmi Íróké. Jókora rész látható a terem közepén lévő 
zöld asztalból. — V. Az ujoncznövelde imaterme. A padokban a nö
vendékek ülnek, az oltárnál ott térdel az előimádkozó, ki ez idő 
szerint Bitlenbinder Miklós volt. A padok mellett álló alak ábrázolja 
a növeldének az 1878. évbeni mesterét, Való Józsefet. — VI. A  váczi 
kegyes-rendi templom szentélye, melyben a rostélyzaton belül eső két
soros térdeplő az ujoncznövendékeké. Az oltárnál álló alak ábrázolja 
Sperger János sekrestyés, szabó és levélhordót.

E részletek lefényképezése történt 1878. sept. 6-kán, mely. ké
peket csinálta Polák Soma fényképész s ezeket aztán kifesté Török 
Ede helyi piktor. Ezen képek kettesével igen vastag regálpapirba, 
melyek a többi lapokkal egyforma nagyságúak, voltak beillesztve. 
A lapok színezett kerettel láttattak e l ; az egyes czikkek után gyö
nyörű kézirajzok, jelvények s a czimlapon is, mely nagyon Ízletesen 
néz ki, ily szép ékítmény diszlettek. A gyönyörű művet helyi könyv
kötő, Kunszt Márton egész vászonba csinosan bekötötte és a nevezett 
tudós iró igy küldte azt el az érintett kiállításra. Itt azonban a szép 
művet az a szerencsétlenség érte, hogy az ugyan kiállítva lett, de 
az illető kiállítási lajstromba föl sem vétetett és a szép képeset 
abból mind kilopták, lévén azok helyeikből mind kihúzhatok, s magát 
a müvet is csak nehezen tudta visszakapni a tudós szerző!! . . . 
E műben a kegyes-rendi ujoncznövelde alaprajza is^látható.

Záradékul ismertetjük itt azon lélekemelő és igazán megható 
ünnepélyességet, melynek 1886. junius hó 28-kán a váczi kegyes-ta- 
nitórendi ház színhelye volt. Ugyanis ntdő Váry Gellért kegyes-rendi 
áldozár, főgymn. rendes tanár, az ujoncznövendékek szent buzgal- 
md mestere stb. e napon tölté be tanári működésének 25-dik évét. 
Tanítványait, a kik szintén mindannyian kegyes-rendiek, nem a tűn
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tetni vágyás, nem a modern jubilálás, hanem a z  ig a z i  h á la , a  te ljesen  
o d a a d ó  sze re te t, a  legm élyebb  tis z te le t és a  leg forróbb  le lkesedés veze tte  
a kko r , a  m id ő n  n a g y r á b e c sü lt ta n á r u k n a k ,  a z  I s te n  s z iv e  s z e r in t  va ló  
p a p n a k , a  lá n g le lk ű  h a z a f in a k , a m é ly  és bö tu d o m á n yé i ta n á r n a k ,  a  
k ö n n y ű  to llú  ír ó n a k  és a  s ze rén y  sze rze te sn e k , ezen  ig a z á n  a  szó  leg
szorosabb  ér te lm é b en , a  m eg érd em e lt ü n n e p é ly t  re n d ez té k . A összes 
piarista tanítványai nevében a váczi társház tanári kara átuynjtá 
neki, az ünnepeidnek, a remek kivitelű albumot, a mely 112 piarista 
tanítványának arczképét foglalja magában ; azután az <"> fiatalkori, 
életnagyságú szénrajz arczképét remek kerettel. Majd K u b á n y i  B é la  
váczi kegyes-rendi tanár magas-röptű ódája és Cseveg J ó z s e f  epigram
mája lett felolvasva, s ezek, valamint a Cserei József nagy-kanizsai 
kegyes-rendi tanár által ezen alkalomra Várynak ajánlott értekezése 
átadattak.

A jubiláns a meghatottságtól könyekre fakadt s 0, a ki min
dig megállotta helyét méltán, ott, ahol beszélni kellett: most csak 
néma könyekkel felelt. S tanítványainak, e köny többet beszélt min
den másnál; meleg kézszoritását többre becsülték a múló frázisoknál. 
Ebéd lefolyása alatt felolvasták a Kolozsvárról, Szegedről, Nagy- 
Kanizsáról, Tatáról stb. társházakból érkezett üdvözlő táviratokat, 
a melyeket szintén meghatottan hallgatott végig. így folyt le sze
rényen és csendesen a jubileum, méltón ahhoz, a kinek számára rendezve 
volt. Adja a jó Isten, hogy 50 éves tanári működése jubileumát is 
megérhesse, a hála, ragaszkodás, tisztelet és szeretet oly megható 
jeleivel környezendve, mint most! — Ezen ritka tulajdonokkal ékes
kedő kegyes-rendi jó pap, istenfélő szerzetes és tudós tanár született 
C so n g rá d o n  1813. fébr. 2-kán, a rendbe beöltözött .1858. sept. 22-kén, 
fogadalmakat tett 1864. márcz. 27-kén, áldozatva szenteltetett 1866. 
május 23-káa. Mint ujoriczmester oly szent buzgalommal él ezen szép 
tisztének, hogy á ld á so s  és ü d vö s  m ű k ö d é sé n e k  n y o m u l ezen  uöve ldében  
m in d e n ü t t  észle lhetők  és d is z le n e k . Gyönyörű könyvtára és vas-szor
galmú irodalmi foglalkozása, tudomány-szomjának és nagy képzettsé
gének hangosan szóló bizonyítékai. E tudós szerzetes-pap ugyanis a 
magyar irodalmat ezen jeles művekkel gazdagította : „ H a szo n é t év a  
kegyes-rend  ir o d a lm i é le tébő l11 (1850—1875). Mcgjele.it Yáczon 1877. —- 
„R a jz o la to k  a görög  m ű ve ltség  v i lá g á b ó l.“ Vúcz, 1879. — „ A  görög  
m ű ve ltség  tö r té n e te d  Vácz, 1879. -- „ A  m a g y a r  m ű v e ltsé g  k é p e id  Vácz,
1881. — „Á r v a lá u y - h a j . G y ű jte m é n y  a  k e g y e s-ren d i kö ttö k  m ü v e ib ö ld  Vácz,
1882. — „ K iü a za n íi. sz. J ó z s e f ,  a  k a g y e s - la n i íó ra id  a ln p i tó ja d  Vácz,
1883. — „ A z  iro d a lo m  b ö lc sésze ted  Vácz, 1884. stb. stb. Megjegyzendő 
itt, hogy a tudós szerző, kinek már különben is az ujonozuöveldébeni 
alkotásai meghaladják a 2000 ftot, ezen jeles dolgozatokat saját 
költségén adta ki és aztán ezen oly kedves műveket nem árusította 
el, hanem szépen elajándékozgatta, hogy igy az ő tisztelőinek édes 
örömet szerezzen. — Hát te á ld o tt lé lek , a  p a p i  p á ly a  d ís z e , a s ze r 
ze tes  v i lá g  r i t k a  tü n e m é n y e , a  tu d o m á n y o k  n a g y  aposto la  s sz ivve l-lé-



lekkel igazi honfi, élj sokáig, mélyen, sőt forrón tisztelt és szeretett ked
ves szerzeted s Jézus egyháza díszére!! . . .

28. §. A kegyes-rendi templom két tornyának megújítása 
és egyéb építkezések, d íszítések  s alkotások a legújabb

időben.
E rendi templom tornyai a közbiztonságra nézve 1886. ápril- 

hóban oly veszélyes állapotban voltak, hogy azoknak lehordása s 
újaknak építése már elkerülhetlenül szükségessé vált. Minthogy ive
dig a rend anyagi helyzete a város szépészeti igényeinek tekitetbe- 
vételét nem igen engedi meg, szóba került adományok gyűjtése is. 
Miről alig vett tudomást egy helybeli nagylelkű kanonok, azonnal 
100 irtot adott e sz. czélra. E jó példa számos követőkre talált, 
amint alább örömmel fogjuk látni. — A két torony lebontásához 
ezen évi május 24-kén hozzáfogtak. Az uj tornyok 8. öl magasak, 
gúla-alakúak, vörös rézzel lesznek födve s 6420 írtba fognak kerülni. 
Minthogy a város díszítésére is fognak szolgálni, a helyi kegyes
rendiek azon kérelemmel fordultak e nemes város minden szép és 
jóért mindenkor lelkesülő nagyérdemű közönséghez, valamint a vidé
kiek azon tisztelt lakóihoz, kiket e templomhoz némi kegyelet fűz, 
hogy e czélra, az Isten nagyobb dicsőségére, némi áldozatot hozni 
szíveskedjenek. _ Az adományok P a n e l:  Ödön házfőnökhez valának 
küldendők.

Adakoztak e tornyokra: P o ro szk a y  P é te r  kanonok 50, J l i l lm a n n  
Géza 50, F i l m e k  P a d r e  1 s D u r a y  J á n o s  2 frtot. — A tornyokat 
május vége. felé már kezdték bontani, s hasonló magasságú, de pirá- 
más alakú, a p e s t i  F c re u c s v á ro s i tem p lo m  to rn y á h o z  h a so n ló , igen 
csinos tetőt fognak helyébe építeni ; a torony gömbföltétele ünnepé
lyesen fog megtartatni s a torony-gombba az adakozók névsora is 
behelyeztetve lesz. — Ezen tornyokra a helybeli takarékpénztár 50, 
s egy névtelen 5 irtot adott. — A templom déli tornyáról a kereszt 
a gömbbel ezen évi junius 7-kén vétetett le. A gömbben találtatott a 
várva-várt doboz egy okmánynyal. De a kis doboz bádogból készjjlt 
s annyira el volt rozsdásodva, hogy a bennrejlett okmányt az idők 
viszontagságai ellen nem biztosíthatta. Az okmány egy többszörösen 
öszszehajtott papír csomó, mely egyszerű hozzánvuláskor szétmállik 
s igy szét nem göngyölhető. Írásnak nyomát sem láthatni kívülről, 
csupán a pecsétnek látszik némi maradéka. A ház történetéből bizo
nyos, hogy a régi tornyok 1753-ban építtettek s igy 133 évig dzczol- 
tak a legnagyobb viharokkal. -- Adakoztak e tornyokra: egy név
telen 20, S z e i t l  K a m i i  pécsi zirczi tanár 10, s D o rcsá k  I m r e  kir. adó
hivatalnok 5 irtot; S íp o s  I s tv á n  50, P la n k  E le k  helybeli ktr. másod- 
házfőnök 25 frtot.

Több fiatal, kik iskoláikat a váczi kegyes-rendi főgymnasiumban 
végezték, az intézet iránti hálájukat lerovandób, azon fáradoztak,



124

hogy a kegyes-rendi templom-tornyok javára egy nagyszabású nép
ünnepélyt és tánczmulatságot rendezzenek. A terv megvalósítására 
jul. 1-én a kaszinóban egy szükebb körű értekezletet is tartottak, 
melyen a jelenvoltak közhelyeslésével találkozott a terv, melynek 
megvalósítását elhatározták. A módozatok megállapítása czéljából 
hétfőn este 9 órakor a kaszinóban értekezlet lön kitűzve. — A ke
gyes-rendi tornyok javára rendezendő mulatság érdekében jul. 5-kén 
a kaszinóban tartott nagy értekezleten elhatározttatott, hogy a mu
latság e hó 25-kén a lőház helyiségében fog megtartatni, melyre a 
belépő jegy ára személyenkint 1 írtban állapíttatott meg. A rendező
ség következőleg állapíttatott meg: Elnök ifj. Varázséji Gusztáv, 
alelnök dr. Csányi János, jegyző Fóthi Gyula, pénztárnok Millmann 
Géza, gazda Lenesé Sándor és 20 bizottsági tag. — E mulatság 
egy közbejött primiczia miatt nem jul. 25 kén, hanem aug. 1 én lett 
a lőház helyiségében megtartva. Az a nagy érdeklődés, mely ekkor 
mutatkozott, mindenkit meggyőzött arról, hogy Vácz város előkelő 
közönsége az érdemet méltányolni tudja. Hisz ha valaki, úgy bizo
nyára a kegyes-rend az, mely elévülhetlen érdemeket szerzett Vácz 
város érdekében. Hazafias és az egyház szellemében teljesített neve
lésük számos jeles férfiút adott az egyháznak és hazának. Igen, nagy 
azon kitűnőségek száma, a kik e rendi tanároknak köszönik nevelte
téseket. Száznál jóval több vendég volt jelen, a város színe és java 
mind. De e szép részvétet meg is érdemlék az itteni rendház piaristái 1 

Ezen 1886. aug. 1-én a kegyes-rendi templom-tornyok javára 
megtartott mulatság alkalmával a rendező bizottságnál fölülfizettek 
a következők: főtdő Kalmár Endre k. r. tartomány-főnök 25, a 
hpesti hegyes-rendi ház 20, egy jókedvű társaság 12, Meiszner Rudolf, 
Bappensberger Cajetán, Drajlcó Béla, Benevics János, dr. Freysinger 
Lajos, Marosy Ferencz, Ernyey János, Pertián Vilmos, Intzédy 
Soma 10, dr. Szeitl Szervácz 9 frtot, Almásy Albertné, Velzer Lajos 
8 frtot, rózsahegyi hegyes-rendi ház 6, id. Korpás József, Palczer 
Ernő n.-károlyi k. r. házfőnök, Horváth Fiús, Polák Ede, Csapiár 
Benedek, Veigang József, Almásy János tanárjelölt, Batta Józsefné, 
Ernhete Ipoly, Meiszner János, Vadkerty Mihályné, dr. Csányi János, 
Huber József, Bölönyi Kálmán, Krezsák Ferencz, Tápay János 5 
frtot; Krenedits Géza, Szentkirályi Albertné, Almásy János, özv. 
Ulrich Károlyné, Fanek Ödön 4 frto t; Perl Dávid, Dorcsák Imre, 
Peskó Medárd, Oberländer Izidor, Meiszner Ede, Meiszner Nándor, 
Matter János, Peskó Ida, Bónis János, K. Csereklye István, Balás 
Lajos, Fóthi Gyula, iíj. Varázséji Gusztáv, Várady Mór, rózsahegyi 
igazgató 3 irtot-; Dobos Zsuzsanna, Blázovits János, magyaróvári 
h. r. ház, Spóner Teréz, Tóth György, Batta Béláné, dr. Lengyel 
Soma, Reiser László, Epstein József, Klapka József, Bezdek János, 
Mikuska János, Lencsó Sándor, Pencz Ferencz, WürA Ferencz, 
Reitter István, özv. Hájasy Jánosné, Ulrich Géza, Monszpart József, 
Kovács Ernő, Hanusz Béla, Huffnagel Imre, Kämmerer Ferencz ve-
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rőczei plébános, Csajka Lajos, Rassovszky Mihály 2 ir to t; Moós 
Nép. János podolini házfőnök, Racsek János, Korpás Ferencz, Fekete 
JEndre, Erdőssy Imre, egy szélhűdött, dr. Mayvald József, dr. Schmidt 
Ágoston, Russel Károly, Takács Sándor, Pintér Etele tatai házfőnök, 
Goldberg Ignácz, Goldschmidt Bernát, Ilóvszky Antal, Varsányi 
Szilveszter, Wycba Athanáz, özv. StrÖszner Györgyné, Fölsinger Jó
zsef, Udvardy János, ifj. Zsidek Ignácz, Paul István, id. Néder Jó
zsef, Rostetter Keresztély, Stampa András, Rózenberg Mór, Kubányi 
Béla, Krezsák József, Ulrich Károly, Pruzsinszky József, Vörös Ká
roly, Siráki Lajos, Schmidt Ferencz, Korpás János, Szabó Gusztáv, 
Zemanovics József, Kemény Kálmán, Jagics Ignácz, Klimstein Fe
rencz, Kiss Sándor nógrádi jegyző, özv. Krenedits Rezsőné, Czápay 
Imre rózsahegyi házfőnök, Várady János 1 irtot; egy harangozó 50 
krt, Kovács János 1 drb 10 frankos arany, Tragor János 1 drb 
arany. Oszszesen 421 frt 90 kr.

A lőházban a jelzett sz. czélra rendezett mulatságnál·: következő 
jövedelme volt: jegyekből bevétetett 272 frt, felülíizetésekből, mikép 
az imént említők 421 frt 90 kr., a tekepálya jövedelméből 45 frt 20 
kr., oszszesen 739 frt 10 kr. Ebből kiadás volt 199 frt 10 kr. Ma
radt tehát a tornyokra tiszta jövedelem 540 frt. — Továbbá ada
koztak e tornyokra : Neszveda István fölsz. püspök 100, Virter Lajos 
kanonok 50, Jak ab ffy Károly 2, Randa István kanonok 5, Trümmer 
István 5, Trümmer -Ferencz 2, Bencze ügyvéd 2, Prokop Károly 5, 
Száz Sándor 1 irtot. — Úgyszintén Millmann Géza pénztáros urnái 
Oberländer Izidor 3, Szabadi Gyula lévai igazgató 2, Peidlpech Jó
zsef 1, Mátay Gyula 1, ifj. Varázséji Gusztáv 2, Nikitits Sándor 2 
frtot adakoztak.

„Az újonnan felállított tornyok kereszjeinek ünnepélyes feltü- 
zése ezen 1886. évi aug. lü  kén, azaz csütörtökön fog megtörténni. 
Reggel 8 órakor egy csöndes mise fog e rend templomában olvas
tatni, mely után a kereszt ünnepélyesen megáldatik s helyére mind
kettő föltétetik. Váry Gáliért, az ujoneznövendékek mestere fog al
kalmi beszédet tartani a templom erkélyéről.“ így szólt a „ Váczi 
Közlöny“-hm az ezen ünnepélyre vonatkozott hirdetmény, mely is az 
említett napon reggeli 8 órakor sz. misével kezdődött, melyet Panek 
Ödön k. r. házfőnök tartott. Ennek végeztével ugyan ő, egyházi öl
tönyben kivonult a k. r. papsággal a templom előtti térre, melyet 
a városi közönség egészen elözönlött. A tornyok zöld gallyakkal és 
zászlókkal voltak fölékesitve, a nemzeti színű lobogók közt ott len
gett a város színeit viselő kék-vörös zászló is. Midőn a feíkoszorú 
zott kereszteket a templom előtti térre kihozták, a k. r. ujonczuö- 
vendékek almesterök, Pivár Ignácz vézetése alatt, alkalmi éneket 
zengettek, s ezután kezdetét vette a szentelési szertartás. A keresz
tek megáldása után a hymnust énekelték el a k. r. ujoneznövendé
kek s ennek végeztével Váry Gellert, a k. r. ujoneznövendékek mes
tere, lépett ki a templom erkélyére s mintegy 3/4 óra hoszszáig beszélt



valódi szónoki hévvel, a keresztnek hármas jejentőségéről, hogy t. í.
a h eresz t je le  a  h a la d á s n á l ·,  je le  a  v a llá so ssá g n á l· s je le  a  h a sa físá g n a h .  
Minden egyes jelentőságét az igazi, szakavatott szónok bouczolgatá- 
saival tárta a hallgatóság elé, mely lelkes éljenzésben tört ki ezen 
tősgyökeres magyarsággal tartott beszédnek végeztével.

Most következett a keresztek felhúzása a magasba, mely alatt 
az ujoncznövendékek elzengették a „ S zó za t“-ot, utána pedig B a n d a  
M á r to n  zenekara húzta el a „ B áJcócsy-indu ló“-t. Az egyik keresztet 
F iis e r  I m r e , a másikat F iis e r  F e r e n c s  illesztette helyére. Tizenegy 
óra már elmúlt, midőn az aranyozott keresztek a tornyok tetején 
díszelegtek. Déli 12 órakor az építkezést vezetők és a város nehány 
polgára öszszegyült a rendház éttermében a lakomára. Folyt a jó 
kedv, a mit csak emelt a vácziak kedvelt zenészének, a már föntebb 
említett B a n d a  M á rto n -n & k , szivreható zenélése. Majd megeredtek az 
üdvszózatofe és pedig legelőször íőtdő P a n e l · Ö dön  házfőnök ur emelt 
poharat a városi polgárságra s egyúttal megköszönte a bizottság 
szives fáradozását. Utána d r. F r e y s in g e r  L a jo s  közjegyző úr szólalt 
föl, ürítve poharát a szerzet és polgárság tagjainak jó egyetértésére. 
Majd d r. C s á n y i J á n o s  emelt poharat a kegyes-tanitórend főnökének 
egészségére. V á r y  G e lle r t Fiiser Imrét, mint volt tanítványát éltette. 
Beszéltek még ismételten d r. C sá n y i, d r . F r e y s in g e r  éltetve Yáryt 
és az igazgatót. — A ács-legényeknek is jó napjok volt, mert este 
6 órakor ők is lakomában részesültek a ren'dházban. Ezen ritka 
ünnepély sokáig emlékezetes marad Yácz város derék polgárai előtt.

Megemlítjük itt mellékesen, miszerint ezen augusztus-hó 15-kén 
a k. r. templomban reggeli 9 órakor tartotta tdő K a p á s  L a jo s  A u r é l  
k. r. áldozár, költő és szépirodalmi iró első sz. miséjét szép ünnepé
lyességgel, a ki is ezen kereszt feltevési ünnepély alkalmára „ A  vá c z i  
h e g y e s -ta n itó re n d i te m p lo m  tö r tén e te“ czimű jeles czikket irt, mely a 
* V á c z i  K ö z lö n y “ 33.|számának „ T á r c s á ja “-ban jelent meg (1886. aug. 
15.) Ezen fürge élénk s a kötészet meg a próza világában nagy re
ményekre jogosító derék írónak tolla ezen helyi és vidéki érdekű 
hetilapot már oly sok szép költemények, beszélyek és más czikkel 
tette koronkint érdekessé s kedveitté.

T o vá b b á  o d a h o z ta k  a h tr d i  to r n y o k r a : M il lm a n n  G é za  gyűjtése 
11 frt, W e is s b a r th  J á n o s  5, Pertik Gyula 3, Dobó Lászó 1, Dobó 
Jenő 1, Dobó István l,Dobó Aladár 1, Boiler Hermann 5, Fortuner 
Pál 2, Bodt Károly vasúti főmérnök 5, Galle Apollonia 1 frt 20 
krt. Eddig begyült öszszesen 1309 frt 20 kr. György Mihály 
ama mulatság alkalmával fölülfizetett 2 irtot. — Alberty Eerencz 
25, Peidl Károly 3 irtot. —- D r. A r g e n t i  D ö m e  kir. tanácsos 50, 
Krakker Kálmán sz. jakabi tiszttartó 5 irtot. — A váczi ipar- és 
kereskedelmi hitelintézet 10, egy névtelen 10, Fekete Károly siket- 
néma-intézeti igazgató 5 irtot. — 1886. szept. 5-keig begyült öszsze
sen 1427 írt 20 kr., s a hálás kegyes-rendiek forró köszönetöket 
nyilvánítók a helyi hetilapban ezen itt elsorolt és több jótevőknek



is, kik ezen templom két tornyára adakoztak, melyek most már ott 
diszlenek a magasban, mintegy jelezve nekünk, hogy az „ O d a fö n  levő
ke t keressü k , n em  p e d ig  a zo k a t, m e ly e k  i t t  a  fö ld ö n  v a n n a k “ és mu- 
iandók mind. Megjegyezzük itt záradékul, hogy Vácz város képviselő 
testületé 500 irtot ajánlott meg ezen építkezésre s ugyanannyit ha
gyott e templomra az Istenben elhunyt V ir te r  B e r ta la n  ez. püspök 
s kanonok ö mga is. -— A jelenlegi igen tevékeny, s a helyi k. r. 
társiláz épületeit nagyban tatarozó, javító, helyreigazító s kicsino
sító iotdő P n n e k  Ö dön  házé lülj áró és íőgymnasiumi igazgató ur, ki 
ezen tanintézetet egészen kidiszit-ette, a tantermeket újra Ízletes pa- 
dolatokkai, a burkolati rendszer szerint, többeket uj ajtókkal, kály
hákkal, számos uj ablakrámák és díszes, világos üvegtáblákkal s a 
tŐgymnasiuru régi tornyocskája helyett ezt egészen ujjal s esinosab- 
bal látta el, mindezen építkezések, javítások, újításokra stb. több 
mint 16,000 irtot fordított, minden munkát helyi iparosokkal végez
tetvén. — Hogy az adakozásból begyült toöszszeg hát Így a szerze
téből lett nagyban pótolva e czélra, mondani is fölösleges.

29. §. A váczi kegyes-rendi társház főnökei.
1. Z a jh á n y i  L cn á rc l (a S. Eustachio, hátszegi születés) 1714—1715.
2. K u b r á n s s k y  K é r .  J á n o s  (a S. Ladislao), privigyei, 1715—-1716. 

.Ez ugyanezen időben a papnövendékeknek a sz. hittudományt adta 
elő ; tíz. Györgyön pedig 1724-ben házkormányzó (Hector) volt, ahol 
meg is halt.

3. K o va cso v ic s  P á l  (a S. Petro), ripinii eredetű, 1717—1718. 
Magyarországon a jobb írás első szerzője és előmozdítója, Kecske
méten első tanító, később u. o, elüljáró is.

4. E le fá n t  O rb á n  (a S. Petro), 1721—1722. A német rendtarto
mányból átengedett.

5. B ie lic z lc y  Á g o s to n  (a S. Leopoldo), privigyei, 1724—1725. 
Kedves és finom modorával, meg tapintatos viselkedésével B e r k e s  
A n d r á s  segédpüspököt és nagyprépostot arra birta, hogy még életé
ben egy részét, halála után pedig egész épületét átengedné a telek
kel együtt, melyet máig is bir a rendház. Valamint itt, úgy Vesz
prémben, főképen pedig tízegeden nagy szeretet és tiszteletnek 
örvendett.

6. S zoko íóczy  V ertesei (a Parit'. BMV.) beczkói-születés, 1730--1731.
H á z  fő n ö kö k  (Rectores):

1. U g y a n a z , 1732—-1733. a Berkesy-telket 4 más pénzen szer
zettel növelte. Nyitnia a templom szentélyét bevégezte. Több helyen 
volt red,or, volt tanácsos, volt szavazó az általános káptalanban 
1730-ban. De magának és az intézetnek sokkal nagyobb dicsőséget 
szerzett szép képzettségével, üt a sz. hittudományi dolgokban, midőn 
komolyabb kétség támadott vala, mint valami „ O r a c u lu m “-o t meg
kérdezték s éltek nézetével. Mindig nagyra becsülte őt gr. E s z te r lu ís y
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Imre prímás; gr. Althánn M. Frigyes bibornok váczi, Biró Márton 
veszprémi püspökök zsinati vizsgálóvá és sz. széki ülnökké nevezték 
öt ki. Ezen utóbbi főpásztor papnövendékeinek nevelését is rábízta. 
Nyomtatásban megjelent tőle „Tribunal Ecclesiasticum,“, és más hit- 
tudományi művek; több kéziratot hagyott hátra.

2. Bentsik Gábor (a Purif. BMV.), de az 1736. évi általános 
káptalanra menvén el Erdős István, ő Győrbe rendeltetett Adolf 
püspök theologusaúl, ahonnét Nyitrára költözött el.

3. Holesinssky Ferencs (a S. Luca), bonoráni, 1736—1737.
4. Sindlár Zsigmond (a S. Josepho), privigyei, 1739—1740. Mint 

kitűnő szónok, az Ur igéinek hirdetésére lévén rendelve, a várako
zásnak teljesen megfelelt. Az iskolai igazgatónak s tartományi főnök 
titkárának tisztét pontosan teljesítette, több társház főnöke volt s 
azok javát szépen előmozdította. Örök emléket érdemel azért, hogy 
Yáczon az ékes rendi templomot alapjaiból majdnem teljesen föl
emelte.

5. Kösseghy Szaniszló (a S. Stephano R.), kossttci, 1745. Ezen 
évben lemond és Veszprémbe ment át a theologiát tanítani, és Névery 
Bemard, mint al-főnök (Vice-Rector) kormányozta az alatt a társházat.

6. Deserici Ince (a D. Thoma Aquinate), diósi, 1747—1748. 
Azonban több jeles írók szerint, Nyitrán született 1702-ben, nemes nem
zetségből vévén eredetét, melynek ősfészke Deseric nevű falu Nyitrame- 
gyében. Kitűnő jámborságú és nagy képzettségű férfiú volt, úgy hogy 
nemcsak saját szerzetének, hanem másoknak ítélete szerint is, a legtudó- 
sabb férfiak közé volt számítandó. Igen könnyedgköltő volt; Rómában a 
„Sapientia* egyetemen és az Arcádok között a neki föladott tételek fölött 
rögtön csak úgy szavalta az elegiákat. Mint szónok a legszámosabb és 
legértelmesebb hallgatókat mélyen meghatotta és bámulatra ragadta, mi
dőn gr. Althánn M. Frigyes váczi és gr. Erdödy László Ádám nyitrai püs
pökök fölött gyászbeszédet mondott vala. A sz.-széki üléseken a nehéz és 
iyeű bonyolódott eseteket könnyedén kifejtette. Nyitrán és Győrött nagy 
sikerrel adta elő az egyházmegyei növendékpapoknak a sz. hittudo
mányi tanszakokat. — Rómában szép alkalma volt a vatikáni köny- 
és irattárban búvárkodni, minek eredményei lettek a magyarok ere
detéről kiadott történettudományi dolgozatai és nyomozásai, s ezekben 
annyira járatos volt, hogy ő előtte jobban senki más, amit „A ma
gyarok elei és ősei"-röl 5 kötetben kiadott latin müve szépen bizonyít. Ne
vezetes a „ Vácz város és püspökség története“ czimű szintén latin müve is ; 
de még több dolgozatai is láttak világot nyomtatásban. Midőn Rómában 
a rendi vezérfő tanácsosául működött, XIV. Benedek pápa által 
Conrády Norbert és Kosa Jakab rendi atyákkal, Maurocordatus Con
stantin oláh fejedelemhez küldetett követségbe ; de még el sem ért 
Bukarestba, midőn a szakadár pátriárka által törekvése meghiusit- 
tatván, viszszatért Magyarországba és Váczon vonván meg magát, 
hozzákezdett tudós munkái kidolgozása és kibocsátásához. Ö több 
társháznak volt gondos főnöke is. Kevés ideig főfájásban szenvedett
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β erre következett halálos álomba merülvén, meghalt 1766-ben 63 
éves korába. Horányi: „Memoria Hungarorum et Provincialium Scrip
tis editis notorum“· czimű, Bécsben 1775. évben megjelent igen jeles 
müve I. kötetében, 492—515. lapokon számos müveit elsorolja, iro
dalmi munkásságát bőven méltatja s egész életére nagy fényt dérit. 
Ld. V ir i  I l lu s t r e s ,  a 61. lapon. Nemzeti Encyclop, I. 405—6. stb.

K ő szeg iig  S z a n is z ló , 1748—1749.
7. Lality Eleli (a 8. Stephano R.), szegedi, 1754—1755.
8. O rosz Z s ig m o n d  (ab Angel. Oust.), giraldi, 1757—1758.
9. B á ta y  E g y e d  (a SSma Trinitate), szegedi, 1758—1759.
Kőszegiig Szaniszló, 1760—1761.
10. S zé lesy  G ábor (ab Annunc. BMV.), verbói, 1763—1764. 

Kitűnő erényü, a mesterek és elöljárók ritka példaképe, a szerzetesi 
szabálytartást az általa igazgatott rendházak jólétével kapcsolta 
egybe s főkép a váczit és szebenit több évi kormányzatával oly 
állapotra emelte, hogy azok épületeit s jövedelmeit jó karba hozta 
és azért mindenki, kivált Migzazi gróf váczi püspök előtt nagyon 
kedvelt volt. A privigyei, sz. györgyi és trencséni házakat szépen 
gjmrapitotta, és némely roskadozókat előbbi diszökre viszszaemelt, úgy, 
hogy ezen törekvéseivel sem másoknak, sem övéinek terhökre nem volt.

11. Hulinyi Jónás (a D. Tkoma Aquin.) nagy-rakói, 1773—1774. 
Meghalt Temesváron 1777. julius 8-án.

12. Podhradszky Mihály (a S. Augustino) jászberényi, 1777—
1778. Nyelvészeti és humanitási tantárgyak több évi buzgó előadása 
után gróf Styram és Niczlcy urfiak nevelőjévé rendeltetett. Majd a 
bölcsészeti és hittudományi tanszakok előadására lön alkalmazva. 
Hulinyi Jónás halála után előbb itt lett rector, aztán Breznóbányán 
és pedig ismételten. — A  vezér fő befolyása nélkül választottak:

13. Volákó Marcell (a Nat. BMV.), óvári, 1782—1783. Gr. Niczky 
udvarában több éveken át úgy forgolódott, hogy jó szerzetesnek és 
ügyes nevelőnek mutatta magát az ő és szerzete nagy dicséretére. 
Ahonnét viszszatérvén, a komolyabb tudományokat különböző helye
ken szép eredményekkel adta elő, aztán előbb Váczon, és pedig két
szer, majd Kalocsán, végre Selmeczen, mint gondos, és szabályszerető 
elöljáró tüntette ki magát. — A rendházi személyzettől választottak:

Volálcó Marcell 1785—1786. Az ő főnöksége alatt, 1785. jul. 
21-kén a társházi személyzet és iskolák a sz. domokos-rendiek kolos
torába tétetnek át.

14. Menyovszky András (a Cruce Dni) tatai, 1788—1789. Noha 
a főelöljárók által rábízott minden tisztségeknek pontosan megfelelt, 
mégis önmagáról mindig csak szerényen érezett. A szónoklatra lévén 
teremtve, e téren 29 évig annyit használt, hogy nemcsak a nép, 
hanem a tanultak által is az első szónokok közé soroltatnék. így 
Nagy-Károly, Debreczen és Kalocsa városokban, a hol az érseki 
egj'házban az evangéliumot hirdette, mindenki, mint hírneves szóno- 
nokot ismerte őt. Végre a rendi ujonczokat oktatta Kecskeméten.

9
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A  rendtartomány által választottak: Volákó Marcell 1790—1791.
15. Paüya József (a S. Francisco), lévai, 1793—1794. — 1796. 

febr. 10-kén a kegyesrendiek viszszavesettcttek a régi társodába. Az 
iskolákban kitűnő, sokszor önmagát fölülmúló mester, gondos és fá- 
radhatlan házfőnök volt mindig. Első rector Szebenben, aztán Sel- 
meczen és végre Váezon, ahol a kegyesrendieknek viszszadott régi 
társodát roppant fáradtsággal, a templommal együtt helyreállította. 
A derék férfiú, Benedek Ágoston olvasó-kanonok ékes orgonát és rit
kább harangokat adott a templomnak; követvén t. i. ősének, Káló 
Ferencs szintén (éneklő-) kanonok és általános helyisüknek, szép pél
dáját, ki a k. r. templom tornyait emeltette és így az ő halhatatlan 
emlékével díszítette ezen egyházat. Jeles törekvéseinél fogva 1796- 
ban assistens, 1802-ben pedig a kiérdemült tartományi főnökök rangja 
és kiváltságaival ékesittetett.

Úgy látszik, hogy ő a k. r. társháznak Váezon 9 évig volt főnöke ; 
mert egy 1802. május 6-ról Váczról Pozsonyba mlgos és íőtdő Bodonyi 
Sándor általános helynökhez menesztett levelében írja, hogy már 9 
éve múlik el, mióta ő itt a rectori tisztet viszi, és noha sem a püs
pöktől, sem az ő általános heiynöbei és segédeitől a meg nem tartott 
szerzetesi fegyelmet illetőleg soha megintve nem volt, sőt inkább a 
fönt tisztelt mlgos helynök úrtól, soha egyebet nem, mint helyeslést 
nyert, és mégis annak eltávozása után az ő titkára Balogh, neki 
oly iratot adott ki, a melyet, az ő szerzetének megszégyenítése nél
kül, soha elő nem mutathatna, főkép a mostani időkben, a midőn 6 
fÖlsége a kegyes-iskolák nyomora sorsán segíteni s annak súlyos 
szegénységén s Ínségén ä legkegyesebben könnyíteni szándékozik. 
És azt mondja, hogy már olvasta Pesten a kalocsai érsek, a nyitrai 
és Csanádi püspökök, s sok kir. városok már eddig megérkezett s a 
kegyes-rendi tartományt ajánló iratait. Azért a tdő sz. szék által 
kiadott iratot szelidittetni kéri. Ezen folyamodványra a mlgos püs
pök és helynök ur Pazsonyból azon rendeletet menesztette a neve
zett titkárhoz, hogy az ehhez mellékelt ajánló (?) irat, a nevezett 
rend nagyobb ajánlása tekintetéből újra fogalmaztassák és a tanu
lókra vonatkozó kifejezések eíhagyattassanak. (Ld. a v. püspöki irat
tárban.)

Ha az előbbi ajánló (?!) irat megszomoritotta ezen érdemdús 
rendet, megörvendeztette azon ajánlás, melyet a hálás városi tanács
1802. ápril 28-án adott ki a 246. sz. a., mely is honi nyelvünkön 
igy hangzik: „A helybeli Piaristák az ő szerzetesi viseletűk és a 
gondjaikra bízott tanuló-ifjáság miképi nevelése és tanításáról meg
felelő bizonyítványt kérvén kiadatni nekik a tanácstól, az a jegyzői 
hivatal által előre elkészíttetvén s egész kiterjedésében helyeseltet- 
vén, a kérelmezőknek kiadatni rendeltetett a nevezett hivatal által. 
Hangzik pedig igy: „Alólirottak jelen sorainknál fogva emlékezetül 
adjuk mindeneknek, a kiket illet, hogy az alól jogyzett év és napon, 
midőn városunkat illető közügyekben együtt ültünk volna, a váczi
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kegyes-iskolák társodájának tdő szerzetes atyái azt kérték tőlünk 
alázatosan, miszerint szerzetesi viseletök és az iskolai ifjúság neve
lésének minőségéről megillető bizonyítványt állítanék ki részökre. 
Minthogy tehát az igazat kérőknek nem volna megtagadandó helyes
lésünk ; hisz különben is nekünk nyilván és naponkénti tapasztalás
ból igen jól tudomásunkra van, hogy a fönt említett tdő atyák, 
m in d  o ly  p é ld á s  sze rze te s i é lete t v is zn e k , m in d  p e d ig  a rajok hízott 
is k o la i i f jú s á g o t  o ly  becsü le tesen  n ev e lik  és se ré n y e n  oktatják, hogy 
k i tű n ő  d ic sé re tre  és becsü lésre  a le g m é ltó b b a kú l lévén  te k in te n d ő k , az 
említettek fölött, illő ajánlásukra ezen, szokott pecsétünkkel erősí
tett bizonyítványt nekik kiadtuk V á ezo tt, mint föntebb, 1ST. N. a vá
ros bírája és tanácsa.“ (Ld. a városházi jkönyvet a nevezett évi 
ápril "24 kén a mondott szám alatt-) — Midőn a helybeli k. r. ház 
néhány mázsa szénát kért pénzért kiadatni a város majorjából, az
1803. ápril 22-én a tanács által erre hozott végzésben a többi közt, 
ez á ll: „ A fö lle l)b T is z te l t  P .  P ia r is tá k n a k ,  te k in tv é n  Hazánkfiainak 
s G y e rm e k e in k  N eve lésekb en  és O k ta tá so k b a n  v a ló  fá ra d o z á so k a t, a Váras 
majorjából 4 Mázsa Széna 2 írtjával Kamarás Ur által kiadattni 
rendeltetett.“ — Ugyan ilyen tárgyban már előbb, az 1790. jun. 25- 
kén, a többi közt, ez áll a városi jkönyvben: „Tekintetbe véve lévén 
az, hogy a Szerzet az itten való Nevendékenységnek oktatásában 
különös Szorgalmatossággal viseltessen, mellyel a Köz-Jónak nagy 
hasznot szerez, mind azért, mind pedig, hogy ezen Szokás itten a 
bevett légyen, Csekélységére a termésnek egy boglya Széna Csörgi 
Kaszálóból ajándékoztatott, de úgy, hogy azon szerzet maga Költ
ségén magának bé Szállítani Köteles légyen.“

Igen, a nemes városi tanács kezdet óta az újabb időig adott e 
rendbáz könyörgésére pénzért, és pedig csekélyebb, mérsékelt áron, 
vagy egészen kegyadományképen szénát. A püspöki uradalom ezen 
k. r. társodának évenként 12 kocsi szénát szokott adni, lévén egy 
ilyennek 2 frt a dija, tehát az egész adományé 24 frt. — Tüzi-fát 
is, egész az újabb időig, mérsékeltebb áron, szokott az uradalom 
adni az intézet számára. De már évek óta másoktól vesznek fát.

16. Bolla Márton (a Cone. EMY.), sümeghy, 1802—1803. Kor
mányzásra született, előmozditá a ház javát, mikép ezt már előbb 
Kolozsváron és Kőszeghen is tette. Szeretetre méltó és a tudomá
nyokban szépen kiképzett férfin, a ki az „Egyetemes történelem rövid- 
lete“ czimű müvéért, II. Ferencz, római császár és Magyarország 
királyának ő Fölsége által aranyéremmel Ion földiszitve. Kolozsváron 
és egész Erdélyben igen kedves emlékezést hagyott maga után hátra.

17. Stróbl György (a S. Anna), boldogaszszonyi, 1809—1810.
18. Nagy Leopold (a S. Stephano Rege), réth-alapi, Gryörmegyé

ben, 1826-1827.
19. Tamásy Cal. József (ab Assumpt. BMV.), homonnai, Zemplén-

megyében, 1835—1836.



20. L e ta v a y  S á n d o r  (a S. Catharina). szebedrázsi, Nyitramegyr 
ben, 1837—1838.

21. M a r k ó  A lb e r t (a S. Cath.), nagytapolcsányi. Nyitrarnegyében, 
1844—1845.

22. K o c s á n y i  X a v .  F e r e n c s , gyalokai, Sopronmegyében, 1848—
1.849.

23. D o r n a y  I s t v á n , nagykállói, Nógrádmegyében, 1849.
24. L é v a y  Z s ig m o n d , tatai, Komárommegyében, 18-19—1850.
25. D o b a y  E le k , lévai, Barsmegyében, 1854—1858.
26. S c h irk h u b e r  M ó r , dobapinkóczi, Veszprémmegyében, 1858—

1859.
27. S e a t f f  E v .  J á n o s , dunaszerdabelyi, Pozsonmegyében, 1863—

1864.
28. R a p p e n s b e r g e r  C a je tá n , selmeczi, Hontmegvében, 1870—

1875. . . .  “
29. P a n e k  Ö dön  1881-től napjainkig. Újpesti, Pestmegyében,

ó  alatta hozattak jó karba a rendház és annak épületei; uj alakot 
nyert a templom két tornyának fölső része, melyeket, s azok előd
jeit E r d ö s i  R e zső , váczi jeles fényképész, igen sikerültén vett le s 
igy azok kinézését örökítette. A gymn. tantermeket a legújabb ízlés 
és igényeknek megf’elelőleg alakította át s a szükséges fölszerelések
kel is ellátta, s átalában a gondja alatti rendbáznak java s gyarapítá
sára irányulvák minden törekvései s fáradalm ai..............

Es ime már ezennel bevégeztük ezen oly érdemdús társoda s 
gymnasium történelmét. Virágozzék s gyarapodjon sok-sok százado
kon át még az egyház, a dicső sz. Alapitó rendje és a kedves haza 
javára és díszére! Szerzetes lakóit ezután is ékesítsék: a jámbor
ság, áhítat, kegyesség, szerénység, igazi szerzetesi és papi viselet, 
tudományos képzettség, hogy oly nagy-horderejű, igen fontos és föl- 
séges hivatásuknak minden tekintetben híven és pontosan megfelel
hessenek a sz. rend dicsőségére! -----------— —

Έ) A sz. Domonkos-reiuli kolostor története.

1. §. A régi, még a török-uralom  e lő tti sz. Jakab-kolostor.
Ezen érdemdús szerzetnek már jóval a török-uralom előtt volt 

e városban se. J a k a b  aposto lhoz c z im ze tt ko lostora , F e r r a r i  Z s ig m o n d  
e rendi iró müve („De .Rebus Hungaricae Provinciae Ordinis Prae
dicatorum, Viennae Austriae 1637.“ Ld. az 533. lapot), szerint, ahol 
N a g y fa lv a y  G erg e ly  váczi püspök (1636—-1638.) és a győri székes 
egyház őrkanonokjának szavaira építi állítását, mint a ki a váczi 
egyház bizonyos emlékirata nyomán mondá, hogy hajdanta itt léte
zett volna már a nevezett apostol ótalma alatti hitszónok-rendi



kolostor; noha az a Pázmány-féle ismeretes kolostorlajstromban nem 
fordul elő, de hisz ez különben úgysem teljes, nem minden rendházat 
magában foglaló.

Az esztergomi főegyház irattárában létezik két okmány, melyek 
szerint L ö r in c z  váczi püspök 1319. évben sz . Á g o s to n  re m e té in e k  tel
ket ad, hogy azon sz. J a k a b  aposto l tis z te le té re  kolostort építsenek. 
E két okirat ugyan az Ágoston-rendi remetékről szól, de itt a sz. 
D o m o n ko s-ren d iek  é r te n d ő k , mint a kik sz. Ágoston-rendi szabályt 
követik. Épen igy az egyetlen magyar eredetű, kedves pálos szerzet 
tagjai is a XIV. században is még mindig s z . Á g o s to n  re m e té in e k  
neveztettek, mert ezen nagy és szent püspöknek szabálya szerint 
éltek, inig B a k á c s  T a m á s  esztergomi érsek, 1500. év körül, az ak
kori pápa ö szentsége parancsa folytán, .külön rendeletében meg
hagyta, hogy azok ezentúl nem máskép, mint „sz. P á l  első rem e te  
r e n d jé “-bőlieknek neveztessenek. (V. ö. Reliquiae Annalium^ Paulin, 
pag. 99. — Benger: Annales Erem. S. Pauli, pag. 3.) — És mint
hogy, semmi adat sem mutat arra, hogy Váczott hajdan a sz. Ágos
ton-rendi remetéknek kolostoruk lett volna és maga a szájhagyomány 
is azon apostol védlete alatti sz. Domonkos-rendieket emlitget, biz
ton és határozottan állítjuk F e r r á r i  Z sig m o n d i tudós hitszónokrendi 
Íróval s e rend történészével, miszerint azon osztergomi két okmány 
sz. Domonkos szerzeteseire vonatkozik. Ezek elseje honi nyelvünkre 
téve igy hangzik szóról-szóra :

„Mi L ö r in c z , Isten és a római szent egyház kegyelméből v á c z i  
p ü s p ö k , mindeneknek, mind a jelenleg élőknek, mind pedig a jöven- 
dőbenieknek, a kiknek jelen soraink előmutattatnab, üdvöt a minde
nek Üdvözítőjében. Ezek levelünk rendjében Krisztus minden hívei
nek tudtokra adni akarjuk, hogy tekintetbe vévén és elménkben 
forgatván, miszerint az Isten minden jóknak megfizetője, a ki a ke
vesekért a legnagyobbakat, a földiekért a mennyeieket, a mulandókért 
az örökkévalókat ajándékozza, — mi oda szenteltük, adtuk, adomá
nyoztuk szintén és ajándékoztuk a helyet kolostor emelésére, annak 
minden szükséges helyiségei részére, a boldog J a k a b  a p osto l iránti 
tiszteletünknél fogva, a ki iránt ifjúságunk zsenge kora óta különös 
kegyelettel viseltetünk, sz . Á g o s to n  re d jé n é k  rem ete-szerzetesei, s az 
I s te n  á lta l  sze re te tt szerze tes  fé r f ia k n a k , a legszentebb atya, János úr, 
a sz. római szék püspökének tekintélye és parancsánál fogva, a mi 
Vácz városunkban, a melynek a fönt hivatolt kegyből, szellemileg 
és időszerüleg birtokosai vagyunk, hogy ott örökösen az Istennek 
serény szorgalommal szolgáljanak. De minél csöndesebben, annál 
áhitatosabban lehet a mindenek teremtőjének szolgálni, az ő békéjök 
és csendjükről ő jövőre nézve is gondoskodandók, nehogy valami 
egyházi vagy világi személy által idő folytán a többször nevezett 
szerzetesek megtámadtassanak, vagy valamiben liáborgattassanak; 
de ily adományozás fölött, a többször említett kolostor határait 
jelen kiváltsági iratunkba szorgalmatosán belefoglaltattuk. Az első
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határ kezdődik az éjszaki részről a német városnak nevezett legkö
zelebbi curiától, mely határos a kolostorral magával, a mely curiá- 
nak ugyan átellenből megfelel a boldog Mihály főangyal védlete alatti 
parochia temetője. Ugyanazon határ lemenve egyenesen hoszszában 
nyugat felé, végződik a Duna-folyónál; déli részre haladva pedig, 
megy a hold. Szűz monostora, vagy a székesegyház felé, a nyilvános 
út mellett, mi tér sem lévén a kolostor és ezen út között és végző
dik azon kis utcza elején, mely a Duna felé megy le, ahol határa 
bezáródik, úgy hogy a mondott kis utcza kezdődve elejétől a Dunáig, 
ahol bezáródik, határt vet a kolostor és úgynevezett magyar város 
közt. Hogy tehát az ily ajándékozás és adományozás irata örökös 
erősség szilárdságát nyerje meg és nehogy valaki által idők folytán 
érvénytelenné tétethessék, ezen szabadalmunkat adtuk, a mi hiteles 
pecsétünkkel megerősítve. Kelt 1319. évben.“ (Ld. Knauz: Monu
menta Ecclesiae Strigoniensis, Tomo II. Strigorii 1582. Pag. 768. 
Pecsétje, mely tojás-alakú, sárga, vörös, zöld és violaszinű selyemről 
függ, süveges főpapot tüntet elő álló helyzetben. A körirat már el
kopva van. Az eredeti úgynevezett maiuscula-betükkel szépen va,n 
Írva, s az esztergomi káptalan irattárának magán violaszinű. szek
rényében őriztetik.)

A nevezett főpásztor ezen alapitványiratát, illetőleg a sz. Do
monkos-rendieknek kolostoruk építésére átengedett telket, a váczi káp
talan ezen okmányával megerősítette: „Mi a váczi egyház káptalana, 
emlékezetül ajánljuk, jelentvén mindeneknek, a kiket illet, jelen so
raink rendjében, hogy : tiszteletre méltó atya és úr, Lörincz úr, Isten 
és az apostoli sz. szék kegyelméből a nevezett váczi egyház püspöke, 
az isteni megjutalmazás tekintetéből, az örök élet koronája szeren
csés megnyeréséért, mindnyájunk beleegyezéséből, tanácsa és egyenlő 
akaratából, a szerzetes, és Istennél szeretett boldog Ágoston-rendi 
remetéknek adott és ajándékozott bizonyos határok közt, a föntebb 
mondott Vácz városban kolostor elhelyezésére telket, melyet saját 
személyében szentelt föl boldog Jakab apostol tiszteletére.J) A mely 
helynek is határai és szélei a tiszteletre méltó atya szabadalmában 
ellenmondás nélkül vannak megállapítva. A mely beegyezésíink. 
tanácsunk és akaratunk bizonyítására, jelen szokott pecsétünkkel 
erősített nyílt levelünket kiadandónak tartottuk. Kelt az Ur 1319. 
évében,“ (Ld. Knauz: Vetera Monumenta Ecclesiae Strigoniensis 
Tom. II. Strig. 1882.“ Pag. 769. — Pecsété vörös és zöld selyemről 
függött. Szépen írott eredetije az esztergomi főkáptalan magán viola
szinű szekrényében őriztetik.“ Ezen két, a nevezett mű II köteté
nek 877. és 878. sz. a. okmánya Vácz város régi történelmére több 
tekintetében szép fényt vet. — A városház előtti tér alatti pinczéket

*) Hogy több régi váczi püspöknek főpásztorkodási időtartama, biztos adatok 
hiányában hibásan lehet adva, kitüuik onnét is, hogy Lőrincz püspök, a liivatolt 
esztergomi okmány szerint, 1319. évben alapította a váczi sz. Jakab-kolostort, a v. 
Névkönyvek szerint pedig ő 1326—132ö-ig volt itt püspök.
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ezen kolostor kryptái vagy pincze-helyiségeiül tartják többen a ha
gyomány után.

Ezen kolostornak perjele 1531-ben András vala (Eccl. Cam. irreg.), 
melynek templomát a törökök 1626-ban mecsetté, a kolostort magát 
pedig fürdővé alakították át. (Sehern. Cleri Vac. 1835. XXIX. 1.)

2. §. A török-uralom  u tán i sz. Domonkos-rendi kolostor.
Vácz városa a török-iga alól fölszabadulván, Dvornikovics Mi- ■ 

hály váczi püspök (1689—1703) a már itt hajdanta is működött 
sz. Domonkos szerzetesei részére hálábólJ) kolostort alapított, melyre 
vonatkozó okmány honi nyelvünkre téve igy hangzik; „Dvornikovich 
M ih á ly , Isten és az apostoli szék kegyelméből váczi püspök! emlé
kezetül ajánljuk jeleni sorainknál fogva, jelentvén mindeneknek, a 
kiket illet, hogy mink a mi egyházmegyénk híveinek lelki vigaszára 
s abban az igazi hit növelésére, amint főpásztori kötelmünk hozza 
magával, ügyelvén, az (Jr szőlejében! munka részeseiül, melyet haj
dan gyümölcsöző törekvéssel egész Magyarországon és a mi Vácz 
püspöki városunk székhelyén is, sz. Domonkos hitszónok-rendjének 
tiszteletre-méltó atyái müveitek, és dicséretes kegyelettel, szép élet- 
példákkal és vértanusággal is gyakoroltak, ugyanazon tiszteletre ér
demes atyákat ismét, kik ide visszatérni kívánkoznak, a nevezett 
vácz-piispö'ki székhelyünkön letelepíteni akarjuk, építvén részökre 
alapjából kolostort, melyben 12, állandóan itt lakó, ugyanazon szer
zetes-rendi atyák és testvéreknek örökké tartandó alapítványt tet
tünk, hogy tudniillik már a sz. rendnek átadott 10,000 rfrtnyi ösz- 
szeget szabad tetszésükből gyümölcsözésre kiadhassanak. Ezen ösz- 
szeghez járuljon más 15,000 rfrt, mely Eszterhásy Pál, sz. római 
birodalmi hg. s Magyarország nádoránál kihelyezett öszszegünkre vo
natkozó kötelezvényt teljes joggal ugyanazon tisztidő szerzetnek 
utalványoztuk, és igy az egész öszszeg, 25,000 rft, képezi ennek 
örök alapítványi tőkepénzét a sz. rend birtokában, melynek szokott 
gyümölcsöztetése, vagyis évi kamata a nevezett rend atyái és test
vérei ellátására ott az alapítvány helyén jussanak. Kötelezzük pedig 
(előrebocsátván már a rend általi elfogadását), az igy alkotott és 
alapitványnyal ellátott conventet, miszerint annak papjai a szokott 
áhitatosság szerzetesi szolgálatain kívül, az egész év minden hetén 
a Bold. Szűzről egy votiv-misét s egy másikat a sz. Mihály főangyal
ról olvasni, a harmadikat pedig minden hóban a mi szándékunkra 
mondani tartozzanak, mig élünk ; Nekünk pedig, ha az Isten rendelése 
szerint, az örökkévalóságot a múlandó élettel fölcserélnünk kell, sz. 
misét megholtakért, vagyis érettünk, mint alapitó és kegyurukért, 
és a kiket a mi szándékunk abban részeltetni akart, gyászmisét 
énekelni tartozzanak. Hogyha pedig (amit az isteni jóság kegyesen

') A bolognai Domonkos-zárdában tanulta a sz, theologiát, a győri és zágrábi 
káptalanok által segélyezve.
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eltávoztatni méltóztassék) az idők bajai és viszontagságainál fogva, 
a konventet, vagyis ezen kolostort bármi módon elhagyottnak lenni 
történnék, a mi kijelentett akaratunk és szándékunk az, hogy ezen 
alapítványunk tovább is, sz. Domonkos hitszónok atyáinak nevezett 
tdő szerzeténél maradjon, és attól semmikép el ne vonassák, hanem 
a Magyarországoni, a váez-püspöki székhelyhez legközelebb eső kon- 
ventjukra alkalmaztassák, de a föntebb kifejezett minden kötelezett
séggel együtt, és arra átszármaztassék a jövedelmek minden része
sülésének tényével. És valamint mindezeket az Isten dicsőségére, a 
sz. római egyház gyarapítására, melyet a törökök barbársága és az 
eretnekek gonoszsága Magyarországban nagyon megkisebbitett. és 
és megviselt, kötelmünk meghódolásával szenteljük, hogy az irgal
mak atyját a legalázatosabban kérjük, hogy a mi dolgainkat és 
azokéit, a kiket, ezen alapítvány folytán, a felebarátok lelkeirőli 
gondoskodás és fáradalom részeseivé tettünk, az δ mennyei ajándé
kával megsegíteni, és soha meg nem szűnendő áldásával követni 
méltóztatnék. Adatának Győrött jun. 20-kán, 1699. évben. Dvorniko- 
vies Mihály, váczi püspök, m. k.l< — (Ld. a v. püspöki irattárban.)

3. §. Ezen ko losto rt ille tő  különféle ügyek az a lap ítás  utáni
évtizedekben.

Solcher Márton kőmives-mesterrel a váczi sz. Domonkos-rendiek 
kolostorának építési szerződvénye Dvornikovich v. püspök és Fr. Bu- 
celli Tamás e rendi általános helynök biztosa előtt megköttetett 
1699. jul. 27-kén hét pontban; lévén az első praesidens Miskei Már
ton, kitől a nevezett kőmives-mester a szerződött 3500 frt s 60 krból 
fölvett 320 ftot, és 1700-ban 700 ftott. Ezen szerződvény németül 
van írva, s ivrétü papíron 3 oldalra terjed.

A Szentolvasó-társulat ezen kolostor keletkezése után csakhamar 
megalapittatott itt, s ennek ügyében annak helynöke ezen folya
modványt menesztette gr. Althánn Mihály bibirnokhoz: „Főmagas
ságú herczeg, főpásztor u r ! Minthogy a Szentolvasó-gyülekezet már a 
mi bejövetelünk óta kezdetét vette, de fontos okoknál fogva még 
máig sincs rendben, melyek már elhárittatván, szándékoznám azt 
helyes alakkal és szervezettel ellátni, mikép a mi sz. rendünkben 
más helyeken is szokásban van, nehogy a nép annyi, a pápák által 
ezen sz. testvériiletnek engedett búcsuk és kegyektől megfosztassék, 
mintkogy az itteni nép maga ezeket nagyon kívánja. Ennélfogva 
a legalázatosabban folyamodom főmgú herczegségedhez, a mi leg
kegyesebb főpásztorunkhoz, miszerint minden hónap első vasárnapján 
a mi templomunkban magyar sz. beszédet tarthassunk, ugyanazon 
vasárnapokoni sz. menetekkel, mikép ez a mi szent rendünkben a nép 
jelenlétében tartatni szokás, — kegyesen megengedni méltóztatnék, 
a mely jóságos kegyért a Szentolvasó királynéját velem együtt ezen 
szent testvérület is kérni meg nem szűnik, hogy a főmgú herczeg
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élete minden bajok és veszélyektől mentes legyen. Fr. ünger Fiús 
a helyi hitszónok-rendiek helynöke. Μ. K. Kelt 1720. évben.“ Expe
diáivá lön ezen évi jan. 7-kén.

Igen érdekes azon folyamodvány is, melyet ezen rendház főnöke 
a ftdő váczi káptalanhoz menesztett a következő ügyben: „A leg
okosabban gondoskodott az ő váczi papnöveldéje kispapjairól hajdan 
a főmgú és fő telő, az Urban legjámborabbúl elhunyt váczi főpásztor, 
midőn a czélt az arányos eszközökkel összehasonlítva, állandóan 
elhatározni méltóztatott, hogy az ö növendékei a mi iskolai előadá
sainkra küldessenek mindnyájan. Ezekből annyi jó siker lön tapasz
talva, hogy semmi igazságos panasz e tekintetben fon nem forogna, 
m in d a z á lta l  m ég is  s s é g y e n p ir r a l lcellet é r te s ü ln ü n k , hogy a  n ev eze tt  
p a p n ö ve n d ék ek  a  m i  isk o la i  g y a k o r la ta in k r ó l e la l ta t ta k , és pedig valami 
hiány kijelentése nélkül. Minthogy pedig a széküresség idején valami 
fontosabb dolgot megváltoztatni nem remélenénk, és a mi jövendő 
lector atyánk már meghivatván, a papnöveldéi czélnak megfelőleg 
minden eszközöket megragadni szándékoznék, — ez az eltiltás nagy 
sérelmünkre lenne, a kik a tanítás birtokában magától ő főmgtól 
megbízva valánk mindig, és igy a külsők előtt a mi bűnünk nélkül 
megszégyenítést szenvednők. Azért a ntdő rendfőnök atya is külö
nösen megbízott engem, hogy a főtdő káptalanhoz folyamodnám ezen 
ügyben. Ennélfogva a legalázatosabban esedezem, miszerint a főtdő 
káptalan kegyesen, elhatározni méltóztatnók, hogy papnövendékeiket 
a mi iskolai előadásainkra küldenek ismét folytonosan és állandóan. 
Magamat a legmélyebb tisztelettel atyai kegyeikbe ajánlva maradok. 
F oiger D o m o n ko s  atya, a hitszónok-rendnek akkoron váczi perjele. 
1734. évben.“

E kérvénynek mi eredménye lett, mutatja ezen másik kérelem: 
„Ftdő Káptalan! Emlékezni méltóztatnak a főtdő kanonok urak, 
miszerint én mintegy két hó előtt alázatos folyamodványt nyújtot
tam be az iránt, hogy a  p ü s p ö k i  növe lde  k i s p a p ja i  a  m i  e r k ö lc s ta n i  
e lő a d á sa in k ra  b o c s á tta tn á n a k , mely kérvénynek annyi sikere lett, 
hogy azok 6 hétig a mi iskolai gyakorlatainkra jártak légyen, de 
aztán megint eltiltattak a mi előadásainktól, s pedig ismét minden 
valami ok kifejezése nélkül. Mivel pedig széküresség idején, a főmgú 
herczeg-primás legkegyesebb beleegyezésének hozzájárulása s a nmlgú 
királyi kancellária is, mint ezt magán úton igen jól tudjuk, ugyan
azt helyesli, ezen tekintetben semmit sem remélenék megujitandónak 
lenni, magok a papnöveldeiek is csak azt óhajtanák, a legmélyebb 
tisztelettel könyörgök a főtdő káptalannak, miszerint a nevezett 
ez. hittudomány-hallgtó növendékeket az előadások folytatására 
tovább is a mi iskoláinkba küldeni ne terheltetnének. Fr. Foiger 
D om onkos  m. k., akkoron a hitszónok-rend váczi perjele. 1734. 
évben.“

A jó házfőnök atya nem gondolta meg, hogy az ily erőlködé
sek utóbb is haszontalanok; mert az egyházmegyei hatóság nem
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rendelkezvén még ekkor elegendő papnöveldéi tanárnak való áldo- 
zárral, szükségből küldte csak á papnövendékeket, a sz. Domonkos 
szerzeteseihez a hittudományok hallgatására, és midőn már az egy
házmegye papjaiból lehetett elegendő tanárokat kinevezni a pap
növelde részére, nagyon rendjén volt, hogy a megye remé
nyei ezek tanítása alá lőnek bocsátva. E szerint hát csakis a rend
kívüli szükség hozta azt magával, hogy a váczi növendékpapságot 
sz. Domonkos, Galasanti sz. József és ss. Ferencz szerzetes papjai is 
tanították régente.

Igen érdekes e helyen közölni a római Procuratura 1742. nov. 
10-kén Rómában kelt iratának hiteles másolatát a sz. Domonkos- 
rendi váczi kolostor}) ani Lector okra vonatkozólag, mely is honi nyel
vünkre téve igy szól: „Mi Fr. Ripoll Tamás, a sz. hittudomány 
tanára, és az egész hitszónok-rend alázatos egyetemes mestere és 
szolgája, üdvöt! A mi szerzetünk kitűnő dísze és ékessége abban is 
helyeztetve lenni ismertetik meg, ha nemcsak a mieinknél, hanem a 
külsőknél is, az angyali tanítónk legbiztosabb tanát a felebarátaink 
mivelése és üdvére minden erővel gyarapítani igyekezünk. Mivel 
tehát a nmlgú és főtdő Álthánn M. Károly érsek és váczi püspök 
aquinai Tamás tanának az ő papságában! terjedésére, az ő püspöki 
papnöveldéje ifjúságának az ágazati és erkölcsi hittudományban való 
oktatását és képezését a mi rendünk hittudományi lectorai egyikére 
bízta légyen, nehogy az ily lectorok az ő munkáik idejére az őket 
illető jutalomtól megfosztassanak, a mi rendtartományunk magyar- 
országi főnöke és más szintén ntdő mesterek is azon kiváltságért 
esedeztek nekünk, miszerint a mondott Rotoroknak a felolvasásokban 
eltelt iskolai évek úgy tudassanak és számíttassanak be, mintha 
azokat az egyetemes tanintézetek (Studia gnlia) valamelyikében töl
tötték volna el, hogy más egyetemes tanintézetek lectoraival együtt 
sorukban a hittudományi bemutatás fokára ajánlathassanak. Mi azok 
kérelmére atyailag hajolva, ezen sorainkban és a mi tisztünk tekin
télyénél fogva, megengedjük azon Lectoroknak, kik a nevezett nö
vendékeknek időszerűit a sz. erkölcsi és ágazati hittudományt seré
nyen adják elő, hogy az ily iskolai évek nekik úgy tudassanak és 
számíttassanak be, mintha azokat valamely egyetemes tanintézetben 
töltötték volna el; avégre, hogy más egyetemes tanintézeti Lecto- 
rokkal, az ő sorukban, a sz. hittudományi bemutatás fokára, a rend
tartományi káptalanokon ajánltatni érdemesittessenek. Az Atyának, 
és Eiunak, és Szentiéleknek nevében. Amen. Semmi ezzel ellenkező
nek hely nem adatván. A melynek hitelére ezen iratunkat saját 
kezünkkel alájegyeztük és hivatalunk pecsétével megerősittetni pa
rancsoltuk. Rómában, a mi konventunkban (S. Maria supra Minervam), 
nov. 10. 1742. Fr. Ripoll Tamás, a rend mestere. (P. H.) Beigtatta- 
tott a 24. lapon. Fr. Langenwalter Imre mester és társ. Megegyez 
az eredetivel: bizonyítom én Fr. Gerl Lajos, a hitszónok rend mes 
tere és Magyarország szerzettartományának perjele. (Prior Provlis.)
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Ezen czikk záradékául közöljük még itt a váczi sz. Domonkos
rendiek gr. Foryách Pál, váczi püspökhez intézett folyamodványát, 
mely is lioni nyelvünkön igy hangzik: „Nmlgú, mlgos és ítdő u r ! 
Noha a jó lelkiismeret minden katholikusnak azt parancsolja, hogy 
az ő hithidegségökkel a tísztitó-helyeni lelkeket meg ne csalják, 
főképen a rettenetes és vérnélküli sz. mise-áldozattóli megfosztással, 
a mi már részökre oda volt szánva, és az országgyűlési, 1723. évi 
70. tvczik világosan megparancsolja, hogy: a bármily módon elhanya
golt alapítványok és kegyes hagyatékok helyreállittassanak, és a nem 
valósítottak valósiítassanak; mindezek daczára nemzetes Schigg Jakab 
úr váczi polgár nem tartja lelkiismeretes dolognak a hazai ezen tör
vényt, midőn a jámbor elhunyt neje (Schick Örzse) által nekünk 
tett alapítványt az ő törvényesen jóváhagyott végrendeletében, mely 
200 rftra megy, súlyos teher alatt, valamint a más szerzeteseknek 
is sz. misékre tett hagyatékait (a hathava,ni kapucinusoknak 25, a 
pesti sz. Domonkosiak, váczi sz. Ferencz- és itteni kegyesrendieknek 
szintén 25 irtokat, mikép az A. alatti hiteles végrendeleti másolat 
bizonyítja) hogy befizesse, gyakran tiszteletteljesen megkerestük és 
fölhittuk, mégis nemcsak hogy ennyi ideig megfizetni elhanyagolta, 
hanem ami kiküldött atyánkat oly durva szavakkal illette, hogy 
a nevezett Schigg Jakabot minélelöbb a nevezett végrendelkező aka
ratának teljesítésére szorítsa. A hagyományozó okiratának kivonatát 
1752. jun. 6 án áz eredetivel Összehangzónak találta Berénkey Imre 
káptalani jegyző. (P. H.) A végrendeleti kivonat németül van Írva. 
E nő családja építette a sz. Dosmonkos-rendi templomban az u. n. 
Lauretumot, melyben el is temettetett. Olvastatott 1753. május 29- 
kén. (Ld. Acta in Causa PP. Dominicanorum Vaciensium, Fasc. 4. 
Nro. 1., 2., 3., 4., 5., 6. a váczi püspöki irattárban.)

4. §. A váczi sz. Domonkos-rendieknek te t t  adományok 
m egerősítése és egyebek.

Ezen érdekes okmány kedves honi nyelvünkön igy hangzik: 
„Mi gr. Leslie Guilelm, a sz. római birodalom grófja, ő cs. kir. föl- 
ségének tanácsosa, ardaggeri apát stb. könyörögvén nálunk alázato
san a sz. Domonkos rendjének atyái, miszerint a mi elhunyt elődünk 
Dvornikovich Mihály, ezen hely egykori püspökétől nekik tett ado
mányzást (mely a kolostor és templom 55 öl hoszszú és 35 öl széles 
térből áll, és egy, a régi vár közelébeni villa és egy káposztás kert
ből, melyeket örökös birtoklás czitnén a hiteles és nyílt okmány 
szerint szereztek, megerősíteni akarnánk,) — az igaz dolgokban kérők
nek tagadó választ adni legkevésbbé sem akarván, a fönt részletezett 
alapítványt valóban jóváhagyjuk és megerősítjük, és nekik a Szór 
elejéni u. n. Kisrétet és a kosdi földeiét a téglaház felé, a szűk és 
silány alapítvány segélyéül adjuk és ajándékozzuk, ezen soraink rend
jénél fogva, megerősítvén azt sajátkezű aláírásunk és pecsétünkkel.
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Kelt Váczon jun. 15. 1717. évben. Gr. Leslie Guilehn váczi püspök. 
(P. H.)“ (Ld. a V. püspöki irattárban, 4 egyszerű másolatban, Bubla- 
Regestrum 10. pag. 126.)

Mikép föntebb már említők, Dvornikovich v. püspök a hitszónok- 
rendieknek Váczon, a főtéren, sz. Mihály temploma előtt, kolostort 
épített s 1699-ben előbb már a részökre kamatozásra kiadott 10,000 
fton kívül, még 15,000 ftról szóló hg. Eszterházytól bírt kötelezvényt 
kézbesített e szerzeteseknek örökös alapítványul. (A váczi káptalan 
1732-ben kelt átirában.) Ezen alapítványt Dvornilcovich püspök utódja 
gr. Kollonich püspök is megerősítette 1713-ban, és egyszersmind egy, 
a régi vár mellett létezett telket, és káposztás kertet is ajándokozott 
nekik. Bupp Jakab szerint (Magyarország helyrajzi története, I. köt. 
Pest, 1870. 692. 1.), gr. Kollonich v. püspök adta volna Váczon e 
szerzetnek a telket, hogy azon kolostort és templomot építsenek. 
Nevezett fekvőségeket 1717-ben gr. Leslie v. püspök Szór nevű réttel 
és egy szántófölddel (tán a Kösd közelébeni cselőteivel) gyarapította. 
— Arbay János váczi nagyprépost, a domes kolostornak örökösen 
átengedte a váczi szőlőhegyen bírt szőlejét, a mellette volt réttel 
és szilvással együtt, az 1734. évben. — 1746-ban gr. Althánn Mihály 
Károly v. püspök az örökösök nélkül elhalt néhai Féja Mátyás 3 
szőlejét, melyeket az áltata újon épített sz. Miklós egyháznak (a 
volt u. n. „rósz templom,'1 -nak) szánt, lelke nyugalmáért Istennek föl
ajánlandó sz. mise-áldozatokra, a sz. Domonkos-rendi kolostornak 
adta át. (Hiteles. Acta Dominic. Vac. 1. cs. 2. 11. 16. sz.) — Végre 
1753-ban Orlich Sabina, Helly János kapitány örököse, ezen örök
sége harmadrészét, a sz. Domonkos-rendbe fölvett fia részére, ezen 
szerzetnek engedte át. (U. o. 18. sz.)

Ezeken kívül a váczi sz. Domonkosiak magánosoktól több fekvő 
birtokot szereztek készpénzen. így 1712-ben Markó Istvántól és ennek 
Katalin nejétől megvették 30 rfton e házasfeleknek a dömés-kolostor 
szomszédságában volt pinczéjöket és telküket. Ellenben ugyanazon 
évben a kolostor eladta egy másik, Redler Lörincz varga szomszéd
ságában létezett pinczéjét 20 pár uj saruért. — Medve Mihály a 
Springer (tán Spinyér) nevű püspöki szőlőhegyen bírt szőlejét eladta 
1764-ben e kolostornak 50 rfton ; Ábrahámfy László pedig a Grónár 
nevű szőlőhegyen bírt szőlejét 250 rttokon. — Végre a sz. Domon- 
kos-i’end e kolostora az u. n. „Cselőte“ nevű pusztán is birt szántó
földeket ; de nem nyomozható ki, mikép jutott azok birtokába. (Ld. 
u. o. 7., 23.,) 27 28., 31. sz.)

Ezen rendháznál két, u. m. a rózsafüzér és vonaglók testvérülete 
is létezett, melyek elseje Berkes András prépost és püspöki üelynök 
által 1720-ban kiadott engedélyével alakult, s ennek 1740-ben, Ker- 
ling János, váczi lakos a Papvölgy nevű szőlőhegyen birt szőlejét 
46 rfton; Kohl Adám özvegye ugyanottani szőlejét 1763-ban; végre 
Trumólt Béla ugyanazon hegyen létezett szőlejét 1766-ban 14 fton 
adták el. — A másik, vagyis a vonaglók testvérülete (Confraternitas
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agonisantium) a döntések teplomában volt oltárának XIV. Benedek pápa, 
az ezen oltárnál bizonyos napokon fölajánlandó halotti sz. misék esetére,
1749. és 1756-ban teljes búcsút engedélyezett. (Eredetie. U. o. 1. cs. 14.,
26., 19. sz. — 4. cs. 3. és 4. sz.) — Ezen oltáron kívül volt ezen kolostor 
templomában Ferreri Sz. Vincze tiszteletére is egy oltár, melynek föl
állítására 1782-ben örberstein Mária Borbála, Raymán özvegye, a 
kolostornak 300 ftot adott. (Ered. U. o. 1. cs. 32. sz.)

Sz. misékre e szerzet templomában, hova a felső piaczról eltá
volított régi sz. Mihály főangyalhoz czimzett templom megszűnte 
után, a felső plébánia áthelyeztetett, 1745-ben Lauggasz József péter- 
váradi törzs-sebész 410, — 1757-ben özvegy Báder Katalin 50; 
Pauler Mária. Örzse 1758-ban 150 ftot hagyományozott. (U. o. 1. cs.
15., 24., 25. sz.) — A dömés kolostorhoz ennek alapitója által csa
tolt templomkánab, melyet később gr. Althánn M. Károly megujit- 
tatván, megnagyobbított, SalbecJc Károly segédpüspök 1769. aug. 
6-kán sz. V. Pius pápa tiszteletére fölszentelt, 1774-diki Három Kirá
lyok ünnepe éjjelén nagy sérülést okozott a torony pléhfödelét, az órát 
és •harangokat megemésztette tűzvész. (Schern, der. Vac. XXX. f.)

5. §. A v á c z i  h i t s z  ó η o b - r e n di ek p e r j e l é n e k  mise- 
a l a p i t v á n y o k  és e g y e b e k r ő l i  é r t e s i t v é n y e i .

E rendház perjele értesitvényt ad az 1775. évtóli sz. alapítvá
nyokról. Ugyanis ezen konvent e mondott évtől ezen alapítványokat 
kapta: 1775. dec. 24-kén kapott végrendeletileg 1000 ftot az Urban 
elhunyt ftdő Szilcoray Miklós némethi plébánostól évenként minden 
hóban végzendő 5 örökös sz. misére, az ő lelki nyugalmáért olvas
tatva. Ezen tőkepénzt, a rendtartományi főnök tudtával, 1778. jan. 
10-kén a rendház Pesten Gerst János hadbiztos urnák 6-tos kamatra 
kiadta és ott a városházán kellő biztosság tekintetéből betábláztatta. 
— Úgyszintén 1778. nov. 18-kán Pekárt József váczi senator és szob
rásztól kapott 200 ftot évenként végzendő örökös sz. misékre, mind
egyikét 1 ttjával számítva. Ezen alapítvány a rendtartományi főnök 
tudtával ugyanazon évi dec. 14-én 6-tos kamatra kihelyezve lett. 
Border Ágoston atya, akkoron hitszónokrendi perjel Váczon. (Bemu
tattatok 1780. febr. 22.)

Lássunk üt még egy értesitvényt, és pedig e kolostor fekvöségeiről. 
A hitszónok-rend váczi kolostorának perjele 1774. nov. 16-kán ilyen 
kimutatást terjesztett be : „1. Van e konventnak 3 szőlője, melyek 
termése, levonva a mivelési és szüreti költségeket, közönséges években 
ad 100 akó bort; kevésbbé jó években több költséget igényel a mi- 
velés, mint amennyi a haszon. — 2. Van egy szántóföldje, melyet a 
váczi lakosok mivelneb a maguk hasznára, heted-fizetési kötelezett
séggel. Ez ezen évben adott 15 kereszt zabot. — 3. Van egy rétje, 
melyről, ha az év jó, kap 12 kocsi szénát, száraz esztendőkben meg 
csak egy-kettővel. — Végre van káposztás-kertje, házacskával és széna
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pajtával. E házacskát lakja a konvent sütő- és mosó-aszszonya. A 
káposztás-kert a kolostornak zöldséget és kukoriczát is szolgáltat. 
A melyek hiteléül saját kezemmel aláírtam : Stenzperger Raymund 
atya, a hitszónok-rendi váczi kolostornak akkoron perjele. Kelt mint 
föntebb, m. k.“

Ugyanezen váczi perjel a legfőbb hatóságtól érkezeti rendeleti öt 
pontra következőleg felelt: I. A váczi hitszónok-rendi konvet alamizs
nát gyűjt ezen egyházmegyében, a mellékelt lajstromban részletezett 
helyeken. Ezen kegyadományokból kap kenyeret maga és a rendházi 
portánál összegyülekező szegények részére, de ezt sem elegendőt, 
hacsak egyéb jótevőktől nem járulnának ehez adományok. Némely 
években bejött 2 akó vaj, másokban kevesebb. Némely években 30, 
máskor kevesebb bárányokat kap. Vannak évek, midőn 200, s vannak 
midőn kevesebb baromfiakat adnak a jótevők. — II. Az egész rend
tartománynyal közös tőkepénzei nincsenek, hanem minden egyes 
kolostornak külön vannak alapítványi tőkéi; amint is ezen rendház 
alapítójától kapott misékkel megterhelt 25,000 irtot, melyekből 15,000 
hg. Eszterházynál, 10,000 ft pedig gr. Stahrenbcrgnél van kihelyezve 
5-tös kamatra. — III. A szerzetesek száma, az 1770. évi meghatáro
zás szerint pontosan megtartva van: mert valamint akkor 14-en lé
teztek, úgy most is annyian vannak, t. i. 10 áldozópap, 4 pedig 
rendi segédtárs. — IV. Börtönök a konventben nincsenek; ha tán 
ugyanis, amint nem reméljük, némelyek súlyosabban vétkeznének, 
a királyi intézvényekben előirt eszközök által' vezettetnek a jóra 
vissza. — Egy szerzetes egyén élelme, szobája berendezése, nem 
tudva ide a konvent s javítgatásainak költségeit, s a szolgák fizeté
seit, — évenkint 200 ftba kerülnek. Az áldozárok ruházatukat a 
a szabad misék dijaiból szerezgetik b e ; a rendi segédtársaknak meg 
e czélra a konvent évenként 10 ftot ad ; a hiányt ebben pótolják 
a rokonok és jótevők. Melyek hiteléül saját kezemmel aláírtam 
Váczon 1774. decz. 7-kén. Stenzperger Raymund atya, hitszónok-rendi 
perjel.

6. §, A sz. D o m o n k o s - r e n d i  k o l o s t o r  s z e m é l y z e t e  az 
e l t ö r l é s l é s  e l ő t t i  é v e k b e n  és e g y é b  ezen  i t t e n i  r e n d 

h á z r a  v o n a t k o z ó k .
Az 1783. évben a váczi hitszónok-rendi konventben ezek voltak 

az áldzárok: I  order Ágoston atya perjel és egyszersmind az angol- 
kisasszonyok gyóntatója ; Stenzperger Raymund atya alperjel; Lacz- 
kócsy Pál atya, beteges és szolgálatra képtelen ; Lcitner József atya, 
az angol-kisasszonyoknál német-hitszónok; M.alschets Márton atya, 
vasárnapi magyzr hitszónok és a szent rózsafüzér-társulat elnöke; 
Hermann Elizeus atya, vasárnapi német-hitszónok; Slcerlak Zachár 
atya, magyar ünnepi szónok; Percsztegi István atya (de familia); 
Sárái Imre atya (de familia); Jäger Raymund atya, erkölcsi hit
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tudomány-tanuló. — Rendi segédtársak (Fratres Laici): Fr. Fray 
Alán szabó és sekrestyés ; Fr. RichterElek szakács; Fr. Kaiser Lipót 
pinezér és pintér; Fr. Ilollcder Gothárd organista és éttermi ügyelő. 
— Váratik még Papp Flórián atya, ünnepi német-szónoknak Petovió- 
ból, Stajerhonból, minthogy minden magyarországiak Stajerhonból 
visszaküldetnek. A mult September hóban Váczról két áldozár köl
tözött el, és pedig Edensirasscr Agapit atya, a ki itt német szónok 
volt, elment ftösiumba, Osztrákhonba hitszónoknak, mivel osztrák 
születés volt s ezen hon kolostorába tartozó. Küsium a passaviai 
egyházmegyében van. Úgyszintén Khor Kincse atya elment Pestre, 
ünnepi német-hitszónoknak, a főmegyébe. — Ezen váczi sz. Domon
kos-rendi kolostorban valamely eltörölt szerzetes-rendi egy tag sem 
sem létezik, még vendégül sem. Sem pedig a szegények részére ezen 
konventban semmi valami testvérület, gyülekezet sincs alapítva vagy 
állítva, annál kevesbbé van e ezéha kiadva valami tőkepénz. (E 
jelentést tette a föntnevezett perjel a kormány rendelete folytán, 
Zerdahelyi Gábor váczi általános helynök utján 1783. okt. 12-kén 
Váczról hozzá intézett meghagyás következtén, melyet a perjel okt. 
15-kén kapott meg s olvasott el.) - -  Az ily jelentések meghagyása 
a legfelsőbb helyről már előjele volt a dühöngő viharnak, mely 
annyi sok kolostort vala elsöprendő s vagyonaitól, mindenöktől 
megfosztandó, nem törődve a végrendelkezők és alapítók akara
tával ! ! . . . .

Fölhozzuk e helyen, miszerint a helyi hitszónok-rendieknek 
1748. apr. 25-kén a váczi papnövelde 1000 ftot adott ki 6-tos ka
matokra, melyeket e rendház mindig pontosan fizetett be. — Úgy
szintén 1783. aug. 31-kén Nógrádon Kreisz Borbála elhalt Vendelin- 
nek özvegye a váczi sz. Domonkosiaknak is 200 ftot hagyott sz. 
misékre. — A váczi hitszónok-rendiek perjele aziránt folyamodik a 
főpásztorhoz, hogy megszüntettetvén mára sz.-Domonkosiak templomá
ban a legüdvösebb rózsafüzér-társulat, a délutáni magyar sz. olvasó
beszéd is kevéssé hasznos és előnyös leend, mert délután igy már 
kevesen jelennének meg, minthogy még e társulat létezésekor is 
nem szoktak jelen lenni ezen délutáni beszéden. Bizonyára nagyobb 
eredményt lehetne reméleni, ha ezen délutáni beszéd a délelőtti időre 
tétetnék át, — azért alázatosan esedezik, hogy a magyar beszéd 
mindjárt az első sz. mise után tartathassék; mert igy arrra 
számosabb és népesebb hallgatóság, igen sokkal több magyar hivő 
fogna megjelenni, a ki azon alkalommal kényelmesen fogná meg
hallgatni az isteni igét. (Olvastatott a sz. széki ülésen 1784. okt.
26-kán.)
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7. §. M i l y  ü g y e k  f o r d u l n a k  e l ő a V á c z p ü s p ö k i  vá r os  
j e g y z ő k ö n y v e i b e n  a h e l y i  s z. D o m o n k o s  - r e n d i e k r e

n é z v e ?
A helybeli Dominicánusok folyamodványára a tanács a város 

pénztárából az ő templomukban állítandó órára 5 hollandi ara
nyat, azaz: 20 frtot és 20 polturát ajánlott meg. (1746. decz. 
20.) — A városházán P r o n tn e r ■ Á g o s to n  hitszónok-rendi atya és 
perjel, a nevezett konvent  ̂ 108 frtnyi tőkéjét, mely összeget az 
elmúlt években G u t tm a n n  Á g o s to n , azon évi perjel, P iá im  P é ie r  ros
tásnak kikölcsönözte, és máig is annál a kamattal együtt vagyon, 
a nevezett kolostor óvatossága folytán annak biztonsága tekinteté
ből betábláztatta az országos törvény (1723. 107. tvczikk.) 1748. 
juh 11. ülésen. — Majd 1 7 5 2 . szep t. 2 2 -kén  a tanácsülésen ez for
dul elő: A perjel igen szép kérvényében folyamodik, mely egész 
terjedelmében beigtatva van, az iránt, hogy a templom homlokza
tára a tanács segítséget nyújtana. Egyhangu.ag elhatározva lön, 
hogy a hitszónok-rendiek ujonépüit kolostori templomuk homlokza
tára kiadott 182 ft és 50 dénárt a város az ő pénztárából térítse 
meg. — 1 7 5 3 . m á ju s  1 8 . A ntdo hitszónok-rendi helynök atya a 
tekintetes tanácsnak benyújtott folyamodványára, K é p  J á n o s  urnák 
15 nap lön kitűzve törvényileg, hogy ezen napok alatt a 150 írt és 
járulékai követelését illetőleg a szent Domonkosiak váczi ko
lostorának eleget tegyen, és a városnál betáblázott'400 ftnyi ösz- 
szegre nézve is alkalmazkodjék a törlesztendők letörlesztése mellett.
— 1753. jun. 25. A helyi hitszónok-rendi perjel atyának, hivata
lának mikép-vitele, a rendház gazdasága kezelése, s az elismerést 
illetőleg elhatározta a város, hogy hiteles bizonyítványt fog kiadni. 
A szőlők művelésére nézve pedig öszszehivatni és megkérdeztetni 
fognak a hegymesterek és szomszédok, vájjon a perjel annak idején 
és módja szerint dolgoztatott-e ? — 1756. fébr. 13. A dömések tem
plomában! padokra a tanács egyhangúlag 4 dukátot ajánlott meg.
— 1765. márcz. 12. Bóbits Gergely, a váczi hitszónok-rendiek perjele. 
Bizonyos szerződvényt, melynek erejénél fogva, Hyross Pál 100 frt 
tőkepénzzel és ennek 2 évi kamataival tartozott e rendháznak, a vá
rosházán betábláztatta. — 1765. nov. 29. Néhai Benke Gábor halála 
után a váczi hitszónok-rendiek háromszori harangozásért és 2 sz. 
misére kaptak 3 frt 70 dénárt; az ezeknéli Bold. Szűz társulata 10 
s a sz. Józsefé 5 frtot.

1766. márczius 18. Vondrák Zsófia a helybeli sz. Domonkos-ren- 
rendieknek templomára 10 s ugyanennyi forintot hagyott nekik sz. 
misékre. — 1776. május 13. A szentolvasó-társulat hitszónoka, ntdő 
László atya, a főtdő rendtartományi főnök parancsára folyamodott, 
hogy Besetka Mihálynál lévő, ezen testülethez tartozó 100 frt általa 
befizettessék. Erre néki határidő tűzetett ki. — 1766. jul. 24. Bóbits 
Gergely perjel betábláztatni kérte azon 150 irtokat, melyeket Plorer
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Károly itthelyi polgár kamatra e kolostorban fölvett 1763. jun. 4-kén.
— 1767. május 8. A helyi hitszónoki atyák folyamodványára, a városi 
tanács az általok ezen évben csináltatott templomi szószék költsé
geire a városi pénztár ekkori silány állapota miatt csak 3 körmöczi 
aranyat (12 írt 6Ö dénár) ajánlott meg. — 1779. május 18. Azon 
harang ára, melyet a város az előbbeni években 260 írton főtdő 
Mártonyi úrtól vett vala és azon szerencsétlen tűzvész után, mely 
által a hitszónok-rendiek toronyharangjai mind leolvadtak, ugyanazon 
szerzeteseknek ideiglenesen átengedtetett, a mai napon a herczeg δ 
főmga által a városnak visszatérittetett. — Ezen itt szóban levő 
tűzvész igy iratik le a városi jkönyvben (1774. jan.14.:) „Emlékül 
ezen jkönyvbe bevezettetne az itteni sz. Domonkos-rendiek tornyában ezen 
hó 6-kán az éjjeli 1 és 2 óra közt támadt tűzvész, mely soha feledé- 
kenységbe menni nem fog, mely által a művészi ügyességgel készült 
óra, harangok és minden abban voltak annak tetejével együtt tönkreju
tottak, elégtek és jóformán mind megsemmisültek, úgy annyira, hogy 
a puszta falakon kívül mi sem maradt főn, sőt még ezek is meggyen
gültek ! Ezen tény az egész várost mélyen megrendítette s főkép 
éjjel nagy aggodalmakat okozott, melyekbe minden lakók estek és 
hacsak a hatalmas istenigondviselés csodálatosan meg nem menti a 
várost, minthogy majd két éjen át a torony és tetőkről a szikrák 
egész a legszélsőbb házakig röpködtek, könnyen rom- és hamuvá vál
hatott volna. Annálinkább sújtotta a sz. Domonkos-rendieket e nagy 
szerencsétlenség nemcsak az okozott károk tekintetéből, melyek őket 
érték, hanem azon nagy ijedelemnél fogva is, hogy e tűzvész az 
egész várost könnyen tönkretehette volna. A kiknek folyamodványára 
a mlgos segédpüspök úr odaadta azon harangot, melyet a város 1767- 
ben az elhunyt főtdő Mártonyi kanonok úrtól váltott meg és mint
hogy ő főmga azt neki kegyesen oda ajánlotta, mint az ő harangjá
hoz adandót, azon évben a székesegyház használatára a maga költ
ségén ugyanolyan súlyú harangot öntetett s azon említettel egyenlő 
árút, mázsáját 40 írtjával számítva s árát a maga közpénztárából 
fizette k i ; Budáról Váczra szállítása 200 írtba került s ezen öszszeg 
valóban leolvasva is lett, hogy ezen harang addig is, mig a hitszónok
rendiek magoknak másikat szerezhetnek (mivel most tényleg az idő 
sem volna alkalmatos a harangöntésre), szolgálatot tegyen, hogy az 
isteniszolgálatokra legyen mivel jelt adhatni. Ezen harangot a „Dvor- 
nikovich-féle fölirat“ és 6’/2 mázsányi súly különböztette meg.“

1774. fébr. 4. A sz. Domonkos-rendiek folyamodványára, a vá
rosi tanács, a toropy helyrehozására és harangok szerzésére, melyek 
ezen évi jan. 6-kén éji egy és két óra közt a tűzvész által tönkre
jutottak, tekintve egyrészt a pénztár silányvoltát, másrészt e rend
ház nagy kárát, a közpénztárból 6 aranyat 24 írtban ajánlott meg, 
úgy, hogy mielőtt ez valósittatnék, a mlgos uradalomnak bejelentendő.
— 1774. márcz. 29. Az itthelyi sz. Domonkosi kolostor két kötelez
vényt, t. i. Molitoris Andrásét, ezen évi febr. 28-ról, 100 frtról és

10



146

Tesser Mártonét, szintén ezen évi mácz. 24-ről, 90 írtról biztosság 
végett, a törvény szerint, betábláztatta a városházában. — 1778. 
jul. 10. A. Domonkos-rendieknek, kegyadomány czimén, a város egy 
kocsi szénát ajánlott meg. — 1780. márcz. 7. Szőke Alajos hitszónok
rendi, Kép Tóbiás 1774, okt. l-röl kelt kötelezvényét, 200 irtokról, 
a Rózsafüzér-társulat biztosságáért és ezen joga ovadékaul a város
házán betábláztatta; valamint ezen alkalommal a tanács egy évne- 
gyednyi határidőt tűzött ki Leitgeb Péternek, hogy ugyanezen társu
latnak a 100 frtnyi tartozást ezen idő alatt befizesse. — 1781. ápril 
6. A helyi hitszónok-rendiek a templomukban padokat akarván csi
náltatni, e czélra segítségért folyamodtak, mire a tanács 10 irtot 
ajánlott meg nekik. — 1782. nov. 29. A sz. Domonkos-rendiek a köz- 
használatra szolgáló toronyórát helyreállítani akarván, e czélra se
gítséget kértek. A tanács elismervén, hogy e konvent, midőn a torony 
és órája ama tűzvész által elpusztult, nagy kárt vallott, amit csak 
könyöradományokból lehet helyrepótolni és mert az a közjóra fog 
lenni, a közpénztárból 3 aranyat, 12 írt 70 dénár öszszegben, szava
zott meg. — 1783. május 9. Ugyanezen konvent könyörgésére a város 
megajánlotta Steiner József órásnak részére a közpénztárból a torony
óra felhúzásáért az évenkénti; 24 frtot, ennyi járván a kegyes-rendi 
toronyóra fölhuzásaért is. Ezen ügy a május 20-diki ülésen lön tel
jesen befejezve.

9. §. A sz. D o m o n k o s - r e n d i  k o l o s t o r  á l l a p o t á r ó l !
j e l e n t é s .

Már az u. n. „kolostorok eltörlése“ előtti években hire járt annak 
mindenütt, hogy több szerzetesházak megszüntettetni fognak; ezt 
sejteté azon legfelsőbb rendelet is, a melynél fogva minden kolosto
rok létállapotáról, az egyházmegyei hivatalok utján, kimerítő jelen
tést kellett azok főnökeinek elkészíteni s beterjeszteni. A váczi sz. 
Domonkos-rendi konvent akkori perjele ilyen kimutatást adott be a 
V. püspöki hivatalban a mondott fölterjesztésre :

A „váczi hitszónokrendi atyák konventje a székesegyház (t. i. a 
régi) átellenében emelkedik, melynek és a templomnak térsége 55 öl 
hoszszú és 35 öl széles és van a régi vár mellett egy villája és ká
posztás kertje. A konvent az egyházzal együtt építtetett alapitójok 
á lta l; de a Ráikóczy-féle mozgalmak miatt az építkezés fölakadt az
1718. évig, amit aztán gr. Althánn M. Frigyes bibornok ő főmga bőkezű
sége a következő években megkezdett és folytatott.

Vácz város „Cselőte“ nevű területén, ott Kt>sd felé, létezik e 
kolostornak egy hetven mérős szántóföldje, melynek azonban csak 
fele vettetik be évenként, másik fele meg a következő évben vettetik 
be. Ezen földet a kolostor nem miveli, hanem már 18 év óta heted 
fejében haszonbérbe adatik, ahonnét 7 keresztet kap, 10 kéve 14 írt 
15 krnyi értéket tesz. Szintén van egy rétje a váczi, Szór-nak neve
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zett területen, mely évenként, levonva a kaszálási és szállítási költ
ségeket, 54 irtot jövedelmez. A szőlők alatti kis-rét, levonva a költ
ségeket, ad 12 frt 80 krt. Két szőlő a váczi hegyen, egyik Spinyéren, 
másik Gronaun, mindkettő, levonva a mivelési költségeket, ad 400 
frtot. Egy leert a régi váczi vár alatt házzal (a „Bárány-korcsma“ 
mögött), melyet a kertész és mosó-asszony laknak, mitsem jövedel
mez. 480 írt 45 kr. — Alapítványi tőkepénzekben, melyek kamatokra 
helyezvék ki, van: hg. Eszterházynál a lévai uradalomban (1699. jun. 
20.) 15000 frt 5 perczentre, miből esik évenként 750 frt. — Gr. 
Stahrenberg nagyoroszi uradalmában 10,000 frt 5-ös kamatra (1. Nov. 
1774), évenként 500 frt. Vácz városánál 1100 frt 5-ös kamatokra 
(1. jul. 1774.) évenként 55 frt. Különféle magánosoknál 2070 frt 5. 
és 6-tos kamatokra ; adnak évenként 122 irtokat. — Velzer József 
téglás és egykori váczi lakosnak van a kolostortól 100 írtja 6-tos 
perczentre, a ki a hátralékban lévő 4 évi kamattal megszökött és igy 
az összeg elveszettnek tekintendő. — Van és húz évenként a külön
böző jótétemények és jövedelmekből: a folyó, nem alapított, vagyis 
kézi misékből mintegy 400 ír t ja ; temetési harangozások adnak 24 
frtot. Az angol-kisasszonyok leánynevelő intézete két áldozárért, a 
kik, mint gyóntató-atya és hitszónok, az isteniszolgálatokat is vég
zik ott, évenként fizet 400 frtot. Ide járultak a legújabban, a pesti 
konventbóli fizetéses tagok, mely rendház már eltöröltetett, a kiktől a 
konvent, ha a pinczér-Fráter felsőbb rendeletre Pesten viszszatartatni 
nem fog, évenként kap 840 frtot. A kéregetésből és minden^kegy- 
adományi czimzn évenként bejön 314 frt. Öszszeg: 1978 frt. Oszsze- 
adván tehát a jövedelmeket, t. i. a földekből 480 frt 45 kr., kama
tokból 1427, különféle jótéteményekből 1978. Öszszeg: 3885 frt 45 
kr. Az öszszes jövedelmek öszszege tesz : 3885 frt 45 krt. — Cselekvő 
adósságokban, melyek kamat nélkül vannak künn és kitűzött időkben 
fizetendők: Szakács Márton váczi lakos 1782-ben kölcsön kapott ka
mat nélkül 5 frtot, melyeket sz. Mihály napjára lefizetnie keilend. 
Nagy István gyöngyösi tiszttartó hátrálékban van 30 írttal 1779. év 
óta kamat nélkül. Cselekvő adósságokban, melyek befizetésére mi határ
idő sincs kitűzve: ntdő Fekete Ignácz néhai perbetei plébános, ki már 
6 év előtt elhalt, hátrálékban maradt 146 írttal, melyet testvére ré
szére kölcsön vett kamat nélkül 1765-ben. E tartozás elveszve van! . . .

Évi kiadásai vannak a szerzetesek eltartására, 14 szerzetes ré
szére. az 1770. évben kitűzött és megállapított szám szerint, 2086 
frt. A fizetésekre, kik a pesti eltörölt konventból kerültek ide, s a 
királytól láttatnak el fizetéssel, fordittatik 840 f r t ; 5 szolgára, azok 
fizetése és élelmezésére 225 frt. Az ellátás öszszege 3151 frt. Kegyes 
kiadásokra: a főbb ünnepeken! zenészekre 16 frt. A lámpásokban! 
olajra 21 frt. Viaszgyertyákra 80 frt, tömjénre 5 f r t ; szent ruhákra 
20 frt. Két oltárszolga gyermekre 30 frt. Miseborra 14 frt. Az épü
letek tatarozása és jó karban tartására, az épület és templom körüli 
helyreigazításokra 59 frt, a kolostor épületeire 49 frt. — Más különös,
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részletes terhel· és kiadások: Zohrer Rupert atya 200 írtjának kamata 12 
frt. Postára 18 frt. A szegények kegyadománya, minden egyebek nélkül, 
pénzben 14 frt. A külső idegen vendégekre 30 frt. Más részletes, de 
nem minden évben történő kiadások: a rendtartományi főnök minden 
negyedik évbeni rendes látogatása 74 frtba kerül a kolostornak. 
Minden negyedik évben a káptalani gyűlésre menő perjelnek útikölt
sége 60 frt. A rendtartományi főnök rendelete szerinti útiköltségek 
4 év alatt 30 frt. Minden kiadások öszszesen 3678 írtra mennek.

A Sz. Rózsafüzér-társulatnak készpénzben van 25 frt 2 krja. 
Fejér és vörös borban körülbelül 86 akója. Alapítványi tőkepénzei 
tulajdonképen e társulatnak nincsenek, hanem részint az adományo
zások, részint pedig a kegyes hagyatékokból, teher nélkül van 700 
írtja, melyek váczi lakóknál helyezvék ki kamatra, de azok már el
szegényedvén, három év óta öszszesen csak 24 irtot fizettek be.

Az u. n. „industrialis tökepénzek.“ Van egy szőleje a váczi be
gyen, mely 600 frtot ér. Ez levonva a mivelési költségeket, 84 frtot 
gyümölcsözik. De minthogy felsőbb rendeletre a testvérületek eltö
röltettek, minden más jövedelmek megszűntek, csak a szőlő és kamat 
jövedelmei maradtak még főn bizonytalan időig. A hátéálékban lévő 
kamatok 100 írtra mennek. Ennélfogva mi kiadásai sincsenek, s azért 
mindenek, amiket bír és vannak, noha a társulat a mi örökségünk, 
szorgalmasan fognak őriztetni. Galli Dalmatius atya, akkoron hitszó
nokrendi perjel Váczon, m. k.

A sz. Domonkos-rendi atyák temploma Váczon semmi alapítványi 
tökével vagy ingatlan földdel sincs ellátva. A  tőkepénzekből pedig a 
konventra háramló kötelezettségek ezek: Mlgos Dvornikovich Mihály 
V. püspök alapítványából 25,000 frt tőkepénz; az évi énekes gyász
misék száma 13 és az olvasottaké 104. Nmlgú gr. Althánn M. Ká
roly püspöké 100 fr t ; sz. mise 4. — Főtdő Szikoray Miklós úró 869 
frt, mise 49. — Főtdő Arbay János úr egy szőleje, mise 12. — 
Bernbaum Jánosé 100 frt, mise 6. — Mansó Andrásé 100 frt, mise 
5. — Spengler Györgyé 70 frt, mise 4. — Kolb Ádám és Borbáláé 
100 frt, gyászmise 2. — Benkéé 100 frt, mise 6. — Pechardé 200 
frt, mise 10. — Sprenyler és Euphrosináé 100 frt, mise 6. — Oly 
misék, melyek tőkepénzei már nem léteznek, hanem vagy az épü
letre fordittattak, vagy elvesztek, de mindezek mellett is pontosan 
elvégeztetnek, ezek: Főtdő Bendö István úrért 6 gyászmise, és 6 
kis-mise. — A Csiky-családért 1 gyász- és 25 olvasott mise. — 
Lauggas Jánosért 24 m ise; Czupi Jánosért 12 kis s egy gyászmise. 
— A  Horányi-családért 35, Kapácsy Ilonáért 16, Anna és Katalin 
nővérekért 24 kis-misék mondatnak.

A váczi hitszónokrendiek templomának semmi magán-tőkéje vagy 
jövedelme sincs. Gr. Althánn püspök ő nmlgtól e konvetnak mi ala
pítványi irata sincs, sem a főtdő Szikora Miklós úrtól, kinek vég
rendelete a sz. széki irattárban őriztetik, és velünk annak csak ben
nünket illető pontja közöltetett, a melyszerint nekünk 1000 frtok
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hagyattak évenként és örökösen végzendő, meghatározott sz. misék 
fejében. Ezen tőkepénz, a nmlgú httó-tanács parancsára a sz. szék 
által úgy öszszevonatott, hogy ezen öszszegből a konvent 104 frtot 
viszszatériteni tartozott azonnal, az 1781. évben. A mely ügybeni 
két nyugtája e rendházi perjelnek a váczi sz.-széki irattárban olvas
ható, mindkettő 1780. évi jul. 5. és jun. 21-ről keltezve. Ugyanott 
őriztetik az Arbay-féle ssölőadományzás irata is, mely szerint ezen 
kegyes jótevő elismeri mindenek előtt, a kiket illet, hogy annak 
erejénél fogva, az ö szabad szőlejét, mely a váczi területen, Pest
megyében, a közönségesen Faszáinak nevezett hegyen, a Látóhegy 
szomszédságában, az alsó részen a főtdő káptalan, hajdan a Berkessy- 
féle, a felső részen meg a papnöveldéé, hajdan a Friedler-féle szőlők 
között fekvőt, a maga jó szántából és uradalmából átvitte a tdö 
sz. Domonkos-rendi konvent birtokába, és átadta ezen váczi rendház 
szerzeteseinek azon kifejezett és fogadott kötelezettséggel, hogy ez 
adományozó lelki nyugalmaért és az ő szándékára évenként minden 
hóban egy sz. misét olvassanak. Minek nagyobb hiteléül aláírta ma
gát Arbay János váczi nagyprépost 1734. május 5-kén, és ezen ki
mutatáshoz mellékelt másolatot aláírta Galli Dalmatius atya, akkor 
váczi perjel.“

As észrevételekre. Ezen váczi konvetnak van öszszesen 28,170 
frt tőkepénze átalában és egyetemesen, elvégzendő misékkel terhelve, 
és az előbbi tőkepénzből ki- vagy levonva 26,739 irtokat, ha 
ehhez a talált különbözet 1431 írtban, hozzáadatik, kijő az előbbi 
öszszeg, t. i. 28,170 frt; innét következik: az 1431 frt minden teher 
nélkül levőnek, legkevésbbé pedig két különbözeti tőkepénzek föltün
tetése. (Ld. a V. püspöki sz. szék irattárában.)

10. §. A h i t s z ó η o k-r e n d i e k  t a r t o m á n  y-f ö n ö k é n e k  
k é r e l m e  a v á c z i  k o l o s t o r  é r d e k é b e n .

Ezen rend Bécsben székelt tartományfőnöke hírét vévén annak, 
hogy az ö joghatósága alatti váczi hitszónokrendi ház is eltöröltetni 
fogna, azon könyörög levelében a váczi püspök ö fömgnak, hogy esen 
esetben, ne az ö, hanem a váczi sz. Ferenczrendiek konventja töröltet
nék e l! De lássuk egész terjedelmében ezen a mások rovására ma
gának használni akaró rendnagyuak levelét, a mi kedves honi nyel
vünkre téve!

„Főmgú herczeg! Azon bizonyára számos és igen fontos jótéte
mények, melyeket ő főmga a mi domonkosi családunknak bőkezüleg 
mindenkor adományozni méltóztatott, és azon különös kedvezést, 
melylyel az én méltatlan személyemet és az én gondomra bízottakat 
megörvendeztetni méltóztatott, ezen könvörgő irat beterjesztésére 
indítottak engem. Nem lehet ismeretlen főmgd előtt, miszerint az ón 
intézetem váczi konventja az eltörlés legnagyobb veszélyében forog. 
Minélfogva ő főmgát bensőleg kérem, mikép hatalmas pártolása és
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főképen nagy tekintélyével, a melylyel bir, annak megtartása mel
lett a nmlgú kir. tanács főnökénél, gr. Nizki (igy !) ő mlgnál ke-

Sesen közreműködni méltóztatnék. Ezen kegyelem elnyerése mel- 
ti indokaim jobbára ezek:

Úgy értesültem, hogy a váczi Jconvent elem-iskola és a piaristák 
lakaúl volna kiszemelve, már pedig ezen kon vent épülete nagyon 
csekély és annyira nem is erős, csak nagy költségekkel és talán 
hiában alkalmaztatnék e czélra; míg ellenben az ottani sz. ferencz- 
rendiek épülete tágasabb és sokkal erősebb, igy hát csekély költség
gel lehetne a jelzett czélra alkalmazni (Lám, a pihent eszű német 
sógor, a lelkem-adta, mily okos volt a maga előnyére s mily szere
tetlen a mások javára nézve! Ez már aztán gyönyörűen értette a 
felebaráti szeretetet^!) Ide járul, hogy á legújabban a pesti konven- 
tunk eltöröltetett, es a bir. rendeletnél fogva, abban létezett 18 
szerzetest máshova kellett rendelnem. Ahol megjegyzendő, hogy a 
váczi konventen kívül Magyarországban csak két más kolostor léte
zik, t. i. a kassai és szombathelyi, és három nagyon szűk székhely, 
és igy, ha a váczi kolostor megszüntettetnék, őszintén megvallom, 
miszerint az említett házakban én helyet nem találnék, ahová a vá
czi hitszónokrendiek befogadtathatnának, holott ellenben a ferencz- 
rendieknek Budán kolostoruk van, és sok más helyeken, amint ezt 
nélkülem is eléggé tudják; tehát mennyivel könnyebben helyeztet
hetnének el más rendházakba a váczi sz. ferenczrendiek, mint a 
mieink, a kik, mint föntebb emlitém, csak 6 csekély hajlékot bírnak 
a váczival együtt.

Megengedi főmagd, hogy emlékébe idézzem viszsza, miszerint 
több Ízben Bécsben lévén, nekem állítani méltóztatott, hogy a váczi 
domonkosiak eltörlését szivére veszi, és azok szolgálataival mindig 
megelégedve volt; és méltán, mert azonkívül, hogy ott a hitszónok- 
rendiek az ő egyházukban az isteniszolgálatokat pontosan végzik, a 
népet sz. beszédeikkel oktatják, a betegeknek szolgálnak, a vidéki 
plébánosok segítségére vannak, a váczi angol-kisaszszonyoknál is a 
szolgálatokat teljesítik.

Ezen itt fölhozott indokok nekem oly fontosaknak lenni lát
szatnak, hogy legkevesebbé sem kételkedem, miszerint fömgd azokat 
helyeslendi, a váczi sz. Domonkos-rendiek eltörlését szivére veendi, 
és azok konventjének megtartása mellett kegyesen közreműködni fog. 
Hogyha főmgnak úgy tetszeni fogna, miszerint a nevezett kolostor 
föntartása érdekében magam munkáljak Bécsben, ő főmga tanácsát 
nagy hévvel fogadandom, és ha szükségesnek ítéli, kész vagyok, ki
hallgatást kérni a császár ő fölségénél, szóval előadandó előtte kér
vényem melletti érveimet, és mitsem mulasztandok el, mit a váczi 
kolostor föntartása érdekében hasznosnak fognék látni. Midőn ezen 
jeles kegyelemért ő főmgát ismét és ismét kérném és a fölötti ke
gyes válaszát várnám, kezeit csókolva, magamat és az én gondomra 
bízottakat bőséges kegyeibe és hathatós pártolásába bensőleg aján
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lom. Kelt Bécsien 1785. febr. 15-kén, δ főmgnak legalázatosabb 
káplánja: Thronner Domonkos atya, a hitszónokrendi osztrák-magyar 
tartomány főnöke. (Olvastatott a sz.-szék 1785. márcz. 11-ki ülésén.
2. sz. Igen jó, könnyen olvasható gömbölyű irás.)

Mi lett e folyamodvány sikere, mutatja a következmény. E 
kolostor ugyanis 1785-ben csakugyan eltöröltetett, a sz. ferenczren- 
dieké pedig fönmaradott.
11. §. A v á c z i  h i t s z ó n o  k-r e n d i  k o l o s t o r b a n  é l t  j e l e s  

i r o d a l m i  f é r f i a k .
Ilyenek között említjük első helyen a szellemes Füsy Plus dö- 

més áldozárt, a ki Komáromban született 1703-ban. A tudományok 
elemeibe szülőföldjén jól bevezettetvén, kitűnő észtehetségének pom
pás jeleit adta. Mint ifjú hátat fordítván a helvét hitvallásnak, Jé 
zus ősi egyházába tért át és a hitszónok-rendbe lépett. Ezen sz. szer
zetben áhitatossága, különös szerénysége és tudományossága által 
tűnt ki. Jeles irodalmi munkásságának gyümölcsei Bécsien (1745. 
8-rét.) Budán (1744. 8.), Sopronban (1749. 8.) és Váczon (hol meghalt 
1769-ben) láttak világot. — (V. ö. Horányit: Memoria-Hungarorum 
stb. Tomo I. pag. 738—9.) — Magyarhoni Pál, hazája és állására 
nézve váczi, hírneves hitszónokrendi áldozár, a szép művészetek 
mestere, és a sz. hittudományok tanára. A XV. század vége felé a 
sz. Domonkos-rend szabályát és szabványait latinból magyarra tette. 
(Ld. Horányit u. o. pag. 180—182.)— Az esztergomi főkáptalannak 
egyike kézirata (Prima pars Summae Theologiae B. Thome Aquin. 
Venet. 1477. folio) szép adatot szolgáltat arra, mint sürögtek a mű
vészetek és tudományok ápolásában hazánk derék szerzetei is. A 
könyvet, hogy minél kedvesebben olvastathassák, Pál váczi szerzetes, 
a szabad művészet és hittudomány tanára s tudora, csinos színezettel 
ékesítette 1480-ban. Mit vörös tintával a könyv véglapjaira önmaga 
jegyzett föl igyen: „Illuminavi Anno Domini M. CCCC. LXXX0. 
et finivi librum illuminando sexta feria in die 8-o Nativ. Verbi Dei 
incarnati filii Dei altissimi et beatissime cristifere Marie in divina 
et humana natura unius suppositi. Cuii laus et gloria. Ego frat. Pau
lus de Wacia Mgr. in artibus et theologia. Amen.“ — Másik jegy
zete: „Iste liber est conventus sancti Johannis baptiste,“ igy Írván 
be magát birtokosa. (V. ö. Lányi Magyar Kath. Clérus érdemei. I. 
66.) — Emlittetik egy más műben, mely ily czimet visel: „ Compen
dium vitae Epprum Agr. ex authent. Transumpto 1804. Palkovics György 
észt. kanonok vette 1825, évben 20. vfrton,|ki a 145. lapra ezeket irta : 
„Pater Eusebius Horváth Ord. Praed. Conv. Vác. exscriptit hoc opus 
Agriae ex Manusriptis V. Capituli Agr. olim professor in Gymn. 
Budensi. (V. ö. Knauz-Lányi-t a 311 lapon). — Megjegyezzük e 
helyen, miszerint Bodroghy Dezidér, a váczi kolostorból Csecsén volt 
admtr, sok esztendeig, ahol 80 éven túl volt, midőn az Urban 
elhunyt.
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12. §. A sz. Domonkos-rendi  kolostor  e ltö rö lte tése , volt  
e lö ljáró i és b irto k ain ak  e lárverezte tése .

A régi, sz. Jakab apostol védlete alatt e városban létezett hit
szónok-rendi kolostort a török-uralom idején a harczi viharok pusz
tították el templomával együtt. Hogy e két jeles épület mikép nézett 
ki, Ortelius képén láthatni. A gyászos emlékű, most érintett uralom 
utáni, vagyis a Dvornikovich-féle e rendi kolostort meg József császár 
paranc ga szüntette meg az 1785. évi junius hó előtt. A már említett 
házfönö kökön kívül még ezen perjelek fordulnak elő az iratokban : 
1699-ben Guelmon Ágoston ; 1702-ben Cuculi József; 1712-ben Pikl- 
mayer Tamás. (Kamarai irattár, 1 cs. 2 sz. — 2. cs. 11. és 16. sz.) 
— A nmlgú httó-tanács, a megyés föpásztor kérelmére, a templomot 
felső plébániai egyházul, a kolostort pedig a nyugalmazott papok 
lakaul engedte át, a melyben nemcsak nyugpapok, hanem egy-két 
tanár és világiak is szoktak lakni, mig az utczára néző részében 
boltok is vannak. Az udvarában balra van a régi cselédház, melyben 
a sz. széki futár szokott lakni családjával együtt. — Ezen épületek, 
udvar és kert, melyek elég tágasak, egy felügyelő kanonok gondjai 
alatt állanak, milyen volt 1745-től 1756-ig Damiány 'János igazgató 
néven, Bupp szerint. (Y. ö. művét a 694. lapon.)

Az eltörölt sz. Domonkos-rendi kolostor birtokaira nézve ezek for
dulnak elő a város jegyzőkönyvében : 1785. jun. 21. Az eltörölt do- 
monkosi atyák birtokainak megbecsülésére kiküldött és itt működő 
biztos urak megkeresésére, t. i. az u. n. szőri rét és a Cselőte-korcsma 
közelében! szántóföldek elárverezésére, Hajnik János és Ballya Is inán 
.senator urak s Juhász György rendes jegyző kiküldettek. Úgyszintén 
a mondott domonkosiak szőlei megbecslésére, ezen püspöki város ré
széről Stokinger úr, egy hegymester maga mellé vételével és a káp
talanvárosi tanács befolyásával, minthogy e szőlők, mind a püspöki, 
mind pedig a káptalani joghatóság alatt fekszenek, küldetett ki. — 
Jun. 26. A belső és külső tanács és a közönségből is többek jelenlé
tében ülés tartatott, mely alkalommal „Biró Úr az Oszve gyűlt 
bötsületes Gazdaságnak jelentette, hogy az elmúlt ide való P. P. 
Dominikánusoknak Szőri Éétyek és Cselötén helyeztetett Szántó földek 
holnapi napra az ide rendelt Deputatio által Kótya vetyéztetni fog
nak, melyre való nézve eleiben adta, hogy ki-ki józan észszel gon
dolkodna arról, ha szükség volna é? azokat azVárasnak közönséges 
Szükségére megtartani, avagy pedig azoknak megtartását abban 
hagyni és hogy az dologban valami hirtelenkedés ne lenne, az Gaz
daság közt leendő tanácskozásra üdő engedtetett, kimenvén pedig, 
huzamos időig, magok közt tanátskoztak, kik is be jővén, egyenlő 
Értelemmel Declaratiójokat tették, hogy mivel úgy is az Várasnak 
azokra fölösleg Szüksége volna, meg tartassanak, és arra az Tanáts- 
nak tellyes hatalmat adtak, arra mindazáltal kérték az Tanátsot, 
hogy azoknak meg Szerzésit úgy intézze, hogy az adójok az által
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meg ne nagyobbittassék, mellyben is az Tanáts őket tellesképpen 
assecurálta, hogy leg kisebb terheltetést sem fognak érezni.“

Jun. 30-ki ülésen az is határozottá lön, hogy az eltörölt sz. 
domonkosi kolostor borai is a város részére megvétessenek a kótya
vetyél· Azonban a külső tanácsból kiküldöttek (Velzqr Sebestény és 
Kovách Izrael) viszszatérvén, jelenték, hogy a borok akója nem 2 frt 
45 dénár, hanem 3 frt 40 drra lön felverve, igy aztán a tanács egy
hangúlag elvégezte, hogy a borok vételétől eláll, mert sok pénz esvén 
azokért, ezen nagy öszszeget a város kifizetni képes nem lenne jelen 
szükségében.

Jul. 1. Az öregebb Puszty Mihály megjelenvén a városházán, 
kijelentette, miszerint az eltörölt váczi sz. domonkosiak szőlejét, 
mely' a káptalan-hegyi Grónáron létezett, a mostani árverés alkal
mával 650 frton megvette. Minthogy pedig a tanács az itt működő 
bizottságtól értette, miszerint ugyanazon szőlő hitelbe is odaadatnék, 
csakhogy a helyi tanács jótálljon érette, az iránt esedezett, hogy 
azért a tanács fidejussiót tenne. Mivel pedig a mlgos uradalom szi
gorún eltiltotta volna, hogy fidejussiót semmiért se merjen tenni, 
kérvénye elvettetett.

Jul. 3. Mindkét tanácsból és a közönségből is számosán voltak 
jelen ezen ülésen. „Biró Ur ezen Számos gyülekezetben, hogy és mi
ként lett meg az el mult P. Dominicanusok Rétijének és Szántó Földi
nek Eótya vetyézésse, jelentette, hogy tudni illik az rétet, mely 300 
frtra becsülve volt, 400 frt, 1 forintonkint Benedek Istvány Ur Kótya 
Vetyézte és akkoron, minthogy látta nevezet árán meg nem szűnni, 
az Tettes Commissió előtt könyörgött, hogy ámbátor ki vegye meg, 
az Varasnak legyen hozzája elsősége, de mivel az Commissiónak oly 
Instructiója volna, hogy a többet ígérőnek adassék, akkoron tovább 
Kótya Vetyézvén, 600 frt ára föl verődöt, itten is megállapodott 
légyen, és akkoron, mivel meg intett volna az Comisiótól, hogy 
Föllyebb ne verné, netalán azzzal a Község terheltetnék, Újra 
Declaratióját tette, hogy ha az Község neheztelné az árát, Különös 
Gazdák lesznek, a kik hozzá állani Fognak, és megint harmadszor 
is Kótya Vetyézet, egyedül Benedek Istvány Úrral, és annyira, hogy 
771 frtra föl ment az ára, Benedek Istvány Ur 772 frtra Föl verte, 
Biró Ur gondolván, hogy nevezett Ur meg nem szűnnék annak ára 
Föl veréssitül, meg állapodot ugyan, de oly véggel, hogy, ha az 
Község kívánni Fogja Föllyebb való folyamodást, hogy meg ne ter
heltessen, jól észben vévén azt, hogy ámbátor meg nyerje is, min
denkoron az Föl verett pénzt nékie meg Füzetni köllessék, mellyre 
nézve az öszve gyűlt Számos gazdaságot meg kérdezte, hogy kiván- 
ják-e annak meg tartását, és ha kívánják, akarják-e ? hogy ezen ál
lapot véget Föllyebb való folyamodást tétessen, Kik is öszve csapolt 
Szavakkal azt kívánták, hogy igenis Föllyebb való Folyamodásra 
út tetessen, és hogy történt meg a „Species Facti“ Föl tetetett.* 
Ebben, a többi közt, a vége felé ez áll: „Azon rét ára 300 írtról
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771 -re fölment, a község még ezt is megajánlotta, de a nevezett 
Benedek István, püspökuradalmi tiszttartó, még akkor sem állott el, 
mert egy frttal megint többet ígért; végre a bíró látván ezt a dol
got a végtelenig vitethetni és hogy ilyen képen ezen egyén az egész 
községet megkárosítani akarja, a további árverezéstől, nem a legna
gyobb szívfájdalom nélkül ellátott és a nevezett tiszttartónak, a köz
ség jelentékeny kárával a nevezett rétet 772 írtban kénytelen volt, 
de oly föltét alatt, oda engedni, hogy ez iránt a községnek szabad 
menedéke legyen a nmlgú httó-tanácshoz folyamodni; úgy nemkülön
ben történt a mondott szántóföldekkel is, mert ezek is 140 írtra lévén 
becsülve, 820 írtra verettek föl általa ; de minthogy azon szántóföl
dek nem tekintetnek Poly szerfölött szükségesekül, mint a nevezett 
rét, a bíró a város részéről csak 300 irtot mert ajánlani.“

A nmlgú httó-tanácshoz ez ügyben fölterjesztett folyamodvány 
nyelvünkre téve igy hangzik : „Alólirottak térdre esve könyörögnek, 
miszerint a nmlgú m. kir. httó-tanács az itt A. alatt kifejezett kö
rülményeket kegyesen szivére venni és az innét elparancsolt Domini
kánusok rétjét, mely árverés utján eiadatott, de a város végső szük
sége miatt, egy ily derék községnek, ha nem csekélyebb áron, leg
alább a fölvert 772 írton, odaítélni méltóztatnék, a következő indo
kokat és érveket kegyesen tekintetbe vevén:

1. Mivel azon rét egy mérföldnyi távolságra van s egyenesen 
öszszeköttetésben a közönség kaszállóival és a hozzávezető út is csak 
a közönség rétjein átvisz. — 2. Mielőtt a mlgos uradalom által asz. 
Domonkos-rendieknek lett átengedve, azt a város használta. — 3. Mi
vel a legmagasabb cs. kir. rendeletnél fogva nagyobb tekintettel kell 
lenni az egész közönségre, mint egyes egyénre. — 4. A közhaszon 
érdekében kéretik az, és hogy annálinkább ellátni lehessen a katonai 
átmeneteket, melyek állandóan ezen városon át történnek. — 5. Az 
u. n. „Derecske“ rétet, melyen 140 kocsi széna szokott teremni, gyak
ran a Duna kiáradása elborítani szokta, úgy hogy ezen évben a 
mostani kiáradás miatt alig 10 kocsival lehet reméleni. Már hogy az 
előforduló roszaknak elejét vegyük és a közjónak a község megfelel
hessen, végső szükség kényszeríti a nevezett rét megvételére. — 6. 
Ha azon rétet egy egyén fogja bírni, mily háborgatások keletkezhet
nek a betörések, bírságolások és botrányok miatt az adózók nyomor- 
gatásaira. Kelt Váczon, jul 4. 1785. N. N. Biró és Tanács és Vácz 
püspöki város egész közönsége.“

178b. jul. 22. A nmlgú m. kir. hittó-tanácsnál működő Nyis- 
nyányszky ügynöknek, mivel két folyamodványt, egyiket a volt There
sianum kertjének visszanyerése, a másikat meg, az innét elmozdított 
hitszónok-rendiek rétje érdekében, ott benyújtott és egyéb fáradsá
gaiért 4 aranyat ajánlott meg az ülés.

Az 1785. évi kamarai öszszeirás nagy jegyzőkönyve szerint, a 
szeri rétet csakugyan Benedek István vette meg 772 rfrton. Az erről 
szóló nyugta Váczon kelt 1785. jun. 28-kán. — A cselötei szántóföl
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déket is ugyanezen püspökuradalmi tiszttartó vette meg 820 rfrtokon. 
A nyugta 1785. jun. 28-ról szól. Mindkét iratot Schmidt Ignácz, a 
kolostor ingóságai s ingatlanainak eladásánál megbízott szám
vevő irta alá. — Úgy látszik azonban, hogy a rétet és szántófölde
ket nem a maga, hanem a püspöki uradalom részére vette meg 
Benedek István püspökuradalmi tiszttartó úr, mint ezt a következ
mény is bizonyítja. — A püspöki uradalom, midőn a királyi biztosok 
az eltörölt sz. Domonkos-rendi konvent javainak eladására készültek, 
előttök törvényes óvadékul kijelentette, hogy bárki vegye meg e 
szerzetesek spinyéri szőlejét, ezt jövőre csak azon föltétel alatt te
heti, ha a 9-ed és 10-det beszolgáltatni fogja. (Bubla-Regestrum 
pag. 3. 437.)

13. §. E rendház m egszüntetése u tán i események.
Hogy ezen eltörölt kolostor szomorú sorsát nemcsak az abból 

elszéledt szerzetesek, hanem az egész rend minden tagjai igen zokon 
vették, mutatja azon folyamodvány, melyet a hitszónoki rend kassai 
kolostora menesztett Vácz város tanácsához, alázatosan könyörögvén 
ebben, miszerint előbb a főtdő káptalannál, azután pedig Ő Fölségé- 
nél, közbenjárása által ezen szerzeteseket az ő egykori váczi kolostorukba 
víszszahelyeztetné s őket erre szorgalmazná. E kérvény a káptalan 
részi tanácscsal is- közöltetett, mikép ez az 1796. decz. 6-iki városi 
gyűlésen előfordul.

Igen érdekes azon irat, a melyben a főtdő váczi káptalan aző 
érzetét és véleményét a volt váczi dömések egyháza ellátására nézve 
1797. jan. 27-kén kifejezi, mely is szól: „Mlgos és főtdő püspök úr, 
nekünk különösen tisztelt urunk! Tudakozta tőlünk Mlgod, hogy mi 
volna a mi ítéletünk a néhai sz. Domonkos rendi atyák egyházára 
nézve, hogy az ezen székesegyháztól távolabbi népnek kényelme és 
vigaszára lenne-e alkalmazandó ? A melynél fogva hódolatunk és ér
zelmeinket őszintén és teljesen ezennel kifejezzük. Voltak ugyan ke- 
belzetünkből, de kettőnél nem többen, a kik a tett és Mlgod által 
nekünk kijelentett rendeltetéseket elégségeseknek lenni állították, és 
hogy azon rövidke határidőre semmi további provisio nem lenne 
szükséges. Ellenben a többiek mind azt vélték, hogy a mely haszná
lat és czélra a kérdéses egyházat Mlgod kinyerte kérelmével, egye
nesen azon czélok és használatra szükséges azt fordítani: következő
leg a feleö parochia minden ténykedéseit oda áthelyezni, megmarad
ván t. i. a lelkipásztor az ő előbbi székházában ; nem is lehetvén 
máskép a távolabb lakó nép kényelme és lelki kívánságairól gondos
kodni, mely Ítélet annyi érvek által állapíttatok meg, hogy más vé
leménynek alapjait teljesen megdönteni látszatik nekünk. Engedjük 
meg ugyanis : hogy sokan a nekik közeli templomba fognának járni 
és ünnepeken meg hétköznapokon a sz. misén jelen-lenni, de aztán 
ezen misehallgatásnak könnyűsége és a közeli kényelem mennyieket
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elvonni fog a székesegyházbai menettől, s az Ur igéinek hallgatása, 
meg ezek hasznaitól ? Szomorú és különös tapasztalás is tanított erre 
minket, midőn a kegyes-rendi atyák ugyanezen templomban, elhanya- 
goltatván a prédikálás, az isteni szolgálatot vitték. De nem szándé
kozunk mi a mi kívánságainkat uj indokokkal és érvekkel Mlgodnak 
előadni: csak méltóztassék azokról megemlékezni, a melyeket bizonyára 
mint velőseket és fontosakat az előterjesztésben e czélra előhozott és 
a melyekkel ő  fölségét kérelmei kegyes meghallgatására indította. 
Valamint ezek akkor Mlgodnak dicsérete és dicsőségére lettek, úgy 
most is annak mi hátrányára sem lesz, ha föltételétől semmi vagy 
épen valami csekély akadály által elrettentetni nem hagyja magát. 
Hanem t. i. bízik Mlgod, hogy ezen sz. Domonkos-rendiek ezen la
kukba visszahelyeztetni fognak ? ügy van és mi jól reméljük, hogy 
ha ezt a leggondosabb fejedelem rövid idő alatt bekövetkezni tudta 
volna, bizonyára ezen egyházát csekély időtartamra, parochiai tény
kedésekre nem szánta volna oda. Ugyanis akkor lett volna ezen szer
zetesek viszszahelyeztetése várandó, a midőn az öszszes szerzetes- 
rendek visszahelyezéséről, ha az Égieknek úgy tetszik, valahára tár
gyalás fog intéztetni. A többiben mivel a kegyes királyi intézvény 
határai, kitűzött idői és megszorításai nekünk mindenkép nem isme
retesek, csak ezektől elvontan fejeztük ki az igazzal és tisztességgel 
határos véleményünket. Erőszakkal pedig ahhoz ragaszkodni nincs 
szándékunkban. Azért is, azon esetre is, ha Mlgod · intézkedései len
nének valósitandók, a melyek pedig az uj parochia behozatalával a 
legjobban lennének összegyeztendők, tanácskozásainkat megtettük és 
amily gondoskodást tehettünk, megtettük. Különösen a mi társula
tunk olvasó kanonobja a neki átadott legfőbb egyházi igazgatást, 
mint az apostoli Syndicatussal öszszeférő jótéteményt elfogadta. Két 
kazulát adott ajándékul. Azonfölül misebort és ostyasütésre szüksé
ges lisztet, úgy szintén gyertyapótlékot, a templom jövedelme hiá
nyában ingyen megígérte. Sekrestyést is, Mlgod ajánlatára, mint al
kalmasat kijelölte, t. i. az itt időző Leopold, sz. Domonkos-rendi segéd
társat. Egy volt hátra, Tornyossy úr, a szerződvény megkötésére, de 
vele nem mehettünk semmire sem, mert az előbb általa kért administrá- 
lást elfogadni nem akarta, hacsak 350 frtnyi illetménynyel segítségül 
elláttatni nem fogna. Ennek tisztét és helyét Galy sz. Domonkos
rendi atyának vélnők adományoztatni, a ki talán társat is szerezne 
maga mellé és igy a szombathelyiek példájára, övéinek viszszahelyez- 
tetését siettetné. A melyek általunk ilyképen intéztetvén, midőn 
azokat előrebocsátott véleményünkkel beterjesztjük, a kegyekbe és 
kedvezésekbe ajánlottan maradunk a szokott tisztelettel, a Mlgos és 
fötdő püspök urnák legalázatosabb káplánjai: Váczon, 1797. január
27-kén. A váczi káptalan. (Erre viszszaérkezett a válasz 1797. feb
ruár 1-én. *

Egyébiránt, a püspöki irodában egy jókora csomagban számos 
iratok vannak, melyek ezen egykori sz. Domonkos-rendi templomra
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stb. vonatkoznak, s e czimmel látvák el: „Elenchus Actorum, Intima
torum, Repraesentationum et aliorum Scriptorum, in hoc Fasciculo: 
Actorum, circa Translationem Parochialium Functionum, ad Ecclesiam 
olim Dominicanorum Vaciensium, ah anno 1812—1814. interventorum, 
reperibilium, ad ordinem chronologicum redactus. “

Továbbá, a nmlgú magyar kir. udvari kamara 1801. sept. 1-re 
tűzvén ki az eltörölt sz. Domonkos-rendiek majorjában! házukat az 
árverési eladásra, ezen napi ülésen a tanács, minthogy azon ház a 
város szállásháza szomszédságában van és más ezen várost illető fon
tos okok miatt is, a városra nézve igen hasznos volna, egyhangúlag 
bizottságot küldött ki az árverésre a tanács, t. i. Drohny Antal bírót 
és Mitierhoffer Adámot. (Ld. a városi jkönyvet e napi ülésről az 597. 
sz. a.) — Az október 9 ki ülésen a nevezett biró már előmutatta a 
szerződvényt, mely szerint, az érintett árverésen, a város részére 
1623 írton a házat megvette, mely szerződvény a megerősítésig is 
az irattárba tétetni végeztetett. (Ld. a jkönyvet e napról, a 666. sz. 
a) — 1802. jan. 8. Ezeu házat a város Götter Ferencz flauérosnak, 
saját kérelmére, a jövő sz. Györgytől kezdve, évenkénti 35 frton 
bérbe kiadta, t. i. 2 szobát, konyhát, kamarát, padlást, egy nagyobb 
és más kisebb pinczét, ide nem értve a kertet, oly kikötéssel, hogy 
ennek deszka-keritésére is gondja legyen, nehogy a szomszédok által 
elpusztittassék. — Ápr. 13. Mikeszka János, váras főkamarása a ta 
nácsnál kérdést tesz: vájjon az eltörlött döméseknek az elmúlt évben 
a váras által megvett kertje eladassék, vagy haszonbérbe adasséb-e 
ki ? Az eladást elhalasztani végezte a tanács és a többet ígérőnek 
haszonbérbe leendő kiadása a biró és kamarásra lön bízva. — Május 
15. A volt dömések ezen házát, ott a katona-lak (Quartir-Haus) mel
lett majornak használta a város is, melynek pajtája elrekesztett részét 
árverés utján, Herl Máté pénztárnok évenkénti 15 írton haszonbérbe 
vette ki.

Ugyanezen 1802. aug. 10. ülésen előfordul tdő Kulcsár atya, sz. 
Domonkos-rendi, a ki Kultsár Adóm városi alkamarás urnái lakott. 
Ezen szerzetes-áldozár után az ő rokonaira a galamb-utczában egy 
ház maradott. — A kincstári árverésen a város által megvett egy
kori dömések majorjához tartozó kertet Schádl Mihály köteles nyári 
használatra 20 frton kivette haszonbérbe. (Decz. 17. ülésen.) — 1803. 
márcs. 28. Mészáros István ár, a kamarai uradalom maróthi tiszt- 
tartója és egyszersmind a főpénztár kezelője megjelenvén, JÜróbny 
Antal bíróságban az eltörölt sz. Domonkos-rendi atyáknak 1801-ben 
árverés utján 623 frton a város részére megvett majorját a városnak 
teljes jogú birtokába átadta és annak említett árát a városi pénz
tárnoktól fölvette. — 1810. május 18. Herl Ádám cseréprakó-mester 
végrendelete 3-dik pontja szerint P. Okensus János sz. Domonkos- 
rendinek sz. misékre 10 frtot hagyott. — Aug. 21. Herl Ferencz réz
műves, Ernszt József kalapos és Firprajer József pék mestereknek 
püspök ő mlghoz beadott és vélemény-adás végett a tanácscsal közölt
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folyamodványuk, melybeu a volt Dominicánusok, most pedig az el- 
agott papok lakánál lévő és házaik végével öszszeszegellő kertnek egy 
részét, mintha az azelőtt is az ő házaikhoz tartozott volna, ismét 
az ő birtokukba bocsáttatni kérték, főiolvastatván, végeztetett: Je
lentessék -meg tek. praefectus urnák, hogy e tárgyban sem jegyző
könyvek, sem valami más iratok nem adnak fölvilágositást a végre, 
hogy ama kertnek itt szóban levő része hajdan a nevezett folyamo
dók házhelyeihez tartozott volna. A mennyire idősebb lakósok és 
némely tanácsbeli urak emlékeznek, mondják, hogy azon szegletház
nak, melyet most Beálló Demeter görög bir, hajdan birtokosa, Kmoch 
úr, mintegy 30 és néhány évek előtt, a tek. úriszék előtt pert indí
tott, s alapul ő is, mint a folyamodó Béri, pinczéjének azon kert alá 
benyúlását vette ; de keresetétől elüttetett, azonban mily oknál fogva, 
erre nem emlékeznek. Azért erre nézve jó lenne a megkivántató is
meret végett az úri-szék régi jköuyvét felütni.

Már ezennel bezárjuk itt a nemes Vácz város kebelében mint
egy 86 évig létezett sz. Domonkos-rendi második kolostor történel
mét, azt kívánván, hogy az abban sz. buzgalommal működött díszes 
szerzeti tagoknak itt mindenha áldásban legyen az ő emlékezetök; a 
hívek lelki üdvére irányzott sz. törekvéseiket hálás kegyelettel emle
gesse az utókor, s az egykori, most is u. n. „ fehérek“ emléke Váczon 
örökre a dicsfényben ragyogjon !! . . .

C) A sz. Ferencz-rendi váczi kolostor története.

1. §. E rendház a la p ítá sá ra  vonatkozó események.
Tudjuk, mily sokat szenvedett hazánk a mohácsi vész után, az 

egész országot elözönlőit török-iga alatt; de a rég óhajtott áldott 
béke visszaadatván hazánknak, az ősi kath. religió is gyarapulásnak 
indult és a mint a kath. hívek száma, valamint másutt, úgy ezen 
városban is növekedett, s az már szépen emelkedvén, a leggondosabb 
és jámborabb főpásztor, gr. Althánn M. Frigyes, a sz. r. e. főmgú 
bibornoka, a lelki munkások .számának növeléséről is gondoskodni 
kezdett, mikép ez az itt sorban közlendő érdekes okmányokból szé
pen kiderül, melyek nemcsak a Váczon megalapítandó sz. Ferencz- 
rendi kolostor keletkezésére, hanem sok egyebekre is világot vetnek. 
— Igen szép tartalmú ezen nagy főpapnak azon okirata, melynél 
fogva az Üdvözítőről nevezett rendtartomány Ferenszes atyáinak 
Váczon kolostor- és templom-építési helyiségül a régi, a török-har- 
ezok alatt elpusztított vár helyét, e városban a legszebb pontot 
adományozta. Ezen okmány honi nyelvünkre téve igy szól:

„T. ez. Adjuk emlékezetül, jelentvén mindazoknak, a kiket illet, 
hogy mivel Mink a Krisztusban tdő Roll Péter atya, a sz. Seraphi
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rend legszentebb Üdvözítőről nevezett rendtartományának főnöke 
(Minister Provincialis) által Hozzánk az iránt intézett alázatos fo
lyamodványára, miszerint Mink e seráphi rendet ezen püspöki váro
sunkba befogadni méltóztatnók és ezért illő alázattal esedezett, úgy 
szintén tekintetbe névén és figyelvén azon üdvös és buzgó érdemekre is, 
melyeket ezen szent rend már említett tartományának atyái és testvérei 
ezen püspökségünk megyéjében maguknak szereztek, főkép azon idő alatt, 
midőn ezen Magyarország legnagyobb része az ottomán zsarnokságnak, 
tudniillik a keresztény név természetes ellenségének igáját tűrni és az 
alatt nyögni vala kénytelen, a kath. hit föntartására, azon időtől mostanig 
buzgón és állandóan a leghasznosabban szolgáltak, a szegedi, gyöngyösi 
és szécséni kolostoraikból, valamint a füleki és jászberényi székházaikból 
kirándultak a rendi testvérek és ezt a jövőre is hasonló áhítattal és buz
galommal teendik, főképen pedig látván azt, hogy ezen részek kettős 
eretnekség, t. i. Luther- és Kálvinéinak, hullámai által nyugtalanit- 
tatnának, de megfontolván azt is, hogy a lelkek üdvéért izzadó 
egyének kiküldetésével és e czélra a távolabbi kolostorokból ide 
menesztendőkre nézve a legnagyobb fáradalmak és az utak kellemet
lenségei következnének, azért is még, hogy a nevezett Üdvözítő tarto
mányának a Ouna-fólyó partján még sehol sem volna építve kolostora, 
ahova a saját épületeik és szükségeikre és az egész rendtartományéira 
szolgáló anyagokat és a már mondott folyón szállíttatni szokott 
egyebeket is lerakhatnának és megőrizhetnének. így hát Mink a mi 
pásztori tisztünknek mindenképen eleget tenni igyekezvén, az Isten 
dicsőségének gyarapítására, a lelkek üdve előmozdítására és az ősi, 
egyedül üdvözítő római kath. hit elterjesztésére, elhatározott lélekkel és 
ezen váczi székesegyházunk káptalanatdő testvéreinek előleges tanácsa 
és egyhangú beleegyezésével, az említett seráphi sz. rend föntneve
zett legszentebb Üdvözitőrőli tartományának ugyanazon atyáit és 
testvéreit ezen váczi püspöki városunkba bebocsátandók és befoga- 
dandókul és ugyanazoknak méltán és igazságosan, telket és helyet 
kijelölendőül és kibasitandóul határoztuk el, amint is tényleg és 
mostanság az alsó részén a városnak, tudniillik a régi várban vagyis 
az elrombolt erődben (de úgy, hogy az erősség romjait és az ott levő 
köveket az ő állapotukban megmaradni hagyják és ezekben sértet
lenül maradjon fönn mindenkor ő fölségének, mint a föld legfőbb 
urának legkegyesebb akarata és beleegyezése) ily helyet megnevezünk 
és kijelölünk, a melyre is a Syndicus, vagy mint nevezik, lelki jó
akaró Metolcovits János György közbejöttével a valóságos birtoklásba 
ugyanazokat bevezettettük. Remélvén, hogy ez a püspökségben! 
utódaink előtt is nagyon fog helyeseltetni. Adatott Vácz püspöki 
városunkban, tudniillik szokott székhelyünkön, 1719. évi ápril 14-kén 
N. N. (P. H.“)

Ezen intézkedésének jóváhagyásáért a nagy föpásztor ezen kér
vényt menesztette az Uralkodó színe elé : „Cs. kir. Fölség 1 Legke
gyesebb Urunk! Azon iszonyú papszükség, melyben a török-iga ál
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tál oly hosszú Ideig elnyomott megyém tényleg még máig is szenved, 
oda indította az én kedélyemet, hogy a lelki segítségről, mindazon 
juhocskáim lelki üdvére, kik a sz. római kath. anyaszeníegyházban 
léteznek benn, mind pedig az azon kívül tévelygőkére, tőlem telhe- 
tőleg gondoskodjam. Annálfogva szerzetes férfiakról és pedig a seráphi 
rend, sz. Ferencz reformált szerzeteseinek az én váczi székvárosomba 
leendő bevezettetésekről intézkedni annál kevésbbé kételkedtem, minél 
bizonyosabb valék arról, miszerint ebből a kath. hitnek nem csekély 
gyarapodása leend, ezen és egyéb fontos okok tekintetéből az Üdvö
zítő szerzet-tartományának sz. családja tagjait nemcsak bevezetni, 
hanem a székház és idő folytán konvent, építésére, ott nekik helyet 
kijelölni elhatároztam, de nem más föltétel alatt, mint amennyire 
Fölséged legkegyesebb beleegyezését megadni méltóztatnék; amiért 
mind az én nevemben, mind pedig ugyanazon rendtartományéban, 
ezennel Fölségedet a legalázatosabban és esedezve kérem ; és ezt 
annál nagyobb bizodalommal, mivel nem kételkedem, hogy Fölséged- 
nek tudomására van, miszerint hajdan, főkép a török időkben is, azon 
rendtartomány ezen egyházmegyében mily nagy szolgálatokat tett a 
keresztény népnek a hívek lelki üdvéért, úgy annyira, hogy annak 
kell tulajdonítani kizárólag azon részeken az evangéliumi mag meg- 
megtartását. Azonkívül elhagyva egyéb igen fontos okokat, azok 
mellett küzdeni látszik, hogy ezen szerzettartománynak több szék
háza és konventjei még nem bírnak a szükséges épületekkel, épen- 
séggel nincs ezeknek a Duna mentén oly helyók, ahol az érintett 
épületekre szükséges anyagokat öszszehordatnák, lerakatnák és aztán 
az illetőknek kioszthatnák. És noha ugyanazon rendnek Máriatarto- 
mánya ez által az ő részére sérelmet fölmerülni tételezne föl, de azt 
valóban semmiképen bebizonyítani képes nem leend, mivel ezen uj 
székház által a budai, esztergomi és pesti konventeknek soha semmi 
időben, főképen pedig az u. n. Lazary-szerzödés után, Váczon kére
getés nem járna, hanem régóta az Üdvözítő rendtartománya szécsényi 
kolostorának lett az odaengedve; mihez járul magának, a Lazary- 
szerződésnek tartalma is, melynél fogva a Máriatartomány atyáinak 
csak két mértfóldnyire engedtetik meg Pest városa körül a kéregetés, 
a mely határokra szólnak a dicsőséges emlékű császárok és Magyar- 
ország királyainak, Fölséged elődeinek, Leopold és Józsefnak a ne
vezett Mária-tartoruány által fölhozni szokott legkegyelmesebb intéz- 
vényei. A melyekből Fölséged a föntemlitett ellenzés meg nem áll- 
hatását bőven és legkegyelmesebben megismerni méltóztatik, mint
hogy Vácz fönnérintett konventek mindegyikétől, a köztudomás sze
rint, 4 mértföldre fekszik és igy az előbb említett legkegyesebb cs. 
kir. intézvények és a Lazary-szerzödés által ezekben nem foglaltatott 
benn s alattomban sem értetődhetett. Ennélfogva a fönt kitett igen 
fontos okok megfontoltatván, a legerősebben remélem, miszerint ezen, 
az igazság és méltányosságon alapuló legalázatosabb folyamodványom 
Fölséged legkegyesebb tekintetét megérdemleni fogja, a kinek lábai-
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hoz borultan, magamat és a föntnevezett Üdvözítő rendtartományát 
és az egész egyházmegyémet cs. kir. legmagasabb kegyei és védel
mébe ajánlva, alattvalói alávetéssel öröklők Fölségednek stb.“ (Kel
tezés nélküli másolat, de az okmány 1719. évben Íratott.)

A hívei lelki üdve érdekét oly igen szivén viselő nagy főpásztor 
az ország akkori korlátnokát is kérte, a többi közt, hogy ezen ügyet 
hathatós befolyásával támogatni méltóztatnék. így ir ugyanis neki: 
„Nemkülönben azt is megírnom kell Nmlgdnak, hogy sz. Ferencz 
seráphi rendje Üdvözítőnkről nevezett tartományának főnöke e napok
ban nálam lévén, az iránt könyörgött, miszerint engedném meg nekie, 
hogy Váczon székházat, és idő folytán konventet, emelhessenek (ép
ségben maradván () Felségének, mint a föld legfőbb fejedelmének 
legkegyesebb engedélye és beleegyezése), a nevezett Üdvözítő tarto
mánya indokait és alapos okait tekintetbe véve, valamint abban is, 
hogy midőn az ottomán zsarnokság igája alatt, mely akkor ezen ré
szeket önkénye szerint kormányozta, alig lehetett a hívek lelki üd
vére a lelkipásztorok segélyét alkalmazni, ezen Üdvözítő tartomány az 
egyéneknek a kolostorokbóli folytonos kiküldése által a hath, hit megtar
tására minden serénységöket fáradhatlanul kifejteni el nem mulasztotta, 
hanem mostanság is ezen egyházmegyémnek, mely különben nagyobb 
részben az eretnekség által volna beszenyezve, serényen és állandóan 
szolgálna a szegedi, gyöngyösi konventek, meg a füleld és jászberényi 
székházakból. De meg hogy a Dunapartján még sehol kolostora nem 
volna, hogy e jótéteménynek örülve, onnét a többi konventeket is 
segíthetné. És igy hát Nmlgodat is az iránt megkérendőnek tartottam, 
hogy midőn majd az Üdvözítő-tartomány főnök atyja, Ő Fölségének 
az iránt adandó kegyes beleegyezése végett a legalázatosabb folya
modványát tenné, azt Nmlgod kegyesen pártolni méltóztatnék, mert 
annak nem áll ellene a Lazary-szerzödvény, mely a konventeket nem 
engedné meg két mértföldnyire emeltetni föl, tehát a pestieknek, a 
kik Vácztól 4 mérföldnyi távolságra vannak, mi sérelmök sem lehetne, 
hanem azoknak két mérföldre kényelmes kéregetés, ezeknek meg 
iszonyú nagy jótéteményök leendne. A ki egyébiránt magamat és az 
említett Üdvözitő-rendtartományt Nmlgod szokott kegyeibe ajánlva 
maradok stb.“ — (Keltezés nélkül, de ez is 1719-ben íratott.)

Hogy a sz. Feréncz fiait a nagy püspök Váczon csakugyan 
letelepíthesse, iratában egy főpásztorhoz is fordult, mely igy hang
zik : „Főtdő Kasé István urnák, választott belgrádi püspöknek és 
pécsi nagyprépostnak, stb. nekem legtiszteltebb Urnák. Szombathelyen. 
Krisztusban főtdő atya, nekem legtiszteltebb. Üdvöt és az én szolgála
taim ajánlását. Azon indulatnál fogva, a melylyel a szent seráphi 
rend iránt mindenkor viseltetem, hogy itt Vácz püspöki városomban 
az Üdvözítőről nevezett szerzett tartománynak székhazat és idővel kon
ventet építeni megengedtem, nem kétlem, miszerint főtdő atyaságod 
ezt azon rendtartomány ntdő Főnökének tudósításából bővebben meg
érteni fogja. És mivel ugyanazon beleegyezés és az én szabad intézhe

ti
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désemnek a tdö Mária-tartomány nyíltan ellenmondani és minden tőle 
kitelhető módon ellenkezni nem átallana, ahonnét nemcsak egyenetlen
kedések, vetekedések és súrlódások, az ezen sűrűn elterjedt eretnek- 
séges részeken, hanem nyilvános botrányok is könnyen eredhetnének. 
Már pedig az általam megfontolt indokok és erős érveknél fogva, de 
meg azért is, hogy midén az Ottoman zsarnok idején, mely ezen része
ket vad önkénye szerint kormányozta, alig lehetett a hívek lelki üdvére 
nézve valami lelkipásztori segélyt hozni, ezen legszentebb Üdvözítő szer
zettartománya az ezen vidékem kolostoraiból folytonosan kiküldött egyénei 
által, a hath, hit föntartására minden serénységét és iparkodását föl
használni soha el nem mulasztotta, hanem máig is ezen, kettős eretnek
séggel, t. i. a Luther- és Kálvinéval nagyobb részben bemételyesett egy
házmegyémnek, részint az eretnekek megtérítése, részint pedig az egyházak 
lelkipásztorainak nyújtott üdvös munkájúk által, serényen és fáradhat- 
lanul szolgálna. Továbbá annál fogva is, hogy e rendtartománynak 
a Duna partján még sehol sem volna építve kolostora, (ahol az épít
kezések és egyéb szükségesekre megkivántató anyagok, melyek az 
egész rendtartományra nézve szolgálnának és a Dunán szállíttatni 
szoknak, lerakatni és innét máshová elszállittatni foghatnának;) el
lenben pedig a Mária-tartomány Pozsony, Győr, Komárom, Esztergom 
és Pest várnsokban a szükséges konventekkel eléggé ellátva volna, 
helyesebbnek találtam hát ezen ügyben az Üdvözítő rendtartományát 
támogatni és pártfogolni. Minélfogva jónak láttam főtdő atyaságodat 
hivatalosan és egyszersmind tiszteletteljesen megkeresni, miszerint a 
föntebb érintett okoknál fogva a nevezett tartományt, vagyis a Bold. 
Szűz Máriáról czimzettet, arra inteni, hogy főképen az eretnekek 
között ilyen botrányos egyenetlenkedéstől elállani és inkább az egy
más iránti testvéri békeségre buzdítani, ezen legszentebb Üdvözítő 
tartományát pedig az én szabad intézkedésem és megegyezésem sze
rint megerősíteni ne terbeltetnék, engem pedig továbbra is ezen sz. 
rend előmozdítására törekvő hasznos szolgálatokban készségesnek 
leendni méltóztatik majd tapasztalni, a mit ezután is tenni szándé
kozom és sz. imáiba magamat ajánlva öröklök.“ (Keltezés nélküli, 
de ez is 1719. évben íratott.)

Majd a fensőbb hatósághoz irt ezen ügyben a sz. törekvésű fő
pásztor, s ezen irata igy hangzik: „Nmlgu m. kir. udvari kanczel- 
lária, legtiszteltebb és becsülendő Uraim ! Azon tekintetben, vájjon 
tudniillik az Üdvözítő tartománya szerzetes atyáinak ezen Vácz váro
sába bevezetése által, egy másik, a Mária-tartomány szerzeteseinek, azok 
kéregetése tekintetében valami sérelem és kár okoztatnék-e ? hogy minél 
előbb értesítést küldenek be, a mit a nmlgú kanczellária nekem meg
hagyni méltóztatik ! annak iratából, melyet a kellő tisztelettel .meg
kaptam, jól megértettem. Minélfogva tekintve é3 figyelve azon 
Lazary-egyezségre, mely parancsolja, hogy a két rendtartományban a 
szomszéd konventeh kéregetést területének két mérföldnyi távolságra lehet 
csak terjedni, minthogy pedig a Mária-tartomány a Duna ezen részé
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ről csak a pesti konvent részére hoz fel tiltakozása legfőbb alapjaul 
valalami sérelmet, minthogy a Dunán innen több rendházai nincse
nek, melyekből a kéregetők ide hatolhatnának el; már pedig tudva 
van, hogy Váczról Pest 4 mérföldnyire van távol, ahonnét következ
nék, miszerint nemcsak a föntérintett Lazary-féle rendelvény erejénél 
fogva minden egyes konvent kéregetésére két mérföld szolgál kényel
mesen, hanem azon föl ül a pesti konventnak a Kecskemét felé és a 
solthi járásban is 4 és több mérfoldnyi szabad kéregetése van. Mi
nélfogva az állítólagos sérelem és ellenkezés alapjai elhárítva lévén, 
még más okok és érvek is küzdenek az említett legszebb Üdvözítő 
tartománya mellett, t. i. ez még a török zsarnokság igája alatt, mi
dőn a vácz-egyházmegyei kereszténységnek lelki üdvére föképen 
alig lehetett valami parochusi segélyt nyújtani, a kolostorokból ki
küldött rendi egyének által a kath., hit föntartására minden serény- 
séget fáradhatlanul felhasznált és máig is ezen, kettős eretnekséggel 
megmételyezett, nagyobb részben beszennyezett egyházmegyének, az 
eretnekek megtérítésében és másképen is a szegedi, gyöngyösi és 
szécsényi konventekhől, úgy szintén a f’ülekj és jászberényi székhá
zakból serényen és állandóan szolgál. Továbbá ezen rendtartomány
nak a Duna parton még eddig semmi rendháza sincs, mely folyó jó
téteményének örvendhetne és a többi koventeket is a szükséges 
anyagokkal onnét segíthetné; ellenben a Mária-tartomány szerzete
sei a pozsonyi, győri, komáromi, budai és pesti konventekben ily 
előnynek, a köztudomás szerint, örvendhet. Az én sommás érvem pe
dig abban öszpontosul, hogy miután az egyházmegyei paroehusokban 
jelentékeny hiányt és szükölködést tapasztalok, annálfogva, hogy 
mig a hittudományi tanulók az ő tanfolyamukat végezve/a parochi- 
ákra kiküldhetők lesznek és mig az egyházmegye elengedő egyének
kel ellátva lesz, az előbb elsorolt érdemeknél fogva, az itt szóban 
levő bevezetett szerzetes atyák az ily hiányt derekasan pótolni és 
egyszersmind az eretnekek megtérítésén is fáradozni képesek fognak 
lenni. Minélfogva a fönt elsorolt okokat és érveket ezen őszinte ér
tesítésembe foglalva, ezt a nmlgú kanczellária elé beterjeszteni akar
tam, bensőleg esedezvén, miszerint megismervén amaz állítólagos sé
relem semmiségét, a gyakran említett Üdvözítő rendtartományát, az 
ő alázatos kérvényét illetőleg, ő cs. kir. Fölségénél, a legkegyelme- 
sebb megerősítésre nézve, a már említett bevezetésemet illetőleg, az 
érintett óvatosság mellett, a megadandó jóváhagyást hathatósan elő
mozdítani méltóztatnék, a nmlgú kanczellária ezen kegyességét én 
méltóképen viszszaszolgálni el nem mulasztandom, valamint az annyi
szor említett legszentebb Üdvözítő szerzettartománya pedig ugyan
annak jólétéért bocsátandó buzgó imáiban az Istent kérni megszűnni 
nem fog. A többiben magamat tapasztalt kedvezéseibe ajánlva örök
lők.“ (Keltezés nélküli, de ez is 1719. évben íratott.)

A nmlgú m. kir. udvari kanczelláriához a Mária-tartomány ia- 
mételve is terjesztett föl folyamodványokat és ezekhez mellékelt kü
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lönféle okoskodásokat és egyéb felhozásokat, melyek mind a váczi 
Ferenczesek székháza lerontását czélozták. Ezeket az előbb érintett 
kanczellária a legszentebb Üdvözítő tartományának főnökéhez válasz
adás végett áttévén, ez ezen iratokra egy hatalmas „ Memóriáié “-t 
terjesztett föl a maga és rendtartománya nevében, melyben a Mária- 
tartomány ellenkezését teljesen megtörte és semmisítette. (Ezen nagy 
terjedelmű emlékirat is keltezés nélkül van, de ez is 1719. évben íra
tott. Igen csinos, ivrétben, 6 levél és féloídaíra terjedő, szerzetes-irás, 
erős papíron, a szövegezés remek latinságú.)

A váczi és pesti sz. Ferencz-rendiek közötti súrlódások aktái a 
kéregetésre nézve a váczi püspöki irattárban 2 nagy csomagban sok-sok 
iratot foglalnak magukban. Ezek elseje az, hogy a Mariánusok til
takoznak a váczi káptalan előtt a váczi sz. Ferencz-rendi kolostor 
létesítése ellen. Noha ezen ellenkező és tiltakozó szerzettartomány 
minden egyházi és világi főhatóságoknál szót emelt szeretetlen és 
szűkkeblű érdeke mellett, mégis kitűzött czélját, a melyért annyit 
küzdött, el nem érhette a legfelsőbb helyen; mert gr. Althánn M. 
Frigyes főpásztor apostoli buzgólkodását ott a legszebb siker koro
názta. Ugyanis III. Károly magyar király, e néven mint római 
császár VI., az üdvözítő rendtartománya szerzeteseinek Vácz váro- 
sábani letelepedését jóváhagyta és megerősítette.

2. §. A v á c z i  sz.  F e r e n c z - r e n d i  a t j y á k  l e t e l e p e d é s é t  
m e g e r ő s í t ő  k i r á l y i  o k má n y .

Ezen, nemcsak váczi, hanem az egész, Üdvözítőről nevezett szer
zettartomány minden konventjeit megerősítő nevezetes kir. okmány honi 
nyelvünkön így szól: „Mi VI. Károly a rómaiak választott, mindig 
gyarapító császára stb. stb. Adjuk emlékezetül jelen sorainkban 
mindazoknak, a kiket illet, hogy a mi hívünk, tdő, tekintetes és 
nsgos Mihály Frigyes, váczi püspük, Althánn, a sz. római birodalom 
grófja, Goldpurg és Mihrstetten szabad bárója, sz. Péter tapolcsai 
apátja, a mi, a Mindenszentekhez czimzett királyi cseh kápolnánk 
és a sz. Kozma és Damián boleszlói társas-egyház prépostja, az 
olmuczi és varsói székesegyházak kanonokja és nemkülönben a mi 
tanácsosunk; valamint a szerzetes atya és testvér Poll Péter, a leg
szentebb Üdvözítő czime alatt Magyarországon, a reformált kisebb 
atyafiak seráphi sz. Ferencz szigorúbb tanácsát követő rendjének 
akkor tartományi főnöke, az ő és ugyanazon rend többi, e tartomány 
szerzetes atyái és testvérei nevében is és személyeikben, elénk ter
jesztettek és bemutattak, valami bizonyos alapítványi levelet, egy
szerű papíron, nyílt alakban kiállítva és a Vácz püspöki városban, 
a most folyó 1719. évi ápril 14-kén keltezettet, a nevezett váczi 
püspök keze aláírásával és szokott pecsétével annak alsó szélén rá
nyomva megerősítettet, a melynél fogva a nevezett váczi püspök, gr. 
Althánn Mihály Frigyes, az áhitat buzgalma és egyéb kegyes, ott
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bővebben kifejezett üdvös okok és indokok által indítva, a főnt ne 
vezett sz. Ferencz seráphi rendje legszentebb üdvözítőnkről nevezett 
tartománya szerzeteseit az emlitettt Vácz városába befogadta és azo
kat az e végre kihasított telekre, mint kijelöt helyre, valódi birtok
lással, a maga módja és redje szerint, bevezetettekül tekintetni el
ismerték, az alábbi tartalomnál foga. Könyörgőleg léptek hát Fölsé- 
günk elé, a nevezett váczi püspök, gr. Althánn, mint alapitó, nem
különben a fönt mondott Moll Péter atya és testvér nevei és szemé
lyeiben és az egész fönt nevezett tartomány nevében, a legmélyebb 
folyamodványnyal a legalázatosabban esedezve, miszerint minden azon 
alapítványi iratban foglaltakat helyesek, kedvesek és elfogadottakul 
tekintsük és kiváltsági levelünkbe igtassuk és írassuk, királyi tekin
télyünkkel jóváhagyjuk, helyeseljük és a mi királyi belegyezésünkkel 
megerősítsük és hogy ugyanazon atyák és testvérek és az egész fönt 
nevezett rendtartomány és azok egyetemes utódaik részére azon ala
pítvány-levelet örökre érvényesítsük, kegyesen megerősítsük és azon- 
fölül az említett Moll Péter atya és testvér, az annyiszor ismételt 
rendtartomány nevében is az iránt a legalázatosabban esedezett, mi
szerint Mink tudniillik, legfőbb cs. k. tekintélyünknél fogva, ugyan
azon, legszentebb Üdvözítő nevezett tartománya szerzeteseit és azok 
öszszes utódait, nemcsak a most újon nyert székház és váczi alapit- 
ványbaniakat, hanem a minden és egyes konventek és székházakban 
lévőket is, a közönségesen „Lázáry"-nak nevezett kihasitás erejénél 
fogva, a melyet már Mint azelőtt kegyelmesen jóváhagytunk és meg 
erősítettünk, a melyek is az Üdvözítő fönnérintett tartományához 
tartoznak, alább névszerint elsoroltatnak és bizonyos jelezvényben 
fölsorolva, alázatosan élénk terjesztettek, őket a kéregetések szabad
ságában és a szokott gyüjtögethetésben, a határok között, azon Lá- 
záry-kihasitás szerint, tudniillik a dixnántúli részeken, a Duna és 
Nyitra folyók pártjáig (kivévén egyedül a pesti konventet, mely a 
Mária-tartománynak Ítéltetett oda, ennek engedtetvén oda, határo
zott kifejezéssel, a gyűjtögetés vagy kéregetés a hoszszában és szé
lességében Pest városától két mérföldnyire fekvő helyeken), a kitű
zött és megállapított határok között, szabadon és sértethetlenül 
gyakorlandó kéregetésben kegyelmesen védelmezni és megtartani s 
különös cs. kir. ótalmunkba fölvenni méltóztatnék; a mely alapít
ványi levélnek ugyan tartalma igy következik: (Ld. föntebb.)

„A jelez vény pedig, vagyis a fönt mondott konventek és székha
zak sorozata imez: gyöngyösi, szegedi, szakolczai, kassai, galgóczi, 
sebesi, körmöczi, sztroplcói, homonnai, pruszkai, szendrői, beczkói, kecs
keméti, eperjesi, szécsényi, egri és okolicsnai konventek. Sxékházak pedig: 
bártfai, váradi, fülekí, jászberényi, lévai, szolnoki, zsolnai, nagyszöllösi, 
debreczeni, temesvári és kaplyoni és most már a váczi is. — Mink te
hát az említett váczi püspök, gróf Althánn és az Üdvözítő ismételt 
tartománya szerzetes atyái és testvéreinek alázatos esedezését, melyet 
Fölségünk elé terjesztettek a szokott módon, kegyelmesen meghall
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gatván és jóságosán helyDenhagyván, mind azért, mind pedig a ke
gyes, Fölségünkkel együtt született buzgalom és tiszteletnél fogva, 
melylyel ezen sz. szerzet és az ő alapítója, seráphi sz. Ferencz iránt 
viseltetünk, úgy nemkülönben kegyesen tekintetbe véve ugyanazon Üdvö
zítő tartományának azon részeken, midőn még a török igája alatt hu
zamos időkig nyögtek, a hívek leikeinek serény gondozását és az isteni 
ige hirdetését és a törökök általi sok féle üldöztetésüket, háborgattatásai- 
kat, kegyetlen veréseket, bebörtönözéseket, iszonyú kinzatásaikut és az 
Istenért és a lelkek üdvéért békével eltűrt megöletésöket, az itt föntebb 
közbeszőtt, ki nem vakart, el nem törölt, sem pedig valamely részé
ben nem gyanús és ezen kiváltsági iratunkba szóról-szóra, megrövi
dítés és valami megnagyobbitás nélkül beigtatott alapítványi levelet, 
úgy amint ebbe beírva van, minden tartalma, záradékai és ezikkeivel 
együtt kedvesek és elfogadottakul tekintve, a mi cs. kir. tekinté
lyünkkel nemcsak jóváhagytuk, helyeseltük és királyi beleegyezésünk
kel érvényesítettük és a fönjegyzett Üdvözítő tartománya szerzetesei 
és azok egyetemes utódai részére, örökké érvényesül kegyelmesen 
megerősítettük: hanem egyszersmind a gyakran ismételt legszentebb 
Üdvözítő tartománya szerzeteseit és azok öszszes utódait, a fönt el
sorolt monostorok, vagy konventek és székházakra nézve, a melyek
nek tudniillik tényleges birtokukban léteznének, valamint a kérege
tések és gyűjtéseket illetőleg, melyek őket a fönt mondott Lázáry- 
kihasitás szerint megilletik, hogy azokat zavartalanul gyakorolhassák, 
jóságos védelmünkbe, különös ótalmunkba és a mi cs. kir. pártfogá
sunkba, kegyelmesen fölvettük, sőt fölveszszük, elfogadjak, jóváhagy
juk, helyeseljük, érvényesítjük, megerősítjük és a mi kegyelmes 
királyi beleegyezésünket és egyszersmind jóakaró hozzájárulásunkat 
adjuk. Ezen titkos pecsétünket, a melyet, mint Magyarország királya, 
használunk, rányomva ezen okmány érvénye és bizonyítékául szol- 
gálandván. Kelt a mi hívünk, nekünk kedvelt, tekintetes és nagysá
gos gr. Illés-Házi (de eadem) stb. stb. a mi mondott Magyarorszá
gunkban magyar udvari kanczellárius keze által, a mi Bécs váro
sunkban, Osztrákhonban, október hó 30-kán, 1719. évében az Urnák, 
országlásaink, a rómainak IX., a spanyolnak XVII., Magyarország
nak pedig, Csehhonnak és a többieknek IX. éveiben. Károly. (P. H.) 
— Gróf Illés-Házi Miklós.“

Ezen nyílt alakú okmánynak az eredetivel mindenben meg
egyező hiteles másolata van meg e kolostor irattárában jó erős pa
pírra írva. — Megjegyezzük itt, miszerint végre 1723. febr. 23-kán 
kelt határozat és szerződvény erejénél fogva, melynek eredetije Ró
mában, az u. n. reformált sz. Ferencziek általános ügynökének irat
tárában őriztetik, a dolog örök emlékére, kijelöltetnek az Üdvözítő 
és Bold. Szűz Mária Ferenczes tartományainak kéregetési és gyűjtési 
határai és területei, kijelölésével az eddig pörös helyeknek minden 
konventra nézve. (Ld. ezen érdekes okmány-másolatot a v. püspöki 
irattárban, mely igen finom apró betűjü irás.)
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3. §. A m e g a l a p í t ó t t s z .  F e r e n c  z - r e nd i  k o l o s t o r  
e l ő t ö r t é n e l m e  s e g y e b e k .

A már többször említett gr. Althánn M. Frigyes főpásztor ke
gyes alapítványa folytán, mikép az imént közölt okmányok szépen 
bizonyítják, fölülmúlva lévén minden érintett akadályok és nehézsé- 
ségek, sz. Ferenez legszentebb Üdvözítőjéről nevezett rendtartomá
nyának szerzetesei ezen nemes, ősi Vácz városba 1719. május 3-kán, 
sz. kereszt föltalálása napján ünnepélyes körmenettel, roppant soka
ságú hivő nép kíséretében, az egész káptalan, kolostori és világi 
papság, s e rendtartomány nevezett főnökének jelenlétében bevezet
tettek, s mivel épen sz. kereszt föltalálása napján lön elhatározva, 
hogy az itt építendő kolostor és templom a „sz. kereszt föltalálása“ 
tiszteletére fog egykor fölszenteltetni, s ennek bizonyságául ezen 
fényes körmenet alkalmával, a mostani kolostor közepén már előre 
felállított sz. kereszt föl is szenteltetett.

Itt voltak hát már sz. Ferenez szerzetesei, de lakhelyük 
és templomuk, hol áldásdús fáradozásaikat megkezdhették volna, 
még nem volt s azért ideiglenesen egy a mostani kolostor udvar
kapuja átelleni, u. n. sütőházban húzták meg magukat, melynek egyik 
szobája közép-falában máig is fölismerhető azon ablakhely nyoma, 
melyen a szűk és nyomorúságos étteremkébe a táplálékot beadogatták 
a kicsinyke konyhából. — A cs. kir. okmánynyal megerősített ala
pítvány erejénél fogva, a régi vár vagy erősség helye lön adomá
nyozva sz. Ferenez fiainak, melyet 1104—-6-ban II. Géza magyar 
király építtetett azon helyen, hol I. Géza király, a Bold. Szűz tisz
teletére 1077-ben általa épített és eredeti alakjában 115 évig fönn- 
állott nagyszerű és híres templomban eltemettetett. Ezen vár később 
IV. Béla idejében 124-2-ben, a tatárjárás alatt földulatott; helyre- 
állittatott ugyan a 2-dik honalapító IV. Béla által, de 1541. évben, 
nehogy a törökök, kik akkor már Budát elfoglalták, itt is megtele
pedjenek, az itt tanyázó katonaság által lőporral a légbe röpittetett. 
Megszállotta ugyan a török Váczot is és 1685-ig, tohát 144 évig 
bírta is, de a várat teljesen az sem építtette föl, sőt annk kiűzetése 
után sem lön az egészen fölépítve, csak egyes részei, úgy hogy csak 
romjai voltak már annak szemlélhetők, midőn 1719-ben sz. Ferenez 
szerzetesei itt letelepedhettek. E vár, e történeti nevezetességű hely, 
a város legemeíkedettebb és legszebb pontja engedtetett át az ala
pítvány erejénél fogva, melyet, mikép láttuk, a kir. okmány is meg* 
erősített, az építendő kolostor és templom helyéül, úgy azonban, 
hogy a várromoknak azon része, mely nyári napkeleten még látható 
volt s az udvar zugában máig is szemlélhető, a vár örök emlékéül 
megőriztessék. A várromok azon fészéről, mely a Duna felőli kert
ben látható, a kir. megerősítő okmányoan nem tétetik, említés.

Volt tehát már hely is, csak ami legfőbb, a költség hiányzott 
az építésre. De ezen akadályt is elhárította az ajtatos s feledhetlen
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emlékű gr. Koháry István, a harczban és békében egyaránt kitűnő 
érdemekben gazdag nagy férfiú, ki vallási buzgalma s sz. Ferencz 
szerzete iránti szeretete kitűnő jeleül az építendő kolostor és templom 
költségeire nagylelküleg 20,000 s a szerzetesek ellátására 10,000 
rfrtot adományozott minden teher nélkül, s ezen 30,000 rfrt azon 
időben roppant öszszeg volt. A bálás szerzettartomány mégis sz. 
örömmel határozta el, miszerint ezen kegyes alapitó lelkeért heten
ként két kis misét, márczius 23-kán, mint halála évfordulóján ünne
pélyes gyászmisét és minden szombaton a fájdalmas Bold. Szűz ol
táránál a Koháry-nemzetség minden elhunyt tagjaiért egy misét vé
gezzenek e kolostor áldozó-papjai. — A nagylelkű alapitó által 1721- 
ben adományozott 30,000 írtból, a 10,000 frtnyi, a szerzetesek ellá
tására szánt alaptőke, a kegyes alapitó tanácsa szerint, betétetett a 
bécsi hantiba. Az építkezésre rendeltetett 20,000 írtnak egyik fele, 
vagyis 10,000 írt kamatra adatott ki gr. Althánn M. Frigyes bibor- 
nok és váczi püspöknek., mint ezen konvent alapítójának a helyiségre 
nézve. A másik 10,000 írtból pedig gyarapítva a kéregetések által 
begyült pénzsegélyekkel, keletkeztek a templom, kolostor és egyéb 
szükséges épületek. — Midőn a nevezett tőkepénz az említett bibor- 
nők és püspök örökösétől, gr. Venczel Mihálytól, ki ezen főpásztornak 
testvére volt, csődper utján követeltetnék, az 1747-ben viszszakapott 
5000 rfrtokat a konvent a bécsi bankban létező 10,000 irtokhoz adta 
be. A még hiányzott 5000 írtból 1755. évben a rendház 3585 irto
kat és 20 krokat kapott meg mégis nagynehezen, mely öszszeget a 
kolostori szükségek födözésére fordított a kolostori főnök. így hát, 
az előadottak szerint, 15,000 rfrt képezte a gyümölcsöző alaptőkét. 
— Minthogy az 1798. jun. 11-ről kelt kir. intézvény parancsolná, 
hogy a bécsi bank minden hitelezői az ő tőkepénzeikhez 30 perczen- 
tet adjanak, ennek teljesítésére pedig a váczi konvent képtelen volna 
szegénysége miatt, végre sok fáradozás után, 1800. évben a királyi 
kegyelem ezen tőkepénzt a nmlgú kir. kamarához tette és irta át 
egészen. Ezen öszszeg, mivel az 1811. évi pénzcsökkenés idején, a 
kir. kincstárnál helyeztették el, ugyannyi, vagyis 15,000 írtban (Moneta 
Conventionalis) létezik fön, mely öszszeg o. é. 15,750 frtot tesz ki. 
Azonban az áílamodóssági u. n. conversio 12,000 írtra csökkentette 
le o. é. Az újabb időkig csak 4, de aztán szerencsés lévén e rend
ház az állami kisorsolásnál, ettől fogva már 5°/0-et kap, febr. és aug. 
hónapok elsején vétetvén föl évenként ezen kamatok most már évek 
óta a váczi m. kir. adóhivatalnál.

Különben gr. Koháry István viszontagságteljes életrajza olvas
ható a „Magyar írók életrajz gyűjteménye·“ ezimű munka I. kötetének 
260—261. lapján. — A Vereby Sonyi által 1863-ban kiadott rMagyar 
Mágnások életrajzai és arczképvsarnoka“ ezimű mű IV. évfolyamá
nak 6—8. lapjain jó életrajzát lehet olvasni. 1885-ben Karczagon 
lllésy János-tól ily ezimű munka jelent meg: „ Gróf Koháry István 
élete és munkái.“ Irodalomtörténeti tanulmány. 8-r. 75. oldalon. — Ezen
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áldott emlékű alapitónak igen jó arczképe a budapesti m. nemzeti 
muzeum könyvtárában látható, melyet a sz. Ferencz-rendi váczi ko
lostor újabb időbeni főnőké Pesten Simonyi piktor által lemásoltatván, 
azt a kolostor nagy éttermében díszes keretben a fal igen alkalmas fül
kéjében fölfüggesztette. E kép szerint erős, izmos és szép testalkatú 
férfiú volt, arczán jellemének vas-szilárdsága, szemeiben a hős nemes 
dicsvágya, homlokán a tiszta lelkiismeret nyugalma diszlik. A füleki 
sz. Ferencz-rendi kolostor felső emeletén látható egy nagyobbszerű 
kép, melyen az ezen kolostort is alapitó kegyes gróf, életnagyság
ban van ábrázolva s ezen e kolostor és templom ábrázolatán kívül 
látható a füleki vár alatti törökök és magyarok közti ütközet igen 
jó ábrázolása. A váczi Ferenczes kolostor felső emeletén, a templom 
hoszsza menténi folyosón is, igen alkalmas fülkében láthatni egy 
ehhez hasonló képet, melyen a váczi sz. Ferencz-rendi kolostor és 
templom, a Fülekvár alatti említett harcz s ezen kegyes alapitó 
szintoly arczképe vannak ábrázolva. E két régi jeles képet pedig 
rajzolta Fér mez e rendi segédtárs. — Van a váczi házfőnök laká
ban Török Ede által 1862-ben rajzolt igen jó kis képe is.

4. §. A sz. F e r e n c z - r e n d i  v á c z i  k o l o s t o r  e l ő t ö r t  é- 
n e l m é n e k  f o l y t a t á s a .

A bevezető mlgos püspök, a helyi káptalan, a vidéki és Vácz 
városi polgárok az építkezési költségek hiányát bőséges adományaik
kal szépen pótolván, a kolostor és templom alapköve 1721. május 
8-kán Berkes András herákliai fölsz. püspök s a helyi főpásztornak 
segédpüspöke által ünnepélyesen letétetett s a szokott módon meg
szenteltetett, a főtdő káptalan, a világi és kolostori papság s roppant 
helyi és vidéki népség jelenlétében. Ezen szép ünnepélyen a helyi 
sz. Ferencz-rendieken kívül jelenvoltak a legszentebb Üdvözítő szer
zettartományának tanácsosai is mind, t. i. Kitska Lajos tartományi 
főnök, Gastel Ambró a tartomány kiérdemült atyja, Bede József a 
tartomány ere, Ilaberle Patritius, Vaczulik Márton, Móra Mihály és 
Szenczy Gáspár, valóságos rendtartományi tanácsosok. — Az építés 
annyira előhaladt, hogy 1726 ban sz. Imre hg. napján, a templom 
előrésze, tudniillik a szentély és a kolostornak a várost néző része 
fölszenteltetett és a szerzetesek az eddigi ideiglenes kis lakásból 
ugyancsak az alapkövet letevő s beszentelő, nevezett segédpüspök 
által ünnepélyesen abba bevezettettek és már azon évben 4 szerze
tes áldozár és három rendi segédtárs lakott itt.

Ezután még gyorsabban haladt a kolostor építése, úgy, hogy 
már 1732. május 17-kén itt rendtartományi gyűlés is tartatott, mi 
pedig nagyobb helyiséget kíván. A nagy kertre néző rész, hol a nagy 
étterem van, 1738. május 13-kán kezdetett és sok, különösen az alap
ásásban előforduló nehézségek után már 1741. jul. 13-kán a Dunára 
néző rész is elkezdetett és közben más építések is végeztetvén, csak
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1751-ben fejeztetett be a kolostor építése egészen ; épült tehát ösz- 
szesen 31 évig; mi épen nem csodálandó, mert hogy ne is említsem 
a költséghiányt, sokszor az elemek ellenállását, továbbá elhallgatva 
azt is, hogy ez idő alatt épült a torony is, miről alább lészen szó 
és a templomnak is egy része, legfőbb akadály volt az, hogy Isten 
keze e városra is nehezült azon időben, meglátogatván azt országunk 
egyéb helyeivel súlyos dögvészszel annyira, hogy egész 1740. aug. 
hótól a következő évi február haváig dühöngött s a hívekben nagy 
pusztítást vitt végbe, sőt e kolostori áldozárok közül is kettőt, név
szerinti Piahó Pius és Dull Ferencz atyákat, kik a hívek iránti sze
rétéiből, mert a többiek püspöki parancsra a kolostorba bezárkóztak, 
önkényt ajánlkoztak a döghalál által meglepettek szolgálatára, el
ragadott a kérlelhetlen halál, a kik is, mint a papi hivatás, kötelem 
és felebaráti szeretet dicső áldozatai, eltemetve ott nyugszanak a 
kolostor teréni kereszt tövében, mely 1739. évben állíttatott föl. 
Ezen égi látogatás megszűntével, melynek emlékére tartatik a sz. 
rókusi fogadalmi ünnepély és nagy körmenet, folytattathatott csak 
az építés.

5. §. E z e n  k o l o s t o r  t ö r t é n e l m é n e k  f o l y t a t á s a  és
e g y e b e k .

Mikép említők, noha a bőkezű gr. Koháry Istvántól, az építésre 
szánt öszszeg a nevezett módon nem csekély csökkentésen ment át, 
mindazonáltal a helyi házfőnökök által a jámbor lelkűek különféle 
segélyadományaiból a konvent az építésben annyira előhaladott, 
hogy 1731-ben már a konvent képzésére elegendő személyt fogadhat
ván be, a junius 10-kén Gralgóczon tartott káptalan által konvent 
czimével diszittetnék föl, első gvárdiánul ntdő Szilágyi Palázs atya, 
a volt székház közvetlen elnöke választatván. — Végre idők folytán 
serényebben folytattatván az építkezés, ez szép tökélyre vitetett és 
az egyházzal együtt cserépzsindelyekkel födetett be. Három folyo
sóra alul és fölül a szerzetesek lakására 33 szobácskák nyílnak, a 
szükséges egyéb helyiségeken, t. i. konyhán, éléstáron s több ilyene
ken kívül. A keletre néző részen elég tágas és kényelmes kertje 
is van.

Mi a rendtartományi tanintézetet illeti, 1732-ben ezen konvent- 
ban ntdő Waczulih Márton atya, május 17-kén első közbeeső gyüle
kezetét tartván, a kecskeméti konventból, az ottani 11 bölcsészetet 
tanuló növendékből 5 ezen váczi konventbe tétetett át, a kiknek a 
természettan folytatására tanárul (Lector) ntdő Gyürcsehi Vincze 
atya rendeltetett. Ez azonban november 3-kán elhunyván, utódja 
lett ntdő Fiala Nándor atya, a ki itt végre a bölcsészetet bevégezte. 
Eolytattatott itt aztán még több éveken át a bölcsészet előadása, 
noha közben-közben neháDy évig az erkölcsi hittudomány is tárgyal
tatott itt több-kevesebb rendi papnövendékeknek. Koronkint a szer
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zet bosnyákhoni tartományából is neveltettek itt növendékek, kik 
többnyire a papnöveldébe jártak a sz. hittudományi tanszakokat 
hallgatni s az újabb időben a fiatalabb rendi növendékek a főgymna- 
sium felsőbb osztályaiba járnak az előadásokra, melyek végeztével 
a sz. hittudományok tanulására bocsáttatnak.

6. §. A t e m p l o m  és e g y é b  e z t  i l l e t ő  d o l g o k  i s 
m e r t e t é s e .

Már mi a templomot illeti, mikép említők, az előrész, vagyis 
a szentély, már 1726-ban készen volt, de a nagy-oltár, melyet ugyan
csak gr. Koháry István külön öszszegen és pedig 3286 rfrton készít
tetett, csak 1729. évi karácson böjtjén lön bevégezve; és ámbár a 
templom és kolostor sz. kereszt föltalása czimére volt szentelve, mikép a 
templom főbejárata fölötti ezen fölirat mutatja: „/» honorem S. 
Crucis Inventae. Incept. A. D. MBCGXXI. die VIII. Maii. Perfect. 
A. I). MDCCLX. die X. Maii.-“ mégis a jótevő gróf iránti kegye
letből az ő védnöke, sz. István első vértanú tiszteletére lön felavatva, 
mit ezen főoltár-kép eléggé bizonyít. A főoltár nagyszerű alkotmány, 
melyen több szentek képei gyönyörű metszetes keretekkel diszitvék; 
az aranyozások már nagyon elhomályosodvák, melyek megújítására 
a kolostor szegénysége miatt teljesen képtelen! Az eredeti sz. kereszt
oltár a derék, csinos és tágas sekrestyébe lett behelyezve, mig egy 
másik sz. kereszt-oltár egész a legújabb időig a templom főbejáratá
tól balra, a régi Urkoporsó-helyiség külső végéhez volt illesztve. 
Megjegyezzük itt, miszerint ezen gyönyörű művezető főoltártól balra 
odafönn, a kolostor felső emeletén, végezték a szerzetesek sok évig 
az éjjeli és nappali sz. zsolozsmát, mely különben tágas helyiségből 
egy kis imoda nyílik a templomba, lévén abban egy kényelmes karos
szék elhelyezve azon öreg áldozárolt részére, kik korgyöngeség vagy 
egyéb testi bajok miatt nem misézhetnek többé, mily esetek azelőtt 
többször merültek föl. Utóbb a karisteni-szolgálat a nagy chorusra, 
hol az orgona van, tétetett át ezen előbbi helyiségből, mely alatt a 
sekrestye van.

A templom hajója, azaz annak nagyobb része minden ékítmé
nyeivel különböző időben épült nem egyszerre. 1755-ben az egész 
alap lerakatott Utasig Antal kolostor-főnök idejében, utánna való 
évben szorgalmasan folytattatott az építés. Mivel pedig 1757-ben a 
nemes városi tanácstól 200 frt, ugyanily öszszeg a főtdő helyi káp
talantól, 1758-ban pedig a templom tetejéhez szükséges faanyagok 
több jótevőktől adományoztatván, végre 1759-ben a templom falai 
és a karok kellő magasságra emeltetvén, tető alá került a templom, 
kimeszeltetett, az ablakok fölrakattak, a templom négyszögű csinos 
márványkövekkel kirakatott, székek készíttettek, a szenvedési képek 
(Stationes dolorosae passionis DNIXti,) melyeket Kulacsba Katalin 
aszszony Pestről egyenként 2 aranyért hozatott, felfüggesztettek.
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Az orgona az ideiglenes karból átvitetett az újba, de nem az, mely 
jelenleg van használatban, mert ez már a második. Az első készült 
1729-ben, a második 1765-ben 600 írton, mely 1773-ban kijavíttatott 
400 írton, 1865-ben pedig már 800 írtba került annak helyrehozása. 
—- így hát már egészen elkészült a templom, kivévén a jobboldali 
karzatot odaíönn, melynek alsó padozata még máig is bevégezetlen; 
tehát egészen elkészült 1760. május 10-kén, vagyis öszszesen épült 39 
évig, mit a főajtó fölötti, már föntebb közlött fölirat is bizonyít.

Az előbb említett torony fölépült 1735-ben, de az 1762. aug. 
4-kén történt villámütés által, mely a templom és kolostorban is 
okozott kárt, tetemesen megrongáltatván, újból kijavíttatott, úgyszinte 
1777-ben is, miután egy szerfölött dühöngő orkán majd az egész fö- 
délzetet megsemmisítette. Eölépülvén a torony, azonnal egy nagyobb 
és egy kisebb harang hivogatá öszsze a híveket isteni szolgálatra s 
figyelmezteté az angyali üdvözletre. De az idő viszontagságai alatt 
a harangok is változásokon mentek keresztül: az első nagy harangot 
egy másik, mely 8 mázsás és 37 fontos volt, váltá föl. Öntetett 
pedig részben a kazamaták vagy földalatti rejthelyekben talált ér- 
czekből; néhány év múlva elhasadván ez is, 1774-ben ujraöntetett s 
10 mázsa és 50 ftra nagyobbittatott meg s uj koronával épen az 
1860. évi áprilhóban láttatott el. A mostani második öntetett 1814- 
ben; a harmadik pedig 1765. évben. — Az élet múlandóságára em
lékeztető torony-óra készült és föltétetett 1814.- jun. 12-kén, Kámán- 
házy László akkori váczi püspök ő mlga és egyéb buzgó helyi pol
gárok kegyes adakozásából. — Püspök-Vácz város jkónyvében ezen 
toronyórára nézve ezek fordulnak elő : „1820. febr. 25. Bakovszky 
Károly, Havas József és Medve József, a tdő Barátok tornyába álta- 
lok csináltatott órára tett és teendő nevezetes költségeken kívül 
Keller János ácsmesternek hátralévő bérét, minthogy azon órát a 
püspök-váczi lakosok csináltatván és azon község javára is lévért, 
arra a tek. káptalantól segítséget kérni nem lehetne, a városi pénz
tárból pótoltatni kérték. Ezen kérés fölvétele a gazdászati ülésre 
halasztatott el.

Az 1826. nov. 24-M ülésen pedig ez fordul elő: „A helybeli tdő 
Szürke Barátok templomtornyában a lakosok kegyes adakozásából 
keletkezett óra helyreállítása igényelte eszközök kiszolgáltatásáért 
s az állások elkészítéséért Keller János helybeli ácsmestar a vele 
kialkudott 110 irtokat mindeddig, több évek óta meg nem kaphatván 
és ezen összegből a vár quártélyháza melletti kis-utczának már meg
történt kikövezésére 50 irtot ajánlván, mivel ezen órának mi pénz
alapja sem volna, a melyből az említett 110 irtokat kifizetni lehetne, 
ezen összeg a városban teendő gyűjtés által beszereztetni s annak 
eszközlésére az illető negyedmesterek mellé Szabó István és Kér per 
Nándor választott polgárok oly föltétellel kiküldetni rendeltettek, 
hogy a biztosabb siker kedvéért Butzmózer Ferencz tanácsbéli úr e 
kolostor főnökétől a kiküldöttek mellé egy szerzetest kérjen ki. így



tehát amaz öszszegnek gyűjtése azonnal megkezdetetett és a városi 
tanács és tisztviselőkből a következőkig szép példát adtak a közön 
ségnek adakozásukkal: Miller hoff er bíró 10, Hajnik plgrmstr 1, Vadass 
József 2, Schwartzl Péter 2, Rádóczy István 2, Naisz Henrik 2, Rutz- 
mózer Ferencz 2, Guóth Gábor 1, tanácsbeliek; Atsay József 1, Csillag 
Márton főjegyző 2, Singlery József aljegyző 2, Makkay Imre incassa- 
tor 2, Krenedits György hadnagy 1, Reim Ferdinánd vámos 5, Vaizer 
József alkamarás 1 s Ilanátsek János szószóló urak 1, öszszesen 37 
irtot ajánlottak és fizettek ki azonnal a jelzett czélra.“

Ezen toronyórára már többször sokat költött e szegény kolostor, 
a kijavítás költségei födözésére nem egyszer adott pénzsegélyt az 
igen tisztelt városi hatóság is, tudván jól, miszerint ezen óra, nem 
e kolostor szerzeteseinek, hanem a lakosságnak kényelmére szolgál. 
Ezen toronyóra évi felhúzására a városi hatóság jutalmául 6 frt 30 
krt ad ki, mely öszszeget a kolostor elöljárója vesz ki minden évben 
novemberhó elején a városi pénztárban és aztán kézbesíti az ezen 
órát rendesen felhúzó és természetes ismeretével koronkint sikeresen 
igazitgató szomszédnak, a derék, szorgalmas Rozs Mihály csizmadia- 
mesternek, ki ezen óragondozást dicséretes szorgalommal már több 
évek óta teljesiti a közjó érdekében. Fájdalom ! évek előtt találko
zott a városi közgyűlésen egy derék képviselő ur, a ki úgy akart a 
város pénzügyi állapotán segíteni, hogy ezen órafelhuzási csekélyke 
dijat is töröltetni, illetőleg megszüntetni indítványozta. De ezen 
kér. kath. városi atya ellenében egy zsidó vallású képviselő Reiser 
Lázár, lisztkereskedő úr kimutatta, hogy ezen toronyóra egyenesen 
a közönség kényelmére szolgálván, nem volna hát méltányos annak 
felhuzási diját ezen szerzetesek terhére szorítani, a kik ezen óra ki- 
igazgattatási költségeivel úgy is elégszer megterheltelek. — Kü
lönben ezen óra már nem sokáig teszi a szolgálatot, mert az áldott 
lelkű dr. Kovách Pál pápai praelatus, a váczi székesegyházi káptalan 
örkanonokja, a Bold. Szűz monostori apátja stb. stb. ő mlga istenes 
költségén már készíti a torony uj óráját is a most Váczón lakó 
Országh műlakatos, miután a felső-plebánia-templom toronyóráját 
már elkészítette s tavaly föl is helyezte. E két óraért a nevezett 
jótevő 1400 irtokat o. é. fizet az említett jeles iparosnak, a tett 
szerződvény értelmében ; a ki, mikép a maga helyén említők, a szé
kesegyházi mindkét toronyban mutató órát is csinálta és pedig saját 
találmánya szerint, ugyanazon nagy jótevő által 1000 frt lévén részére 
biztosítva és kifizetve; sőt erre még némi pótlékot is kapott aztán.

7. §. A t e m p l o m  o l t á r a i  és e g y é b  e b b e n i  n e v e 
z e t e s s é g e k .

Ezen egyházat díszítő oltárok ily rendben készültek: a főoltárt 
föntebb már említők. A hétfájdalmú Bold. Szűz oltárát, mely egy
szersmind kiváltságolt oltár (Altare privilegiatum), csináltatta Szabó
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György váczi polgár, mely a jámbor »épnek igen kedves oltára és 
az áldozárok ezen oltárnál leginkább szeretnek misézni. — Nép. sz. 
Jánosét, (mely egyszersmind Jézus oltárának is hivatik, a rajta lévő 
s az újabb időben egy buzgó jótevő által szépen megaranyoztatott 
„Bethlehem“-kéről, mely épen a betlehemi jelenetet hozza emlékünkbe)
— Paulesics József váczi kanonok kegyessége létesítette 1728-ban.
— Páduai sz. Antalét 1727-ben Magócsy Mihály, rádi birtokos és 
Pestmegye alispánja, mig a se. Anna és se. Józsefét, mely utóbbi az 
őrangyalokénak is neveztetett főképen, emeltették 1773-ban Regele 
József és egyéb ájtatos aszszonyok adományaiból, -r r  Kér. sz. Já
nosét 320 írton Arhay János váczi nagyprépost, sz. Erzsébetét pedig
1761. évben az u. n. harmadik-rendi aszszonyok csináltatták. — A. 
laurétomi kápolnában a szerecsen-Mária oltárát állíttatta Tóth János 
váczi tanácsnok, melyben az első sz. mise 1761-ben mondatott. — 
Egyedül a sz. kereszt oltára épült a szerzetház költségén. — A szep- 
lötlenül folyamodott Szűzé már későbbi, mely épen az. 1859. évi Mária- 
Névnapra ujittatott meg, az ő tisztelete terjesztésére alakult Szent- 
olvasó-társulat áldozatfilléreiből. — A sz. rend alapítójának, seráphi 
sz. Ferencznek oltára keletkezett 1728. évben, ezen nagy szentről ne
vezett főtestvérület, vagyis a kordaviselő-társulat istenes költségén, 
így tehát a sekrestyéi sz. kereszt oltárával együtt van e templom
ban öszszesen igen jól elhelyezve 13 oltár. A Eold. Szűz tiszteletére 
ezek közt van három (t. i. Inmaculata, Dolorosa, Saracena) és a sz. 
keresztére kettő (egyik a kar alatt, másik a sekrestyében.)

Igen nevezetes ezen templomban a sz. Ferencz oltára, melynek 
czimképe alatt díszes keretben üveg alatt van ezen nagy szentnek 
nevezetes képe, melyet gr. Althánn M. Károly bari-i érsek és váczi 
püspök, Olaszhon Apulia tartományának Bari nevű városából és ειζ 
ottani sz. Ferencz-rendi, sz. Péter védlete alatti kolostorból hozta 
magával, ott azt szintén ajándékban nyervén. E képpel az a neve
zetes csoda történt, hogy az u. n. „betegszobában huzamos hideg
lelésben szenvedett terlxzzó-i József atya, a ki midőn egyszer kínos 
fájdalmai közepette az ott felfüggesztve volt kép előtt térdelt és ott 
béketürésért esengett, egy kis vártatra megszólalt a kép, e szavakat 
hangoztatva: „ Csak tűrd még betegséged fájdalmait két napon át, 
mert azután lelked Teremtödhöz menend és az örökkétartó jóknak fog 
örvendeni.“ E nap 1706. sept. 2-ka volt és valóban e hó 4-kén estéli 
8 órakor a beteg áldozár atya meghalt. Ezen csoda-eseményről szóló 
hiteles bizonyítvány a kolostor hét áldozó-papja által aláírva és 
egyébként rendesen kiállítva ezen kép alján az üvegen belül letéve 
van és olvasható bárki által. Csakugyan, ha valaki figyelmesen meg
tekinti e képet, mely mindig a néző után tekint, mélyen meghatva 
lesz lelkében. — A sz. Anna oltáránál van jobbra és balra Jézus és 
Mária szentséges sziveit ábrázoló két kép aranyos keretben, előttük 
a falból kinyúló gyertyatartókkal. E képeket e szerény sorok írója 
ajándékozta ezen templomnak a szerzet vezérfőjének néhány év előtt
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kiadott azon kegyes rendelete folytán, hogy a legszentebb szivek
kétszázados jubileuma alkalmából az egész sz. Ferencz-rendi szerze- 
tét azokba ajánlván a vezérfő, minden joghatósága alatti templo
mokban ezen esemény emlékéül vagy oltár emeltessék, vagy ha ezt 
térhiány vagy egyéb ok nem engedné, legalább alkalmatos helyen, 
a két legszentebb szivet ábrázoló két kép függesztetnék föl a falra. 
Ezen templomban pedig már a térbiány miatt is oltárt állítani nem 
lehetvén, a rendelete utolsó pontja lett teljesítve. — Hogy a három 
legszentebb név (Jézus, Mária és József) tisztelete annál inkább ter
jedjen, a nép által szintén nagy tiszteletben tartott sz. József képét, 
mely a kolostor alsó folyosója falán a konyhától balra, a pornak ki
téve függött, e sorok írója onnét levétette, kitisztittatta, barna ke
rettel elláttatta és azon alkalomból, hogy az anyaszentegyház szent- 
séges feje, IX. Pius pápa, Jézus nevelőatyját az öszszes hath, anya- 
sscntegyhás védnökéül nyilatkoztatta ki, lévé vén az Őrangyal igen ékes 
műbecsü képét, mely a nagy étterem konyhafelőli falára lön felil
lesztve, mint igen alkalmas helyre, — annak helyére tétette föl, 
ellátva Török Ede piktor által ezen aláírással: „S. Josephus Patronus 
Ecclesiae Catholicae. “ Ezen képet 1732-ben Seitz József püspök-ura
dalmi számvevő festette. — Azon alsó, szakértők által nagy mübecsűnek 
ismert kisebb sz. József kép pedig, mely odáig ezen oltáron az Őrzőangyal 
képe alatt diszlett, áttétetett az Urkoporsó kápolnába, a jobboldalra.

Az Urkoporsó--kápolnát e sorok írója hozta és emelte a mostani 
díszes állapotára. A régi Urkoporsónak sok deszkaállománya, ive- 
zetei és a talapzat, idő folytán a szuférgek által megrongáltatván, 
ezek onnét elmozdittattak, az alattok létezett sok szemét stb. onnét 
ki- és elhordattak, az egész helyiség kitisztogattatott, meszeltetett s 
azután kifestetett. Az egykori falhoz építtetett oltárlap két végén a 
kőszikla-féle emelvénykékre egy-egy szentnek szobrai tétettek le. 
Ezek fölött a falon függ igen alkalmas helyen Jeruzsálem városának 
szépen kijavított s fényezett jó látképe, odafönn a kálvária és a 
három kereszt is lévén rajta láthatók. Egy kissé ettől előbbre emel
kedik az oltár, mely alatt fekszik az Üdvözitő, de ezt éven át desz
katábla takarja el. Nagy-csütörtökön délután ez a tábla elmozdit- 
tatik, az oltárra ráillesztetik az idevaló szentségemelvényke, e mellé 
két nagy virágcsokrot ábrázoló transzparent és egy nagyobb, Jézus 
keresztjét feltüntető ily tábla. Az ezek mögé elhelyezni szokott pet
róleum-lámpák annak idején meggyujtatván, a sötétté csinált helyi
séget szépen bevilágítja a transparent-urkoporsó s az egész alkotmány 
igen megható ilyenkor az ajtatoskodókra. Midőn az urkoporsó már 
nélkülözhető, felső része levétetik s a kolostor egy kamrájában leté
tetik ismét, az alsó rész pedig megmarad helyén s ismét oltárrá sze
reltetik föl, hogy e kedves kápolnában aztán misézni lehessen megint. 
Ezen Urkoporsó mintegy 400 írtba került s egy morvahoni üveg 
gyárból hozatott, mely öszszeget a kolostor főnöke úgy kéregette 
öszsze az ország áldott lelkű főpásztorai, káptalanai és a váczi ke



gyes szívű hívektől. E kápolnát két oldalon koczkás fa-rostéíyzattaí 
szintén e sorok írója látta el, melyet 50 írton Wirbel nevű asztalos 
csinált, hogy a lauretomi átelleni kápolnához hasonlítson külsőleg 
és így a főajtón a szentegyházba lépőre jó benyomást tegyen. E két 
kápolnába kényelmes térdelők és padokat is készíttetett ugyanakkor 
a házfőnök, a ki mindkettőt a falra illesztett perzselekkel is ellátta, 
a melyekbe a kegyes szivü hívek által bevetegetett pénzsegélykék e 
kolostor és templom szükségeire szoktak fordittatni.

A se. Erzsébet oltárán fönt sz. Ferencz fekvő helyzetben látható, 
melynek mintegy hátából emelkedik föl egy fa, melynek ágain a nagy 
rendalapitó szerzetének egyes ágait létesítő szentek s más e rendágak 
jámborai s boldogainak képletei diszlenek csinos fametszetű keretek
ben. Az oltár czimképe alatt van a Bold. Szűznek egy csinos, arany 
rámába foglalt, a beteges ZmesJcál úr által évek előtt ezen templom
nak ajándékozott képe. — Kér., se. János oltárá-nak czimképe alatt, 
mintegy barlangban fekszik sz. Rózái fából faragva, az ajtatos 
hívek által piros selyembe öltöztetve s ékes koszorúval díszítve min
denkoron. — Nép. se. János oltárán van a már föntebb is említett Bet 
lékem, s azért'sok éveken át ezen otárnál tartatott az éjféli ünepélyes 
sz. mise. Ezen Betlehem alatti polczozat két sorban üveg alatt sz. 
vértanuk ereklyéit foglalja magában, melyek műbecsü borítékokban 
s igen pompás, szintén apáczakezek által készített díszítmények közt 
tündöklenek. — E Betlehemből kivétetni szokott karácson előtti 
délután, a római világhírű „Bambino“ mintájára készült kisjézuska 
pólyában s a nagyoltári szentségszekrény fölé helyeztetni, föléje 
pedig a levegőben lebegő angyalka a *Gloria in excelsis“ szalaggal 
illesztetni. A szentélyben a mintegy kis kápolnát képező Bethlehem 
szokott a karácsom ünnepekre fölállittatni, mely erős asztalnemű 
alapon nyugszik. Ebben a Bethlehem városát képező részt igen jó 
rajz után tek. Majer József püspökuradalmi tiszttartó úr készítette 
finom művészi ügyességgel ; a hozzávaló alakokát e sorok írója né
metországi árvaintézetből hozatta, a négy fala fölött bádog-kupola 
emelkedik, rajta a kis tornyon tündöklő aranyozott kereszttel. Az 
egész megható alkotmány mintegy 180 írtba került, mely öszszeghez 
jelentékeny segélyezéssel járultak a jószivű váczi hívek is, e sorok 
írójának könyörgése folytán. E Bethlehem két oldalán egy-egy kis 
üvegpavillonkában szerecsenke ül, a kik az alattok elhelyezett per- 
zselyekbe vetett krajczárkákat a bennök rejlő kis gépezetnél fogva 
alázatos fejbólintással szokták megköszönni. De az igy begyülekezett 
pénzalamizsnát a vásott gyermekek már nem egyszer a lakatkák le- 
ráspolásával ellopogatták 1 Ezen szép Bethlehemke és a főoltár fö
lötti Bambino Jézus sz. neve nyolszada elteltéig szokott kitéve lenni 
s akkor viszszetétetnek előbbi helyeikre ; t. i. amaz az ő kamarájába, 
ez pedig a Nép. sz. János oltárára.

Van ezen egyháznak egy igen drága ereklyéje, t. i. egy részecske 
azon keresetből, melyen a világot megváltó Jézus meghalva a halált



legyőzte. Ezen ezüstkeresztbe kristály alá zárt ereklyét ezen egy
háznak a fönt nevezett gr. Álthánn M. Frigyes bibornok és váczi püs
pök ajándékozta nemcsak, hanem fényes s igen ünnepélyes menetben 
1729. sept. 13-kán hozta is el e templomba, mely is a nagyböjti sz. 
beszédek, keresztjárói ájtatosságok s a sz. kereszt két ünnepén a sz. 
misék után az ajtatos népségnek sz. esókolásra szokott oda nyujtatni 
és ezen két utóbbbi alkalommal a szentélybe kitétetni köztiszteletre. 
— Volt e templomnak egy más igen drága ereklyéje is, t. i. sz. 
Fausta vértanú teteméből nem csekély részecske, melyet midőn Hitsch 
Benedek hitszónok atya itt a sz. Ferencz harmadik rendjét elkezdette, 
az akkor Rómában volt Horn Jeromos atyát arra kérte iratilag, hogy 
a német-ajkú harmadik-rendiek köztiszteletére hiteles okmánynyal 
ellátott valami sz. ereklyét küldene Yáezra, — nyerteke rendi tagok
1746. évben egy dobozba pecsételten és ezt, amint kellett, igy érin
tetlenül, a nrnlgú főpásztor távollétében, az ő helynökéhez, Káló 
Ferencz-hez vitte a nevezett Benedek atya a meghitelesités végett, 
ki is a sz. széki ülésen ezen drága ereklyét jóváhagyta és a köz- 
tiszteletre hitelesítette és saját kezeivel tette a díszes ezüstmutatóba 
és sz. Ferencz bélyegnyomásai ünnepén a konvent körül tartott sz. 
menet után ünnepélyesen hozta be ezen templomunkba és első volt, 
a ki a köztiszteletre és áhitatos csókra kitette és nyújtotta. — Majd 
Hoffmann Benátus atya Lauchasz Ferencz püspök és kanonoktól de 
Bellis sz. Camil tetemeiből nyert ereklyét hiteles okmány kíséretében, 
melyet 1761. febr. 29-kén ugyanazon Bénát atya a nmlgú gr. Eszter- 
házy Károly püspökhez vitt meghitelesitésre, a melyet is ezen évi 
márczius 2-kán jóváhagyott és a nyilvános kitétel és tiszteletre meg- 
nitelesitett és az erről szóló okmány az ezen ereklyét magában fog
laló díszes mutatóban lön elhelyezve. — Azonban ezen ereklyék hova 
tűntek el, tudni nem lehet!! . . .

Megjegyezzük itt, hogy a templomi szószék, mely a maga ne
mében igen díszes mű, 1766. évben több jótevők adományaiból kelet
kezett. — A templomban van még a Bold. Szűz tiszteletére két 
szoborka, mindkettő díszes helyzetben ; főkép a lorettói kápolnában 
levő adventi, nagyböjti és az év egyéb részeiben megfelelő színbe 
öltöztetve. Ez üveg alatt van s előtte két nagy tartóban ünnep és 
vasárnapokon gyertyák szoktak égni a jó hívek kegyadományaiból. 
A másik a lourdes-i szoborka a szentélyben, melyet e szerény sorok 
írója vett Pesten 40 írton s ezt is a jó hívek kegyadományaiból. Ez 
egy asztalkán áll, mert a falban, hova a barlangot kellett volna 
idomítani, az abban lévő nagy kő miatt, ezt kivájni nem lehetett. 
De mégis, hogy a barlang meglegyen, s a nevezett sz. Szűz abban 
szemléltessék, nehány hónap óta kevés szabad idején esténként, a 
már föntebb hálás tisztelettel említett Majer József püspökuradalmi 
tiszttartó úr, a barlangot művészi ügyességgel készitgeti. — Fölhoz
zuk itt még, hogy a templom első orgonáját 1729. évben Orgoványi 
Imre Confrater és Syndicus úr csináltatta 100 imperialison. A már
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föntebb is említett 2-dik orgonát, mely máig is díszíti a templomi 
kart, 1864. évben Tegó Isaiás kolostori főnök javíttatta ki Péter Ká
roly nevű budai orgonaművész által 800 frtnyi költségen, mely ösz- 
szeg a kolostor és templomra gyűjtögetett kegyadományokból került 
ki. Ez a művész egy évi jótállás utolsó napján belopódzott a karba, 
ott titkon két sípot kilopott az orgonából s ennek egész belszerke- 
zetét alattomban szétszedte s lerakta a padlóra, padokra. Aztán tett 
jelentést a kolostor főnökénél, hogy az orgonát kijavítani kell, nagyon 
rósz az, s már sípok is hiányzanak belőle. Azonban gaz tettét e 
sorok Írója fölfödvén, a Syndicus, székesegyházi karmester és a ko
lostoriak jelenlétében megfeddetett s föladással fenyegettetek. Hogy 
a bajtól megmeneküljön és az orgona is rendben legyen, 50 irtot 
kért ennek kijavításáért, mi neki meg is ajánltatott . . .

8. §. A k o l o s t o r i  t e m p l o m  ü n n e p é l y e s  f ö l á l d a t á s a  
( C o n s e c r a t i o )  és e g y e b e k .

Tekintsünk már viszsza ezen szentegyház történetében s lássuk 
annak ünnepélyes fölszentelését, vagyis föláldatását. A rendház fő
nöke Gulyás lgnács atya alázatos kérelmére mlgos és főtdő SalbecJc 
Károly püspök és nagyprépost szívesen elvállalta a templom és három 
oltár consecrálását, a mely fönséges ünnepélyre a pünkösd utáni X. 
vasárnapot (1766. jul. 27.) tűzte ki. E napon- reggeli 6 óra körül, 
előrebocsátva a nagy készüléket, ő mlga megkezdette a főáldást, 
mely is % 11-ig tartott. Miben nem kissé járult közre főtdő Wirth 
Sal. Ferencs kanonok úr is. Ezen alkalommal a következő három 
oltár lett conseerálva, t. i. a főoltár, melybe. Mansuetus és Patiens, 
sz. Ferenczé, melybe Modest és Pacifica és Pad. sz. Antalé, melybe 
meg Benignus és Blanda sz. vértanuk tetemei lőnek behelyezve. 
Ezek végeztével noha jól elfáradva volt ő mlga, mégis az ünnepélyes' 
sz. misét is ő énekelte el orgona és a többi zeneszerek zengeménye 
közben. A templomi ünnepély után ő mlga vidám jelenlétével a szer
zetes asztalt díszítette, nyájas beszélgetésével örvendeztetvén meg 
sz. Eerencz általa szeretett fiait. — Ezen ünnepélyes fölkeuetésre 
emlékeztet minket a templom falain levő 12 koszorús kereszt, a 
melyekből kinyúló gyertyatartókoni gyertyák azóta minden főbb 
ünnepeken meggyujtatni szoktak. — Fölemlítjük itt, hogy ezen évi 
jul. 26-kán adatott el a régi orgona Czeglédre 100 írton.

A főoltár előtti sorompó egy jámbor váczi. lakó által 1750. 
julius 25-kén illesztetett helyére az ő ájtatos 14 frtnyi költségén. — 
1731. márczius 25-kén, ünnepélyes hálaadás és sz. mise eléneklése 
után, megkezdődött a karisteniszolgálat, főtdő Babler Hugó osztrák
tartományi kiérdemült főnök és az Üdvözítő szerzettartománya álta
lános látogatója és e tartomány főnöke Pataiig Gellert parancsára, 
— 1731-ben a kartámlát (pulpitum) csináltatta Sári István vadkerti 
plébános, a gyászmisei koporsót pedig Csikós Miklós váczi lakos. -



1782. október-hóban gr. Althánn bibornok δ fŐmg'á e kolostornak 
60 kila búzát és 130 akó bort adott alamizsnaképen. — 1735-ben 
Rózsa Mihály váczi lakos a karban csináltatott befestett padokat. 
— Ugyanezen évben a templom tornya fölemeltetett és betetöztetett; 
az ács kapott 160 rfrtot, a bádogos a befodésért 450 frtot. Ide tudva 
a bádogosok élelmezését, az egész került 935 frtba. A templom 
tornya hoszszában tesz S1̂  ölet; a rézgömb 159 font súlyú, minden 
egyes font ára 65 dénár, az öszszes ár tehát 102 frt. A gömb nagy
sága 81/, akónyi ; a kereszt Váczon készült 37 írton, melynek hoszsza 
egy öl és két láb. A gömb és kereszt bearanyozására vétetett 42 
frtnyi arany. A piktornak a gömb és kereszt befestésére adatott az 
δ kegyessége folytán csak 10 rfrt. — Ezen uj kereszt és gömbnek 
védnöke volt részben nemzetes Kállay Imre úr, a ki is adott 110 
rfrtokat. — 1736. január hóban Csikós Miklós váczi lakos a főoltárra 
csináltatott 6 nagy gyertyatartót bearanyozott rézből 45 rfrton. — 
Ugyanezen évben nemzetes Vajzer, János csináltatott a sekrestyébe 
nagy szekrényt befestéssel együtt.

Hogy ezen első torony mikép nézett ki, látható a föntebb em
lített Fráter Ferencs által rajzolt két nagy Koháry-képen, melyek . 
egyike a füleki, másik a váczi sz. Ferencz-rendi kolostorok folyosóin 
diszlik a falra függesztve. Ezen utóbbin a templom és kolostor ud
vari része is látható ily aláírással: *Prospectus Ecclesiae et Conven
tus■ Waciensis Fratrum Minorum Reformatorum ad Sanctam Crucem.“ 
Különben ezen nagy kép aláírása imez: „Excellent, ac Illustrissim. 
Dominus Comes Stephanus Kóhári de Csábragh et Szitnya, perpetuus 
in Murány, Sacrae, Casareae Regiaeque Majestatis actualis intimus 
Consiliarius, Colonellus, Inclyti Comitatus Hontensis perpetuus, ac 
Supremus Comes, Generalis Campi—Mareschalli Locumtenens, et 
partium Inclyti Regni Hungáriáé cis-Danulianarum, Confiniorumque 
ante-montanorum Vice-Generalis, et Fundator huius Conventus, etc. etc. 
Judex Curiae Regiae. Regnante Augustissimo Romanorum Imperatore 
et Rege Hungáriáé Cardio IV .“ — Ugyancsak a kolostor, templom és 
ennek tornya, mely már 2-dik s e század első tizedében készült, lát
ható azon Koháry-képen, melyet Gytnes Vince házfőnök a múzeumi 
eredetiről másoltatott 1850-ben Pesten Simonyi-ék által s a kolostor 
nagy éttermében fölfüggesztette. — A kolostor, templom és torony, 
mely már harmadik és 1864-ben készült Tegó Isaiás házfőnöksége 
alatt, láthatók a Walter ácspallér által 1865-ben tussal rajzolt képen, 
melyen a kolostor előtti sz. Sebestény-szobor s ennek átellenében a 
vácziak hires , Faszl-korcsma“ épülete is látható, a mely az újabb 
időben lebontatván, annak helyén jelenleg a járásbirói és telekkönyvi 
ház emelkedik.

Az Isten igéjének buzgó hirdetése eredményezte, hogy ezen 
templomban 1750—1800. évig számosán tértek viszsza, köztök több 
jeles családból számlázottak is, Jézus ősi egyházába, mert az ilyen 
bejegyzettek száma 50 év alatt jóval fölülmúlja a 200-at. Mindjárt



kezdetben ie voltak pedig itt megtérések; igy tek. Vay Ádám úr 
kálvinistából katholiknssá lett 1728-ban egész úri családjával együtt. 
Nem is említem azokat, kik koronkénte kolostorból a vidékre kijárt 
sz. Ferencz-rendi atyák lelki oktatása folytán terittetgettek meg, 
csak azt hozom még föl, hogy évenként bátran tehetni azon töre
delmes bűnösök számát 5000-re, a kik a nagy körvidékről és a helyi
ekből ezen templomban végzik sz. gyónásukat s részesülnek az an
gyalok eledelében, a fölséges Oltáriszentségben.

9. §. E z e n  sz. F e r e n c z - r e n d i  k o l o s t o r  e l s ő  s z e m é l y 
z e t e  és  e g y e b e k .

Gróf Althánn M. Frigyes bibornok és váczi püspök alapitó le
vele minden kútfők szerint 1719. ápril 14-ről van keltezve, a kolostor 
első, 1719. évben kezdődő naplókönyvében azonban ezen okmány 
1716. évben keletkezettnek iratik. — Midőn 1726. sz. Imre herczeg 
napján, mikép már említők, Berkes András segédpüspök és nagy
prépost sz. Ferencz kisded nyáját ezen rendbázba ünnepélyesen be
vezette, annak személyzete s hihetőleg az első ez volt: Csaszta Báfael 
elnök, Tuchinszky Miklós hitszónok, Kratoffel Lajos német hitszónok 
s Lipták Dénes alamizsnagyüjtő. Továbbá: Héblink Sándor, Várady 
István s Wizi András segédtársak. — 1737. jul. 3-kán a rendtar
tományi tanács felhatalmazza a váczi házfőnököt, miszerint a váczi 
kolostor temploma részére szerezhet harangot azon 325 irtokon, me
lyeket néhai főtdő váczi prépost hagyományozott oly föltétellel, 
hogy a szerzetnek itt építendő templomában kér. sz. János tiszteletére 
oltár építtessék. És valóban 1737-ben Budán öntetett a. nagyobb, 8 
mázsa és 37 font súlyú harang ezen fölirattal: „Pro sVa sibi Innata 
aDoranDae CrVCI perpetVo Debita eXIgVa pietate eX Vera MVnlfl- 
Centla FVnDatorls JeSV Christi ponit ConVentVs VaCIensIs pro 
se opVs IstVD' In noVeMbrl annl (1737. 23. Nov.) — Ezen harang 
1738. april. 1-jén áldatott meg s huzatott föl a toronyba. Ezen ha
rangot ékesítik a sz. kereszt, Bold. Szűz, sz. Ferencz és sz. Bánát 
domborképei. Minden mázsája 60 írtba került, koronája a többiekkel 
együtt 28 írtba. A régi alapokban talált érczanyag három mázsája 
105 írtba lett beszámítva. A kolostor pedig Arbay János nprépost 
által kitűzött kötelezettségnek szentül megfelelt, midőn kér. sz. János 
tiszteletére csakugyan állított díszes oltárt, mikép ezt már íöntebb 
az oltárok felsorolásánál is láttuk.

1738. május 13-kán kezdett a rendház építése folytattatni a 
konyhától a temptomig. Az itteni alapásás alkalmával több sarko- 
phagra és püspöki diszjelekre akadtak ; föllelték szinte Báthory, Vácz 
leghíresebb püspökének sirmárványát és czimerét is, a sírkő egy ré
széből a nagy étteremben máig is látható mosdó-medenezét készítettek 
a szerzetesek, a czimer pedig a többi részletekkel a székesegyház sír
boltjában látható máig is ott a falban beillesztve. — Ezen évi aug.
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18-Tcán alapjából kezdett építtetni a női cseléd, vagyis máskép sütőház 
és a régihez mellékelteni, azon részről, mely a Dunára néz; a szomszéd 
szűcs ugyanis nem akarta tovább az ő területén tűrni a kemencét, 
melyben a rendház részére a kenyereket sütötték. — Sept. 27-kén a 
mesterek minden munkáikat elvégezték és október 1-jén elkezdődött 
benne az illetők lakása. — Aug. 18. Csikós Miklós váczi polgár 
szerzett egy 80 lat súlyú ezüst-keresztet 112 frton, a melyben őriz
tetik a sz. kereszt része. — 1739. már ez. 6-kán a templom előtti 
téren föl állíttatott a kereszt, melyet egy, előbb az erős vihar által 
leütött és öszszetörtnek helyére emeltek fői és amely ugyanezen hó 
17-líén vasallásokkal erősittetett meg és sorompókkal láttatott el. — 
A sz. Ferencz gyülekezete készíttette a Bold. Szűz azon szobrát, 
mely az ujholdvasárnapi sz. meneteken hordatni szokott.— 1741-ben, 
a már többször említett Csikós Miklós Bécsből ezüst-keresztet hoza
tott 60 frton, az u. n. Pacificálét. — Ezen évi jul. 3-kán elkezdő
dött az utolsó tractus építése a konyhától a templon felé. — 1746- 
ban építtetett a kolostor városra néző része alatti pincze és az uj 
canapa (élelemtár). — 1747. junius 13-kán ezen kolostori templomban, 
mint Páduai sz. Antal napján az ünnepélyes sz. misét Szappancsi 
Márton nagyprépost énekelte, s aztán több más főtdő kanonokkal 
és egyéb váczi jótevő polgárokkal megtisztelték a szerzetesek asz
talát. Midőn ezen ebéd alatt a kolostori főnök egy szép üdvözlő 
beszéd után a nevezett nagyprépost ő ngnak a Confráteri-okmányt 
átnyújtotta, e derék egyháznagy fölkelt helyéről, a terem közepén 
letérdelt és igy mondott forró köszönetét a szerzetnek ezen disz- 
rokoni kitüntetésért, a kitűnő férfiú ezen nagy alázatosságát a szer
zetesek és a jelenvolt 30 vendégek mindnyájan mélyen meghatva 
szemlélték.

1751-ben bevégezték a kolostornak város felé eső részét, minden 
belsőségekkel, t. i. szobák, ajtók, ablakok s egyebekkel együtt. — 
1754-ben folytatták a kövek kiszedéseit a földből; 2 árkot betöltöt
ték mészszel. — Kitisztittatott, földdel megtöltetett és igen csinosan 
berendeztetett a belső, u. n. virágkert, vagyis a „quadrum.“ — 1755. 
márcz. 1-jén a konvent melletti térséget, mely 36 évig műveletlen és 
mindenképen elhagyott volt, elkezdték kiegyengetni, lehúzogatni, a 
vele határos árkot földdel betölteni és igy e térséget szép sikerrel a 
jövőben kerttül használtatni. Ezen munkában első napon (ez a 
szószékről lévén kihirdetve) mintegy 200 szegény váczi lakos izza
dott, a mely magyar munkásoknak az örök jutalmon kívül, az volt 
bérök, hogy mindennap enni és egy italnyi bort is kaptak. A kik 
is ezen munkát, majd 60., majd 80-an dolgozva, 14 alap alatt elvé
gezték. Ezen munka közben több, nagy, szép, vágott és simított kö
vek találtattak, ezekből némelyek koporsókat képeztek, melyekben 
csak koponyákat és csontokat találtak és egy ilyenben selyemruha
darabot. Ez úgy látszik, sírbolt volt a nagy étterem mellett, dél 
vagyis a nagykert felé, húzódva el. — Ezen évi ápril 2-kán kezdtek
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a munkások dolgozni a templom hajóján s e munka tartott sept.
káig, a templom hátralévő teste részére 5, 6 és több öl magas

ságú alapok emeltetvén. Midőn ezen alapásáskor a köveket kifeüze- 
gették, egy pinczére, vagy igen erős boltozattal ellátott nagyon régi 
földalatti kazamátára bukkantak a munkások s minthogy e boltozat 
fölött a templom alapját vezetni kellett, nehogy e nagy üreg miatt, ezen 
nagy súlyú épület majdan összeroskadást szenvedjen, benn erős fal 
huzatott a boltozatig, ajtó hagyatván ott rajta. Ezen hely igen al
kalmatos az ellenséges támadások előli menekülésre és a drágább 
értékű holmik megőrizésére, ha a konvent pinczéjéből az udvarra 
néző uj épületszárny alatt, a falonáti ajtó az egyház felé áttöretik. 
Ezen rejthely a portás-fráter czellája alatt van. — Ezen évben elkezd
ték építeni a férfi-cselédházat és az istállókat és teljesen bevégezték 
e munkákat 1756. május 4-kén. — Faragott, erős kövekből készített 
csatorna huzatott az udvari kúttól be a kertbe, melyen át onnét a 
viz ide eresztetett a kert öntözése végett. E csatornának ma már 
nyoma sincs. — 1756. május 4-kéu elkezdődött a templom építése a 
múlt évben lerakott alapok fölött. 1757-ben okt. 26-kaig serényen 
folyt az építkezés. — Ugyanezen évben a házfőnök folyamodványára, 
az építési költségek födözésére a püspöki város 200, a káptalani is 
200 irtot s a különféle czéhek tehetségűk szerint adakoztak. — Majd 
1758-ban az egyház falai egyik részen tökéletesen bevégezve fölemel
teitek és a tető födésére anyagok szereztettek, mely -czélra ő nmlga 
a püspök a házfönök folyamodványára 30,000 cserépzsindelt adott.
— 1759-ben a templom falai és annak oldalánáli folyosócskák kellő
leg bevégeztettek, a templom teteje föltétetett, a boltozat és szom- 
szomszéd folyosócskák rendbe hozattak, uj karzat emeltetett és a 
templom belülről bimeszeltetett, A templom néhány ablakja elkészült, 
melyek rámáikkal együtt 140 frtba kerültek. — A templom részére 
18 pad szereztetett 44 írton. — Febr. 1-én hozatott el Pestről a 
két harangocska, melyek egyike, a nagyobbik, a konvent portájánál 
alkalmaztatott s 10 fontnyi súlyú, fontja 12 garas; a másik, az u. n. 
„Capitularis,* 5 fontos. Mindkettő öntetett az elrepedt régi harang
ból, ennek anyagát fontonként 8 garasával számítván a harangöntő.
— Tek. Magócsy János úr az építkezésre 140 frtot ajándékozott és 
az anyagok behordására 4 bivalyt, melyek őszkor eladattak. — Ugyan
ezen jótevő költségén rajzoltatott Pesten sz. Anna oltárképe.

10. §. E g y é b a  k o l o s t o r t é s  t e m p l o m o t  i l l e t ő  t á r g y a k
l,é t e s i t é s e.

1766. évben ismét elrepedt a kisebb harang és egy helybeli lakos 
által az 59 fontos harang ujraöntetni határoztatott, de a kolostor 
nagy jótevője, Magócsy ur a maga költségén megtoldotta e harang 
leendő súlyát 11 fonttal, úgy hogy az 70 fontot nyomna, mely aztán 
a rátótival együtt Salbech segédpüspök által föláldatott s helyére
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fölhuzatott. A harangöntő az ő gaz ravaszságával ezen öntésnél be
csületét teljesen elvesztette. — Ezen évben többek jótékony adomá
nyából fölállittatott 300 írton a szószék, befestés nélkül. — 1767-ben 
szereztetett a karfolyosón elhelyezett óra 60 írton, mely 1807. évben 
Nagy Elek órás által becseréltetett és még máig is igen jó szolgála
tot tesz a híveknek és kolostoriaknak jó hangú ütése által. — 1768. 
évben hét faszobor, t. i. egyik a szenvedő Üdvözítőé, a sz. Ferencz 
oltárától balra, másik a fájdalmas szűzé sz. Antal oltára mellett 
jobbra, Licanti nyugalmazott tábornok költségén állíttatott föl a 
templomban. — Az Üdvözítőnek egy ily faszobra a templom fő-be- 
járatánál balra is van fölállítva, őszkor a kolostor kerítésére besze
reztettek az anyagok, t. i. a mész Keszegről, a kövek pedig Visegrád- 
ról hozattak le a vizen.

1769. évi áprilhóban elkezdetett a kolostor udvarának kerítés
építése a rendháztól és a mély árkok fölött erős alapok huzatván, 
szerencsésen bevégeztetett. —■ Ugyanezen évben a sütőház területén, 
kelet felé, erős anyagból különösen szilárd alapok vettetvén, égetett 
téglákkal bekerittetik és erős kapuzattal megerősittetik. — 1771. 
évben a kolostor kertje a Duna felé, ennek kiáradása ellen, a terü
leten kifeszitett és kiszedett kövekből emeltetett egy ölnyi magas 
kőfal által kezdetett megvédelmeztetni, mely erődítési fal a követ
kező 1772. évben már két ölnyi magasra emeltetett föl s jelenleg 
megüti az 5 ölnyi magasságot. — A templom homlokzatára vaskereszt 
tétetett föl. A karzat, a kolostor alsó és felső folyosói kimeszeltettek, 
valamint a sütőház szobái is téglákkal kirakattak. Egy 60 akós 
hordó Petényben csináltatott és a pinczében elhelyeztetett. — Ntdő 
Soós Pál tartományi főnök parancsára ezen évben, augusztushóban, 
megvettetett a posztógyár alapja, mely 4 hó alatt annyira kiépítte
tett, hogy aztán a gyártáshoz fogni lehetett. E gyárban a Bold. 
Szűzről nevezett szerzettartomány részére is készítettek rendöltö
nyökre való posztót. Az újabb időben Pravotitzhy Paschal, Adámcsih 
Frigyes, Turóczhy Nép. János és Máj er P-rotás rendi segédtársak vol
tak e gyárban a foglalkozók, kikből még csak ezen utolsó él a 
kaplyoni kolostorban, a többiek mind hajlott korban múlván ki az 
Urban. Midőn a rendtartományi főnökség belátta, hogy a világi gyárak
ban készült posztó jobb és jutányosabb is, ezen szerzeti posztógyárt 
beszüntette és azon idő óta az épület raktárul szokott kiadatni bérbe.

11. §. A k o l o s t o r  és t e m p l o m r a  v o n a t k o z ó  e g y é b
d o l g o k .

Gsászta liáfael házfőnök 1727. jun. 28-kán igy ir a váczi sz. 
székhez: „Mlgos és főtdő uraknak és az egész tdő sz. széknek: 
„Isten segítsége folytán oly gyarapulásnak örvend a mi építkezésünk, 
hogy a mi seráphi hivatásunk szerint, nemcsak önmagunknak élni, 
hanem másoknak is használni képesek vagyunk. Tehát ezen hivat-
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hozásunkra támaszkodva, a legközelebb múlt hó 11-kén a szerzet
tartomány káptalanilag egybegyült fötdő tanácsa, a szécsényi kolos
torban elhatározta és rendelte : „ Vasár- és ünnepnapokon az isteni 
szolgálatok megtartassanak, az Isten igéje magyar nyelven hirdettessék, 
az erények terjesztessenek és a nép vétségei k iir tassanakMinélfogva 
a legmélyebb alázattal járulok a tdö sz. szék elé, a legbensőbben 
esedezve, miszerint a fönt említet ténykedések gyakorlására időt és 
órát, midőn a sz. beszédeknek nálunk tartatni kell, kitűzni méltóz- 
tatnék, hogy erről az én rendtartományi főnökömnek írhassak. — Azon- 
folül ezennel alázatosan esedezem ugyanazon tdő sz. széknek, misze
rint sz. Ferencz atyánk kordaviselö-testvérületét ezen Vácz városában 
megerősíteni kegyeskednék, a melyre nézve két év előtt a fötdő tar
tományi főnöktől fölhatalmazást kaptam, hogy abba alkalmas egyé
neket fölvehessek és őket kordával átövezhessem, aminthogy már az 
idáig abba fölvétettek és átöveztettek 180-an. Melyek is hogy mind 
az Isten nagyobb dicsőségére legyenek, kegyes választ várandó va
gyok.“ (Ld. a püspöki irattárban. Remeke a legfinomabb parány- 
irásnak.)

Ezen kérvény elolvastatván, a szokott módón intézendő vasár- és 
ünnepi sz. beszéd tartására a délutáni egy óra tűzetett ki. A kordaviselö 
testvérület szabad fölállítása és előmozdítása pedig megengedtetik. 
Kelt az 1727. jul. 4-kén tartott sz. széki ülésen. — Pataky Gellert 
rendtartományi főnök Eperjesről 1728. decz. 26-.ról hivatalos látoga 
tása alkalmával a váczi nagypréposthoz menesztett iratában előbb 
megköszönvén az itteni építkezés körüli buzgalmát, azután előadja, 
hogy a kőmives-mester a második emelet építése folytatásánál (ez 
egy haszontalan munka volt, mely teljesen bevégezetlen maradt máig 
is és az üres ablakokon át beható viharok csak rongálják az épüle
tet !!) munkájáért sokat kért és hogy eddig is már nagy kiadások 
történtek. Azért azt tanácsolja, hogy, ha a sz. széknek úgy tetszenék, 
mint a melyre az építés előmozdítása bízva van, a kőmives-mester, ne 
naponként fizettessék, hanem átalában, igy kevesebbe fogván az ke
rülni s ha az eddigi kőmives-mester igy vállalkozni nem akar, szer
ződjenek másikkal. — Azonban, ugyanezen rendtartományi főnök 
1729. jan. 11-kén Homonnán szintén visitatioi alkalommal kelt leve
léből kitűnik, miszerint megnyugszik a mlgos főpásztor azon akaratán, 
mely szerint a kőmives-mestert ezután is, az építés folyama alatt 
naponként kívánja fizettetni. E levél elején szépen kiemeli a főpász
tornak a szerzettartomány iránti különös buzgalmát, szeretetét és 
hajlamát, főkép az építtetni kezdett kolostor körüli szilárd gondos
kodását, s azért maga, valamint rendi társai nevében forró köszönetét 
nyilvánítja.

1760. jun. 13., mint paduai sz. Antal napján, mlgos és főtdö 
Salbeck Károly fölszentelt püspök és nagyprépost úr végezte az ün
nepélyes isteniszolgálatot. — E nap esti 7 órakor jött először a ko
lostorba gr. Eszterhazy Károly váczi püspök ő mlga, főidő Damiáni
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János kanonok és egy szolga kíséretében. Megdicsérte az épületet, 
főképen annak homlokzatát és annak kiválasztásában az ősök gon
doskodását. Midőn pedig a felső karba, mely a Dunára néz, fölment 
és a lépesekhez közeli első ablakon kitekintett volna, a fölséges ki
látásban gyönyörködve mondá többször az említett kanonoknak: „A 
mi őseink okosabbak voltak a kilátás megválasztásábanMire Blahó 
Vincéé, a kolostor tudós főnöke megjegyzé: „Mlgos Uram! Disperse
rant, dederunt pauperíbus.u — Mosolyogva válaszold erre a püspök 
ő mlga: „ Et iniustitia eorum manet in seculum seculi. “ Azután is 
gyakran teve azon nyilatkozatot, miszerint szerfölött fájlalja, hogy 
ezen egykori püspöki helyet az ő elődei a szerzetnek adták oda. — 
1761. márcz. 14-kén az asztalos .Fráter által készített benső porticus 
a templom bejáratánál elhelyeztetett. — April 1-jén azon intézkedést 
tette a püspök, hogy minden szerzetes áldozárok azon betegeknél, a 
kiket szentségekkel elláttak, neveit, korukat, lakásukat, hozzáadva 
az intézőnek nevét is, följegyezzék s ezen lajstromot hetenként két
szer, t. i. kedden és pénteken az ő városuk plébánosának bemutas
sák, ez pedig azt a püspök elé terjeszsze.-A kolostorfőnök kérelmére 
azonban, ápril 29-kén megengedte ő nmlga, hogy hetenként hát csak 
egyszer történjék az említett módon azon lajstromnak beterjesztése. 
— A  nagyoltár, melynek darabjai szeptember óta szétszórva feküd
tek, ezek öszszeszedettek, ápril 9-kén a helyi asztalos 1Regele József 
és segédei által, ápril 17-kén aztán föl állíttatott. Hebenstreit József 
pesti szobrász által, segédei közreműködésével kezdette a szobrokat 
íolalkalmazni ápril 20-kán és befejezte ápril 22-ki éjjelen. Az oltár
lapra a fölszentelendő kő május 6-káu fölhelyeztetett. A pictor által 
némely képek megtisztittattak, valamint a szobrok is és befestettek.

1761. ápril 24-kén, az uj szerzetes, u. n. nazarenus intézet, két 
tagja-volt e kolostorban szállásra elfogadva, t. i. Weiskircher Lőrincz 
clericus és Khuntncr Leopold rendi segédtárs. Ezek Bécsből Egerbe 
voltak költözendők, bot, kalap, lábbeliek, minden utravaló nélkül, 
tunikába öltözve, cseresznyeszínű kötéllel körülövezve, ők Bécsben 
heten voltak; de mivel a királynő őket a vái’osból kitiltotta és Ter- 
gatumba, ha nekik tetszenék, utasította őket, az ő alapitójok, Varela 
János atya, (a ki 1759. decz. 7-kén Váczon volt), rendeleti iratánál 
fogva őket különböző helyekre küldte. A nevezetteket pedig Egerbe 
szánta. A rendeleti irat az illető dispositio elején ez vo lt: „A ná- 
zárethi Jézus a mi menedékünk.“ — Midőn a püspök uj templomot 
kezdett építtetni, a közeli temetőt betiltotta és öszszehivatván a 
várost, egy nap a Rékuszkápolna-tért körülásatta, és temetőnek al
kalmaztatta ápril 13 kán. Ezen temető megszenteltetett ápril 18-kán 
Benzoni Lipót félvárosi plébános által. —; Sz. leereszt föltalálása 
ünnepén a lauretomi kápolnában reggeli 6 órakor mondatott az első 
sz. mise, mely kápolnának rostélyait és falait befestette Tóth János 
váczi senátor és confrater, a ki egyszersmind a lauretomi Bold. Szűz 
szobrát, ennek ruháját és az oltári készletet is födözte istenes költ
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ségével. Továbbá a Lauretom előtti kriptát, melynek nyitányára két 
nagy faragott kő alkalmaztatott, a kolostor csináltatta ápril 14-kén.

1767. márcs. 11-kén a httó-tanács utján, a kolostor, Ő Fölsége 
ezen intézvényét vette, a bibornok ő főmagasságához iutézve : „Főtdő, 
főmgú, a sz. r. e. bibornoka! Fönt említett ő fölsége, a httó-tanács 
utján ezeket rendelte legkegyelmesen teljesítetni. És ugyan : 1. Mos
tantól fogva ezentúl semmi földesurak vagy megyés főpásztoroknak 
sem legyen szabad, bármely jóváhagyott vagy országgyüíésileg be- 
czikkelyezett szerzetnek együletét az ő uradalmaiba vagy megyéjébe 
befogadni előleges királyi beleegyezés nélkül, annál kevesbbé a más· 
honnét jött, vagy idegen társulatokat, bármely magán kegyelet ürügye 
alatt befogadni. — 2. Hogy minden ezen országban lévő kéregető 
rendek házainak alapítványi levelei, a melyek fönvannak, hiteles 
másolatban, azok utján fölterjesztessenek. Ahonnét kitudni lehessen 
azon alapítvány minőségét, hogy t. i. ki és mily alappal, mily őzéi
ből, mily kötelezettséggel és mily számmal alapította a helyi szer
zetes családot? Amelyek előrebocsátása után, minden megyés főpász
torok ezen királyi hittó-tanácsot az iránt értesítsék, hogy t. i. a kol
duló rendi egyes szqrzeti családok minden egyes konvent- vagy szék
házban, hány szerzetes egyént (áldozárok, ujonczok, rendi segédtár
sak stb.) foglalnak magokban? Vájjon a kold'uló-rendek mindenegyes 
házaira kiszabott számú szerzetesek elkerülketlenül szü kségesek-e 
mind ? És végre, tekintve a helyeket és körülményeket, a jövőre 
nézve hány szerzetes személyt tartanának lelkiismeretűk szerint szük
ségeseknek minden egyes ily rendházra nézve.“

Ennek folytán a helyi sz. Ferencz-rendi kolostor főnökének is 
meghagyatott, miszerint e mai naptól számítva 14 nap alatt, ezen 
kir. intézvény következtén, a teendőket megtegye és a püspöki sz. 
szék irodájában a rendbe szedett aktákat bemutassa. Kelt Váczon a 
püspöki sz. szék üléséből 1767.'márczius 11. — Mely parancsra a 
helyi sz. Ferencz-rendi kolostor ilyképen válaszolt: „Mlgos püspök 
ur ! és az egész tdő sz. szók ! Az ő királyi felségének, a kir. htte- 
t-anács utján, a sz. Ferencz-rendi váczi kolostort illetőleg kiadott 
intézvénye folytán, a legmélyebb alázatossággal beterjesztett kimu
tatás honi nyelvünkön így szól: I. Mily alapon hozattak he a szer
zetesek? A veleszületett és eszményi jóságánál fogva VI. Károly 
szerencsésen uralkodó római császár kegyelméből, gróf Althán Mihály 
Frigyes, váczi püspök, a sz. r. e. bibornokának legalázatosabb és gr. 
Kohári István egykor a m. kir. udvar mindig hűséges hiújának leg
kegyesebb és legbuzgóbb esedezése folytán 1719. évben ezen püspöki 
városba mint érdemetlenek bevezettettünk. Főkép azon alapon, hogy 
azon időben, midőn ezep Magyarország az ottomán zsarnokságnak, 
tudniillik a keresztény név kiengesztelhetlen ellenségének igája alatt 
nyögött, azt tűrni kénytelenittetvén, a kath. hit föntartásában mindig 
erős és rendithetlen volt, mint a királyi okmány is kegyesen bizo
nyítja, az Üdvözítő rendtartománya, és kitartóan megmaradt minden
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koron az Isten és király iránti hűségben és azután is egész máig 
az ő királyi fölsége melletti hűséget életével és vérével, ha kell, 
megőrizni késznek nyilatkozott . . .

Amiért, hogy a kegyes királyi parancsnak híven eleget tegyünk, 
a mi váczi konventunkat a legalázatosabb alávetéssel ezennel a vizs
gálat alá bocsátjuk. — II. Ki alapította, mily számmal, mily czélra, 
és mi a rendi tagok száma? — Ezen konvent alapítója volt az ajtatos 
emlékű gr. Kohári István ur ő nmlga, egykor a királyi kúria bírája, 
ki a szerzetes atyák és testvérek számát nem határozta meg, a ki
nek és gr. Althánn, a sz. r. e. főmgu bibornokának s a föntemlitet- 
teknek legalázatosabb folyamodványára, a régi vár helyére bocsát
tattunk oly végből, hogy az Istennek szolgáljunk nappali és éjjeli 
imáinkkal a keresztény fejedelmek közötti legkívánatosabb egyeség
gel és békével, a mi hivatásunk melletti czéllal, a mely abban áll, 
hogy mindenki erényekkel ékesített és végre örök boldogsággal ju
talmazandó lelkét az 5 teremtő Istenének kegyesen és áhitatosan 
adja vissza, amiért szüntelen és a lehető legbuzgóbban a királyok kirá
lyát és uralkodók urát kérjük. És azon végből is, hogy a lelki szol
gálatokban a keresztény népnek segítségére legyünk, a kik vagyunk 
számszerint 18 áldozó-papok, 6 rendi növendékpap és 8 rendi segédtárs.

III. Mi az alapítványt illeti: Ezt gr. Kohári István tette, a miben, 
hogy mily hátrányt szenvedtünk, nagyon jól tudja a tdő káptalan, 
a melynek ügyessége minket kegyesen támogatott, és a mostani idő
ben is, hogy ezt tapasztalni fogjuk, azon nem kételkedünk. Ezen, a 
nmlgu alapitó gróf ur bőkezű és kegyes, 15,000 frtnyi sz. alamizs
nájának a bécsi bankban lévő tőkéje után huzunk 100-tóli 4. per- 
czentet s tartjuk főn magunkat, segítve a konvent egyéb szükségein 
is. így aztán, s ide járulván a mi sz. szabályzatunk, melyet ünne
pélyesen fogadtunk, ezen konventban, az Isten nevében, a Krisztus 
híveinek segítségére, a mindenható Isten sz. szolgálatára, és ő föl- 
ségeik mindennemű jóllétére folytatjuk esedezéseinket és szüntelen kér
jük a jóságos mennyei Atyát.

Ezeket a httó-tanács kegyes parancsa és a mi váczi tdő sz. szé
künk rendelete folytán a legalázatosabban és lelkiismeretesen adtam 
elő. Kelt Váczon 1767. márczius hóban.“

12. §. T e l e k  J ó z s e f  h á z f ő n ö k  b izonyítványa és egyebek.
Ezen kolostori főnök 1770. okt. 4-kén megismeri, miszerint 

azon 200 sz. misét, melyekre a főmgu herczeg és bibornoktól Bécs- 
ből ezen évi augusztus hó elején a megfelelő dijak megérkeztek, a 
kolostor áldozárai által elvégeztette október elejeig. Majd ezen fontos 
ügyben irt ugyanezen házfőnök az illető megyés főpásztornak : „Mi
vel hozzájárulván főmgod kegyes beleegyezése és egyszersmind pár
tolása, a mi egyházunk ellenébeni, ennek disztelenitésére álló ház, 
hajdan a sz. Ferencziek székháza, már egészen szétrontatott, és az
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üres telek áll már csak, bensőleg kérjük főmgodat, miszerint a mi 
részünkre, az ideengedett telekre nézve az adományzási iratot ke
gyesen kiadni méltóztatnék ; a melynek erejénél fogva : I. a templom 
közelébeni keresztet oda helyeztetni; 2. kitűzött napokoni sz. mene
tet oda vezettni lehessen, és III. ezen konvent szerzetesei az utó
kornál magukat igazolni képesek legyenek, kimutatván mindeneknek, 
miszerint ezen teleket épen nem alattomosan, hanem a földesur tör
vényes beleegyezésével nyerték, igy jutván az egyház előtti térhez. 
Ezen legkegyesebb kedvezésnek, a legjobb Isten, kinek tisztelete itt 
szemléltetik, lesz bőséges megjutalmazója: a kit is mink főmgod jó
létéért állandóan kérni fogunk. A sz. Ferenczrendi váczi kolostor 
atyái és testvérei. (Bemutattatott 1770. nov. 6-án. Mint a föntebbi, 
ez is Teleli házfőnök atyának csinos írása.)

A ss. Ferenczrendi ezen váczi kolostorról 1771. évben a nmlgu 
httó-tanácsnak ezen értesítés terjesztetett föl. A tdő sz. szék által e 
kolostor főnökéhez áttett két pontra felelet: I. Megfelelő alapítója 
ezen váczi konventnak épenséggel nincsen ; de a király és gr. Álthánn 
bibirnok ő főmga helyet kegyelmesen adván, gr. Koháry István egy
kor a kúria bírája, fölajánlott részint az épületre, részint a szerze
tesek élelmezésének segítségére 30,000 frtnyi összeget, melyből a 
bécsi bankba betétetett 15,000 frt, járván érette évenként 4°/0-tes 
kamat, vagyis összesen egy évre 600 frt. Azért is ezen konventra 
a szerzetesek száma nem lett megszabva. Kezdettől fogva pedig az 
ellátás, részint a kéregetés, részint misedi.jak, részint meg az ala
pítványi összeg utáni törvényes kamat segítségéből történik. II. Ezen 
konventban jelenleg tényleg 29 szerzetes van, a kik misedijakból, a 
600 frtnyi törvényes, ez alapítványi összeg után esedékes kamatból 
tartatnak főn. Más tőkepénzek, a fönt említett alapítványi összegen 
kívül, még eddig ide nem járultak. És ezeket a kegyes parancsra 
híven előadván, vagyok a tdő püspöki sz. széknek 1771. decz. 17-kén 
legalázatosabb szolgája és káplánja: Műkor ay Ferencs, sz. Ferenoz 
szigorúbb tartályu szerzetebeli testvér, akkoron a váczi konvent 
gvárdiánja.“

Ezen Iconventról lássunk még egy másik értesitvényt i s : „Mlgos 
és főtdő urak és az egész váczi püspöki sz. szék! A nmgu m. kir. 
httó-tanács kegyes intézvénye és a tdő váczi püspöki sz. szék pa
rancsa folytán, és a hozzám áttett ferenczrendi állapotunkat érdeklő 
pontokra, a következő, lehetőleg őszinte és hü értesítést teszem, és 
pedig: Az Ire . Azon helyek és falvak, melyekben ezen váczi megye te
rületén sz. alamizsnát gyűjteni szokunk, ezek: Vácz, Hártyán, Duba, 
Szilágy, Kis Némedi, P.-Hat van, Zsidó, Domony, Újfalu, Szada, Sz. 
Miklós, Bottyánba, Csornád, Rátóth, Sződ, Verőcze, Nógrád, Szende, 
Berkenye, Jenő, Berinke, Tolmács, Rétságh. Bank, Szántó, Nőtincs, 
Berki, Berénke, Becske, Bérezel, Szécsénbe, Csővár, Guta, Ácsa, Tóth- 
Györk, Kövesd, Legind, Nezsa, Alsó- és Felső-Sáp, Alsó- és Felső- 
Petény, Keszegh, Pencz, Rád, Kösd. Ezen helységekben a szokott
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alamizsnát természetben szoktuk kéregetni, és amennyire a gyűjtö
gető atyák és testvérek előadásából följegyezhettem, a folyó évben 
begyült természetiben ennyi alamizsna: 359 akó bor, 249 pozsonyi 
mérő gabona, 138 pozsonyi mérő zab, 243 bárány; körülbelül 4UÜ 
szárnyas; 75 itcze vaj, mintegy 500 tojás, vagy 116 font sertéshús. 
A Il-ra nézve: as egész tartományt illető tőkepénz tekintetében, annak 
sem mennyisége, sem a hely, ahova kiadva van, előttem tudva nincs, 
azért erről feleljen a főtdő tartományi főnök. A 111-ra nézve: ezen 
konventban tényleg összesen 33 szerzetes egyén van, a kikből áldo
zópap 20, növendékpap 6, segédtáis 7. És noha ezen szám fölülmúlja 
a httó-tanács által 1770-ben kiszabott mennyiséget, de annyival más 
konventekban kevesebb van, minthogy ide a legújabban állított posz
tógyár miatt több szerzetest kelle rendelni. A IV-re : ezen konvent
ban van fegyház (domus disciplinae), a melyben a rendetlenkedő szer 
zetesek, főképen a kik a sz. szabály lényeges fogalmai ellen vétenek, 
sanyargattatnak egy ideig, a vétség minősége szerint, a szerzet ren- 
delmenyei szerint, és pedig hetenbint háromszor, a penitentia napjain, 
kenyéren és vizen, a többi napokon pedig étkezesük olyan, mint a 
többi szerzeteseké. Az V.-re nézve: a közalamizsnából, melyet ajtó- 
ról-ajtóra menve gyűjtögetnek, mit ad valóban e rendház minden 
egyes szerzetes személy élelme, ruházata és szobája fölszerelésére, 
bizonyos összeget megállapítani nem igen lehet; de amint a számadó
könyvből következtethetni, 2475 frt költetett el általában a szük
séges dolgokra, melyek a kéregetésből nem voltak eiőáliithatók. A 
miből a kivetés szerint minden egyes egyénre 75 frt esik. Nekünk 
szüléink vagy rokonaink mit sem adnak. Kelt 1775. évben.·*

Majd a váczi kolostor főnöke azon tőkékről, melyeket e rendház
1775. évtől kapott, a mlgos és főtdő püspök és nagyprépost úrhoz 
adott értesítőt. Á nmlgu m. kir. httó-tanács kegyes parancsára és a 
hozzám áttett pontokra, a következő sorban felelek: Az I-re: ezen 
váczi konventunk kapott 600 frt alaptőke-összeget. A l í  r a : ennek 
terhe az, hogy míg a konvent 6°/0-et kap, évenként 30 misét keli 
végeznie. A III-ra : 500 frtnyi alapítvány tétetett főtdő Szikom 
Miklós váczegyházmegyei pap által 1776. május 19-kén. Korossy 
Ilona, nemes és nemzetes Gyárfás Elek neje egykoron, 1777. juj, 
5 kén hagyott 100 irtot. A IV-re: ezen egész összeg elhelyezve van 
a mi rendünk váczi posztógyárában, az apostoli syndicus tekinté
lyénél fogva. Az alap biztos. Ezen összeg sehol sincs betáblázva, 
hanem marad a syndicus által készített hiteles szerződvény mellett. 
Minden misére esik egy rforint. Kelt Váczon, 1780· febr. 22-kéu. Körössy 
Bemar din akkoron gvárdián.“

A helyi sz. Ferenczrendiek 1723-ban nyerték első ízben a tdő 
váczi sz. szék által részökre kijelelt kéregetési területet ezen egy
házmegye területén. Ez részökre 1777. évben ismét megerősittetett.
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13. §. A sz.  b e s z é d e k  r e n d j é r e  v o n t k o z ó  é s z r e v é 
t e l e k  é s  e g y e b e k .

„Mlgos püspök, fötdő kanonok urak és az egész sz. szék, leg
tiszteltebb előjárók! A tdő sz. szék legbölcsebb indítványából ezen 
következmény látszik kifolyni: 1. a mi egyházunkban lehet 9 órakor 
német egyházi beszéd; 2-or 8 órakor magyar; e beszédek ugyanis 
az ugyan ilyen nyelvű beszédekkel nem jönnek össze. Nem is látszik 
elhalasztandónak a magyar beszéd d. u. 8 órára az u. n. „Exhortatio“ 
helyett, részint, mert ez havonként csak egyszer szokott tartatni, 
mind a magyarok, mind a németek részére, és azoknak is csak, a 
kik a testvérületekben léteznek; 'részint pedig, mivel nem lehet re
mélem, hogy a délutáni 3 órai magyar beszédre valaki megjelenjen, 
fókép a téli és nyári időben. — 3. Szintén nem látszik a tdó sz. 
szék tervének megfelelni, ha az ádventi időben az elénekelt „Boraté“ 
után tartatik nálunk a magyar beszéd, a mint ez már szokásban 
van; ugyanis ezen prédikáczió is vagy kevés, vagy épen semmi hall
gatóra sem talál, minthogy a sz. Domonkos-rendieknél, 7 órakor van 
a sz. beszéd. Azonkívül a hivő nép, ha máskép történnék, inkább 
haza fogna menni, mint egyik templomból a másikba közvetlen az 
Ur igéinek hallgatására. Egyébiránt ezen előterjesztést nem is te
kintve a tdö sz. szék legbölcsebb Ítélete és legokosabb rendelkezé
sének a legalázatosabban és legszívesebben továbbra is alávetve ma
gamat, maradok stb. Váczon, 1784. okt. 30-kán. Károly Kornél testvér, 
akkoron gvárdián.“ Ugyanezen házfönök 1785. aug. 7-kén, az isteni
szolgálat rendje fölött ismét beterjesztette véleményét ugyanazon 
tdő sz. széknek, melynek ezen évi aug. 13-ki ülésén olvastatott az föl.

És most lássunk itt egy különös esetet! Pestvgye 1785. April 
16-kán tartott üléséből, a váczi sz. Ferenczrendiek főnökét, a helvét- 
hltvallásuakra nézve tett sérelmes szavaiért, mellékelve a bizonyít
ványt, a váczi megyés főpásztor Zerdahelyi Gábor segédpüspökéhez 
menesztett iratában megfeddetni kéri. (Olvastatott a sz. széki ülésen 
1785. ápril 21-kén, 3 sz.), és erről aztán tudósittatni kíván. E bizo
nyítvány igy hangzik: „Alulírott adom tudtára azoknak, a kiket 
illet, miszerint Tar István, Pestmegye Gyón helységéből eredett, 11 
évig az ősi római kath. hithez tartozott, aztán apostata lett, a sz. 
Ferenczrendi atyák váczi konventjében, a kir. rendelet tartalmánál 
fogva, két heti időtartamon át hallgatta a hitelemzést; de hiába 
lett minden oktatás, hasztalan fáradoztak a hitelemzők, a mennyről, 
Istenről, az őröli üdvösségről lemondani és a Kálvin-féle eretnekségben 
makacsul és megátalkodva megmaradni akart. Kelt Váczon, 1785. márcz. 
28-kán. Károlyi Kornél atya gvárdián mk.“ — Az aláhúzott szavak 
azok, melyekről az említett vgyei gyűlés levelében iratik: „Hogy 
mily gunyoros (sarcastica) szavakat írott bele a helvét hitvallásról 
e bizonyítványba, Mlgod tudni fogja a legjobban, hogy a türelmi 
kegyes rendelet az ilyen sértegetéseket mennyire tiltja ; annálfogva
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e tény méltó kijavítására és annak tudtunkra adására ezennel föl
kérjük Migodat, pesti közgyűlésünkből, 1785. ápril 16-kán. — Lám 
már ekkor mily nebánt s d- v  i r  ág  volt Kálvin ő kegyelmének 
Genfben csinált magyar h ite! . . . .

Gr. Althánn M. Frigyes 1727. ápr. 18-kán, azon ügyben, hogy 
a vádaskodó szerint, a váczi sz. Ferenczrendiek az ő épületüknél a 
kellő határokat átlépték mások sérelmével, a váczi püspöki sz. székhez 
igy irt: „Mlgos és íotdő, ntdő és nemzeten urak! Értésemre adták 
nekem az én váczi tiszteim, miszerint az ottani sz, Ferenczrendiek. 
az egyház és kon vent részére, nemcsak minden tért, ami a várban 
volt elfoglalta!·:, hanem egyszersmind annak területét, vagyis környe
zetét, némely lakók sérelmével, a nevezett váron túl is kiterjeszteni 
merészkedtek. Minthogy pedig nekem genosz dolognak látszanék lenni, 
hogy egyvalaki másnak kényelméért, szükség nélkül, valami kényel
metlenséget szenvedjen, föntczimzett iuraságaitokat ezennel megbi- 
zandóknak tartottam, miszerint haladék nélkül szemügyre vegyék a 
Ferenczrendi atyák fönt nevezett épületét, ennek kiterjedését és kör
nyékét, és ezen helyszíni megvizsgálás megtörténvén, arról rendes 
értesitvényt küldjenek nekem, azon külön kifejtéssel, hogy a váron 
túl folytatott ezen terület meddig terjed ki tulajdonkép, és főképen, 
hogy a váczi lakók közül valakinek ezen kiterjeszkedés folytán nem 
okoztatik-e valami sérelem, vagy tényleg nagyobb mérvű alkalmat
lanság ? Mely értesítést a legközelebbi alkalommal elvárom, és fönt
czimzett Uraságaitokat lelkemből az isteni ótalomba ajánlva, mara
dok Nápolyban 1727. ápril 18-kán őszintén kedvelője és mindenkor 
jóakarója fönttisztelt uraságaitoknak: Althánn M. F. bibornok, váczi 
püspök. (Ld. az urad. irattárban.)

Hogy mit válaszoltak a megbízottak a teljesített helyszíni vizs
gálat után, tudni nem lehet; mert a püspöki irattárban sa  kolostori 
illető jkönyvben ezen ügyre vonatkozólag mi adat sem fordul elő. 
Hihetőleg a vádaskodás alaptalannak bizonyult be.

Lássunk itt egy szép adatot a váczi hívek sz. buzgalma és 
forró áhítatosságára nézve a sz. kereszt iránt. Stészel Pál, Ehn Jó
zsef, Mihalkovits István, Gavaldik Pál s a többiek 1788. febr. 6-káról 
Mlgos Zerdahelyi Gábor püspök és nagypréposthoz folyamodtak azon 
alázatos' kéréssel, hogy ámbár az isteniszolgálatban tett változás és 
uj rendelés szerint a több ajtatosságokkal, az ujhold-vasárnapokon 
ekkorig gyakoroltatott sz. kereszt-utnak nyilvános gyakorlása is meg
szűnt, ők mindazonáltal az említett püspöki helynökhöz alázatosan 
folyamodnak, hogy ezen uj rendtartás mellett is annak megtartását, 
nekik megengedni kegyeskednék, miszerint igy a Tisztelendő P. P. 
Franciscámisohiál reggeli 3 óratájban, ők maguk, a felső- és alvá- 
rosiak, az Üdvözítő szeretőiétől indíttatva, az ő keserves kínszenve
dését és sz. halálát buzgó és alázatos elmélkedésükkel gyakorolhas
sák bevett szokásuk szerint, legalább ezen sz. böjti napokban, ezen 
és a következő években ir. (Olvastatott az 1788. febr. 7-fei sz. széki
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ülésen.) — E folyamodvány hátirata nyelvünkre téve igy szól: 
„Ezen kérvény a sz. Ferenczrendi atyák váczi konventjének ntdő 
gvárdiánjval közöltetik a végre, hogy az itt bent foglalt, „kereszt-ut“- 
nak nevezett ájtatosságról körülményes értesítést adjon, fűképen, 
hogy mely órában, és mikép gyakoroltatott az eddig a konvent 
templomában. Kelt és kiadatott Váczon 1788. febr. 8-kán.

Ennek folytán ilyen tudósítást tett a felszólított gvárdián: „Főtdő 
kanonok ur, legkegyesebb Uram! Tegnapi napon alázatosan kijelen
tetvén, hogy a tényleg folyamodók, csak a legközelebb elmúlt év
ben, a mi templomunkban, a lefolyó sz. nagyböjt minden köznapján, 
a reggeli B órától 6-ig, a sz. keresztutat ajtatosan és példásan gya
korolták légyen. Most pedig hozzáadatván az, hogy az említett kö- 
nyörgök egyikének előimádkozása mellett, ketten éneklik az „Álla 
a keserves anya“ éneket, ők maguk, valamely áldozár segítsége nélkül, 
és a ciboriummali ünnepélyes áldás mellőzésével is, végezik ez ajtatos- 
ságot. Végre világosan kijelentem, miszerint a könyörgők velem köz
lőit folyamodványán kívül, azok az ő viszszaállittatni kért áhitatos- 
ságukról velem nern is beszéltek, sem pedig annak módozata, órája 
és akaratukról velem mitsem közöltek. Alázatosan kérem hát, mi
szerint minden általam kivánatakra nézve a folyamodók bővebben 
nyilatkozzanak. A ki többiben stb. Váczon febr. 9. 1788. Laczkóczy 
Mihály atya m. k.“ (Ld. a parochiák vegyes aktái között). — Utóbb 
a keresztuti ajtatosság gyakorlása megengedve lön a reggeli 5 — 6 
óra között, melyet az utóbbi iőkben Janiglós nevű szűcs vezetett sok 
sok éveken át, utána pedig Valenti Tál szintén jó ideig. Ennek el
hunyta után pedig egy jó lelkű nő teljesité a múlt nagyböjtön át 
e szent szolgálatot; de fájdalom, már csak igen kevesek jelen
létében ! !

A szegény ügy 1782-ben rendeztetvén, a koldusok beosztattak, 
hogy mely napokon, melyik templom ajtajában üljenek az alamizsna- 
gyűjtés végett; ezen sz. Ferencz-rendi templom főbejáratánál kedd- 
és péntekre lőnek utasítva. — A városi tanács észrevévén, miszerint 
a munkás nép, főkép a napszámosok, nem tudván reggel az időt, 
késlekednek a munkában és igy sok kár merült föl a lakosságra 
nézve, folyamodott 1816. jun. 18-kán a püspöki hatósághoz, misze
rint a nyári időben a hajnali-harangozás 4 órára rendeltetnék. Mi
nek folytán ezen évi jun. 18-kán a sz. Ferencz-rendieknek is azonnal 
tudtál adatott, hogy ezen évben a következő naptól fogva, a jövőre 
nézve pedig egész nyáron át hajnali 4 órakor történjék a harangozás. 
(A városi tanácscsali akták. 351. sz.)

14. §. Sz. F e r e n c z  k o r d a v i s e l ő  g y ü l e k e z e t e ,  és a né 
m e t  és  m a g y a r  III. r e n d i e k é .

E nagy rendalapitó u. n. kordaviselő gyülekezete, úgy látszik, 
e kolostor keletkezésésének első éveiben megalapítva lön; mert már
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1738. évben Budán Nottensteinin Veronika özvegy sajtója alól egy 
könyvecske jött ki, mely is e testvérület szabványait, a római pápák 
által engedélyezett számos búcsúkat és sz. Ferencz zsolozsmáját tar
talmazza, melynek számos példánya őriztetik máig is a kolostori 
könyvtárban. — Ezen fötestvérületnek régi idők óta, a megyés fő
pásztorok által szabályszerüleg megerősített fiókja is volt és pedig 
három, t. i. Szügy hegység és Szilágy falu egyházában, a váczi egy
házmegyében és a szobi-ban, az esztergomi főmegye területén, mely 
azonban a tdő váczi kouvent kéregetés! területét nem haladja meg. 
Azért erre kell, hogy gondja legyen a váczi szent testvérület igaz
gató atyjának. — Ezen három lelki fiók az igazgató atyák által el
hanyagolva lett, melyek azonban az Isten nagyobb dicsőségére szépen 
kezdenek virágzani és nehogy ezentúl elhagyattassanak, a tisztujitás, 
vagyis tisztviselők választása alkalmával, ezek nevei a társulat al
bumába bevezettessenek, s azért e ezélra jkönyv rendeltetett, mely
ből itt mi ezen adatainkat merítettük. — 1756. febr. 8-kán sz. Ferencs 
kordaviselő szügyi fók-testvérülete tisztujitását tartotta, fráter Pancsák 
Zsigmond tényleges igazgató alatt, mely alkalommal titkos szava
zással ezen tisztviselők választattak : a védnökséget atyai indulattal 
magára vette ntdő Kerbelyi Lörincz László, helyi plébános és a fiók
egyházaké is. — Alvédnökül megerősittetett tek. Magócsy János ú r ; 
e testvérület praefeetusa lett Erdélyi György; alpraefectus vagyis 
atyaul megerősittetett lhracska Márton s alatyaul Thott Jakab. Aztán 
megválasztattak : a 7 tanácsos ; a sz. testvérület jegyzője lett Hajdú 
György úr, helyi kántor és tanító; védnöknőül tek. Blaskovits Anna 
úrnő (Magócsy neje) és alvédnöknőül Móricz %Anna Mária vendéglösnő 
erősittettek meg. Szintigy megerősittetett a testvérület anyja és meg
választatott annak alanyja és a bold. Szűz szobrának díszítője ; a 6 
tanácsosnő, 2 dékán és 2 dékánnő, 6 fáklyás, szolgálattevő 2 férfi 
és 2 nő, a kordaviselő szüzekre felügyelő 3 nő. — A ntdő Kerbelyi 
Lörincz László helyi plébános urnák hatalom adatik, hogy a testületbe 
tagokat vehessen tol és a sz. kordával körülövezhesse. — És mindezek 
legyenek az Isten nagyobb dicsőségére, a Bold. Szűz s sz. Perencz atya 
tiszteletére, és legyenek a nmlgú, mlgos és főtdő, váczi egyházmegye püs
pök ura, a mi legkegyelmesebb főpapunk Ítélete alá beterjesztve.

Ezen sz. gyülekezetnek van általam aláirt számadó könyve, a 
tisztujitás alkalmával mindenek elintéztettek, csak arra kell ügyelni 
az igazgató atyának, hogy évenként a ntdő pleb. urnák a votiv és 
énekes gyászmisékért a 12 rfrt kifizettessék, nehogy a sz. gyülekezet 
szenvedő adósságai megsokasodjanak, mint ez idáig is történt. — A 
kántor minden évben egy Imperialist követel a sz. testvérülettől, az 
ujholdi sz. menetek votiv- és gyászmiséknéli szolgálataiért. De ez 
nem ajánltatott meg neki a gyülekezet szegénysége miatt. — Ugyan
azon kántor adós marad a sz. gyülekezetnek 2 rfrttal egy akó borért. 
Úgyszintén az e gyülekezethez tartozó dolgokról a leltárt kellene el
készíteni. — A szügyi sz. gyülekezet pedig tartozik a váczi, sz. Fe-
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rencz kordáját viselő főtestvérületének 2 rfrt és 10 dénárral egy el
adott tógáért. Fr. Pancsák Zsigmond m. k.“

Ugyanezen igazgató alatt 1756. május 23-kán Szilágy helység
ben is megtartatott a szokott módon a sz. gyülekezet tisztviselőinek 
választása. Egyhangúlag védnökül megerősittetett ntdő Nyerges Péter 
a helység és fiókegyházak plébános ura, adatván ennek is a már 
föntebb említett hatalom. A többi tisztviselőket rövidség okáért el
hallgatjuk. Ezen sz. gyülekezetnek nincs számadó-könyve, de én ki
egyenlítvén minden szenvedő adósságokat, végre egy iv papírra föl
jegyeztem a bevételt és kiadást és egyszersmind azon adósok neveit, 
a kik és amennyivel pénzben vagy gabonában tartoznak e sz. gyüle
kezetnek. Ez évenként fizet 1-ső januártól számítva a ntdő helyi 
plébánosnak a föntebbi czimen 12 rfrtokat, a kántornak meg évenként 
egy imperiálist. Azon föntebbi egy ívnyi jegyzékét az adósoknak az 
igazgató atya a sz. gyülekezet praefectusa vagy jegyzőjénél fogja 
találni. — És mindezek legyenek stb. mint föntebb.“

Sz. Eerencz atyánk kordaviselő gyülekezetének tisztviselői Szóbon, 
hol ez már a legszebben virágzik, 1758. aug. 6-kán, a szokott módon, 
megujittattak tdő Klepecz Máté, a váczi tdő sz. Ferencz-rendi konvent 
alamizsna-szerző (procurator) atyja által, Miikoruy Ferencz, a sz. gyü
lekezet akkori igazgatójának megbízásából, a ki a tót nyelvet nem 
bírta, lévén az e helységiek mind szlávok. Védnökül megerősittetett 
ntdő plébános úr a föntebbi hatalommal. És ekkor yolt ezen'fiók' 
gyülekezet pénztárában 22 frt, tartoznak pedig neki 6 rfrttal. A 
záradék mint föntebb. — 1758. nov. 26-kán Szilágy helységben fráter 
Muhoray Ferencz igazgató és hitszónok; 175ÍJ. febr. 11-kén Szügy 
helységben ugyanazon igazgató (védnök : ntdő Békák sződi plébános ;) 
1760. ápril 23-kán Szilágy faluban ugyanazon igazgató által ; 1760. 
május 4 kén Szódon ugyanazon igazgató (védnök : ntdő Fejérpatahy 
Lőrincz sződi plébános ;) 1760. febr. 10-kén Szob helységben ugyan
azon igazgató megbízásából tdő Klepecz Máté alamizsna-szerző atya 
(védnök: ntdő és tudós Nozdrovics/cy Kristóf helyi pleoános le tt;) 
1767. május 10-kén Szód faluban Kovácsi Bálint testvér akkor igaz
gató és hitszónok (védnök és jegyző: ntdő Berecz István helyi plé
bános;) végre 1772. febr. 10-kén Szob helységben ntdő Ország István 
igazgató atya megbízásából tdő Spissák Incze alamizsna-szerző atya 
által a sz. Ferencz atya kordaviseíő gyülekezetének fiók-testvérületei 
tisztviselői a szokott ünnepélyes módon megujittattak választások és 
megerősítések utján. — Ezen oly üdvös hatású társulatot is a Franczia- 
országból kiáradt vallástalanság és erkölcstelenség átkos szelleme 
semmisítette meg az örökké gyászos emlékezetű Josephinismus korá
ban ! — Eltöröltetvén, minden holmiénak leltára s a cselekvő adós
ságok jegyzéke átadattak a kamara által kiküldött biztosnak. Ezen 
átadás 1788. jan. 29-ről kelt okmánya 3 eredeti példányban minden 
hozzátartozó iratokkal együtt a püspökuradalmi irattárban őriztetnek. 
(Ld. a Bubla-Eegestrum-ot, u. o. 10. lap. 472).
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Mondani is fölösleges, hogy ezen testvérü letek az δ kitűnő szeí- 
vezetöknél fogva igen nagy horderővel bírtak a hitélet és vallás- 
erkőlcsiség jelentékeny mérvbeni előmozdítására. Legyen azért áldás
ban az ő emlékezetük !

Lássuk már az u. η. III. rend megalapítását is a sz. Ferencz- 
rendi váczi kolostor templomában ! „Hogy mink is, mondja az illető 
jkönyv, ezen püspöki városban lakók, ne látszassunk az oly nagy 
atyának elfajult fiai lenni, megfosztván annyi hívek lelkeit, az ezen 
sz. intézetből eredő oly sok lelki gyümölcsöktől, ntdő Daniczek Lajos 
akkor rendtartományi főnök atya parancsából tdő Spányi Mihály 
tanácsossága alatt és tdő Várkonyi Jeremiás házfőnök atya működése 
mellett a nevezett rend, a legfölsőbb kegyelem engedélyével fölállitta- 
tött a következő módon : 1745. október 10-kén megtétetvén a szükséges 
sz. beszédek, intelmek és oktatások, nov. 5-én az első ünnepélyes beöltö
zésre került a sor, előrebocsáttatván a nyilvános oktatás a néphez s el
énekeltetvén a „ Veni Sancte,“ a rendi növendékek segédkezvén az oltár
nál ntdő Hitsch Benedek atyának, akkor első igazgatónak. E beöltözés 
hálaadással záratott be a szencsés sikerért, vagyis „ Te Deum laudamus 
szál a háromszor legjobb s legnagyobb Istennek. És valamint ezen 
szent rend mindenütt, ahol fölállittatui kezdett, üldözéseket szenve
dett, úgy itt Váczon is eleintén némely sz. Domonkos-rendiektől elég 
nagy üldözésnek volt kitéve, a kik az említett első beöltözés előtti 
■napon, t. i. 1745. nov. 4-kén, már megkezdették és folytatták élő 
szóval, a szószékről és házról-házra járva ezen üdvös intézmény el
leni nemtelen törekvéseiket, a legundokabb kifakadásokat hangoztatva 
mindenütt a sz. Ferenczrendiek és ezen első ültetvény ellen. Mig 
végre a rendtartományi főnök atya föllépése folytán, a nmlgu püs
pök úgy vetett véget a sz. Domonkos-rendiek sajnos viselkedésének, 
hogy a legszigorúbban megtiltotta nekik, miszerint oly botrányos 
szavakat ne merjenek többé hinteni ezen sz. rend ellen, melyet több 
római pápa erősített meg. Ezen, a sz. Domonkos szerzeteseire ho
mályt vető törekvésök a sz. ügy ellen, körülményesen leírva van az 
előbb hivatolt jkönyvben, mit is mély szomorúság és megütközés 
nélkül olvasni nem lehet. Végre megszűnvén a viszályok, a nyomo- 
rultságok, törekvések és fáradalmak, a sz. III. rend itt Váczon is 
virágzani kezdett szépen.

Hogy pedig ezen rend, a sz. szabályzat és szabványok szerint, 
ezentúl virágozzék, megállapittassék és erősen megalapittassék, és 
az egyik, mint másik ezen gyülekezet jövő rendi igazgatójától ezen 
konventben, a havi gyülekezet mikép tartására, a szabályban előirt 
sz. misék elvégzésére, és más, a III. rendet illetőkre nézve, egyenlő 
módozat tartassák meg, a mihez alkalmazkodás végett, a következő 
igazgatók részére ezek Írattak elő:

I. A  harmad-rendiek havi gyülekezetének megtartási ideje és módja. 
A német III. rendiek gyülekezetét mindig ujhold-vasárnap kell tar
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tani, midőn a kordaviselőknek sz. meneteik van. Délután elvégeztet
vén a sz. zsolozsma vecsernyéje, a test- és nővérek azonnal elkezdik 
zengeni az ő német éneküket, melynek utolsó verse alatt a III. rend 
sekrestyése, a fájdalmas szűz oltárán meggyujt 6 gyertyát, melyhez 
járul az igazgató atya karingben és stólában, és a test- s nővérek
kel imádkozza a sz, Ferencz atyáróli letenyét a szokott imával, mikép 
az illető könyvecskében látható, melyek végeztével, fölmegy és leül 
a neki kikészített székre és intelmet tart a test- és nővérekhez, a 
melynek elején a III. rendiek sekrestyése a fájd. Szűz oltárán rneggyujt 6 
gyertyát, melyhez járúl az igazgató atya karingben és stólában, s a test, 
meg a nővérekkel imádkozza a sz. Ferencz atyáróli letenyét a szokott 
imával, mikép az illető könyvecskében látható, melyek végeztével föl- 
megy és leül a neki kitett székre és intelmet tart a tagokhoz, a 
melynek elején a harmadrendiek sekrestyése a meggyujtott gyertyákat 
kioltja. Elvégződvén az oktatás, az igazgató atya ülve marad és a 
sz. szabályzat egyik vagy másik fejezetét magyarázza ; kihirdeti az 
ünnepeket, gyónásokat és búcsúkat, melyeket azon hóban a rendi 
tagok nyerhetnek ; úgyszintén kihirdeti a havi miséket, hogy melyik 
nap tartatnak, és inti őket, hogy azokon mind megjelenjenek ; mely 
misék, a bécsi szabály elöirata szerint, mindjárt az ujhold-vasárnap 
utáni hétfőn és kedden tartandók meg és pedig az egyik az élő, a 
másik pedig a megholt rendi tagokért. Ha ezen napokon azok el
végzését ünnepek akadályoznák, ezen esetben meg ugyanazon héten 
kell megtartani azokat. Úgyszintén az igazgató atya a test- és nő
vérek által azon lióban elkövetett hibákat kijavítja általában, külö
nösen pedig a vétség minősége szerint, nehogy a külsők jelenlétében, 
a kik nem III. rendiek, nyilvánosan zavarba ejtessenek. Valamint 
kihirdeti az azon- hóban megholt test- és nővéreket, ha ilyen eset 
előfordult, hogy a sz. szabály által előirt segélyeket (suffragia) mi- 
nélelőbb elvégezzék. Egyszersmind inti a rendi tagokat, hogy leg
alább egy „Miatyánk“-ot és „ Üdvöd ágy M.áriátu imádkozzanak ezen 
gyülekezet elhunyt tagjaiért, és egyet a jótevőkért, egyet meg az 
igazgató atya szándékára, a mi new lehet egyéb, minthogy az Isten 
őrizze meg a test- és nővéreket a nyilvános botránytól, nehogy a 
szent rend meggyaláztassék, vagy pedig hogy e rend gyarapuljon 
és virágozzék stb. Végre az igazgató atya szólítja a tényleges u. n. 
ministert, · vagy ennek távollétében az ő öregebbjét, a ki letérdel az 
igazgató atya előtt, és büntetést kér a test- és nővérek által azon 
hóban elkövetett, hibák és hanyagságokért mindnyájok nevében, a 
kiknek az igazgató atya legalább egy „ Miatyánk“-ot és „ Üdoüdéyíj 
Máriát“ ad föl az elimádkozásra.

Ezek igy elvégeztetvén, az igazgató atya fölkeli, a sekrestyés 
6 gyertyát rneggyujt az oltáron és kettőt az ereklyék mellett, és 
kiteszi ezeket a mutatóban, s letérdepelvén, sz. Ferencz három rendje 
szentjeinek letenyéjét imádkozza elő az elő s utó-imákkal a rendi 
könyvecskéből. Ezek elvégzése után elimádkozzák a Miatyánkot és
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az Urangyalát. Végre az igazgató atya még térdelve marad és a 
rendi tagok az o német éneküket zengik sz. Ferencz tiszteletére, mely
nek utolsó vers-szaka alatt fölkel, fogja az ereklyéket és csókra nyújtja 
azokat a tagoknak, kik aztán a kegyadományok fölajánlására men
nek. Atalán véve a rendi német vezérkönyvben az isteniszolgálatok 
rendje idő szerint is benfoglaltatik.

Továbbá a szabályzat fejezetei ezek : „A III. rend élő és meg
holt tagjaikéra havi mesék elvégzésének ideje, módja és szándéka. — A  
sz. menetek, melyeken a test- és nővéreknek jelen kell lenni. — Se. Fe
rencz atya bélyegei ceim-ünnepének megtartása, mit a rend lehető leg
nagyobb ünnepélyességgel szokott megtartani. — A III. rend miniszte
rének megválasztási módja, ideje és helye. — Az egyetemes gyülekezet meg
tartásának módja. — Az ujonezok leoltóztetésének módja és ideje. — Az 
ujonezoknak a sz. bcesküvésre bocsáttatásuJc. — Az elhunyt rendi tagok 
eltemetésének módja. — A III. rendiek sz. esküjének megújítási módja.

A III. rend tagjai 1759-ben már nagy számmal lévén, ezen évi 
január-hóban méltányos okoknál fogva, a magyar test- és nővérek 
a németektől különváltak, amazok oltára sz. Erzsébeté, emezeké pe
dig a Fájdalmas sz. Szűzé lett. Mindkét gyülekezetnek külön igaz
gató atyja, külön tisztviselői és külön pénztára volt, melyből az ő 
oltáraik feldíszítésére, fáklyák s gyertyák beszerzésére, sz. misékre 
s egyéb ily jámbor czélokra tettek kiadásokat; nagy gondjuk volt 
a rendi betegek és egyéb szegényekre is, a kikre igen szívesen köl
tekeztek. Jövedelmüket képezték : az önkéntes adakozások, a perse- 
iyezés, az ajánlatok stb. s mindezekről igen pontosan számadásokat 
vezettek, melyek gyülekezeteiken minden hóban bemutatva lettek s 
megkitelesitve. A két gyülekezetnek megvolt saját főkönyve, melybe 
beírattak a beöltöztetettek vezeték- és keresztnevei, a beöltözés hó
napja és napja, életállapotuk, koruk, foglalkozásuk. Épen ily rova
tozás történt a beesküdtekre nézve is, úgyszintén a rendi elhunytak 
s a rend kebeléből fontosoknál fogva kitiltottak is gondosan beje- 
gyezvék a máig is meglevő jegyzőkönyvben. A német gyülekezet igaz
gatói ezek voltak : 1755. évtől fogva : tdö Hoffmann Bernát, 1761-től 
Gáspár Ferencz, 1769-től Schneider Paternus, 1774-től Koller György, 
1779 tői ismét Gáspár Ferencz, 1781-től Michna Athanáz sz. Ferenez- 
rendi atyák. A német gyülekezet számadó-könyvében a bevételek 
1755. május 28-tól 1783. februárig, és kiadások ugyancsak 1755. jun. 
l-től 1783. évi márczinsig pontosan bejegyezvék német nyelven. — 
A-magyar gyülekezet igazgató atyái voltak : 1759-től tdő Sterba Imre, 
1764-től Petrik Jakab, 1765-tól Záhonyi Zephyrin, 1766-tól Kereskényi 
Jodlcim, 1767-től Galamb György, 1768-tól Kanyó Jakab, 1769-től Mol
nár Ádám, 1772-től ismét Kanyó Jakab s még ezen évben Szabó Fe
rencz, 1778-tól Hídvégi András, 1781-től Laczkóczy Mihály sz. Ferencz- 
rendü atyák. A magyar harmadikrendiek számadó-könyvébe a bevé
telek 1759. évtől 1781. nov. 25-keig vezetvék be, lévén ekkor a pénz
tárban 57 frt 93 kr. A kiadások 1759-től 1781. jul. 13-káig vezetvék
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be pontosan. A III. rendi gyülekezet 1745. nov. 28-kán tartotta a 
sz. Ferenczrendi váczi kolostorban első nyilvános ülését, melyen sza
vazattöbbséggel megválasztattak a szabályszeriuti tisztviselők, t. i. 
miniszter, syndicus, titkár, tanácsosok (azaz: discreti), buzgólkodók, 
njouczoktatók, nagyobb beteg-gondnok, ily kisebbek, sekrestyések, 
fáklyavivők, a rendi szolgálattévők, a gyertyaosztók stb. Ezen tisztsé
gek a magyar és német gyülekezetben mind megvoltak s többnyire 
azokban a férfiak és nők is részesültek. Ezek között Iieisl Béla mé- 
zeskalácsos, előkelő polgár 1745. nov. 28-től 1755. május 3-káig 
minden választások őt emelték a miniszteri rangra, ezen utóbbi al
kalommal pedig a közbizodalom őt syndicussá tette. .Mint a beesküdtek 
nagy lajstroma mutatja: plébánosok, kántorok, városi és belyiségi 
elüljárók, földbirtokosok, remeték, kik XVIII. században igen számo
sán voltak Vácz környékén és ennek távolibb vidékein, sok mester
emberek és nők voltak ezen áhitatos testületek tagjai. Ezen nagy 
jkönyv halotti lajstromában előfordulnak még mint igazgató atyák : 
Schindler Bonaventura f  1748. s Knauer Arzén f  1758., előfordul 
még Heitmánek Nép. János 1768-ban, mint élő igazgató atya. Föl
említjük itt, hogy tdő Hitsch Benedek atya, a ki első vezette be itt 
Váczon a sz. III. rendet és azt több éveken át sz. buzgalommal igaz
gatta, 1761. márcz. 19 kén meghalt Kassán, mintáz ottani sz. ferencz
rendi kolostor lakója. Ezen nagy jkönyv is németül van legnagyobb 
részben vezetve, melynek vége félé van: a rendből kivetettek lajstroma. 
Ily kizárások történtek erkölcstelen tett, rendetlenség, engedetlenség, 
fejesség, makacsság miatt, 1746., 1747., 1749., 1752., 1753., 1757, 
1758. (ezen évben 2), 1774. évben, és pedig összesen 9 en.

15. §. A V á c z i III. r e n d i  g y ü l e k e z e t  l e l t á r a  és  e g y  
é r t e s í t ő  a n n a k  á l l a p o t á r ó l .

Ezen leltár honi nyelvünkre téve imez: 1. Ezüst-mutató sz. 
Fausta vértanú sz. ereklyéjével, mely a harmadrendiek pénztárából 
48 frt és 8 kron szereztetett. 2. Egy nagyobb kereszt, mely a sz. 
meneteken vitetik, 6 írton vétetett. 3. Nyolcz gyertyatartó, melyeket 
Bupp Máté, e rendi ur, ajándékozott. 4. A rend pecsétje 1746. évből 
(máig is fönvan). 5. A fájdalmas szűz oltáráni szentségszekrény, melyet 
ajándékozott Bupp Máté harmadikrendi ur, ki az e melletti, sz. Er
zsébet és Luchesius szobrait is csináltatta. 6. Két szobor, egyik a fáj
dalmas bold. Szűzé és a másik sz. Ferenczé, melyek a koporsóra 
szoktak tétetni, midőn valamely harmadrendi fi- vagy nővér temet- 
tetik, és ezeket is ugyanazon Bupp Máté ur csináltatta. 7. Vörös, 
fehér virágokkal beszőtt velum, a fájdalmas Szűz szobrára, melyet 
Bajer István szappanyos ur szerzett. Ismét egy vörös selyem velum 
és egy ily fehér vegyes színnel. 8. Ugyanazon Bajer István szap
panos ur ajánlott föl két velumot a kehelyre, egy vegyes színűt 
ünnepekre, és egy feketét. 9. Fekete posztó paszomántokkal, a koporsó
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befedésére, szereztetett 14 írton, 10. Jeruzsálemi kereszt aranyozott 
alakkal. 11. Subcorporalia. 12. Két oltárvánkos, Scbikin Erzsébet 
által szereztetett, vörös színű, fehér virágokkal közbevegyitve. 13. 
Bukóval Szilárd atya igazgatósága alatt szereztetett a Born Hermann- 
féle rendi könyv a német igazgató részére 5 írton, 17ő7-ben. 14. 
Hoffmann Barnát atya igazgatósága alatt Anna nővér szerzett 6 fák
lyát, melyek e rendi tagok temetésekor és más ünnepélyeken hasz
nálandók. 15. Ugyanazon évben szerzett Hitnek Benedek atya egy 
koszorút a fájdalmas szüzanya szobrára, mely fejére nagyobb ün
nepélyek alkalmával föltétetik fehér virágokkal beszőtt vörös velum- 
mal. 16. Hitsch atya igazgatósága alatt csináltattak a német har
madrendűk a sekrestyében egy szekrényt oltárformára befestve, a 
fájdalmas szűz képével és a váczi harmadik rend gyülekezetének 
czimerével ajtócskáin. 17. 1758. márcz 11-kén a német III. rendiek 
gyülekezete csináltatott Hitsch atya igazgatósága alatt a fájd. szűz 
szobrára egy fekete velumot ezüst paszamántokkal, 6 frt 54 kron. 
18. Ugyanazon évben és u. a. Hitsch atya igazgatósága alatt sze
reztek a fájdalmas sz. Szűz oltárára két téli virágot. 19. Ugyanazon 
igazgatóság alatt alkalmaztatott az u. n. szent vér képe a fájdal
mas oltár szekrényének ajtócskájára, melynek kijavítása és alkal
mazása került a német harmad-rendiek pénztárának 5 frt 36 krjba. 
20. Szereztetett kis koszorú az ereklyékre. 21. Ajándékoztatott egy 
fekete szemű olvasó. 22. Ajánlati szekrényke. 23. Egy láda a gyer
tyák eltartására. 24. Két láda az elosztandó gyertyákra. 25. Rava
tal az elhalt e rendiek vitelére. 26. Bieg András szappanyos ur 
1760-ban csináltatott 14 vasgyertyatartót a keresztuthoz, 17 frt 
30 kron, melyek befestéseért kapott a piktor 12 frtot.

Midőn az eltörlés viharának zúgását már jóformán érezni lehe
tett, akkoron a püspöki helynök ő mlgnak kegyes parancsa és pont
jaira 1782. ápril 1-ről, a sz. Eerencz atya III. rendje magyar gyü
lekezetének igazgatója alázatosan ezen feleleteket adta, és pedig:
1. Ezen III. rend a sz. római anyaszentegyház több pápái által be
hozatott és megerősittetett; jelesen IV. Miklós pápa által 1689. jan. 
16-kán, pápasága 2-dik évében. A legújabban pedig XIII. Benedek 
pápa bullája által megállapítva, létezik a mi váczi egyházunkban 
mintegy 1759. év óta (t. i. a magyar gyülekezet). — 2. Ugyanazon 
harmadik rend test- és nővéreinek a szabályzatot az említett IV. 
Miklós pápa maga irta elő és adta, ugyszinte számos búcsúkat, me
lyeket azonban XIII. Benedek megszorított, mint az ő illető bullájából 
kitűnik. Az érintett búcsuk pedig a havi intelmek után nekik ki- 
birdettetni szoknak. 3. Ugyanazon pápák kiváltságából, pápai áldás 
adatik, az év 4 részében, valamint a nagyobb ünnepélyek alkalmával 
és a halál óráján. Ezen áldás szerimája másolatban alázatosan ide 
mellékeltetik. 4. Vannak a gyülekezetnek tisztviselői, tudnillik: syn
dicus, miniszter, tanácsosok, betegek látogatói és dékánok, akik őr
ködésére tartozik, minden botrányokat elhárítani, a netán inkább
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rendetleneket meginteni és a szabálytartás mellett buzgólkodni, va
lamint az igaz Isten tiszteletére mindent tisztán tartani. 5. A kon- 
vent egyházán kívül semmi fiókgyülekezete sincsen. 6. A szabály 
szerint évenként egyszer szokott tartatni látogatás, az igazgató 
atya és egy discrétus jelenlétében, a midőn a rósz erkölcsök szere
tetteljes intések által javíttatnak meg. Úgyszintén minden évben 
megtartatik szabályszerű választás által a tiszujitás. 7. Ingó és in
gatlan javai nincsenek. De van ezen rendnek Set. Erzsébet tisztele
tére emelt oltára a templomban; két casulája, a szükszégesekkel, egy 
karinge, egy ezüst kelyhe, egy ezüst-pacifical-keresztje, egy ily másik 
Szt. Klára meghitelesitett ereklyéivel. Ugyanazon III. rendi tagok 
kegyes adományaiból, a pénztárban Ehn József miniszter úr kezeinél
1781. nov. 25-kén volt 29 rfrt s 50 dénár. Szintén ily kegyes aján
latokból 4 hó alatt 8 frt 86 krral növekedett ezen előbbi összeg, és 
igy lett a pénzkészlet 38 frt 36 kr. Minthogy pedig 23 font gyer
tyákra és a havonként végzett sz. misékre kiadott 37 frt 9ö kr, 
maradt ugyanezen harmadik rend pénztárában 40 kr. Van ezen rendnek 
könyve, vagyis albuma, melybe az élő és holt tagok nevei beje- 
gyezvék. Hogy az itt előadottak mind igy vannak, bizonyítom 1782. 
ápril 1-jén: Lacekóczy Mihály atya, a III. rend igazgatója, m. k.“

16. §. A v á c z i  h a r m a d i k - r e n d i  m a g y a r  és  n é m e t  g y ü 
l e k e z e t e k  e l t ö r l é s e .

E gyülekezetek eltörlését illetőleg a m. kir. htló-tanács igy irt 
a váczi megyés főpásztornak: „Főmgú és Eőtdő úr, a sz. r. egyház 
bibornoka, herczeg Migaezi stb. stb. ú r ! Azok nagyobb megvilágí
tására, melyek a remeték s úgynevezett harmadrendi nővérekre nézve 
ismételten is és utoljára pedig ezen végéhez közelgő évben, márcz.
14-kén kegyesen elhatároztattak, ezen ügyben bővebben is kijelen
teni méltóztatott az 0 Fölsége legkegyesebb akaratát és legjóságo
sabb szándékát, hogy t. i. nemcsak minden remeték és hasonló rendű 
test- és nővérek, hanem általában minden III. rendi test- és nővérek 
az ő testvérűleteikkel, a hol csak léteznek, haladék nélkül elnyo
mathassanak. Ennélfogva az itt előrebocsátott kegyes királyi elha
tározást fömgoddal oly végből tudatjuk, hogy annak valósítására a 
szükségeseket minélelőbb megtenni ne terheltetnék. Adatott Pozsony
ban a m. kir. httó-tanács 1782. decz. 19. üléséből. Főmgodnak a 
hivatalos szolgálatokra legkészségesebbjei: gr. Csáki János mk., 
Skerlete Ferencz mk., Soratits Lázár mk. (9037/235, Rendeltetése he
lyére megérkezett 1783. évi jan. 31.)

Ennek folytán Migazzi ő főmga meghagyásából az ő váczi püs
pöki helynöke ezen főpásztori parancsot menesztette a ntdő helyi 
házfőnökhöz: „Krisztusban tdő gvárdián a ty a ! Az lévén elhatáro
zott akarata ő fölségének, hogy minden harmadikrendi test- és nő
vérek testvérűleteikkel együtt haladék nélkül elnyomattassanak,
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mikép ezt a nmgú m. kir. httó-tanács ide mellékelt intézvényének 
kéziratából megérteni fogja atyaságod, a melyet is hát minden leg
jobb móddal és megfelelően végrehajtania fog. Ezen körlevéli pél
dányt különben aláírva, a hivatalnak visszaküldje. A kinek ajtatos 
imáiba ajánlottan maradok atyaságodnak Váczon, 1783. márcz. 6-kán. 
Jóakarója, Zerdahelyi Gábor általános helynök.“

Történt pedig ezen nem reméllett változás a harmadik rendre 
nézve 1783-ban, midőn Janotlca Modesst atya tartományi főnök, ntű 
Lacskócsy Mihály a váczi kolostor gvárdiánja és ntű Michna Athanás 
az itteni III. rend igazgató atyja volt, ki a sz. széktől vett föntebbi 
királyi rendeletet minden harmadrendieknek, midőn az ő gyüleköze- 
tökre mind megjelentek, az oltártól mélyen meghatva, remegő hangon 
kihirdette, és igy az utolsó intést ezen 1783. február-hóban az összes 
német és magyar rendi tagok mély lesujtásával végezte és mondotta . . .

Elnyomatván hát a túláradó vallástalanság szelleme folytán a 
harmadik rend is, mely a hitelét és valláserkölcsiség emelésére és 
a szegény embertársak gyámolitása, a betegek ápolására stb. oly 
üdvös befolyással volt-, a test- és nővérek egyhangúlag 1. egy ezüst- 
kelyhet, az ezüst és bearanyozott tányérkával; 2. két casulát, s 3. 
miseinget és egy karinget a váczi sz. Ferenczrendi kolostornak en
gedték át 152 rfrt erejéig végzendő sz. misékre. Amiért is e kolostor 
kellően elvégezvén az ezen összegnek megfelelő sz. miséket, az élők 
és megholtakért, az említett sz. tárgyakat mind oly joggal bírja 
ezen váczi Ferenczes rendház, mint azokat a harmadik rend itten, 
mig létezett, bírta. Hogyha valaha, Isten kegyelméből, ezen III. rend 
viszszaállitatnék s az említetteket vissza venni akarná, 152 rfrtokat 
kellene azokért neki a kolostornak megtéríteni, jegyzi meg Lacskócsy 
Mihály atya, az eltörlés idejébeni kolostorfőnök, ama nagy vaskos 
rendi főkönyvben.

Mint az itteni sz. Ferenczrendi kolostor gondosan, mindenre 
kiterjedőleg vezetett Naplói bizonyítják, ezen eltörölt világi, u. n. 
bűnbánó rendje a sz. rendalapitó atyának, igen sok jót tett ezen ko
lostor templomára nézve, hirdetik is ezt a III. rendi német és ma
gyar gyülekezet máig is fónlevő jkönyvei e rendház könyvtárában, 
melyekre e szerény sorok írója mindig hálás kegyelettel tekint, mi
dőn abba naponkint belép. Legyen azért Szt. Ferencz atyánk III. 
rendje két gyülekezetbeli egykori tagjainak emléke áldásban ezen 
ősi nemes Vácz városában mindenkoron! . . .

17. §. Sz t .  F er e n c z h a r m a d i k r e n d j é n e k v i s s z a á  11 i-
t á s a  V á c z o n .

XIII. Leó pápa 6 szentsége e rendet, általa 1882. évben ki
bocsátott körlevelében, as uralkodó erkölcstelenség meggátolására és 
a vallás-hitélet emelésére igen ajánlja. E körlevél igy kezdődik: 
„Auspicato concessum est“; megjelent a „Magyar Állam“ kath. poli-
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takai napi lapban, az „Acta Ordinis S. P. N. Francisci“ X. füze
tében s több kath. lapban. Fölhivattak ezekben az apostoli nuntiusok, 
hogy a főpásztorokat buzdítsák, miszerint ezen bűnbánó rendet me
gyéikbe minélelőbb befogadják, és behozzák. Mit a bécsi nuntius ő 
nmlga az 1882. nov. 5-kén kibocsátott iratában meg is tett. Ennek 
folytán az ' Üdvözítőről nevezett Szt. Ferenczrendi tartomány főnöke, 
főtdő Szignárovics Jakab atya 1883. jan. 2-kán kiadott körlevelében 
meghagyta a joghatósága alatti kolostorok főnökeinek, miszerint a
III. rend okvetetlenül s minélelőbb fölállittassék, e tekintetben mi 
kifogásnak sem adatván hely.

A váczi egyházmegye akkori főpásztora, Pejtler Antal József 
úr ő nmlga is irtt a fonttiszielt rendtartományi főnök atyának, hogy 
hagyja meg a városi kolostor elöljárójának, Karcsú A. Arzén atyának, 
misztrint a III. rendet Yáczott állítsa föl, hogy aztán onnét azt az 
egész megyében elterjeszteni lehessen, mint valami központból. En
nek folytán a rendtartományi nevezett főnök, 1883. jan. 4-kén G-al- 
góczról igy irtt ezen váczi kolostor nevezett főnökének: „Ne tessék 
sokáig késni a harmadik rendnek a kolostori templombani fölállí
tásával; mert ő nmlga, a püspök úr, nagyon örülni fog, ha hallja, 
hogy már Yáczott is fölállítva van a harmadik rend; mert hogy 
ez minélelőbb megtörténjék, a legforróbb kívánsága neki.“ E rendház 
nevezett főnökének különben is igen forró kívánsága lévén ezen 
jámbor, világi bűnbánó rendnek visszaállítása, ezen 1883. évi jan. 
8-kán a püspök ő nmlgnak színe elé járult s annak áldását e sz. 
vállatra kikérte. Miről a rend tartományi főnököt jan. 10-kén érte
sítette. E hó 14-kén, mint az Ur Jézus legszentségesebb névünnepén 
reggeli hatóraí sz. mise utáni sz. beszédemben e rendnek keletke
zését, történetét, viszontagságait, üdvös czélját sz. buzgalommal adván 
elő, fölhivám a híveket az abba leendő belépésre. De e fölhívásnak, 
úgy szólván mi eredménye sem le tt; hiában hivatkoztam az ősök 
szép példáira ! Három öreg anyóka ugyan nehány, 8—10 éves rongy
födte gyermekekkel jelentkezett a fölvételre, azon balhiedelem által 
serkentve, hogy ezen harmadik rend valami jó pénzosztó intézet, és 
igy hát, mikép megjegyzék, jó lenne nekik abba bejutni, és ráférni! 
ezen szegény gyermekekre is időnkint a pénzsegély 1 . . .

Majd ezen évi jan. 31-ki iratában főtdő Pazsiczky Simeon kiérd, 
tartományi főnök és működő őr-atya, engem, mint a váczi kolostor 
főnökét, fölhívott, miszerint Szt. Ferencz atyánk ezen, u. n. világi 
rendjének reguláját mielőbb magyarra tegyem. Ami meg is lett, sőt 
jó német kútfők nyomán egész rendes kézi-könyvet Írtam, melyben, 
az említett őr-atya által küldött, egy német theol. folyóiratban 
megjelent regulának magyarítása foglaltatik, mint a mely a latin 
eredetinek legjobban megfelel. Febr. 16-kán, a 2-dik böjti beszédem 
után, a szép számú hallgatóság előtt, ismét szállottam ezen oly 
üdvös rend czéljáról és buzdítottam a hallgatókat az abba leendő 
belépésre, kijelentvén, hogy vasárnapokon a d. u. letenye után a
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rendi szabályt a fájdalmas Bold, szűz oltáránál fejtegetni fogom, 
hogy igy a jelentkezők annak szellemébe behatolván, annak idején 
az u. n. beöltözés megtörténhessék. Ezen sz. oktatásokra számosán 
jelentek meg. Minthogy a rendi vezérbönyv kéziratát a fönt neve
zett őratya terjedelmesnek találta és azt visszaküldte, egy rövidebb- 
nek elkészítésével bizva meg engem; ezt nemsokára elkészítvén, bí
rálat végett elküldtem Galgóczra, úgy május hó elején, és aköz.ben 
az oktatásokat minden vasárnap szorgalmasan folytattam a jelzett 
időben és helyen. Midőn már igy az illetőket egészen betanítottam 
a szükségesekre, kitűztem nekik a beöltöztetési napot. Tehát jun. 
3-kán, mely nap pünkösd utáni III. vasárnapra esett, reggel a be- 
öltöztetendők elvégezték az u. n. generális gyónást, és az Ur aszta
lához járultak. 8 órakor a Fájdalmas szűz oltárához járultunk 
ünnepélyes menetben adstantiával. Hol előbb alkalmi sz. beszédet tar
tottam, aztán a szokott szertartási imák elmondása közben megszen
teltem a keresztet, vállfüggönyt (scapulare), zsínegövet és gyertyát 
s ezeket nekik kezeikbe adtam. A szertartási imákat magyarul vé
geztem, hogy azokat annál jobban megértsék és szivökre vegyék. 
Megható volt látni, amint kezeikben égő gyertyát és a keresztet 
tartva, az oltár előtt félkörben térdepeltek az egész énekes sz. mise 
alatt, melyet ő érettök mutattam be a Magasságbelinek, hogy ezen 
uj ösvényről, melyre az imént léptek, soha le ne tántorodjanak. 
Azonban az időközben jelentkezett 75, legnagyobb részben nők közöl, 
csak 25-ten öltöztek be, kik egy férfit kivéve, mind a jámbor női 
nemhez tartoznak. Utóbb is jelentkeztek néhányan, kik a kellő be- 
oktatás után szintén beöltöztettek és megkezdették a beöltözésre 
következni szokott ujoncz-évet. A beöltöztettek mind a szegény mun
kás osztályhoz tartoznak s csak két férfi van közöttök. A jegyző
könyvbe neveik után bevezetvék: életkoruk, foglalkozásuk, lakásuk, 
születési helyök és rendi nevök. Ezen első ünnepélyes beöltöztetéskor 
tudtokra adtam nekik, hogy ezentúl már többé nem minden vasár
nap, hanem havonként csak egyszer, mindig a hó I. vasárnapján, 
letenye után tartatik az ő oltáruknál a rendi áhitatosság.

Megérkezvén május 10-én Gralgóczról a nevezett tartományi fő
nöktől a kézi könyv kinyomatási engedélye, azonnal sajtó alá adtam 
Yáczon a kéziratot, olyképen, hogy a kézikönyv 500 példányban, 
a regula pedig külön is, 1000 példányban nyomassék ki. A nyomás, 
boríték és befűzések összesen 132 frt s 12 krba kerültek. Az áldott 
lelkű megyés főpásztorok és a buzgó szerzettartományi főnökök is 
mindent megtettek, ezen oly üdvös rend gyarapítására, mégis, mi
dőn ezen szerény sorokat 1887. május 24-kén Írtam, alig keit el a 
kézikönyvből összesen idáig 200 példány; pedig ily vezérkönyv 
nélkül lehetetlen e rendet behozni és szervezni, lévén ennek tartalma 
im ez: „Előszó. I. A harmadik rend eredete. II. Jóváhagyása és 
elterjedése. III. Czélja. IV. Regulája. V. Tisztviselői. VI. E rend
nek engedélyezett búcsúk. VII. A beöltözés és beesküvés szertartása.



204

VIII. Gyűlései. IX. Az általános feloldozás. X. A harmadik rend 
irodalma. Meghoztam e szent ügyért a tőlem kitelhető minden áldo
zatot, kérve a jó Istent, hogy vegye azt tőlem, szegény bűnös szol
gájától kegyesen . . . Mikor kelnek el a többi példányok, az egy 
vallásosabb kor üdvös irányától függ . . .  A rendtartományi főnök 
atya is körlevelében melegen ajánlotta e müvet s utasította az il
letőket, hogy ezen nélkülözhetlen könyvecske megszerzése végett 
hozám forduljanak mielőbb.

A pünkösd utáni X. vasárnap, jut. 22-kén, tartott rendtarto
mányi gyűlésen már kineveztettek minden kolostor részére az u. n. 
harmadik·rendi igazgatók, Engem ilyennül főtdő Pazsiezky Simeon 
őratya még február hóban hozzám e rendi ügyben intézett egyik 
iratában nevezett ki. Alighogy junius-hó elején ezen kézikönyv meg
jelent a sajtó alól, olvasom a „Magyar Állam"· czimü napilapban, 
hogy XIII. Leó pápa ő szentsége a bibornokokból egy külön bi
zottságot alkotott, melynek föladatává tette, hogy a XXI. rendi re
gulát átnézzék, s a mi abban a mai korviszonyokkal meg nem 
egyeznék, vagy azoknál fogva teljesíteni épen nem, vagy csak nehezen 
lehetne, azokról ő szentségének e bizottság előterjesztést tegyen. 
Úgyis történt és annak folytán az anyaszentegyház e látható feje 
egy külön rendeletet (Constitutió-t) adott ki ezen 1883. jun. 3-kán 
a sz. Fcrencziek harmadik rendjének szabályzatára vonatkozólag. 
Ezen pápai uj Constitutio latinul megjelent a .M. Állam 1883. jun. 
12-kén a 160—7032. számában. Még ezen napon Bataton-Füredről 
küldött levelező lapon kért engem latinul e lap szerkesztője, ngs. 
Lonkay Antal lovag úr, miszerint ezen pápai latin szövegű iratot 
csak oly pappal tétethetvén magyarra át, aki Szt. Ferencz szerze
tének tagja és a harmadik rendet illető dolgok és irályban jártas, 
és igy hát én úgy magyarítanám meg e Constitutiót, hogy ezen 
fordítás az egész országban hivatalos lehessen és a sz. czélnak meg 
feleljen. Az ezen fordításra vonatkozó fölhívást vettem ezen évi jun.
15-kén s a forditmányt e hó 18-kán már a nevezett főszerkesztő lo 
vag ui’hoz B.-Füredre el is küldtem. Jun. 22-lcén egy levelező-lapon 
megköszöni a szívességet s kérelmemre kijelenti, hogy csak küldjék 
a bpesti „Hunyadi Mátyás“ czimü intézetébe egy olyan papirt. 
melynek nagyságában ez uj pápai constitutiót kinyomatni kívánom 
s kifejezni, hogy hány példányban kívánom annak külön lenyomatát 
s ő azt szívesen eszközöltetni fogja. Azonnal küldtem is egy kisebb 
8-drét alakú mintát Bpestre, s ezt az ő nevezett ottani nyomda-in 
tézete 500 pldnyban le is nyomatta külön a M. Állam (1883. jun. 
26.) 174—7046. számából s hozzám szép kiállításban eljuttatván, 
megkezdettem a már előbb, minként emlitém föntebb, a Váczott 
megjelent harmadrendiek kézikönyvéhez s a szintén külön lenyomatu 
regulához kapcsolva, ezek szétküldését a megrendelőknek, a kik, 
tekintve a sz. ügyet, bár többen volnának! . . Az egy ivre terjedő, 
uj pápai constitutiónak czime ez honi nyelvükön : X III. Leó szent-
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séges Urunknak, as isteni gondviselés folytánipápának rendélete áss. Fe- 
•rencsiek harmadik, vagyis világi rendjének törvényéről. Leó püspök, as Isten 
szolgainak szolgája, a dolog örök emlékére. Kelt Rómában 1883. jun. 3.

1 8 8 3 .  old. 7 -kén  reggeli 10 órakor, miután ntdő R ó z s a h e g y i  G y u la  
úr, váczegyhazmegyei áldozár, a helyi papnöveldében volt lelkiigaz
gató és főgymn. tanár, mint kinevezett ülői plébános, általános sz. 
gyónását töredelmesen elvégezte, szobámban megkapta a szokott 
szertartások mellett a rendi jelvényeket, azaz: beöltözött sz. Ferencz 
atyánk III. rendjébe. Ugyanezen évi nov. 2 -k á n , d. u. 4 óra után, 
mint a papnövelde gyóntató atyja, elvégezvén itt a gyóntatásokat, 
agy 5 óra körül tdö B in g e r t  J á n o s  akkoron III. éves sz. hittudo
mányi tanulót szintén beöltöztettem, adván neki ez alkalommal p á d u a i  
S z t .  A n ta l  kedves nevét, hogy ezen világi szerzetben annak oltalma 
alatt álljon s dicső példáit követni igyekezzék. 1 8 8 4 . ju n .  3 -k á n  le
telvén az első beöltözöttek ujoncz-éve, minthogy köznapon munkáik 
miatt meg nem jenhettek volna, ju l i u s  6 -ra  (pünkösd utáni 5-dik va
sárnapra) hirdettem ki nekik leendő beesküdtetésöket. Ezt ekkor a 
fájd. szűz oltáránál ünnepélyes sz. mise előzte meg, miközben az 
evangélium után alkalmi sz. beszédet tartottam a rendi tagokhoz, 
siket aztán a szokott szertartás szerint beesküdtettem ezen bűnbánó 
rendbe. A sz. mise előtt töredelmesen meggyóntak, s miseközben 
áhitatosan megáldoztak. Az egész istenitisztelet alatt égő gyertyákat 
tartva kezeikben térdeltek az említett oltáruk körül. Beesküdött 
■pedig ez alkalommal c.snlí 17 tag, és igy hát 8-án nem jelentek 
meg ! Ezen évi nov. 2-kán d. u. 5 órakor a papnöveldében, gyónta
tások elvégzése után beesküdtettem a rendbe a már említett tdő 
B in g e r t  A .  J á n o s t, a ki most már verőczei káplán s kedves tollával 
a szent irodalmat is szépen gyarapítja koronkint. Van a III. lend- 
nek saját jegyzőkönyve, melynek elején van a napló, a melybe minden 
e rendet illető dolog röviden bevezettetik. Továbbá van a beöltözöt
tek, aztán a beesküdtek lajstroma, s vége felé a bevétel és kiadás 
pontos bejegyzése. A havi gyülekezeteken begyül a perselybe úgy 
30—40 kr. Ezen kis jövedelemből födöztetnek a rend kiadásai; ebből 
járatik a rend kedves havi-lapja (St. Francisci Grlöcklein, Innsbruck
ban jelenik meg) ; a bpesti oltáregylet pénztára javára küldetik ko
ronkint némi kis összegke, alamizsna nyujtatik a szegényeknek stb.

A harmadik rend áhitatosságát szépen kifejti főkép a minden 
hónap első vasárnapján tartatni szokott isteni szolgálat alkalmával. 
Ekkor ugyanis reggel 6 órakor veszi kezdetét az oltáregylet sz. 
ezéljára tartatni szokott énekes mise az Oltáriszentséggel, a mely 
alatt a rendi tagok közül többen gyónni és áldozni szoktak. D. u. 
letenye után, pluviálé, karing s stólában öltözetten, kezembe a sz. 
kereszttel kimegyek a fájd. sz. szűz oltárához, ott letérdelek, elő
imádkozom az illető imákat, aztán leülök egy székre, és kezembe 
veszem „Szt. Ferencz atya bűnbánó III. rendjének Katekizmusa“ czimü 
miivecskét, mely a sz. rendszabály magyarázatát foglalja magában
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128 kérdések és feleletekben, a XIII. Led pápa által kiadott cons
titutio szerint; mely katekizmust az 1885. évben Innsbruckban Rauch 
Feliciánnál megjelent német, eredetiből fordítottam magyarra, 1885. 
aug. 12—24-ig. E müvecskéből néhány kérdést megmagyarázok, majd 
letérdelek az oltár zsámolyára s előimádkozom a III. rend szentjei
nek letenyéjét; az Oltáriszentség letenyéjét a megfelelő imával, a 
Jézus és Mária szentséges sziveinek letenyéit és imáit; megmagya
rázom az egyházi óv időszakát, ünnepeit, ezeket és egyéb a rendet 
illetőket kihirdetem ; végre az utóimákat mondom el, s erre aztán a 
főoltárhoz vonulunk, ott a cimboriummal szokott módon áldást adok, 
a pacificale-keresztet csókoltatom s végre aspersoriummal a templo
mot végig megszentelem. így s ilykép szoktuk tartani e szent rend 
havi áhitatosságát, a jelzett napon, időben és helyen.

Az újabb időben IX. Pius pápa ő Szentségének buzgólkodása 
folytán sz. Eerencz harmadik rendjének néhány csemetéi már kedves 
hazánkban is találtattak, u. m. Pozsony, Fagy-Szombat városokban, 
s a legújabban Pesten is. Pozsonyban 1854. jun. 20-kán Scitovszi'cy 
János bibornok, Magyarország herczeg-primása, esztergomi érsek stb. 
ő főmga sajátkezüleg öltöztetett be néhányat sz. Ferencz III. rend
jébe. -  Azért Rapavy Ignácz, sz. Ferenczrendi jeles áldozár, kitűnő 
német kútfők nyomán 1859. évben, Pozsonyban, az elüljáróság enge- 
delmével, adott ki egy, 168 lapra terjedő, ily cimü vezérkönyvet, 
„Szerafikus sz. Ferencs atyánk harmadik rendje“, melynek, amiüt 
látszik példányai már elfogytak mind. — Adja Isten, hogy ezen, az 
anyaszentegyház termőföldébe ültetett gyönge csemeték minélelőbb 
terebélyes fákká erősödjenek s kedves hazánkban mindenhova elter
jedve, minél gazdagabb áldással gyümölcsözzenek! . . .

Végezetre még megjegyezzük, hogy IX. Pius s XIII. Leó pápák 
nem is említve az anyaszentegyház régibb fejeit, s ezek törekvései 
folytán sok érsek, püspök (ezek közt a megboldogult Pettier A. József 
volt váczi megyés főpásztor is) s egyéb egyháziak is beléptek ezen 
áhitatos bűnbánó rendbe s sz. örömmel viselik annak jelvényeit sok 
ezer előkelő, mindkét nembeli világiakkal együtt, szépen előmozdítva 
igy a hitéletet és valáserkölcsiséget a csúf hitetlenség és gaz hit- 
közöny gyérítése és ellensúlyozására.

18. §. A sz. F e r e n c z r e n d i  v á c z i  k o l o s t o r  t ö r t é n e t é 
n e k  f o l y t a t á s a .

Fuchshoffer Damián pannonhalmi sz. Benedek-rendü áldozár, a 
magyarhoni kolostorok történelmét akarván kiadni, fölkérte a megyés 
főpásztorokat, hogy az ö joghatóságuk területén! kolostorok történelmi 
adatait hozzá küldenék be. Ennélfogva a mlgos és főtdő püspök s 
káptalani helynök ur parancsára, a kolostri főnök az eléje tűzött 
kérdésekre megfelelve, ilyetén értesitvényt terjesztett be:

I. A sz. Ferenczrendi atyák mikor hozattak be Vácsra s ki volt
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álapitójok? Behozattattak ezen atyák Váczra 1719. május 3-kán, 
helyet adván nekik gr. Althánn M. Frigyes, a sz. r. e. bibornoka és 
váczi püspök, a ki ünnepélyes diszszel, főpapilag öltözve, a régi vár 
helyén, a fönt említett évben és napon sz. Ferencz szerzetének atyáit 
beigtatta, és hogy az örökösen a sz. Ferencz-rendü testvérek hasz
nálatában maradjon, a helyi alapitó bibornok ő főmga kérelmére,
1719. okt. 30-kán VI. Károly, a rómaiak leggyarapitóbb császára és 
e néven Magyarország III. királya, az ő döntvényével megerősítette. 
— II. Mikor, ki által, vagyis kinek költségével emeltetett a kolostor ? 
A bevezetési évtől, egész 1726-ig, a mostani konvent szomszédsá
gában! elpusztuló házban maradtak az atyák. A most mondott évben 
pedig, sz. Imre herczeg hitvalló ünnepén, bevezettettek az uj épületbe 
mlgos Berkes András beracleai s bibornok ő főmga segédpüspöke 
által. Állíttatott pedig a kolostor részint gr. Iloháry István úr ő 
nmlga költségein, ki akkor a kúria bírája volt, és a kit, mint az 
adományosásróli foálapitót tisztel a konvent, részint más védnökök 
bőkezűségéből.

III. As egyház mikor, kinek költségén emeltetett alapjából, mely 
szentnek van tiszteletére ajánlva, mikor és ki által lett föláldva ? Az 
egyház első köve letétetett 1721. május 8-kán mlgos Berkes András 
heracleai fölsz. püspök és a bibornok ő fömgának segédje által, a 
midőn és a következő négy év alatt a szentély egész alkata és a 
hajó boltozatának egy része, egész az első oszlopokig a konvent szom
szédos tractusával együtt, a fönt nevezett nmlgú alapitó által kegye
sen megajánlott 10,000 frton elkészült. Az egyház hátravolt része, 
részint az alapítványi kamat, részint pedig a jótevők kegyadományai
ból 1759. évben jutott végre azon állapotba, a melyben most lát
hatni. Ezen, a sz. kereszt föltalálása címére szentelt templomot 1766. 
jul. 27-kén (pünkösd utáni X. vasárnapon) mlgos Salbeck Károly úr 
fölsz. püspök és a főtdő káptalan nagyprépostja által fölszenteltetett 
(conseeráltatott). — IV. Ha valami e kolostor- és egyházáról nevezetes 
a ház naplójába bevezetve volna, főkép a török időkből, rövideden elö- 
adassék. A kolostorra nézve, mi említésre méltó sincs abban. Mi a 
templomot illeti, abban nevezetes seráphi sz. Ferencz képe, mely illően 
rámába téve s üveg alatt van. Ezt gr. Althánn Károly váczi püspök 
úr ő nmlga Bariban (a sz. Ferenczrendi, sz. Péterhez címzett kolos
torban, Olaszországban, mint kegyképet) ajándékba kapván, a váczi 
konventnak ajándékozta, hogy annak templomában a sz. Ferencz 
oltárára tétessék föl. Ahol máig is az üvegen belül lévő bizonyit- 
ványnyal tartatik. Ezen kép de Terlizzó József szerzetes, e rendi 
atyához, ki folytonos hideglelésben a barii ferenczes rendház beteg
szobájában feküdt, megszóllalt, intvén őt a béketürésre, hogy t. i. 
még csak két napig viselje a betegség fájdalmait, mert éjjeli 8 óra
kor, e hó 4-én, lelke a mennyekbe repülni fog, hogy vele az örök ja
vakat bírja majd. Történt ezen megszólalás 1706. sept. 2-án. így 
adja ezt elő 1737-ben a ház történelme.“
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A sz. Ferenczrendi váczi kolostor főnöke által írott ezen kis 
értesitvény az egyházmegyei hivatal által elküldetett a fönt nevezett 
sz. Lexicon szerkesztőjének, a ki is az igy beküldött adatok nyomán, 
latin nyelven Írva, kiadta Magyarország Monasteriologiáját ivrét- 
alakban, melyet aztán két kötetben 1858·ban, kijavítva és bővítve, 
4-edrétben, erős papíron, Pesten kiadott Czinár Mór, pannonhalmi 
benczés, az itteni sz. Márton főmonostorában az irattár, múzeumok 
és könyvtár őre, szép müv. és bölcs, tudor stb. Ezen javított és bő
vített kiadásban sem fordulnak elő a sz. Ferenczrendi, dömés, irgal
mas szerzeti kolostorok stb. történetei. Ezen kiadáshoz 9 oldalnyi 
toldalék van adva, mely számos apátsághoz tartalmaz hozzáadásokat, 
az újabb történelmi buvárlatok nyomán. Mikben jelentékeny része 
van az évek előtt elhunyt Erdey Pál (eredeti nevén: Grünwald) orvos 
urnák, ki a Yácz átelleni, dunaparton emelkedő korcsma helyén 
azelőtt létezett egyszerűbb, régi korcsmában született. Tudniillik 
édes anyja Tahiból Yáczra volt menendő a rokonok látogatására, 
azonban a szülési fájdalmak a korcsmában, mig a ladikra várakozott, 
meglepték őt, s ott meg is szülte ezen történelmi búvárunkat. Eleinte, 
végezve a középtanodát, kispap lett a váczi papnöveldében; de abból 
dadogó, akadékos nyelve miatt kilépnie keltvén, orvosi pályára adta 
magát, mint orvos-tudor utóbb Váczra került s itt házbirtokos is 
lett, azon házat vévén meg a dunasoron, melyet halála után örökösei 
az osztrák-gőzhajó-társulatnak adtak el. — E jeles férfiú igen nagy 
gyönyörrel búvárkodott a magyarhoni apátságok, prépostságok, ko
lostorok történelmében, és ha egy ily adatra bukkant, öröme határ
talan volt. Beküldötte az ily adatokat Pannonhalmára a nevezett 
tudósunkhoz, Czinárhoz, ki azokat föl is használta a fönt említett 
toldalékban, szépen méltányolván abban Erdey érdemeit e téren, 
kivel e szerény sorok írója barátságos érintkezésben volt, közölvén 
egymással történelmi adatainkat, melyekre búvárkodásaink alkalmá
val bukkantunk. Midőn Kompolton gr. Károlyi ő nmlgának uradalmi 
orvosa volt még, láttam nála legelőször Fuxhoffer fönt említett mű
vét, s ez adta nekem az eszmét „ A magyarországi kolostorok történelmi 
szótára“ című mű megírására, melynek adatai már is, 26 évi gyűj
tögetés folytán, egy kis könyvtárt képeznek. Fölemlítem még ezen 
búvárunkról, t. i. Erdeyröl, hogy a papi sz. zsolozsmát rendesen 
elimádkozta, s az u. n. „száraz misét“ is bezárt ajtó mögött, égő 
gyertyák mellett többnyire elvégezte. Mi azt is mutatja, hogy mily 
igen szeretett volna pap lenni, ha ebben őt akadékos nyelve meg 
nem gátolja! Szép könyvtárát barátainak hagyta, kik azt maguk 
között fölosztották és igy jutott abból e sorok írójának is néhány mű.
19. §. E k o l o s t o r  és  t e m p l o m  s z á z a d o s  ü n n e p é l y e i .

Már említettük föntebb ismételten is, hogy ezen sz. Ferenczrendi 
váczi kolostor templomának 1721. május 8-kán tétetett le első alap
köve mlgos Berkes András herákliai fölsz. püspök által, ki egyszersmind
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Althánn M. Frigyes gróf bibornok ő főmga s váczi püspöknek hely- 
nöke is volt. Ezen örvendetes események évfordulóját 1821. május 
8 kán tőle kitelhető ünnepélylyel tartotta meg a kolostor. Ezen alka
lommal főtdő Bogijai Mihály előbb kosdi plébános, majd tisza-jenői 
prépost és váczi kanonok (1810—1830.), hírneves hitszónok tartotta 
az alkalmi sz. beszédet, mely az általa Pesten kinyomatott prédiká- 
cziói gyűjteményének III. részében jelent meg a 357—380. lapokon. 
Ezen sz. beszédben is szépen ismertetve van ezen sz. Ferenczrendi 
kolostor és templom története. — Majd 1860. május 13-kán ünne
pelte ezen rendház az ő és temploma építése bevégzésének százados 
emléknapját. Hogy a hívek minél nagyobb számmal jelenhessenek 
meg, az ünnepély a következő vasárnapra, azaz: május 13-ra tétetett 
át e hó 10 rol. Ezen alkalommal tdő Varga Emil, e rendtartomány
beli áldozár és hitszónok tartotta az alkalmi szent beszédet, mely 
nyomtatásban is megjelent Pesten Bucsánssky Alajosnál 1860. évben. 
Ebben a kolostor naplói (Historia Domus) nyomán, mintegy dióhéjba 
szorítva, csinos történelmét vázolja ezen kolostor és templomnak, 
melyet mi is használtunk föntebb e rendház és templom történelme 
ismertetésénél. E sz. beszéd után közölve van a Bibók Lajos által 
szerzett alkalmi ének is, melyet Fodor Antal dukai kántor-tanitó 
énekelt el az ünnepélyen. — Ezen szép képzettségű sz. Ferenczrendi 
pap született Jászberényben 1834. aug. 31-kén, a sz. rendbe beöltö
zött 1850. ápril 27-kén, az ünnepélyes rendi fogadalmakat letette 
1855. sept. 4-kén és áldozárrá szenteltetett 1857. márc. 6-án. Egy 
ideig a rend bölcsészeti intézetében tanította a növendékeket, aztán 
hitszónoki minőségben a váczi kolostorba rendeltetett. Ahol mint 
igen tevékeny igehirdető és gyóntatóatya a jámbor népnek nagy 
kegyencze volt. E kolostorbani hároméves tartózkodása alatt meg
alapította itt az u. n. Oltáregyletet s ennek ügyei vitelében is fárad- 
hatlan volt. Ez egylet azonban évek múltán itt igen csekélyre zsu
gorodott össze, sajnálván a mindig hithidegebbé lett tagok azon 
csekély évi alamizsnát ama legszentebb célra befizetni! ! . . .  A neve
zett jeles rendi pap Váczról a rend gyöngyösi gymnásiumába ren
deltetett tanárul, ahol igazgatóvá is lett. Evek múltán ezen minő
ségben Szolnokra helyeztetett át, mint államvizsgát tett okleveles 
tanár, ahol több éveken át házfőnöki helyettes is volt. A derék tan- 
férfiúnak most is áldásban van emléke még a jó váczi híveknél . . .
20. § E z e n  k o l o s t o r  és  t e m p l o m  l e g ú j a b b  i d ő b e n i

t ö r t é n e t e .
A hatvanas években egy nagy tevékenységű elöljárót adott az 

isteni gondviselés e kolostornak ntdő Tegó Izaiás a,tya személyében, 
a kinek is ezennel helyén látjuk életrajzát rövideden közölni. Szü
letett ő Gyöngyösön (Hevesmegyében) 1804. jan. 9-kén, ahol a gym. 
nasiumi osztályokat elvégezvén, 1821. május 8-kán a rendbe beöl
tözött, 1825. jan. 13-kán a . rendi fogalmakat letette és 1828. jun.

U
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13-kán áldözárrá szenteltetett. Sok éveken át mint hitszónok, több 
kolostorban házfőnöki helyettes, majd Rozsnyón és utóbb Váczon 
1858. évtől 1870-ig házíőnök lévén, mindenütt sz. buzgalommal hir
dette az Ur igéit és szorgalmas volt a rábizottak teljesítésében. 
Ezen utóbbi évben saját kérelmére Szegedre rendeltetett, ahol öreg 
kora daczára is örömest teljesítette a hitszónoki és kápláni sz. szol
gálatokat. Túlélte egész nemzetségét, két testvére az egri főmegyében 
volt áldozár s egy piarista testvére is volt, kik ugyanazon szülők gyer
mekei voltak; e szerint négy testvért adott a Te.go-nemzetség az egyházi 
pályára, a kik ennek mindnyájan becsülete és díszére szolgáltak az Ur
ban. Izaiás atya meghalt 1883. decz. 3-kán Szegeden élete 80., szerze
tessége 63. s áldozársága 56-dik évében, hosszas betegség után.

Midőn a váczi kolostor eliiljárója volt, minden gondját oda 
fordította, hogy a kolostor, templom s a többi épületek, melyek 
tetői idő folytán már nagyon megrongálódtak, általa jókarba hozas
sanak. Azonban a szegény kolostor pénz-ereje nem engedvén meg 
oly nagy mérvű építkezéseket és kijavításokat, 1862. évben szemé
lyesen nyújtotta be Budán gr. Pálffy Mór httó δ nmgnál a folya
modványt, melyben kéregetési engedélyért esedezett, mit meg is 
nyert. Ugyancsak ily engedélyt eszközölt ki az osztrák tartományok 
részéről is. Az akkori rendtartományi főnök, Károsi Simon atya, 
Turovszky Nép. János, Krikava Ferencs és Petrus József rendi segéd
társakat bízta meg a könyöradományok gyűjtésével, a kik is egy 
évi fáradozásuk alatt hazánkban és a nevezett tartományokban mintegy
14.000 frtot összegyüjtvén, a fáradhatlan házfű nők a templom tetejét, 
lévén az túlságosan magas, jó bét öllel alacsonyabbra vétette; a 
kolostor tetőjét is lebontatta, s aztán uj szarufákkal láttatta el. 
Csak az a kár, hogy a fővállalkozó ácsmester, Müller Miklós, a régi 
rósz cserépzsindeleket is fölverette mindkét nagy épület tetőire! En
nek aztán az lett a következménye, hogy a viharok gyakran meg
rongálván a tetőköni cserepeket, ezeket tömegesen szórják le, és 
igy ezen szegény kolostornak minden évben nagy károkat okoznak! 
Ugyanezen ácsmester szedte le a régi tornyot és csinált egy másikat 
750 írton, melynek keresztjét 1864. pünkösd hétfőjén, a d. u. letenye 
után, ő nmlga Pcitler A. József váczi megyés püspök szentelte meg 
ünnepélyesen. Ezen alkalommal sz. beszédet Tegó Isaiás házfőnök 
atya tartotta a nagy közönség előtt, s aztán szerencsésen fölhuza- 
tott és helyre illesztetett a kereszt sok vendég jelenlétében. E tor
nyot, mely, a mint már föntebb is érintve volt, már harmadik, bpesti 
nagy-iparos Zellerin úr födette be segédei által erős bádoglemezekkel. 
Évek múltán e sorok írója ezen tornyot mind a négy oldalon redők- 
kel látta el, s a derék váczi iparos, Cserni, által a bádog-födelet ki
javíttatta és befestette 55 frton. — Ugyanezen kolostori főnök kija
víttatta az orgonái, ezt és a kari stallumokat befestette, az udvari 
épületeket is kitataroztatta, az udvart jó erős kapuval látta el, a 
szénapajta s régi posztógyár tetőit, úgyszintén a kapu átellenébeni
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női-cselédházat s ennek kerítését is jó karba hozta, többnyire az 1864. 
évben. Ezen fáradhatlan házfőnöknek ily nagy érdemei lévén ezen 
kolostorra nézve, legyen itt áldásban az ő emlékezete!

A váczi sz. Eerenczrendi kolostor főnökségében harmadik utódja 
lett 1873-ban K a r c s ú  A .  A r z é n  atya, e szerény sorok Írója, ki e rend
házban 1863. őrző-angyalok vasárnapja utáni hétfő óta, mely napon 
ide érkezett, mint házfőnöki helyettes és hitszónok működött, kevés 
szabad idejét az egyházi irodalomnak szentelve, ő  rá is nagy föl
adat várt, neki is sokat kellett küzdeni az épületjavitási bajokkal. 
Mindjárt házfőnöksége elején a Dunára néző kert kerítését « nagy 
folyam árjai jó részben ledöntvén, T ó th  A n d r á s  rendi segédtárs által 
Méregetett 800 frtnyi segély pénzen H a jd ú  J ó z s e f  helyi komi vés mester 
által helyreáilittatta, ki ekkor egyszersmind a kolostori terület ösz- 
szes kerítéseit is kijavította. Evek folytán az udvaron a kanapa 
(éléstár) falától a férfi-cselédházig kerítést huzatott úgy, hogy a 
mellett mintegy 10 ölnyíre folyasó-szerü helyiség van, ahova a tűzifa 
szokott elhelyeztetni igen ezélszerüen. Ezen kerítés közepén, a volt 
posztógyári épület főajtajával szemközt kaput csináltatott, melytől 
jobbra és balra szintén kerítés huzatott, olyképen, hogy a kettő 
között ezen most már raktári épülethez a kocsik be- és kimehesse
nek. Midőn e kerítések behelyeztettek, a házfőnök az udvarból mintegy 
13 ölnyi szélességű tért a kerthez foglaltatott, hogy a konyhára 
több zöldséget stb. lehesen termelni; e mellett az udvar még most 
is elég tágas. Ebbén az utczai és a szomszéd kerítések mellett, meg 
az udvar hátrészében, a közép-irányiban is kisebb kerteket létesített, 
melyekben burgonya, burgundia és kukoricza szokott teremni. A ko
lostor pajtája alatt a külső téren fákat ültettetett, ezeket is lécze- 
zett kerítéssel vétette körül, mely ott marad, mig a fák megerősödnek ; 
a templom előtti téren a Fájd. Bold. Szűz szobrát is kerítéssel látta 
el s ezt be is festette, 20 írtba kerülvén az egész. Ez nem tetszett 
a szomszédházakban lakó zseíiér-néném-asszonyéknak, mert nem ül
hettek többé oda a sz. szobor padszerü alapjára az ő letyepetyés 
tereferéik üzésére . . .  A kolostor és templom előtti tért is vadgesz
tenyefákkal, és annak közepén ily fák közé ákáczfákat is vegyítve 
beültette. Egyátalán a kolostor udvarán, a kripta-, meg a vi
rágkertben is sok gyümölcs és egyéb fákat is ültettetett. A Fájd. 
Bold. Szűz szobra kerítésén belül, tek. B o lg á r  L a jo s  orvos-tudor, s 
városi physicus által ajándékozott 7 szomorú körösfát ültettetett, 
melyek már meglehetősen diszlenek. 1887. évben, a megboldogult 
U lr ic h  K á r o ly  székesegyházi karnagy özvegye, B o g n á r  O tti l ia  úrnő 
ezen sz. szobrot szépen befestette, több helyen megaranyoztatta, a ke
rítést kijavittata és szintén befestette, megígérvén, hogy őszre az 
e téreni keresztet is kerítéssel fogja körülvétetni s befestetni. Csak 
az a nagy kár, hogy ezen térségen nagyon nehéz fákat nevelni, pe
dig ezek oly szépen díszítenék s kedvessé tennék e helyet; mert 
amennyi gaz kölyök van a környéken, az mind ide csődül s neki
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ront a fáknak, megrázza, körülingatja, ágait letördeli stb. Észre- 
vévén, hogy azért a kolostoriak boszankodnak, annál nagyobb káro
kat tesznek a fákban!

Ugyanezen házfőnök a kolostor felső folyáséit 500 írton desz
kával kipadlóztatta, az alsókat a fölülről lehordott téglákkal kija
víttatta. A nagy kertet a sekrestye-folyosóra nézőleg üveges ajtóval, 
a konyhát, éléstárt, az udvarra nyíló folyosót, virágkertet erős uj 
ajtókkal látta el. A hitszónok atyák szobáira sodrony-hálozatos kül- 
ajtókat csináltatott, hogy a czellák, ha ők benn nincsenek is szel
lőztethessenek. A könyv- és egyházi szerelvények tárait vaslemezekkel 
bevont s kettős zárlatu uj ajtókkal, látta el, s a könyvtár közepére 
oly állványzatot készíttetett, melynek számos polczaira mindkét-felől 
helyezhetni könyveket. A rendtartományi főnöknek ezen kolostorban 
botrányosan hitvány szobája lévén, a házfőnöki két szobát kicsino- 
sittatta, kifestette s tisztességesen berendeztette, hogy a szerzettar
tomány főnökét és más előkelő vendégeket is oda behelyezni lehessen. 
Azon szobának, melyben ő, mint házfőnöki helyettes lakott, oldal
falát áttörte, és igy itt kettős szobát létesített a dunára néző épü
letszárnyon, de a hálószoba folyosóra nyíló ajtaját meghagyta, hogy 
idő folytán, ha a szükség úgy kívánná, ezen uj házfőnöki lakból köny- 
nyü szerrel két külön lakó-szobát lehessen csinálni. Ezeket is uj, 
a külsőket reczés ajtókkal látta el, valamint ily ajtót csináltatott 
a tartományi főnök első szobájára is. A növendékek folyosója kivált 
borús időkben igen sötétes lévén nappal is, egy cella falát a középen 
ajtóstul együtt elmozdittatta, azt kipadlóztatta, kifestette s imazsá- 
molylyal ellátta, két felől a falra nagyobb sz. képeket függeszte
tek, hogy ezen hely úgy nézzen ki, mint valami kis házi kápolna. 
A házfőnöki folyosó végén a templom felé szintén egy kedves kis 
kápolnafélét létesített, a melynek közepén egy tégla oszlopzaton a 
Fájd, Szűz szobra díszük fából, ölében az ü r  Jézussal. Itt a fal csi
nosan kifestve s alól oltárzsámoly·léiével van ellátva.

A kolostor alsó és felsó folyosóin valamennyi ajtót mind egy
forma színre befestette, s átalában itt is sok újításokat eszközölt és 
több bútort szerzett, valamint szőllőzuzó, sajtoló és szecskavágó 
gépeket. A könyvtárt szak szerint rendezte, rendes nagy jegyző
könyvvel ellátta. E könyvtár Váczon a legrégibb, egykorú a kolos
torral, mely 1719. évben vette kezdetét, majd másfél századon át rende
zetlen állapotban volt. A nagy könyvlajstrom 1866. évből való s állomá
nya ekkkor 1609 müvet tett 2045 kötet s 110 füzetben. Legjobban kép
viselve van benne a sz. theologia s azután a bölcsészeti és természettani 
szakok. A legrégibb nyomtatvány 1503-ból való ; ez egy nagy nyolczad- 
rétü góth-betüs könyv : Aristoteles Metaphysicájának Tataretus Péter 
általi magyarázata ; mely műnek széleit az egykori tulajdonos, csak 
szemüvegen olvasható parányirással látta el. Magyar munka % van ben
ne, latin %, a többi más nyelvű nyomtatvány, leginkább német. E sorok 
Írója éveken át számos kitűnő müvekkel és lapokkal gyarapította e
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könyvtárt a rendezés óta s azért szándékozik azt, mihelyt teheti, 
újra rendezni. E könyvtár falára van fölszegezve egy nagy erős iv- 
papir, melyen Szt. Ferencz szerzetebeli irók s azon müveik czimei 
tüntetvék íol, melyek e könyvtárban találtatnak, és ezek itt valóban 
számosak. Megjegyezzük itt mellékesen, hogy e kolostor ezen 1887. 
évben 23 napi, heti és havi, latin, német, magyar és franczia lapot 
járatott. Hát ugyan kérdem: vájjon ennél többet járatnak-e a barátokat 
butáiénak tarló, üres fejű seájhősok? 1 . . .  E szerény sorok Írója 30 
évi könyvszerzésének eredménye 4000 frtnyi könyvgyűjtemény, mely
ben a tudomány majd minden szaka szépen van képviselve; a mü
vek latin, német, franczia, olasz és magyar nyelvűek s többnyire 
díszes kötésüek, melyek az ezeket bekötő Kunst Márton váczi könyv
kötő jó hírű műhelyéből kerültek ki. Ezen szép könyvtárt létesítője 
évek előtt a rendtartomány galgóczi káptalanén ennek másik főkönyv
tára részére, mely a gyöngyösi sz. Ferenczrendi anyakolostorban lé
tezik, ajánlotta föl sz. szerzete iránti hálából, hogy ott a régibb 
irodalmi nagy kincsekhez ezen újabbak járuljanak. Hát még egyszer 
kérdem: a barátokat lenézni, butáknak tartani szerető gőgös fdkók mi
lyen könyvtárakkal szokták gazdagítani a tudomány világát?!!

A nagy éttermet, melyet Kummer Ignácz házfőnök festetett ki 
80 frton, több képekkel ékesittette, jelesen 50 frtnyi költséggel le
festette Török Ede piktor által gr. Althánn M. Frigyes bibornok 
s váczi püspök majdnem életnagyságu képét a székesegyházi szép 
mozaikképről s csinos rámával látta el, hálából, hogy a sz. Ferencz 
szerzeteseit Váczra bevezetni és itt nekik a legdicsőbb emlékű, a 
történelmi nevezetességű várhelyiséget adományozni méltóztatott. 
Megszerezte Pesten az étterem részére Jézus és Mária szép képeit, 
IX. Pius, Simor bibornök s hgprimás, Kóburg Ágost, Peitler A. Jó
zsef, dr. Schuszter Constantin váczi püspökök stb. képeit. Szt. 
Ferencz bélyegzésének mübecsü, 1732-ben König Ferencz József püs
pökuradalmi tiszttartó által festetett képét a folyosóról az étterem 
igen alkalmas fülkéjébe illesztette be rámával ellátva. Stróber János 
confrater, orvos és syndicus ur arczképét Török Ede piktor által 
szintén lefestette, díszes rámával ellátta, hálából azon nagy szíves
ségéért, hogy ezen hármas minőségben a kolostornak több mint 23 
éven át igaz szeretettel szolgált. A három kép (gr. Althánn M. 
Frigyes, hg. Kóburg Ágoston és Stróber János) leleplezése szép ün
nepélyességgel történt a kolostor nehány törzsvendége jelenlétében. 
Pár év múlva Stróber János ur képe a rendtartományi főnök szobá
jába vitetett föl, hogy azt ékesítse. Az étterem részére nagy, czélszerü 
lámpát szerzett.

A sekrestyét kifestette, uj ablakokkal látta e l ; a szentély régi 
két egymás alatti, sötétítő apró karikás ablakait levétette, s azok 
helyére egész uj rámákat s ezekbe jó világos ablaktáblákat helyez
tetett. Mi által a szentély világosabb lett. Ebben a lourdi Mária 
szép kis szobrát, melyet Pesten szerzett meg, egy kis asztalra tette
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le. Az Urfelmutatásra nagyobb ünnepeken egy az oldalfalra felfüg
gesztett nagyobb csengetyiivel szokás csengetni. Ezt is ő szerezte. 
Nagyszerű Bethlehemet és díszes transparentes Urlcoporsót is szerzett 
a templomnak ; ezen utóbbinak kápolnáját rostélykeritéssel, oltárral 
s térdelő padokkal látta el, s a sz. Anna oltára mellett jobbra és 
balra Jézus és Mária szentséges sziveit ábrázoló szép két képet 
függesztett föl a falra. Szt. Bonaventura, a sz. Ferenczrend nagy 
fénycsillaga 600 dós jubileuma alkalmával annak képét díszes rá
mával ellátva a szentélyben fölfüggesztette. A templomnak igen szép 
gótb stylu Urmutatót vett Pesten, több egyházi ruhát vett és alázatos 
kérelmére ilyeneket az Oltáriegylettől is szépecskén kapott Pestről. 
A templomot két oldalon alulról és a szentély-sorompót kifestette, és 
átalában e szentegyház dísze, tisztasága emelésére is sokat tett. A 
nagyoltár zsámolyára egy kisebb és egy terjedelmesebb szőnyeget vá
sárolt, hogy a főbb ünnepeken ékesítse. A teplom torony-ablakaira, 
hogy azokon át a hó, eső és vihar be ne hatoljon, zsalukat tétetett; 
a torony bádog-födelét kiigazittatta és vörösre festette; a volt to
ronyórát, mely 1887. május 26-án lehordatott, hogy annak helyére 
az uj tétessék föl, többször tetemes költséggel kiigazittatta. Ezen uj 
óra 1887. jun. 16. 17. s 18-kán hordatott föl a toronyba s szerkesz
tetek öszsze, úgy, hogy jun. 19-ke óta már rendesen jár és jó han
gosan üt. — Az 1887. évi május hó utónapjain az udvarban két- 
gödrii kutat csináltatott lánczokra a régi rángatós helyett, melyet 
az ebből vizethordó szomszédok és falusiak annyira megrongáltak 
igen sűrűén, hogy azt nem győzte a klastrom csináltatni. A tem
plom többi igen nagy ablakaira is sokat kelle költenie, melyeket a 
viharok megrongálni és az istentelen gyerekek bedobálni szoktak !!
21. §. A z o n  s z e n t  s z o l g á l a t o k ,  m e l y e k e t  e k o l o s t o r  

az e g y h á z n a k  s a h í v e k n e k  t esz .
Mindjárt keletkezése első évtizedében lelkipásztorokat adott a 

vidék helységeinek (Verőcze, Kösd, Szilágy stb.) majd azon idő óta 
évenként több-kevesebb időre lelki segítséget adott az esztergomi és 
váezi egyházmegye plébánosainak. Gyóntatják a helyi és vidéki 
bűnbánókat e kolostor gyóntatóatyái tót, magyar és német nyelve
veken, úgy, hogy a húsvéti gyónás idején, 3—400, áldozó csütörtö
kön mintegy 500 s egész éven át 5000-nél több gyónó szokta ezen 
lelkiatyáknál sz. ákitatosságát végezni. Minden vasár- és ünnepnapon 
reggeli 6 órakor orgonás sz. mise s ezután sz. beszéd, 8 órakor éne
kes mise, 10-kor ilyen olvasott s délután 3 órakor a Bold. Szűz ly- 
tániája szokott, tartatni. Nagyböjtben minden reggel 5—6-ig magán- 
keresztuti áhitatosság, minden pénteken sz. beszéd d. u. 3 órakor, 
s minden vasárnap a d. u. 1 órakor az ünnepélyes keresztut szokott 
végeztetni. Kivált vasár- és ünnepnapon a délelőtti és délutáni sz. 
szolgálatokra számosán szoktak a hivek ezen templomba gyülekezni, 
még a szomszéd falukból is, és a házasulandók, kevés kivétellel,



215

mind itt végzik az öszszekelés előtti sz. gyónást és áldozást. Ezen 
lelki atyák főkép az alváros betegeit ellátják szentségekkel éjjel és 
nappal, gyóntatják a kispapokat a papnöveldében, az elemi iskolá
sokat a székesegyházban s a rabokat az állami fegyházban. És ezen 
ss. szolgálatokat lelki örömmel, buzgón és megható készséggel teljesítik, 
és pedig minden földi jutalom nélkül, egyedül a mennyei jutalom, édes 
reményében. Nem törődnek ok a háládatlanok megvetése, lenézésével s 
otromba gúnyával, hanem szent hivatásuknak élve, dicsőül futják a pá
lyát, melyre az isteni gondviselés, a Magasságbelinek drága sz. kegyelme 
vezette őket . . .
22. §. Mi b ő l  é l n e k  a sz. F e r e n c z r e n d i v á c z i  k o l o s t o r

s z e r z e t e s e i ?
Ezen rendház nagyon szűkén van ellátva anyagiakkal, úgy 

hogy bizton elmondhatni, miszerint az kedves magyar hazánk leg
szegényebb kolostorainak egyike ! ! Oszszes, minden czimeni pénzjö
vedelme nem tesz ki 1500 ir to t! Igaz, hogy Pest, Nógrád, Hont és 
Bars megyék területén van feljogosítva könyöradományokat gyűjteni, 
de ezen vgykben nagy számmal lévén Luther és Kálvin hívei, és mind
inkább elszegényedvén a népség, ezen és egyéb körülmények okozzák, 
hogy jóval többe kerül az alamizsnagyüjtő szerzetes Fráter, kocsis, 
kocsi és két ló ellátása, mint a begyülekező kegyadományok! És 
mégis a rendház kárával is csak folytatni kell a kéregetést a nevezett 
területen, mert ez a rendnek elengedhetlen hivatása, hogy a hiú, 
önző, kapzsi, anyagiakba merült világ lássa az alázatosság, szerény
ség, szegénység, önmegtagadás és vezeklő élet szép példáit . . . Igaz, 
hogy a püspöki uradalom a kolostor keletkezése óta évenként annak 
főnöke alázatos folyamodványára bizonyos alamizsnát adott, ami 
mérsékelt ároni 20 öl tűzifa, 8 mérő rozs és két kocsi szénából ál
lott, melyeket a püspöki széküresség idején a kamara is mindig kiadni 
szokott és ez ugyan jó segítség volt; most azonban, mint látszik, 
ettől is elesni fog! de ha mindemellett is az egész jövedelem nem 
volt elégséges a szerzeteseknek csak tűrhető ellátásukra is, mikép 
tarthatják hát főn magukat ezen utóbbi csapás által méginkább 
sújtva ? hacsak a jó Isten ezen szegény szerzeteseknek valami jótevőt 
küldeni nem fog . . . .  Hát aztán a templom, kolostor, férfi- és női cseléd
ház s egyéb épületek jó karban tartása honnét volna lehetséges? Ko- 
ronkint a viharok megrongálják ezeket s csak nagy bajjal és részben le
het azokat kitataroztatni a rendház szegénysége m iatt!! És most 
már annyira megrongálvák ezen épületek, hogy ha egy év alatt jobb 
karba nem hozatnak, a baj csak még nagyobb lesz ! Ezen lesújtó kö
rülmény szerfölött nyugtalanítja e szegény kolostor főnökét annyira, 
hogy ha az épületek e keserves állapotára gondol, szive elszomo
rodik, a toll esik kezéből, s éjeken át nem képes e miatt aludni!! 
Hova, kikhez forduljon ily szomorú szűk pénzviszonyok között, mi
dőn az áldott lelkű főpásztorok erszényét oly sűrűén és számosak
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kerülgetik és ostromolják, úgy szólván, folytonosan ? !! És mégis 
csak ezen utolsó módhoz kell folyamodni, mert a lehető leggyorsab
ban kell a bajon segíteni . .. „In te Domine confido, non erubescam 
— „Petite et accip ietis— „Pulsate et aperietur vobis.“ — „Dispergit 
et dat pauperibus

23. §. E k o l o s t o r  t ö r t é n e l m é r e  v o n a t k o z ó  a d a t o k  a 
v á r o s h á z i  j e g y z ő k ö n y v e k b e n .

A nemes szivű városi tanács, tekintetbe vévén, miszerint az 
itteni sz. Eerencz-rendi áldozárok buzgón szolgálnak a híveknek, ko- 
ronkint szívesen segítettek különféle kegyadományaikkal e kolostoron 
a város közvagyonából, mikép erről az illető jegyzőkönyvek kétség- 
bevonhatlanul tanúskodnak. így például ·. 1754. nov. 20. A sz. Fe- 
rencz-rendi atyáknak a tanács alamizsna czimén 5 akó fehér- vagy 
vörös bort ajánlott meg. — 1756. sept. 7. A felséges Úristen dicső
ségére, sz. Ferencz atyánk tiszteletére, a tdő PÚ. Franciscanusok 
újonnan építendő templomának gyarapodására egyhangúlag 200 rfto- 
kat juttatott el a város pénztárából Képp János perceptor úr által 
a nemes tanács a quárdián kezeibe.“ — 1756. decs. 7. Az emelendő 
egyház melletti igavonó ökrök eltartására 2 öl zabszalmát rendelt 
kiméretni a kamarás úr által. — 1757. jun. 10. Sz. Antal ünnepére 
egy akó sert adott a kolostornak. — 1762-ben megajánlott 52 font 
marhahúst 5V2 drjval, 33 font bornyuhúst 7]/2 drjvál, az 1763. jun. 
28-ki ülés határozata szerint, Denke István perceptor G arab át s György 
mészárosnak kifizette 5 írt 231/2-nyi összegben. Ezen alamizsna az
1762. évi sz. Antal és Portiuncula ünnepén volt megajánlva. — 1764. 
aprít. 10. A. PP. Franciscánusoknak 25 font szalonna adatott sz. 
mise-szolgálatokra. 9 kila rozs 40 dénárjával pénzrefordittatott. —
1763. évi husvét felé az akkori kolostor-főnök ezen alázatos kérel
mével fordult a városi tanácshoz:

„Tekintetes Nemes Érdemes Magistratus, Nekünk mindenkor 
különös Tiszteletre méltó Uraink Patronusink ! A kisdedek Vezére, 
Szükölködők Pártfogója, Szeginyek Attya, Pátriárkája, Dücsőséges 
Szent Ferencz, Édes Üdvözítőnknek amaz Szavait olvasván, ha tö
kéletes akarsz lenni, meny el ad el mindenedet, oszdel a Szeginyek- 
nek, és Kövess engem, mint ha nekie egyedül mondattak volna mind 
ezek, minden tulaidonibul ki vetkőzvén, maidan mezítelenül követte 
a mezítelen Krisztust, Ugyan ezt kiványa az őtet követő életét nyo
mozó fiaitul is, hogy minden tulaidonukból ki vetkezzenek, ezt a let 
nagyobb Szeginységet adta és háttá örökségül regulájában és testa 
mentomában, hogy minnyájan ehüz esküdjenek, Azt is hozzá tévén, 
hogy mindennémő Szükségeinkben pirulás nélkül mély alázatossággal 
az irgalmas benefactoroknak ajtaikon Zörgetvén, Segedelmet kérjünk, 
mijs azért Szeginy Attyának Szeginy fiai Dücsőséges Sz. Attyánk- 
nak nyomdokát, javallását, Sőt parancsolattyát követvén, mély Tisz-
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telette! Zörgetünk a Tekéntetes Nemes Magisztrátusnál, kérvén, hogy 
Szokot irgalmasságoknak ajtaját kegyessen nékünk íoinyitni, es Va
lamennyi Marha húshát kegyesen resolválni méltóztatnának, hogy az 
hosszas bőit által meg Sanyarodot testünk az Isteni Szolgálatra 
annál inkáb meg erősödnék, Ezen irgalmasságokért mijs éjeli s nap
pali Imádságainkkal es miltatlan könyörgésinkkel, az Irgalmasságnak 
Istenit mind a Tekéntetes Nemes Magistratnalis Uraimékért, mind 
az égisz Nemes Városnak tagjaiért, hogy mind testi, s mind lelki 
áldását bőségesen közleni méltóztassék, Szünetlen kérni fogjuk, ma
gunkat mindenkori kegyelmességekben ajánlván Szünetlen maradunk 
Tekentetes Nemes Magistratualis Urainknak Legkisseb Szerzetes 
Szolgái Wáczi kalastrombéli Patererek és Fr. Frauciscanusok.“

Ezen folyamodványra a tanács, a múlt évek szerint, két mázsa 
marhahúst, fontját 51/2 dénárjával számítva, vagyis 11 irtot rendelt 
az 1763. decz. 30-ki ülésén kifizettetni. Hogy ezen öszszeget a ko
lostor megkapta, Tóth János apostoli syndicus bizonyítja és a város 
bírája. — 1765. decz. 23. a sz. Ferencz-rendi atyák folyamodványára 
az újon vett orgonára 12 császári aranyat, 50 írt értékben, ajánlott 
meg a nemes tanács. — 1707. május 8. Az ezen évben elkészült uj 
szószékre 3 körmöczi arany, 12 frt 60 dr. értékben lön megajánlva. 
— 1707. jul. 17. Igen kevés széna teremvén, csak egy kocsival ka
pott a kolostor, noha az előbbi években mindig kettővel szokott a 
város ezt adni. — 1768. jul. 19. Tech György és Videmánn Sándor 
sz. Ferencz-rendi atyák kérelmére, kik a Szentföldre zarándokolni 
szándékoztak, egy körmöczi aranyat ajánlott a tanács és azonfülül 
alkalmatosságot a legközelebbi állomásig. — 1771. jul. 30. Noha ezen 
évben a vizáradás és tartós esőzések a város derecskéi és csörghi rét
jeit nagyon megrongálta, a város mégis egy ugyan, de jól megterhelt 
kocsi szénát ajánlott meg a kolostor részére. — 1773. ápril 16. A 
szokás szerint, marhahúsért folyamodó sz. Ferencz rendi atyáknak, 
tekintvén a mostani szükebb viszonyokat és a marhahúsnak nagyon 
is túlságosan fölszökkent árát (fontja 7 dénár), a két mázsa hús he
lyett, melyek ára az előbbi években 10 vagy 11 írtra ment, 10 frt 
ajánltatott meg. — 1778. májas 11. Tekintve azon sz. szolgálatokat, 
melyeket az itteni sz. Ferencz-rendiek a közönségnek buzgón tesznek, 
két mázsa marhahús ára rendeltetett a pénztáros által a kolostornak 
kifizettetni. — 1778. ssept. 4. A szentföld javára kéregető tdő Bra 
dáts Vitus és Gyurcsánsshy Bálint sz. Ferencz-rendi atyáknak egy 
körmöczi aranyat adott a nemes tanács.

1779. május 4. A szokott alamizsna czimén, két mázsa marha
hús ára 12 írtban ajánltatott meg a kolostornak. — 1781. fehr. 3. 
Tekintetbe vévén azon sokféle szolgálatokat, melyeket az itteni sz. 
Ferencz-rendi atyák a lelkiekben tesznek, két mázsa marhahús ajánl- 
tatik meg nekik 12 írtban. — 1782. márcs. 8. Szintén két mázsa 
marhahús alamizsnát kapott a kolostor 12 frtnyi öszszegben. —
1783. márcz. 26. Ekkor is ennyit. — 1784. ssept. 1. Sz. Ferencz, sz.
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Domonkos és Kalazanti sz. József szerzeteseinek különféle lelki szol
gálataikért, kegyadomány czimén, egy-egy kocsi széna ajánlhatott 
meg. — 1784. ölet. 2á. A sz. Ferencz-rendiek hústkérő folyamodvá
nyára ez lön a határozat: „a város pénztára kimerülve lévén, a tdö 
konvent kérelmének helyt adni nem lehet.“ — 1787. nov. 3. A sz. 
Ferencz-rendi atyák a mustkéregetésnél puttont hordók részére ala
mizsna czimén valami segélyt kérvén, buzgó szolgálataik tekintetbe 
vételével 3 frt szavaztatott meg nekik. — 1788. nov. 7. A helyi sz. 
Ferencz-rendiek hús-segélyért folyamodván, ezen ügy a tanács teljes 
ülésére hagyatott fon. — 1795. jut. Iá. Biró úr jelentést tett, hogy 
értésére esett, miszerint a helybeli sz. Ferencz-rendiek részére a 
tanács által ajánlott 2 szekér széna helyett hárommal adatott s ezért; 
a kamarás kérdőre vonatván, kitűnt, hogy nem ő, hanem Oroczky 
Ferencz majoros követte el a hibát. Miért ez szigorún megdorgálha
tott, s a netáni legkisebb botlás esetére kenyere elvesztésével fenye
gethetett. Az ily hiba kikerülése végett ezentúl a kamarás felügye 
lete alatt leend csak szabad az utalványozott szénákat kiszolgáltatni. 
— Marhahúst, illetőleg erre pénzt, a városi tanács többé már nem 
ajánlott meg, de a széna a kegyes-rendieknek még sokáig, a sz. Fe- 
rencz-rendieknek pedig egész a legújabb időig kijárt, midőn a helyett 
szénára 20 irtot kap ezen kolostor évenként a városi közpénztárbói 
a házfőnök alázatos kérelmére. íme, ezen nemes város tanácsa mennyi 
és mily sokféle jót tett a kebelébeni kolostorokkal, s főkép a sz. 
Ferencz-rendiekével. Legyen azért az lsen áldása e nemes városon n 
védje azt meg minden veszélyektől!

24. §. E g y é b  t e k i n t e t b e n  i s  s ok  a d a t  f o r d ú l  e l ő  e 
k o l o s t o r r a  n é z v e  a v á r o s i  j e g y z ő k ö n y v e k b e n .

Lássunk ezekből nehány érdekesebbeket. így a többi közt 1757. 
decz. 20. Málossy Márton jelenti magát a városházán, hogy az itt való 
házát eladja s azért a tdő sz. Ferenczendi atyák s az alsó meg a 
felső szomszédok tanácsülésileg erre figyelmeztessenek. — 1764. szept. 
9. Nemzetes Tóth János ur, a sz. Ferencz-rend Üdvezitőről czimzett 
szerzettartományabeli váczi konvent syndicusa és ezen püspöki Vácz 
város senatorának tiszteletteljes megkeresésére, ezen konvent szom 
szédja, t. i. Franyó György a duna felöl azon halmon házat bírván, 
a melyen t. i. ugyanezen konventnek kerítése emelkedik, a Farkas 
Dwe-utódok nevei és személyében is, kiknek házuk az érintkező 
szomszédságban van, és minthogy ő maga is ugyanazon utódok kö
zül volna, — Senke István úr, ugyanazon püspöki város bírája, úgy 
szintén Benedek István úr rendes jegyző és senátor előtti megjele
nésre a helyszínén szóllittatott föl, és mivel ugyanazon konvent erő
sebb falkeritéssel most láttatnék e l; hogy annak jogai és biztonsá 
gáról eléggé gondoskodva legyen, komolyan megintetett, miszerint 
semmi ürügy alatt, azon halmot, mely különben is a Franyó-iéle
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házig, és a mondott utódok másik házáig, úgy szólván a királyi 
adományozás, ugyanazon konventhez tartoznék, tehát minden jogon 
kívül ugyanazon szomszédoké volna, kárára s azon falnak könnyen 
bekövetkezhető leomlására aláásni, vagy a földet lehúzni, és igy a 
konvent jogainak sérelmére lenni ne merészeljen. Amidőn ugyanazon 
Franyó György mi ellenvetést sem tett, sőt inkább arra is kötelezte 
magát, hogy a háza mögötti tért, ahol az ő telkének felső része ki
terjed, elzárni akarja, nehogy oda bárki járulhasson, hogy igy t. i. 
azon halmot biztosabban föntartani lehessen. Sem magára, sem a 
szomszédházra nézve mást föntartani nem akart, mint hogy a szük
séges esőcsatornák sértetlenül maradjanak, mint a melyek hiányá
ban a házak leomlása okvetlenül bekövetkeznék, és az ajtócskát, 
melyen át az ő területéről a fönt nevezett tér és halmocskára a já
rás nyílni fog, nem más okból hagyta meg ugyanazon Franyó György 
mint hogy ugyanazon konvent szomszédkertjéből a szemeteket ki
vetni és igy azt tisztán tartani lehessen, nehogy t, i. ezektől, az el
hanyagolás által, a mondott házak alapjaikban megrongálhassanak, 
vagy bármiképen is megsérittessenek.“ — Megjegyezzük itt melléke
sen, hogy midőn az újabb időben Balla István úr a kolostor kert- 
keritése hoszszában elnyúló és a dunára néző szegletem házait emel
tette, amannak tetőjét a kerítésre akaita leereszteni, emezt meg 
egyenesen a kerítésre ráépíteni!! De e sorok írójának komoly tilta
kozására az építési tervet megváltoztatnia kellett, s a már tett sé
relmes építést eligazittatni . . .

1771. jul. 15. Az itteni sz. ferenczrendi atyák konventjének 
illő megkeresésére, és a jövő törvényes biztonság tekintetéből ezen 
tanácshoz áttett irata ily tartalmi! lévén : „Nemes és Nemzetes Biró 
úr, és ezen Váoz püspöki város tanácsbeli urak, tiszletre legérdeme
sebb véduraink! Mutatják a Malossy-hiz birtokosainak cessionális 
iratai, melyeket az A. betű alatt ide csatolunk, hogy ezen telek kü
lönösen azon czélból adatott el, hogy az egyház előtti tér nagyob- 
bitására, és a nép áhítata emelésére, de soha vásártérül vagy falusi 
kinézésre szolgáljon. Ez volt szándéka a főmgú és íőtdő herczeg és 
bibornok urnák is, midőn a nevezett cessió- és azon telkeui sz. ke
reszt emelésére, mint tényleges földesúr, kegyesen beleegyezett, és 
ezt írott hiteles okmánnyal is megkeresendőnek és megkérendőnek 
tartottuk :

1. Hogy ezen telek vétele a város jegyzőkönyvébe, az átengedő 
iratban kifejezett minden föltételekkel az utódok jövő óvadékáúl be
vezettessék. — 2. Mert a mi szomszédunk, Gliarbath (Garabátz) 
Györyy úr, az átengedő irat tartalma ellenére, midőn mink arról 
gondolkodnánk, hogy a nép áhítata, növelésére, a fák között valami 
statiókat és kápolnácskákat fogunk időnként emeltetni, minket meg 
nem kérdezve, két ablakot nyitott, és talán ő, vagy bizonyára ezen 
ház utódlakosai valamikor a jövő időkben, az Üdvözítő keresztje 
felé, több ablakokat is, ajtókat, boltokat, üzleti helyeket vagy épen
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tán mészárszéket is nyitnának. Mi alulírottak, a mi konventunk tek. 
Syndicus urával, hozzá csatolva gr. Balassa Pál úr ö nmlgnak, a mi 
egész rendtartományunk generális syndicusának tekintélyét is, ezen két 
ablak, vagy jövőre bármely ablak, vagy ajtó, annálinkább üzleti 
bolt nyitása ellen felszólalunk és tiltakozunk; föntartván a tdő kon 
ventnek a jogot, ezen szomszéd ház fala mellett, a nyílt ablakoknál 
is, amikor tetszik, vagy a jótevő védurak amint akarják, a polgárok 
áhítata gyarapítására, statiókat, kápolnácskákat vagy falat emel
tetni. Mert ha ezen telekre az Üdvözítő keresztje felé, mely előtt 
az áhitatos polgárok imádkozni szoktak, több profán ablak, ajtók, 
mészárszékek vagy üzleti boltok nyittatnának valaha, ezek az egy
háznak nem díszére, hanem csak csúfjára lennének, és bizony a hí
vek áhitatosságának nem emelésére, hanem annak csak hátrányára, 
és a sz. körmenetek akadályára lennének. Amiért is ezen tiltakozá 
sunk törvényes jegyzőkönyvbei iktatásáért egyszersmind esedezünk.

3. AzonfÖlül könyörgünk, miszerint a föntnevezett szomszéd úr 
a tekintetes tanács hatalmánál fogva intetnék meg, hogy a mi kon
ventunk kerítéséhez sehol valami tetőzetet vagy épületet a polgári 
jogok ellenére ne kapcsoljon, és ahol ezt már az ő udvarán tette, 
a mi kerítésünket ezen épülete nyomásától szabadítsa föl ; mert az 
ezen tetőről folytonosan lefolyó viz, a mi épületünket lassankint 
megrontaná, amint ez minden igazságszeretőnek első tekintetre föl
tűnni fog. — 4. Hogy a Malosyféle telek ára minélelőbb kifizettes
sék, némeíg adósságok behajtására a tek. uradalom segédkezése a mi 
nemzetes Syndikus urunknak megígérve lön kegyesen; minélfogva a 
püspöki uradalmak igazgatójának utasítása szerint, az adósok laj
stromát B. betű alatt szintén ide csatoljuk, a legbensőbben esedez
vén, hogy a tek. tanács lelkes ügyvitelét a mindenható és kegyes 
Isten, a kinek tiszteletére fáradozunk, bőven jutalmazza meg, mink 
pedig az isteni irgalmasságot a nemes tanács s az egész város jólé
téért éj- s nappali könyörgéseinkben kérni meg nem szűnünk, a kik 
is maradunk Váczon 1771. juh 16-kán a vácz-piispöki város tek.taná 
csának legalázatosabb káplánai, a váczi sz. ferenezrendi konvent atyái.“

Az 1. pontra nézve: Csete Klára aszszony és Kálóczy Sándor 
ur cessionális levele, mikép itt láthatni, egész kiterjedésében beve
zetve van, tudniillik: „Alóiirottak adjuk emlékezetül mindeneknek, 
a kiket illet, hogy mink semmi félelem vagy fenyegetés által nem 
kényszerítve, önkényt és szabad akaratunkból, az első szóra, midőn 
a mi házunk eladásáról kérdés tétetett, mely hajdan a sz. ferenez
rendi atyák székhaza volt, ezen szerzetes atyáktól 600 irtokon fölül 
semmi egyebet sem kívántunk, és ezeket is avégből, hogy, ezen ösz- 
szeggel a Malosyféle adósságok nagyobb része, Budán, a líarampiféle 
tek. kisaszszonyoktól felvetteké t. i. törlesztessék; és annál- 
fogva, minthogy ugyanazon sz. ferenezrendi atyák tényleges syndi- 
cusa, az Isten háza díszének gyarapítására, magát törvényesen kö
telezi, hogy a mondott 600 irtokat, ha nem előbb, a fölvétel napja
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körül, t. ί. sz. György ünnepe táján a jövő 1771. évben, Budán, a 
nevezett kisaszszonyoknái, jó pénzben, minden pereskedés nélkül, le- 
teendeni fogja, — mi ismét önkényt és szabadon, és semmiképen, 
sem félelem, sem fenyegetés által nem kényszerítve, a fönt jelzett 
6U0 írtért a mi házunkat, hajdan a sz. ferencsrendi atyák székhazát, 
250 írtban elidegenítettet, és 17tí2-ben, mint a város jegyzőkönyve 
mutatja, földesúiá jognál fogva, 440 írt és 50 dénárra becsültet, a 
tdő sz. Ferenezrcndi atyáknak nem vásári térül hanem az Isten háza 
és a nép áhitatossága gyarapítására, s szoborrali ékesitésére, átenged
jük, kezünkből kibocsátjuk, olyképen, bogy midőn nekik tetszeni fog, 
a rajta épült házat szabadon lebontatni, árverésre, s eladásra kiten- 
niök lehessen és ezt tehessék, fönmaradván a telek, az egyház tere 
nagyobbitására. Tiszteljük aközben a főmgú herczeg és bibornok ke
gyességét, ki a fölesúri jogot irgalomra fordítván, nekünk magát a tel
ket szabadon átengedte, mely teljes joggal az övé volt, és hatalmat 
adott a rajta épülttel eladni. Úgyszintén bőséges köszönetét mondunk 
a tdő sz. ferenczrendi atyáknak, kik a dolgok oly szükségében, előbb 
az Isten háza díszét, aztán a mi szegényes sorsunkat tekintve, az egész 
öszszegre nézve, melyet az első szóval kívántunk, a kegyes urak 
szerzését magukra vállalták: fogadván a mi részünkről, hogy a mlgos 
uradalom vagy más bíró által ránk büntetés alatt, semmi időben, 
sehol, valami sérelemről panaszolkodni soha nem fogunk. Miknek hi
tele és nagyobb erősségéül, ezen saját pecsétünkkel és a mi kezeink 
aláírásával megerősítve adtuk Váczon 1770. napon, Csető Klára f  
Kálóczy Sándor mb.“

A 2-ra. A szomszéd Garavácz György (a németek részéről külső 
tanácsos) megintetett, hogy valami épületet úgy tenni és a vár régi 
falához kapcsolni, annálkevésbbé abból valamit kitörni ne merészel
jen, hogy ez által valami sérelem érje a konventet; annálfogva 
Gyurász István (a németok részéről belső tanácsos) és Keller József 
urak kiküldettek, hogy ha valamit, a mi sérelmes, az előbbi kitétel 
ellen észrevenni fognának, azonnal tettleg megsemmisittessék a z t; 
a mely szomszédnak a mindenütt állítandó statiókra vonatkozó kí
vánság, az ablak sérelmes kinyitásáról és minden, mi a 2. és 3. pont
iján foglaltatik, egész kiterjedésükben megmagyaráztatott.

A szomszéd, Garavácz-féle ház, mely mikép az imént láttuk, a 
váczi sz. Ferencz-rendiek székháza volt előbb, mig a mostani kolos
torukba beköltözködtek, a jelen korig már több tulajdonosé volt, a 
kik igy következnek egymás után: 1797-ben már llakovszky Károly 
mészáros-mester birtokolta azt, ki a szomszédos sz. Ferencz-rendiek- 
nek nem egyszer okozott sérelmeket. Majd a Kapler-család birtokába 
ment az át, bírván az apa után annak fia Kapler János pék-mester, 
a kiről vétel utján az újabb időben Mayer János molnár-mestere, ennek 
elhunyta után meg Rada Klek mézes-balácsosra szállott vétel által 
szintén, ki azt máig is birja s azt már is meglehetősen jobb karba 
hozni igyekezett. — 1801. szept. 1 . A múlt szombaton, esti 9 órakor,
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nem tudni, hogyan, tűz ütvén ki, Hatba Mihály gazda, Kerper Fér- 
dinánd mészáros és a sz. Ferencz-rendiek majorjai a bennük volt.széna, 
szalma, zab és egyebekkel együtt elhamvadtak. — Ekkor hát e ko
lostor anyagi helyzete meglohetős volt, lévén neki külön takarmány
pajtája is. — 1821. jun. 9. A helybeli tisztdő sz. Ferencz-rendiek 
azon kérelmükre, hogy 1809. évben a kolostoruk beteg katonák koró
dájává tétetvén, abban a következő év tavaszáig tartózkodtak és 
azok által a kolostori ingóságoktól majdnem teljesen megfosztattak, 
bizonyítvány állíttatott ki a városi hatóság által, mely Blahó József 
tanácsbeli urnák, mint a nevezett szerzetesek syndicusának kézbe- 
sittetett az illetők részére.

1826. decs. 29. 1368. ss. Főtdő Balogh István székesegyházi 
kanonok s a helybeli sz. Ferencz-rendiek Syndicusának Fellner László 
örökösei ellen a városi jkönyv 693. sz. a. előmozdított sommás peré
ben nevezett örökösök részéről ■/· alatt csatolt bizonyítvány kiadá
sát meghiteltetni kérvén, mely kérés folytán Mayer Mihály komives- 
legényt a törvény színe előtt meghiteltetvén, a kérdéses bizonyít
ványt, hogy t. i. mintegy 35 év előtt Fellner László váczi bognár
mester által egy bizonyos kőmivesi munka elvégzésére fölszólittatván, 
egy a háza mellett a tdő sz. Ferencz-rendiek telkén lévő részen ezek 
számára Fellner László úr készíttetett általa egy szobát és egy konyhái, 
s hogy ezen kőmivesi munka általa a tdő barátok részére tétetett 
(a női cselédház bal-végén) és hogy ezen szoba és konyha elkészíté
séért adatott Fellner László úrnak egy darab csücsök üres telek, 
ügy nemkülönben a kőmives- és ácsmunkabér mintegy 360 frtok 
Fellner által részökre kifizettetett légyen, minden változtatás nélkül 
helyben hagyta és megerősítette. Mire a nevezett tanúnak meghitel- 
tetése és a kérdéses okmány följegyeztetni és a per a panaszolt örö
kösöknek 15 nap alatt adandó felelet végett kiadatni rendeltetett.

1843. jul. 7. 693. sz. Főtdő Balogh István olv.-kanonok, mint 
a helybeli sz. Ferencz-rendi kolostor syndicusának e szerzet nevében 
beadatott Írásbeli kérelmére, mi képen néhai Fellner László a több
szöri nevezett koloskor sütőházának az utczára terjedő szögletcsúcsát, 
mely kertnek használtatott, az előmutatott kötelezvényi okirat szerint 
1807. jul. 19-kén oly föltétellel vette át az itt sz. Ferencziek elöl
járóitól, hogy a nevezett sütőháznak végén keresztül húzott falkerí
tés között egy közös kutat, melyet a sütőház alkalmatosán használ
hasson, építtetni, a maga költségén ásatni, továbbá egy szobát épít
tetni és a mángoló-szobát kipadoltatni tartozzék. Mivel pedig neve
zett Fellner László ezen kötelezettségét a kolostor tetemes kárával 
ekkorig sem teljesítette, sőt a nevezett Fellner-ház ennek elholtáva!, 
ittlakos Lorincz Leopold-nak 6000 írton eladatott, ennélfogva oda 
terjed kérelmük, hogy az eladott ház még kifizetve nem lévén, annak 
ára a vevőnél letiltassék, sőt az eladó Fellner örökösök, u. m. Fellner 
Miklós, ennek nővére Örzse s Farkas István helybeli kovács-mester 
nejével az illető bíróság elé hivattatván és ha már ez esetben a ne
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vezett kötelezvénybe foglalt szoros föltételek, a törvény rendelete 
szerint nem teljesittethetnének, sem pedig a kérdéses telek, beépítve 
lévén, viszsza nem vétethetnék, e szerzet telke kiküldendö bizottság 
által becsültessék meg és annak becsára az eddig 36 év alatt élve
zett haszonvételekkel együtt a panaszkodó kolostornak téritessék meg, 
felolvastatván, 30 nap alatt adandó feleletre kiadatott az illetőnek.

1844. nov. 8. 1187. sz. Főtdő Balogh István olvasó-kanonok ő 
nga, mint a helybeli sz. Ferencz-rendi kolostor Syndicusának felperes- 
sége mellett, néhai Fellner László örökösei ellen, egy a szerzethez 
tartozó és a most nevezett örökösök édes atyjok által elfoglalt te
leknek becsárában leendő megfizetését, szorgalmazó folyamodványukra 
az alperes örökös a feleletet bemutatván, jelen sommás per az ahoz 
zárt 1. 2. 3. számok és ./■ alatt csatolt eredeti okmányok további 
folytatás végett a pertárban elhelyeztetni végeztetett. — 1846. jan. 
18. 111. ss. A helybeli sz. Ferencziek syndicusa, főtdő Balogh István 
kanonok úr felperessége alatt néhai Fellner László örökösei ellen 
1843. jul. 7-kén indított sommás perben végeztetett: „Felperes részé
ről az 5. lapon szóváltólag tett jelentésről: miszerint a jelen perrel 
végkép fölhagy, az alperesek pertárnokilag értesittetvén, viszonyos 
nyilatkozatuknak folytonos beigtatására szóllittasanak fel.

1848. decs. 5.1044. sz. A váczi sz. Ferencz-rendieknek az orszá- ' 
gos honvédelmi bizottsághoz nyújtott abbeli folyamodványuk, mikép 
kolostoruknak kórházzá leendő berendezése esetén, az attól külön 
udvarban (most már évek óta kert ez is) lévő posztógyári épület 
részükre lakásul átengedtessék, oly hátirattal tétetvén át ezen városi 
hatósághoz, hogyha a lakásul kért posztógyári 3 szoba a kórházi 
czélokra nélkülözhető, a folyamodók méltányos kérése teljesittessék.
— Végeztetett: Folyamodó szerzetesek kérése a folyamodványban fel
hozott okok tekintetéből méltányosnak ismertetvén, Drágfy Sándor 
tanácsnok úr, mint illető kórházi gondnok, oda utasittatik a folya
modvány kiadása mellett, miszerint a folyamodók kérésüknek siker 
szereztessék, mindenesetre pedig a kórházi elrendezésben úgy járjon 
el, hogy a kolostornak kórházzá leendő berendezésével, folyamodók 
részökre a kérdéses posztógyára épület lakásul szolgáljon, hogy hivatá
sukban békésen megmaradván, eddig is tapasztalt hasznos szolgálatukat 
a közönség es a kolostorban elhelyezendő betegek részére kiterjeszthessék.“
— Valóban nagy feladat hárult is rájok, mert a beteg és sebesült 
honvédek az egész kolostorban minden legkisebb helyet elfoglalván, 
ezek mellett a jószivü szerzetesek igen jelentékeny szolgálatokat tet
tek. Midőn pedig a rendház kóroda lenni megszűnt, az igen beszeny- 
nyezve, megrongálva s bútorai jó részben öszszetördelve lévén, e 
szegény szerzeteseknek káruk elég nagy volt!

1849. jun. 1. 53. sz. (Grazdászati ülés). Való Ferencz után üre
sedésbe jött városi orvosi hivatal elnyeréséért folyamodó helybeli 
orvos-sebész Stróber János úr emlékezetben lévő érdemei tekintetéből 
városi orvosnak kineveztetik s a legközelebbi ülésen kötelme hű tel-
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jesitésére felesketendő lészen. — 1850. ápril 26. 493. sz. Rumy Sán
dor és neje Rumy Örzse aszszony Stréber János városi orvos úrral 
kötött f. évi ápril 23-kán kelt következő tartalmú szerződést mutat
ván be: „Szerződés. Alól irt adom tudtára mindeneknek, a kiket illet, 
és jövendőben illetni fog: bogy e Város kebelében létező sebészi mű
helyemet, mellyet Özvegy Lorentz Leopoldné aszszony napámtól át
vettem, Stróber János Úr város rendes Sebészének eladtam 400 váltó 
frtoliért és a Conventionatusoktól évre járandó 170 vfrtokért, 
összesen 570 vfrtolcért készpénzbeni lefizetés mellett, olly magam le
kötésemmel, hogy minden jogokról lemondok és nekem e Városban 
többé sem Sebészi Műhelyt fölállítani, sem pedig a nélkül Conven- 
tionatusokat borotválni szbad nem leszen. Mellyeknek nagyobb való
ságáról adtam ezen Szerződésemet nevem ék nőm saját kezünk Írá
sunkkal megerősítve. Kelt P. Váczon áprilhó 23-kán 1850. Rumy 
Sándor mk. Rumy Örzsébet mk. Mint bizonyság előttem történt Szabó 
Elek mk. Óra Művész.“ — Végeztetett: Rumy Sándor és Stróber János 
urak személyes jelenlétükben, a fontebbi tartalmú szerződvény fölol
vastatván, abban megnyugvásukat élő szóval is kijelentették. Tudo
másul jegyzékbe vétetvén, az eredeti a levéltárba tétetni elren
deltetett.“

Tehát mint ezen hiteles adatokból kitűnik, Stróber János, az 
akkori szokás szerint, mint már sebész, sőt városi ily orvos is, még 
jó ideig megtartotta a borbély műhelyt. Ezzel- azonban, midőn, mint 
orvos, jó hírnévre vergődött már, tekintélye is úgy kívánván, fölha
gyott. A gyógykezelésben évek hoszszú során át, igen jó praxisra 
tett szert, s a betegek melletti, kedélyes megjelenése már maga is 
hathatós orvosság volt. A sz. Eerencz-rendi váozi kolostornak majd 
25 évig minden dij nélkül volt orvosa, még pedig a legkészségesebb 
és legserényebb. E rendház iránt különben is jótékony lévén, majd 
diszrokoni (Confrateri) s utóbb apostoli syndicusi rangra emeltették 
őt a rendtartományi főnök áltálé kolostor hálás szerzetesei. E sorok 
írója pedig, mint házfőnök, a derék férfiú olajfestésü arczképét jó 
nagy alakban Török Ede váczi. piktor által elkészíttetvén, 1878. 
május 9-kén ünnepélyesen lelepleztetek, mint ezen aláírás is bizonyítja: 
,, Effigies Splis ac Generosi Domini Joannis Stróber, V. Conv. Vac. 
EP. Franc, per longam annorum seriem Confratris gratissimi, Medici 
solertissimi et Syndici Apici providissimi. In  perennem tantae bene
ficentiae gratam memoriam depicta, anno 1878. die 9. Maii solenniter 
in Refectorio maiori detecta.“ Ezen kedves arczkép évek múltán al 
kalmatosabb helyre, a rendtartományi főnök szobájába vitetett föl 
és ott díszesen elhelyeztetett. Szélhüdás által érintve hirtelen elhunyt 
1880. juh 25-kén 200 frtos misealapitványt hagyván az általa oly 
igen szeretett sz. Eerencz-rendi kolostornak egy halála évfordulóján 
éneklendő sz. gyászmisére, melyet is a hálás szivü kolostoriak ünne
pélyesen szoktak elvégezni. Képe alá függesztette e sorok írója a 
csinos rámába üveg alá illesztett néhai ntdő Tegó Ezsiás Pál atyá
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nak halotti levelét, mely szerint, mikép föntebb előadók, ezen a váczi 
Ferenczes kolostor körül magának annyi fényes érdemeket szerzett 
rendi pap meghalt a szeged alvárosi kolostorban 1883. decz. 3-kán 
életének 80., papi működésének pedig 56. évében reggeli 8 órakor. 
Tetemei ott nyugszanak a szeged-alvárosi temető Oltványi-féle ká
polnájának város felé néző oldalánál lombos fák árnya alatti csöndes 
sírban. Az ő és Stréber orvos neve s emlékesete áldásban leend a ss. 
Ferencsrendi váczi kolostorban sokáig, igen sokáig . . .

Ugyanazon 1878. május 9-kcn s az említett alkalommal leplez
te lek  le a nagyobbik étteremben gr. Altkánn M. Frigyes váczi püs
pöknek és herczcg Kóburg-Koháry Ágost ő fönségének képei is. Amazt 
szintén e sorok írója festette majd életnagyságban a székesegyházi 
mozaik-kép után ugyanazon piktor által 50 írton; díszes rámája a 
váczi fegyházban készült s 12 frt volt az ára. Ezen szép s mindenkit 
meglepő arczképnek aláírása imez : „Effigies Exllmi, Illmi, Emstmi 
ac Bdsmi Domini Comitis Michaelis Friderici ab Althann, Episcopi 
Vaciensis etc. etc. qui vigore Diplomatis de dato 14. Aprilis Anno 
1719. Beligiosos Ord. Min. S. P. Francisci Prov. Hung. SS. Salv. 
Srict. Obs. Vacium collocavit. Pinxit E. Török 1877.“ A Ssdss-Coburg 
Cothai Ilercseg aczélmetszetű jó arczképét pedig e sorok írója ő fön
ségének vacsi tisztjei utján szerezte, mint e kolostor jőtevőjeét.

A föntemlitett áldott emlékű Stréber János úr tisztségei, halála 
után másokra szállottak, rendi diszrokon lett tek. Béty Ignácz Yácz 
város plgrmstre, apostoli Syndicus tek. Nikitics Sándor köz- és váltó
ügyvéd, és a ngos és főtdő váczi káptalan ügyésze, orvos pedig 
Krämer Gyula urak (ez utóbbi 20 frt évi fizetéssel).
25. §. A k o l o s t o r i  t e m p l o m  k r i pjt ú j á b a n  n y u g v ó  sz.  
F e r e n c  z - r end i  á l d o z  ó-p a p ó k  és  r e n d i  s e g é d t á r s a k .

Ezen kolostori templomban 1759-ben már három kripta volt, egy 
a szentélyben, egy másik sz. Ferencz oltáránál, a harmadik pedig 
pad. sz. Antalénál, a melyben eltemetve vagyon tek. Magócsy Mi
hály ilr, ezen oltár kegyura. A negyediket a kar alatt, a lórettói 
kápolnában évek múltán építették. Ezen kolostor a rendtartomány 
alsó, vagyis magyar-részének az öreg, elaggott, kigyöngült tagjaira 
nézve mintegy koródája lévén, ez az oka, hogy abban oly számosán 
hunytak el, első volt ezek közt:

1. Nagy János, volt rendtartományi főnök, f  1722. jun. 8. s el
temetve lön a sz. Antal oltáránáli kriptában. Ez igen nevezetes 
szerepet vitt Szegeden a török-uralom alatt, mint az ottani alvárosi 
sz. Ferencz-rendi kolostorban 1685—1688. s 1690—1691. évig volt 
házfőnök. A török-basának, mint várparancsnoknak különösen állott 
kegyében s ez őt némi küldetésekkel is megbízta koronként, őt ren
desen csak „papgasdá“-nák nevezgetvén. Történt egykor, hogy a 
basa a vidékre kirándulván, a török-nagyok őt az alatt karóba- 
huzatásra, tehát halálra ítélték. Midőn azonban a városból á vesztő.

15
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h e ly re  v e z e tte tn é k , v á llá n  a  sú ly o s  k a ró v a l, m eg fo sz tv a  re n d i ru h á 
j á tó l ,  éppen  a k k o r  a  h a z a é rk e z ő  v á rp a ra n c s n o k k a l ta lá lk o z ik  a  m enet. 
A  b a s a  ig y  is  a z o n n a l m e g ism erv én  őt, e k é rd é s t t e t t e  n e k i : „Mi 
haj papgazda?“ s rö g tö n  m eg sem m isítv én  az  í té le te t ,  h a z a  k is é r te t te  
az  o ly  b o rz a sz tó  h a lá l tó l  ig y  m e g s z a b a d íto tt  k o lo s to r-fő n ö k ö t, a z o k a t 
ped ig , k ik  a  b a sa  jo g a  e llen  m e r te k  cse lek ed n i, kem én y en  m egbün
te t te .  E z e n  d e ré k  sz e rz e te s  n a g y  k itű n ő  honfiú i é rz e te  á l ta l  le lk es ítv e , 
je le n té k e n y  s z o lg á la to k a t  t e t t  a  m a g y a r-h a d se re g n e k , ez t a la tto m b a n  
nem  e g y sz e r  a  leg n ag y o b b  ó v a to s sá g g a l tu d ó s i tg a tv á n  a tö rö k ö k  had i 
e re je , á l lá s a  s m ű k ö d ése irő l. T a lá n  a z é r t  g y a n ú b a  jő v é n , m o n d a to tt  ki 
fö lö tte  a m a  b a rb á r - i té le t  . . .

Wolfing Cyprián, r e n d i  s e g é d tá rs . f  1725. á p r i l  14.
Szenczy Gáspár, e g y e te m e s  h itsz ó n o k  és ta n á c so s , f  1725. m ájus 

11. e lte m e tv e  v a n  a  sz. A n ta l  o l tá r á n á ü  s írb o ltb a n .
Zajka Gábor, h itszó n o k i segéd , f  1727. o k t. 22. L é v á ró l g y ó 

g y í tá s  v é g e t t  ide  té te tv é n , u . o. n y u g o sz n a k  te tem e i.
5. Grilovi.es Paschál, re n d i s e g é d tá rs . f  1729. nov. 11. Hz. F e ren cz  

o l tá r á n á l i  s írb o ltb a n  n y u g sz ik .
Gyurcscky Vincee, h itsz ., b ö lc sé sz e ti t a n á r ,  f  1732. nov. 3. sz. 

A n ta l  o l tá rá n á l .
Person Károly, h a rm a d re n d i: .te s tv e i ', p in té r ,  f  1733. fuhr. 9. sz. 

F e re n c z  o ltá rá n á l .
Scheller Domonkos, n ém et h itsz . f  1733. m árcz . 12. E l te m e t te te t t  

sz. A n ta lé n á l .
Harsányt Márk, re n d i s e g tá rs . f  1735. á p r i l  2.
10. Poll Péter, k ié rd e m ü lt re n d ta r to m á u y i  főnök, f  1735. decz. 

16. E lte m e tv e  v an  a  sz. F e re n c z  o l tá r á n á ü  s írb o ltb a n . E z e n  k o 
lo s to r  é p íté sé n e k  gondozó ja  lév én , a k ö rü l  szép  é rd e m e k e t szerzett, 
m a g á n a k .

Fauster >Fleázár, re n d i se g é d tá rs . f  1738. nov. 19. sz. A n ta lé n á l.
Zimámji János, b ö lc sésze ti t a n á r ,  f  1739. á p r i l  12. sz. F e re n c z n é l.
Papánek Márton, a  sz. e rk ö lcsi hit tu d o m á n y  ta n u ló ja , f  1739. 

decz. 25. sz. A n ta ln á l .
Bluhó Pins, h itszó n o k o k  seg éd je  ’f  1740. aug . 19. és Dűli Ferencz 

h itszó n o k  u. e. év i szep t. 2 5 -kén , a  v é sz k ó ro so k n ak  sz o lg á lv a , a z o k é rt 
é le tű k e t á ld o z tá k  o d a  ; a  sz e n té g e k  kel e l lá tv a , eltem et,tettele a  sírásók  
á l ta l ,  a  v ész k o r á l ta l  e ir a g a d o tta k  ré sz é re  m e g sz e n te lt h e ly en , az  o tt  
á l l í t o t t  k e re sz t lá b á n á l.

15. Hűlik Lázár, h itszó n o k i segéd, -j- 1742. felír. 13. sz. F e ren cz  
o l tá rá n á l .

Terenyi Kapistrán n a g y k o rú  és já m b o r  é le tű , f  1742. nov. 22. 
sz. F e re n c z  o ltá rá n á l .

Poczheim Ad jut, h itsz . segéd, f  1745. ja n .  13. sz. A n ta ln á l.
Gerber Didók, re n d i se g é d tá rs . 1747. á p r il  18. U. o.
Zahorák Gergely, h itsz . segéd, f  1748. o k t. 9. sz. F creneznél.
20. Spányi, Miirály, h itsz . ez. ta n á c so s , ko lo sto rfőnök , f  1749.
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aug. 12. A sz. hittudomány tanára és sok éveken át házfőnök. Elte- 
mettetett a sz. Antalnáli sírboltban Káló Ferencs általános helynök 
által, mint több éveken át jelesen működött sz. széki ülnök, mely 
alkalommal itt több kanonok úr misézett érette.

Föczin Fortunát, hitsz. bekebelezett tanácsos, aranymisés. f  
'1751. decz. 2. Eltemette a sz. Antalnáli sírboltban főtdő Marthonyi 
Pál váczi kanonok.

Markovics Paschál, hitszónok, szélhüdés által sújtva, f  1758. 
márcz. 7. sz. Ferencznél.

Madár Orbán, hitszónoki segéd, f  1761. május 5. sz. Antalnál 
eltemették a sz. Domonkos rendiek.

Oblánka Humilis, hitsz. f  1762. febr. 5.
25. lieiszkr Paschál, rendi segédtárs. f  1762. ápril 11.
Kovács Menyhért, bölcsészettanuló, szerpap. f  1763. decz. 18.
Verebéhji Lörincz, hitsz. segéd, orgonás. f  1764. május 24. A 

Lauretoinnál.
Csapó Florence, hitszónok, f  1764. okt. 3. U. o. van eltemetve.
Mikló Kémig, hitsz. bölcs, tanár, f  1765. decz. 12.
30. Cserni Juniper, segédtárs. f  1769. jan. 28. sz. Ferencznél.
Kossányi Gáspár, hitszónok, f  1769. márcz. 30. sz. Antalnál.
Juhász András, bölcsészet-tanuló növendék, f  1770. aug. 29. 

Lauretom alatt.
Palicsovics Ksigmond, hitszónok, czimzetes tanácsos, sz. István 

erdélyi rendtartományának vizsgáló biztosa, f  1770. nov., 23. Ezen 
évben elvégezvén aranymiséjét, kimúlt élte 77. évében, s első volt, 
a ki a főoltár előtti uj sírboltban eltemettetett.

Telek József, hitszónok, egyetemes tanár, czimzetes tanácsos, a 
Bold. Szűz kitűnő tisztelője, a kinek tiszteletére „Tizenkét csillagé 
korona“ czimű igen jeles, nagy hittudományi eruditiót tanúsító vas
kos hitszónoki müvet adott ki, melynek aczélmetszeti mintái máig 
is a kostori könyvtárban őriztetnek. A főoltár előtti uj kriptában 
temettetett el ő is, a hitszónokrendiek perjele által, jelen lévén a 
temetésen a sz. domonkos) kolostor egész személyzete s igen nagy 
számú mindkét nembeli világiak, f  1773. jun. 3.

35. Szabó Szólón, hitsz., bölcs, tanár, f  1774. jan.. 8. Eltemet
tetett a nagyoltár előtt a hitszónobrendiek perjele által.

Jungwirth Paschál, bölcs, tanuló növendék, Léváról gyógyulás 
végett rendeltetett e kolostorba, f  1774. május 28. A nagyoltár 
előtti sírboltban nyugszanak tetemei.

Schneider Paternus, egyetemes hitszónok, f  1774. okt. 8. A 
2-szori szélhüdés folytán kimúlván, a főoltár előtti uj kriptában el
temettetett.

Pap Sebestény, hitszónoki segéd, 1776. nov. 27. — A főoltár 
előtti sírboltban van eltemetve. 1788. évben megszűntek a sz. Fe- 
rencz és sz. Antal oltárai előtti sirboltokbai temetkezések, s azért 
a következő halottak a főoltár-előttiben helyeztettek örök nyugalomra.
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Gergelyi György, h itsz . segéd , f  1779. nov. 22.
40. Gsotár Márk, h itszó n o k , f  1781. ja n . 27.
Homensperger János re n d i s e g é d tá rs , -|- 1781. nov. 22.
Schütz Apollinár, re n d i s e g é d tá rs , f  é l te  80. évében , 1782. 

a u g . 15.
Kovács Elek h itsz ó n o k , a ra n y m ísé s , f  1783. feb r. 4. é lte  81. 

évében.
Zahorák Gergely h itsz ó n o k se g é d , f  1784. o k t. 9.
45. Damián EÜlöp h itsz ó n o k , f  1787. decz. 29.
Budinszky Zsigmond h i ts z . f  1788. m á ju s  25.
Waluhoffcr Brúnó, h itsz . p e s tisb e n  m ú lt k i 1789. ja n . 27. 
Skuliéti Bertalan re n d i s e g é d tá rs , f  1789. sz ep t. 24.
Koreny Antal r e n d i se g é d tá rs , f  1790. nov. 24.
50. Bártfay László h itsz . segéd , f  1792. m á ju s  8.
Bózsa Jácinth, h itsz . ez. ta n á c so s , a ra n y m isé s , f  1792. sep t. 25. 
Edlhammer Domonkos, h its z . az  E s z te rh á z y -e z re d  eg y k o ri ká

p lá n ja , é le te  70., sz e rz e te s sé g e  54. évében  f  1794. decz. 13.
Kozma Egyed, h its z ., o rgonás. f  1795. ju n . 12. é lte  60. évében; 
Wlisics Wolfgang, h itsz . szé lb ü d ésb en  f  1796. ju n . 26.
55. Hadlik Béla, t a n á r ,  h itszó n o k , a. n em ze ti isk o la  hitelem  

zö je, f  1797. á p r . 7.
Bendács Zsigmond r . s e g é d tá rs , f  1798. á p r. 19.
Bidder Zachár, h itsz . segéd , so rv a d á sb a n  f  1796. o k t. 6.
Fdiri Lukács h itsz . f  1798. szep t. 16.
Valid Bemig, h its z . v o l t  csecsei k á p lá n , -j- 1799. m árcz . 4.
60. Kovács Ágost, h i t tu d .  t a n á r  v o lt, ex. ta n . f  1.796. áp r. 19, 
Franyó Boldizsár, r . s e g é d tá rs , 1799. ju l .  19.
Botter Tamás, h i ts z .,132 év ig  az  o rsz á g  p r ím á sá n a k  g y ó n ta tó ja , 

j- 1800. aug . 22.
Schlauder Imre, h itsz . f  1801. jan . 28.
Serfösö Vinczc, h itsz ., v o lt  .h i t tu d . t a n á r ,  liázfőnök , f  1803. 

ja n . 18.
65. Gablyasz Marián, h itsz ., s e k re s ty é s , f  1803. m árcz. 3. 
Irányi Miklós, h i ts z ., f  1804. leh r. 15.
Columbus Frigyes, t a n á r ,  h itszó n o k , f  1804. áp ri! 21.
Csurkó Fercncz, h itsz . f  1804. o k t. 22.
Királyi Bádog, ta n á r ,  h itsz . f  1804. aug . 27.
70. Balázs István, k ié rd , h itsz ., 22 é v ig  k a to n a i  k ó rh áz  ká

p lá n ja . f  1805. á p r i l  14.
Cselencsik Kornél, h itsz . az  á n y á s í k á n lá n sá g b ó l viszszajüvén, 

f  1806. ja n . 28.
Széles Vinczc, h itsz ., f  1806. feb r. 13.
Maczejka Ililár, h itsz . f  1806. á p r il  8.
Bimpler Zsigmond, h itsz . f  1806. ju l .  13.
75. Szepesy Didák, re n d i s e g é d tá rs , f  1807. ja n . 9.
Hubert Bemig, h itsz . h i t tu d .  t a n á r ,  f  1807. decz. 14.
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Báthory Márton, k ié rd , h itsz . f  1808. ja n . 21.
Nemcsanssky Pál, h i t tu d .  ta n u ló , a lsz e rp a p . j- 1809. m á ju s  4.
Szabados Zakár, lá ts z ,  f  1809. m á ju s  7.
80. Ssmetana Kapisstrán, lá tsz , f  1809. nov. 24.
Szentmilelósy Béla, lá ts z ., házfőnök , f  1809. decz. 9.
Poór Frigyes, lá tsz ., házfőnök , f  1812. ju l .  25.
Szlépka Vitus, h i ts z .,  1818. au g . 3.
Tóth Ángyai, h itsz ., f  1819. m á ju s  27.
85. Csermán Lukács, h its z . segéd , s e k re s ty é s , f  1819. m ácz. 24.
Sassay Felicián, k ié rd , h itsz . é l te  68. évében  f  1820. feb r. 12.
Sonlaghaucr Gerváz, re n d i s e g é d tá rs , p o sz tó s , f  1823. febr. 22.
Károlyi Kornél, h itsz . k ié rd , t a n á r ,  é le te  a g g k o rá b a n , m in t 

a ra n y m isé s  f  1823. o k t. 15.
Kovács Didók, r e n d i se g é d tá rs , j  1826. ju n . 8.
90 tíéczy Anscltn, lá ts z , és o rg o n ás  1830. szep t. 27.
Krausz Hypólit, h itsz . 50 éves b e e sk ü d ö tt, é l te  75. s z e rz e te s 

sége 54. évében  γ  1829. m á j. 1.
lllatky Adorján, k ié rd , h itsz ., a ra n y m isé s , f  1834. nov. 14.
Bartoss Zakár, k ié rd , h itsz . f  1837. feb r. 8.
Gyuriss Péter, h itsz . k ié rd , f  1838. ju n . 14.
95. Toíterwcicli Seraphin, h its z ., h ázfőnök i h e ly e tte s , f  1841. 

jan. 13.
Klecsánszky Modest, h itsz . k ié rd , t a n á r ,  é lte  55. évében  f  1843. 

m ájus 23.
Géczy József, k ié rd , h itsz . é le te  74. évében  f  1846. ok t. 26 -kán . 

V olt ig en  jó  c a m e ra  o b se u rá ja , m e ly h e z  a  jó l s ik e rü l t  k é p e k e t  m ind  
ő m a g a  ra jz o lta .

Oeihkely Bonaventura, k ié rd , h itsz . é le te  74. év éb en  f .  1849. 
m árcz. 30.

Farkas László, k ié rd , h itszó n o k , h ázfó n ö k , é l te  61. év éb en  f  
1849. m á ju s  21.

100. Jllinka Pélcr, re n d i s e g é d tá rs , f  1849. decz. 1.
llajlcovics Leopold, k ié rd , h itsz ., is z o n y ú  h a lá l la l  m ú lt k i 1856. 

decz. 9. T . i. 2 n a p p a l előbb  e g y  b ő sz ü lt m a rh a  a  k o lo s to rb a  r o n t 
ván, m in t szeg én y  ré g e n  v a k  e m b e rt s z a rv á v a l  á td Ö íte  s e lk in o z ta  
k ü lö n fé le k é p e n ! . . .

Deits György, ö reg  re n d i s e g é d tá rs , s z in té n  1856. decz. 9. h a l t  
meg s ig y  u g y a n a z o n  id ő b en  k e t te n  fe k ü d te k  h a lv a  s e g y sz e rre  le t 
tek e lte m e tv e  is.

Qualtin Dénes, k ié rd , h itsz . h áz fő n ö k i h e ly e tte s , v irtu o z -o rg o - 
nás, f  é lte  64. év éb en  1857. decz. 30.

Kailingcr Sándor, k ié rd , h itszó n o k , 58. évében  f  1858. ja n .  4.
105. Muhoray Krisosstom, h itszó n o k , f  1858. á p r i l  14.
Válik Jlogér, k ié rd , h itsz . é lte  72. évében  f  1859. m árcz . 5.
Blahó Izsák, h itsz ., v o lt  ro z sn y ó i h ázfő n ö k  s i t t  V áczon  2-od  

Éönök, f  1863. ok t. 20.
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Molnár Cyrill, hitsz. f  1865. már ez. 9.
Zajmusz György, öreg rendi segédtárs 1866. fe.br. 26.
110. Szegfű Lázár, hitszónok, f  1871. jan. 17. — Idáig mind 

a templom alatti sírboltokban lettek eltemetve az itt elsoroltak; 
noha az utóbbi 9 a sírbolt előtti köztérségen koporsóikkal együtt 
csak letéve vannak, miután a mögöttüki falban a sírhelyek mind be- 
töltvék. Főtdő Pazsiclcy Simeon rendtartonmnyi főnök hivatalos lá
togatása alkalmával megtiltotta a kryptai temetést, rendelvén, hogy 
ezentúl halottjaink a köztemetőbe vitessenek ki s ott takarittassa- 
öab. E szerint hát

Paráth Lörincz, hitsz., a ki élte 61., szerzetessége 43. évében 
múlt ki 1873. febr. 6-kán, az első, kinek a mieink közöl tetemei az 
alvárosi sirkertben nyugosznak.

Pap Melkizedek, hitsz. kiérdemült okleveles gymn. tanár 
és sok éveken át igazgató (Gyöngyösön), volt házfőnök Gyöngyö
sön, Jászberényben és itt Váczon, rendtartományi tanácsos, a 48, 
szabadságharcz alatt egy huszárezred papja, f  élte 64., szerzetessége 
47 s papsága 41. évében 1873. aug. 28.

113. Lencsés Kornél, rendkiv. hitsz., a mátraverebélyi sz. kútnál 
sok évig admtor s 4 kolostor (Gyöngyös, Szeged, Szabadka, Kecske
mét) házfőnöke volt. Rendkívül termetes, ritka szép magas alakú 
voll;, f  1877. május 15. élete 70. szerzetessége 52. s papsága 47. 
évében. — Ezen két utóbbi már az alvárosi temető legszebb pont
ján az egyháziak részére kijelelt terület elején fekszik egymás mel
lett, kiknek e sorok Írója csinos sirkövet állíttatott aranybetüs fel
irattal, rendtársi kegyelete jeleül . . .

íme, hát idáig, amennyire az illető jkönyvekből kikutathattam, 
a sz. Ferencz-rendi váczi kolostorban 113 halálozási eset történt, 
kikből a túlnyomó rész áldozópapok, aztán a rendi segédtársak s né
hány rendi növendékek voltak. A jó váczi és vidéki hívek lelki üdvök 
érdekében fáradoztak egykor sz. buzgalommal a fönt elsorolt, itt el
hunyt rendi áldozópapok, legyen hát nálok áldásban az ő emlé
kezetük ! . . .

26. §. A sz. F e r e n c  z r e n d i  v á c z i  k o l o s t o r  t e m p l o m i  
s í r b o l t j a i b a n  e l t e m e t e t t  v i l á g i a k .

A kor vallásos, áldott szelleme indított sokakat arra, hogy a 
jó Isten szentegyházainak sírboltjaiban kívántak eltemettetni és igy 
a váczi sz. Ferencz-rendiek templomának kriptáiban számosán taka- 
rittattak el. Ezekből azonban, rövidség okáért, csak a nevezetesebbek 
soroltatnak itt el az illető rendházi jegyzőkönyv nyomán :

1728. aug. 28. Király Margit úrnő, tek. Magócsy Mihály nővére, 
sz. Antal bitáránál.

1729-ben Zelenay Pál úr, Pest vgye biztosa, sz. Ferencz o l
tá rá n á l .
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1 7 3 1 . j a n .  8 . T ek . M agócsy  M ih á ly  G los-a  ( íg y !)  az. A n ta ln á l i  
k r ip tá b a n . K a p o t t  a  k o lo s to r  15 i r to t .

1 7 3 2 . decs. 16 . S z ú n y o g  Z s u z s a n n a , G öesy  F e re n c z  u rn á k  R á - 
tó th ró l  l i á t r a m a r a d t  özvegye , a sz. F e re n e z n é li  s írb o ltb a n .

1 7 3 8 .  m á ju s  11 . A  sz. F e re n c z ie k n é l k im ú lt n td ő  B e lá n y i  J á n o s ,  
e m lrő fa lv i p léb án o s  ú r  s e l te m e t te te k  u . a. s írb o ltb a n .

1 7 1 1 . m á ju s  31 . F a s s  A n ta l  nem es i í ju  u. a  s írb o ltb a n .
1741. decz. 23. T e k . M a g ó c sy  M ih á ly  ú r P e s t-v g y e  re n d e s  

a lisp á n ja , sz. A n ta ln á l .
1 7 4 2 .  j u l .  2 0 . ü n n e p é ly e s  g y á sz m ise  u tá n  C sikós M ik ló s  u r  sz. 

A n ta l o l tá rá n á l .
1 7 4 7 . okt. 2 3 . R é z  I m r e  úr, a  sz. F e re n c z  o l tá rá n á l .
1 7 4 8 .  uug . 3 0 . f  fő idő  F la g e llo U i G erg e ly  u r , közö n ség esen  

„D on G regore“-n ab  n e v e z te te t t .  H a jd a n  a  n m lg ú  p ü sp ö k  ú rn a k  o lasz  
t i tk á r a .  Ü n n ep é ly es  g y ászm ise  és sok  sz. m ise -o lvasás  u tá n  e l te m e t
te tek  a  sz. A n ta l  o l tá rá n á l .

1 7 4 9 . fe b r . 2 2 . Ns. és n z ts  g a r a m s z e g i G éczy  P á l  úr, sz. F e re n c z -  
né l, R á tó th ró l .

1 7 5 5 . feb r. 2 2 . H e rm á n  J á n o s  u r, p ü sp ö k v á ro s i s e n á to r , u. o. 
F i z e te t t  12 i r to t .

1756. évben  e l te m e t te te k  b izo n y o s a sszo n y ság , k i h u zam o s id e ig  
a  tem p lo m o t sö p ö rg e tte  és a n n a k  r u h á i t  m o s ta  in g y en .

1 7 5 7 . október 2. A  szom széd  m észáro s fia c sk á ja , sz. A n ta ln á l .  
F iz e te t t  12 i r to t .

1 7 5 7 . nov . 1. T r a i l e r  R e g in a  ú rn ő , V a jz e r  J á n o s  sy n d ic u s  u r  
neje, sz. A n ta ln á l .  A  tem e tés  dij n é lk ü l v o lt  fö la já n lv a , de a z é r t  
m ég is a  ren d es  d i j t  m eg fize tte .

1 7 5 8 . m á ju s  2 9 . N. J u l ia n n a , az  e lh u n y t  K a to n a  P á l  özvegye. 
Sz. F e re n c z n é l. F i z e t e t t  12 i r to t .

1 7 5 9 . á p r . 2 2 . H ű b é r in  R e g in a  m ézesk a lácso sn ő . U . o. F iz e 
t e t t  12 i r to t .

1 7 6 0 . nov. 1 7 . T ó th  F e re n c z  u r  ne je , D o r a  Ö rssé. Sz. A n ta ln á l .  
F iz e tv e  lön  10 r í r t .  E z e n  te m e té s  a lk a lm á v a l fő tdő  P r u s z k a i  S á m u e l  
k an o n o k  és p léb án o s u r , m in th o g y  te m e té s i d ijn e g y e d e t (Q u a rta m  
fu n e ra lem ) a sz. M ikJóstem p lom ban i k r ip ta - h iá n y  m ia t t  nem  k ív á n 
h a tn a , a z t  k ö v e te lte , ho g y  ezen k o lo s to r i tem p lo m b a n  a  g y á sz m isé t 
o v a g y  k á p lá n ja  én ek e lje , m e ly  tö rv é n y te le n  k ö v e te lé sn e k  a  sz. F e - 
renczrond i a ty á k  a  te m e té s i g o n d n o k o k  á l ta l  a lá z a to sa n  e llenm ond- 
ta k .  M ié rt a z tá n  a z t  a k a r ta ,  ho g y  az  ő k á p lá n  ja i o lv a ssa n a k  i t t 'm i s é t  
m á so k k a l. Mi a  béke k e d v é é r t m egengedve  lön  és ig y  a  te m e té s  i t t  
m e g tö r té n t. — E lő sz ö r  tö r té n t  a  te m e té s i dij n e g y e d é n e k  em líté se  
és k ö v e te lé se  a  n e v e z e tt  p a ro c h u s  á l ta l ,  gr. É s z te r h á s y  K á r o ly  p ü s 
pöksége  a la t t ,  m időn 1760. aug . 8 -kán  T ó th  J á n o s  szű csn ek  a  k e g y e s 
re n d i a ty á k n á l  tö r té n e n d ő  e lte m e té se  je le n te tn é k  n á la . M in th o g y  p e 
dig a  szé k e se g y h á z  m ég  fö lé p ítv e  nem  vo lna , en n é lfo g v a  fö lh a g y o tt
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e dijnegyed fizetésének sürgetésével, mig a székesegyház készíttet
nék és a választott helyem temetést megengedte.

1760. decs. 27. Kalácsba Örssé, Farkas Imre özvegye, sz. Fe- 
rencznél. Fizetve lön 12 rfrt}; a nevezett parochus mi követelést 
sem tett.

1761. jun. 9. a kar alatti Lauretom irányábani sírboltban első 
temettetett el Vajser János úr, ezen konvent apostoli Syndicusa, 
rendünk öltönyében, mint már hajlott korú. A* gyászmenetet főtdő 
Benzoni Leopold úr kísérte' a konventig, ahol a sz. Ferencz-rendi 
atyák vették föl a tetemet, bevitték a templomba, ahol Sipos Márton 
házfönök az elhunytért [gyászmisét énekelt s utána a mondott sír
boltban eltemette öt. Fizetve lön a kriptáért 12 rfrt, a dij negyedé
ért ki sem jelentkezvén.

1771. jun. 20. Fischerin Katalin, Charvatz György mészáros 
neje, sz. Antal kriptájában lön eltemetve, s azért a kolostornak fize
tett 12 rfrtot, ugyanannyit a plébánosnak, a stólán bivül.

1771. oikt. 13. eltemettetett sz. Ferencz kriptájában özvegy Ka
lácsba Katalin, a magyar harmadrendiek anyja és vezére. Mint lát
szik dij nélkül történt eltemetése.

1774. jan. 8. Eltemettetett sz. Antal oltára előtt Potshain Val- 
hurga úrnő, kit a parcehus előbb a székesegyházba kisért és elvé
gezvén ott érette a gyászmisét, aztán a sz. Ferencz-rendi templomhoz 
kisérte és itt a templom ajtajától azonnal eltávozott. Másnap pedig 
itt a kolostori templomban tartatott érette a gyászmise.

1774. jun. 5 bén a főoltár előtt eltemettetett Kegele József úr, 
asztalos-mester e kolostor különös jótevője.

1774. őkt. 28-lcán [Sinner Antal kőmives a főoltár alatt lett 
eltemetve.

1775. május 14. Foss Ferencs vendéglős és váczi lakos, a főoltár 
alatti sírboltban temettetett el. A kolostor jótevője volt. A kriptáért 
fizetett 12 frtot.

1775. nov. 4. temettetett el Brunatshy János harmadrendi és 
noha a temetésnek ellenmondott főtdő Farkas Mihály alvárosi plébá
nos úr, mondván: „Hogy merték est a ss. Ferencs-rendiek cselekedni 
A kinek is, midőn megfelelve lett, hogy ö, mint a hívek lelkipász
tora, tudta az elhunytnak akaratát és a temetkezési helyet is, mért 
engedte ezt meg előbb, adjon ő maga számot erről a httó-tanács 
előtt, mért nem jelentette ki a döntvény tartalmát.

1776. márcs. 8-kán eltemettetett a nagy oltár előtt, mint az 
előbbi is, nemzetes Karabács György úr, nagy folyamodványok után, 
melyeket az örökösök a püspök 6 mlga elé terjesztettek, a ki midőn 
látná ezek szándékát, hogy készek a falat kívülről áttörni, megen
gedte a temetést, de úgy, hogy mihelyt a tetem a templomba hoza- 
tik, azonnal eltemettessék, s aztán tartassák a gyászmise. Mi ponto
san úgy történt is.

1777. május 20. Hermán kapitány a főoltár előtt.
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1778. jun. 8. Pentz János, 7 hetes csecsemő, Pentz Miklós úr 
fiacskája u. o. Ugyanezen évi deez. 21. István nevű 2 éves fia temet- 
tetett el u. o.

1784. ápril 22. Tek. Tóth József úr ügyvéd s a konvent apostoli 
syndicusa, ingyen.

1786. nov. 10. főtdő Körmendi János úr, ingyen eltemetve lett 
főidő Erdélyi József kanonok úr által.

1791. aug. 18. Krenesz Máté úr, főtdő Kozma József alvárosi 
pleb. úr által, nem történvén a sírbolt külső ajtajánál a tetemnek a 
kolostoriak általi elfogadása; a mi már mind a kegyes-, mind a szent 
Ferencz-rendieknél szokásban vagyon.

1791. szept. 18. mlgos Bottin János úr báró Splényi Xav. Fe
rencs V. püspök által lett eltemetve.

1792. febr. 18. főtdő Tiller József kanonok úr édes anyja.
1792. jun. 2. Kohlin Dominica nővér apácza az eltörlött budai

klariszsza-kolostorból, rendi öltönyében temettetett el.
1792. jun. 21. Vastag Márton úr, az Eszterházy bgféle uradalom 

kiérd, számtartója.
1792. old. 16. Ottlinger Mátyás, 84 éves füszerész.
1793. márcz. 18. Bezegh János, a papnöveldét kormányzó kano

nok atyja 85. évében.
1793. ápril 29·. Tóth János kiérd, syndicus 74. évében.
1794. jan. 18. Gál István confráter, több évi szolgálataiért 

ingyen temettetett el.
1794. jan. 31. Almást András szabó és confráter, 75. évében.
1794. febr. 21. Dauer Lörincs ácsmester, 74. évében.
1794. május 7. Hermann József tábornok ő mlga 82. évében.
1795. febr. 22. SzentmiMósy Zsófia ezredesnő, élte 59. évében.
1796. május 20. ntdő Eisenpaibl úr, volt jezsuita, egykor br. 

Splényi püsp. gyóntatója.
1796. deez 22. Szathmári [Julianna, Benedek István perceptor 

úr neje.
1797. jun. 22. Miller Borbála élte 58. évében, a főerdész neje, 

eltemettetett főtdő Laffcsáh Mátyás kanonok és plébános úr által.
Ezeken és az itt föl nem említetteken kívül jó ideig még töb

beket is temettek el ezen kolostori templom sírboltjaiba, de a kik 
neveit a jegyzőkönyvekben már föltalálni nem bírtam minden gon
dos kutatásom mellett is. — Ezen sírboltokra nézve az 1858. jun. 
4-hén ezek fordulnak elő az 1864. évvel kezdődő III. Naplókönyv 
108. lapján: „Megvizsgálni kezdettük a kripta most használatban 
lévő szélsö_ részét a Duna felé, ahol annak most ajtaja vagyon, és 
azt kitisztítani s üríteni, mivel abban már épen semmi hely sem 
találtatnék a jövőbeni tetemekre nézve.“ — „Ugyanezen hó 9 hén 
pedig keresvén, vájjon hol lehetne a templom hajója alatti legrégibb 
sírboltba eljutni, melynek az u. n. kriptakertre ablakai is vannak, de 
bemenetéire sehol sem akadván, kénytelenek voltunk, a templomban,
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a kar alatt, a lauretomi kápolna előtti sirboltoni négyszőgü követ 
fölemelni, ahol is midőn örömünkre lépesüket láttunk levonulni, eze
ken azonnal le is mentünk, de világitó mellett megtekintve ezen 
helyet, azt megtöltve találtuk régi tetemeket magukban rejtő kopor
sókkal és ezek mind fölnyittattak. Remélvén tehát, hogy itt mégis 
valahol ajtót találni fogunk, melyen át a bensőbb helyiségbe lehetem! 
átjutni talán, minden ott talált tetemeket és csontokat kiluiztuk és 
a kripta környékén, a kertben, mély gödröt ásván, azokat beszeutelve, 
oda betemettük, anélkül, hogy ozélunkat elértük volna. Ott ugyanis 
a nevezett kápolna alatt mi ajtó sincs, mi a legnagyobb és belső 
kriptába vezetne. Azért följegyezzük itt ezt miheztartásul a jövőbeni 
házfőnökök részére, miszerint ott a templom hajója alatti nagy krip
tába vezető ajtót hasztalan keresnének, s igy hiában emeltetnék fül 
a nevezett kápolnánáli négyszögű kőfödelet. Ezekre minket nem a. 
hiú kíváncsiság, hanem a hely hiánya kényszeritett, hogy mind a 
szerzetesek, mind pedig az ide temettetni kívánó világiak részére 
a béke helyét kiszabni lehetne. — Tehát a Lauretum alatt 91 kopor
sót találtunk, melyeket is fölhordottunk és a kiszáradt tetemeket a 
mondott gödörbe raktuk be, azon 17 tetemmel együtt, melyeket a 
most használt kriptából szedtünk ki. Ezen már mind föloszlott tete
meket a szokás szerint beszentelve mind ama nagy sírba temettük 
be a kripta külső ajtaja előtti kerti helyiségben ezen junius hó 12-kén. 
Most már a Lauretum alatt mitsem találsz a ' boltozaton kívül, az 
egész helyiséget kiürítettük és egészen kitisztítva beíáíaztattuk ismét, 
viszszahelyezve megint a már többször említett négyszögű kőfödélze- 
tet,“ Írja Tegó Isaiks akkori kolostori elnök atya, ki ezen sírok meg- 
bolyg atásának mestere volt! !

A főoltár, sz. Ferencz és sz. Antalnáli sírboltok azonban érin
tetlenek maradtak.

27. §. A z I s t e n i s z o l g á l a t o k  r e n d j e ,  b e ö l t ö z é s e k ,  
b e e s k ü v é s e k ,  l e t é t e m é n y e k  és e g y e b e k .

Az isteniszolgálatok rendjére nézve a rendtartomány szabványai 
igy szólnak: „Minthogy pedig a hóra canonikák és a nyilvános isteni
tisztelet ideje és módjára, ezek részei és a harangozásokra nézve, 
általános egyöntetűséget ezen rendtartomány minden házaiban meg
állapítani nem lehet, akarjuk : hogy minden konventnek az ő saját 
istenszolgálati rendje, főkép az ünnepi és részletes áhitatosságokra 
nézve meglegyen, a helyi szokások és egyházmegyei szabványokhoz 
alkalmazottan, melyet igy a tdő rendtartományi tanács által jóvá
hagyva, pontosan megtartson, melyet valamely kolostori elöljárónak, 
annál kevesbbé valamely alantosának megváltoztatni nem leend sza
bad. Mely istenszolgálati rendből (ex Ordine Divinorum) a közelgő 
körülménynek megfelelő czikk, az előtte való vacsora alatt az egész 
kolostori egyület előtt nyilvánosan fololvastassék.“ — (Statuta Almae
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P ro v a e  SS . S a lv . cap . I I I .  n ro  V II .)  — A z  első  i ly  sz e n t sz o lg á la ti  
r e n d ta r tá s  m in d já r t  a  k o lo s to ri é le t  m e g a la k u lá sa  u tá n  k e le tk e z e tt , 
m e ly e t is a k ö rü lm é n y e k  ig é n y e lte  m ó d o sítá so k  b eszö v ésév e l a  2 -d ik  
k ö v e te t t  i ly  czim  a l a t t :  „Series Devotionis pro Vbli Conventu Vacsi- 
ensi ex Mandato Vblis Dufnitorii, anno 1769. die 2-da Julii in Con
ventu Eperjesiensi congregati, accurratius conscripta et per ARE. Mi
nistrum Provinciaion occasione Canonicae Visitationis subscripta, 
sigilloque minita, anno eodem, die 19. Novembris.“ A lá irv á k  : Ficsór 
József, Palicsovics Zsigmond, Telek József a ty á k  és Szolomon Cajetán 
te s tv é r  r e n d ta r to m á n y i főnök. —  K ésőbb  ezen  r e n d ta r tá s i  e lő ira t  nem  
e g y sz e r  m ó d o su lt m e g in t s a  k ö rü lm é n y e k h e z  a lk a lm a z ta to t t .  E g y e t  
1859. évben Tegó Ezsiás a ty a  i r t  le  u ja n , m e ly e t k issé  m e g in t m ó
d o s ítv a  1879. évben  e sz e ré n y  m ü  író ja  is  le t is z tá z o t t .

A z 1719. é v tő l kezdődő  első h á z i n ap ló  u to lsó  la p ja in  az  1749. 
é v tő l  e ls o ro lta tn a k  m in d azo k  egész a  leg ú jab b  id ő k ig , k ik  e ko los
to rb a n  v e tté k  föl a  r e n d ö ltö n y t s i t t  a  sz e rz e te s i fo g a d a lm a k a t le 
te t té k ,  a  le g n a g y o b b ré sz t re n d i s e g é d tá rs a k  ( E r a t r e s  L a ic i) .

U g y a n e z e n  n a p ló  vége  fe lé  u ta s í tá s  a d a t ik  a  le té te m é n y e k  á t 
v é te le  és k ia d á s á ra  nézve  és h o g y  az  ily e n e k  k i  ne  a d a s sa n a k , m ig  
a  ró lo k  szó ló  e lism e rv é n y e k  v isz sz a  nem  a d a tn a k . M in t a  jeg y z é k  
ta r ta lm a z z a ,  1758. év ig  m i ré g i le té te m é n y  sem  m a ra d t  a k o n v en t- 
b an . E k k o r  tek . Afagócsy János ú r, Telek József h ázfő n ö k ség e  a la t t ,  
ő r iz e tü l  l e t e t t  i t t  k é t  jó l  m e g v a sa lt  és e rő s  z á ro k k a l e l lá to t t  lá d á t .  
M in d k e ttő rő l e lism erv én y  a d a to t t ,  a z é r t  e lá d á k  k i ne  a d a s sa n a k , 
m ig  a z  e lism e rv é n y  v isz sz a  nem  té r í t t e t ik .  S ő t ú g y  a k a r já k  az  u ra k , 
ho g y  e lá d á k  se n k in e k  sem  a d a s s a n a k  á t ,  h acsak  ők m agok  nem  
jö n n ek  é re ttü k . T ek . Magócsy ú r  lá d á i  1760. feb r. 1. v i te t te k  v iszsza . 
— N td ő  Bollai Miklós m ácsa i p lé b á n o s  ú rn a k  ezen  k o lo s to rb a n  l e te t t  
lá d á já t  1773. m áju s  23-kán  gr. Migazzi Kristóf b ib o rn o k  ő főm ga 
in n é t  a  n a g y p ré p o s t  ő m lghoz v i te t te  el. —  A z  i ly  le té te m é n y e k e t 
és a  k o lo s to r  m eg  a  tem p lom  é r té k e se b b  h o lm ia it, h o g y  a  h á b o rú s  
idő k b en  jó l e lre jte n i lehessen , e rre  nézve  h á ro m  r e j th e ly rő l  g o n d o s
k o d ta k  m in d já r t  az  ép ítk e z é se k k o r.

28. §. A  k o l o s t o r i  j e g y z ő k ö n y v e k  é s  a  v á c z i  s z ü l e 
t é s ű  e r e n d t a r t o m á n y i  s z e r z e t e s e k .

A  sz. E e re n c z -re n d i vácz i k o lo s to r  je g y z ő k ö n y v e i ezek : 1. A z  
u . n. ház történelme. (Historia Domus), m ely b e  a  k o lo s to r ra  v o n a t
kozó  m inden  esem ények , ü g y e k  és d o lg o k  g o n d o san  b e je g y e z te tn e k  
az  év, hó és n ap  k ité te lé v e l. E z e n  n ap ló  v e z e té se  m in d ig  a  h á z fő 
n ö k re  v an  b ízv a  s a z é r t  a n n a k  tis z ts é g e i k ö z t  o t t  v a n  a  H. D . is, 
a z a z : Historicus Domus (a  h á z  tö rté n é sz e ) . I ly e n  n a p ló  id á ig  m á r  4 
k ö te te t  te sz  k i ; a z  I. kezd ő d ik  1719-tő l, a  I I .  1740., a  I I I .  1846. és 
a  IV . 1882-tő l n a p ja in k ig . E  k ö te te k b e n  ig en  sok a d a to k  fo g la l ta tn a k  
n em csak  a  k o lo s to rra , h an em  a  v ácz i eg y h á z m e g y e , v á ro s , a  v id é k re  
s  a  s z e rz e t ta r to m á n y ra  nézve . A z é r t  ezen  n a p ló k  a m in t p o n to sa n  ve
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zettetnek, ú g y  n a g y  g o n d d a l Ő riz te tnek  is  a  k o lo s to ri főnök á l ta l .  
— 2. A számadó-könyv (L ib e r  R a tio n u m ), ebbe b e íra tn a k , h o g y  ré s z 
letezve m i volt. a  jö v ed e lem  m inden  eg y es  hób an , s m ik  v o lta k  a 
kiadások, m e ly e k e t am azo k b ó l k iv o n v a , mi m a ra d t a  p é n z tá rb a n , 
minden hó után. E z e n  s z á m a d á s t  k é t  ö reg eb b  re n d i á íd o z á r  (Duó 
Discreti) m in d en  h ó ra  n ézv e  á tv iz s g á l ja  s ha re n d b en  ta lá l ja ,  a l á 
írja. —  E  k ö riyv  is  m á r  tö b b  k ö te te t  te sz  k i.

3. A p ü s p ö k i  kö r levelek  kö n y ve , a  m e ly b e  az  e g y h ázm eg y e i fő- 
pásztorok k ö rle v e le i s z o k ta k  b e íra t,ta tn i. —  4. A  r e n ü u m o m á n y i  fő n ö k  
körlevelei, m e ly e k  sz in té n  eg y  k ü lö n  k ö n y v b e  i r a t t a tn a k  be. E z e k  is 
már 3 k ö te tre  te r je d n e k . 5. A  re n d e lé s i je g y ző k ö n y v e k , m ely ek  m á r  
szintén 3 k ö te tre  m enne!:. A z ily e n  k ö n y v ek b en  az  egész  r e n d ta r to i  
mány m inden  egyes k o lo s to ra in a k  sze m é ly z e te  fo rd a! elő, az  azo k b an - 
szerzetesek czim ei és tisz tség e iv e l, e g y ü tt .  — (>. Λ  h a lo tt i  kö n yv , i ly e n  
van három; eg y  az , m e ly  az  é tte re m b e n  ebéd elején o lv a s ta t ik ,  t, i.
1770. évtől, m inden  n a p o n  k ik  h u n y ta k  e l?  Másik a  k a rb a n  függő  
tábla, melyre egy csinos ü v e g  a l a t t  so k  e lh u n y t  F e re n e z -re n d i sz e r
zetes czim e, neve , t is z ts é g e i  s tb . je g y e z  vék föl. A h a r m a d ik b a , m in 
den egyes, e r e n d ta r to m á n y  b á rm e ly  k o lo s to rá b a n  elhalt sz e rz e te s e k  
bejegyeztetnek, azo n  sz. m isék  s z á m á v a l e g y ü tt ,  m o ly o k é t a z o k é r t  a 
rendházi á ld o z á ro k  végezn i ta r to z n a k , t .  i. m inden  e g y e s  e lh u n y té r t  
annyi sz. m isék  v é g e z te tn ek , am e n n y i áldozópap v a n  a s z e r z e t ta r to 
mányban s annyi énekes g y á sz m ise , amennyi re n d  ház van ab b a n . E  
misék a tartományi ta n á c so so k é r t k é tsz e re se n , a  re n d ta r to m á n y i 
főnökért p e d ig  h á ro m szo ro san  v ég e z te tn ek .

7. A s  alapítványi és k é s i  m isé k  jk ö n y v e i , melyekben e lő fo rd u ln ak  
az ily sz. m isék  s h a  e lv é g e z te tte k , ez m eg jeg y ez i..:-! '. Ide  ta r to z ik  
a kegyes alapítványok jegyzőkönyve, m elyben  kovreitdben  e lő fo rd u ln a k  
kezdet óta az  ily sz. m isék , a z o n 1 k e lte z é sse l e g y ü tt ,  m e ly  a  r e n d 
tartományi tanács g y ű lé sé n  a z o k  e lfo g a d v a  és m eg erő sítv e  le t te k . 
Továbbá az alapítványi sz. m isék  k é z i-k ö n y v e ; ezen k é t  u tó b b i t  
főtdő Károsi Simon három szorosan , k ié rdem li It ta r to m á n y i főnök  a ty a  
készitete s rendezte el 1865. évben  i t t  a  váez i re n d ilá z b a n . Ugyan
ezt tette a nagy e ru d ifciójú s f á r a d h a t ’an  sz e ro s to s -n a g y  a  rend- 
tartomány többi k o lo s to ra ib a n  is. A  házfőnök  sz o b á já b a n  az  író a sz 
taltól balra függ a fa lo n  e g y  tá b la ,  m e ly re  a nap o l:h o z  k ö tö t t  a la 
pítványi énekes és k is-m isék  je g y e z v é k  föl.

8. A  k o lo s to r  te rü le té n  lé tező  m in dennem ű  é p ü le te k , szo b ák b au i, 
templomi s tb . tá g y a k  leltára. —  9. A harmatJreiuliek napija, m ely  
e rend a jta to s s á g a in a k  m e g ta r tá s á t ,  u jo a c z a in a k  s b ecsküd  t je in e k  
rendes, ro v a to z o t t  la js t ro m á t , a  b e v é te l t  és k ia d á s t  fo g la lja  m a g áb an , 
az ezen h e ly i  h a rm a d re n d i g y ü le k e z e tre  v o n a tk o z ó  e sem én y ek  s ü g y e k 
kel együtt.

E n n y i  je g y z ő k ö n y v n e k  re n d b en  s fo ly to n  n y i lv á n ta r tá s a  elóg 
fo g la lk o z á s t a d  a  re n d sz e re tő , gondos és te e n d ő ib e n  p o n to s  k o lo s to ri 
főnöknek. Minden h á ro m  évben  a  r e n d ta r to m á n y i  főnök  és az  egyete-
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tcm es a posto li lá to g a tó  b istos e g y sz e r-e g y sz e r  h iv a ta lo s a n  meglátogatják 
a tö b b i 25 re n d h á z  k ö z t e z e n ’v á c z i k o lo s to r t  is  és ama jegyzőköny
v e k e t is  a legparányibb részietekig b e h a tó a n , a  legélénkebb figye
lemmel átnézik és abürják az illető keltezéssel e g y ü tt.

Ama val!üsosabb korban, látván a g y m n a siu m ! if jú s á g  ezen  sz. 
F eren cz-ren d i. kolostor áldozatainak buzgó  sz. s z o lg á la ta i t ,  a  le lk iek - 
b en i sz ives fáradozásait, ö rö m est lé p te k  e s z e rz e t ta t to m á n y b a  váczi 
sz ü le té sn e k  is. I ly e n e k  voltak a többi közt: Pap Prirqus, a k i  Váozon 
t a r t o t t a  ujmiséjót 17(b). jan. 1-én. M e g h a lta  e lő t t  r e n d ta r to m á n y i  fő
n ö k  (1783— 171)1) is  volt és p e d ig  k ir . r e n d e le tre  6 évig. —  Kaszner 
István, ki mint h ife lem ző  Kecskeméten 50  é v ig  m ű k ö d ö tt. Még nagy 
k o ra  végső  éveiben is a káté forgott e lm éjében , s nem  e g y sz e r  meg
á l l t t á  az utczán egyik-másik úriembert, e k é rd é s t  tévé n e k ik  : „H á n y  
szentségeit vannak és miképen neveztetnek?“ K im ú lt  az  é le tb ő l K e c sk e 
m éten . — Mlinárik Farmer, ujonezmester, k itű n ő  o rg o n ás, s z e n t élet 
hírében halt meg Jászberényben. — E n n e k  ro k o n a  Mlinárik Nestorius 
hitszónok, Totkrtvcách Smsphm  és Gyuris Péter sz in té n  h itszó n o k . —  
Jeszenszky Xav. Fmxnes kiérd. sz. h i t tu d o m á n y i ta n á r ,  v o lt  jászbe
r é n y i bántom)!;, két ízben re n d ta r to m á n y i  ta n á c so s  s b e k e b e le z e tt  
a ty ja  e rendtartománynak. Jeles bittudós, a  ré g i, ig a z i jó szerzetes 
p é ld ak ép e . Meghalt Kecskeméten 1875. o k t. 6 -kán  végelgyengülésben, 
é le te  89., szerzetessége 73. s papsága G6. évében , m in t a  rendtarto
m á n y  Nestora. Kis szikár, de v ég ig  jó k e d é ly ű  és egészségű em
b e r v o lt.

Kertész K a ji is r lr á n  hitszónok. — M is k o lc z i  Á g o sto n  h áz fő n ö k i 
helyettes Gyöngyösön, e város környékén! p lé b á n iá k o n  sok le lk i-s z o l
g á la to t  te tt évek hoszszú során át. Jó, d e rü l t  k e d é ly ű , s h írn e v e s  
borotva-í'eviő és köszörűs volt. É l te  p á ly á já t  G y ö n g y ö sö n  v é g e z te  be.
— P a r to s  Z a k a r  m eghalt, V áczon, H á z a  B é la ,  lá n g e sz ű  f ia ta l  á ld o z á r , 
h itszónokok . — M oys f ’iüöp  házfőnök i h e ly e t te s  e lh u n y t  S zo lnokon .
— Kovácsit;. Ezekiel elhunyt az U rb a n  G a t tá já n ,  m in t a d m to r. — 
S zen tes t/ Gergely bölcsészeti és sz. h it tu d o m á n y i ta n á r ,  v o lt  bázfőnök 
J á sz b e ré n y  és Széosényben, e m itt  le lk ip á s z to r i  h e ly e tte s , s végre 
re n d ta r to m á n y i főnők, kitűnő m enn y iség i,an i tu d ó s  m e g h a lt  Gyön
gyösön. — Tanú,cm .Ni,la, bölcs, és h i t tu d . ta n á r ,  szo ln o k i házfőnök 
s admtr., kimúlt e helyen sorvadásban. — B e m e ss  K á z m é r , so k  évekig 
volt gyin ií. tanár, jászberényi s szegedi k o lo sto rfő n ö k , Szabadkán s 
E g e rb e n  házfőnöki helyettes. Csodaszép írása v o lt. M e g h a lt Egerben.
—  Kruppa* fíűjus hitszónok s b ite lem ző  S zeg ed en  s i t t  egy ideig 
házfőnök , hol meg is halt. J e le s  szónok  és o rg o n ás  v o lt. Nagy Hóhért, 
bölcs, és hittudományi tanár, közben  k á p lá n  i t t - o t t ,  majd házfőnök 
K ecsk em éten  és Szabadkán, s i t t  e g y szesm in d  ism é t bölcs, tanár is, 
s a  h á z i b ö lcsésze ti ta n in té z e t  ig a z g a tó ja , v o lt  r e n d ta r to m á n y i  titkár 
és je le n le g  re n d ta r to m á n y i  ta n á c s o s  is. D e r ü l t  kedélyű s szépkép
z e tts é g ű  re n d i te k in té ly . — L a s s ú  P lu s  gymn. tanár Gyöngyösön és 
je le n le g  évek  ó ta  S zo lnokon . — K u b u s z  L e o n c z  hitszónok, Kuhusz
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Bonaventura testvérek, ezen utóbbi Szabadkán bölcsészettani tanár; 
és a régibb, meg az újabb időkben mások is ezeken kívül.

29. §. As z .  F e r e n c  z - r endi  v á c z i  k o l o s t o r  f ő n ö k e i n e k
n é v s o r a .

Ezen rendbáznak is több kitűnő nemzetségbeli és 
ségű elül járói voltak, és ugyan :

1719. Roll Péter, kiérd. tart. főnök.
1720. Peverellyi Szilárd.
1724. Szenczy Gáspár.
1725. Csaszta Rafael.
1729. Megyesy György.
1730. Szilágyi Vazul.
1734. Peverellyi Szilárd.
1735. Megyesy György.
1737. Spányi Mihály.
1741. Nedeczky Orbán.
1742. Spányi Mihály.
1744. Szentkirályi Imre.
1745. Várkonyi Jeremiás.
1747. Spányi Mihály.
1750. Nedeczky Orbán.
1751. Büky Vincze.
1752. Nedeczky Orbán.
1754. Utassy Antal.
1756. Kovács Ferencz.
1757. Telek József.
1760. Büky Vincze.
1761. Blahó 'Vincze.
1762. Szentsimonyi Atnbró.
1764. Gulyás Ignácz.
1767. Kosa Benedek.
1768. Telek József.
1771. Muhoray Ferencz.
1772. Kiss László.
1774. Büky Vincze.
1774. Kőrösy Bernardin.
1777. Kiss László.

szép mivelt-

1778. Kőrösy Bernardin.
1780. Laczkóczy Mihály.
1781. Gyurcsánszky Bálint.
1782. Laczkóczy Mihály.
1794. Károlyi Kornél.
1797. Mády Orbán.
1800. Serfőző Vincze.
1803. Bátory Márton,
1805. Gyárfás Íjászló.
1806. Nagy Elek.
1809. Szentrnikh. Béla.
1810. Berencsay ríonór, elnök.
1810. Rehák Özséb.
1811. Paár Frigyes.
1812. Kurbicz Dániel.
1813. Laposy Marcellin.
1815. Baligay Kázmér.
1818. Vigh Márton.
1822. Chilkó Ferencz.
1831. Nagy Solán Ferencz. 
1833. Szadnicsky Domonkos. 
1838. Ivanics Zsigmond.
1843. Farkas László.
1849. Tegó Izaiás, elnök.
1850. Gyenes Vincze.
1851. Fridvalszky Mátyás. 
1858. Tegó Izaiás, elnök.
1858. Tegó Izaiás.
1870. Kummer Ignácz.
1872. Pap Melkizedek.
1873. Karcsú Arzén.

És ime már ezennel előadtuk ezen szerény müvünk keretében a 
sz. Ferencz-rendi váczi kolostor történetét rövideden adataink nyomán. 
Virágozzék ezen rendház is, a város legszebb és történelmileg leg
nevezetesebb, a régi vár helyén ! Legyen az a szerénység, alázatos
ság, tördelem, önmegtagadás, a jó szerzetesi fegyelem kedves telepe
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századokon á t ! Sz. Ferencz szegény fiai legyenek buzgó hirdetői 
mindenkoron az Ur igéinek, szolgáljanak sz. örömmel a jó Istennek, 
a munkálkodjanak lankadatlanul ezen nemes ősi város és a nagy 
környék híveinek lelki üdvén! A sz. alapitó drága szelleme lengjen 
közüttök s buzdítsa őket sz. hivatásuk pontos betöltésére !

C) Az irgalmas-rendi váczi kolostor története.
1. §. A n n a k  k e l e t k e z é s e ,  g y a r a p u l á s a  és e g y e b e k .

A szenvedő emberiség ápolása s gyógyításával foglalkozó szer
zeteseket 1763. évben gr. Migazzi Kristóf bibornok és főpásztor tele
pítette le Váczon s bőkezűen támogatta őket. Eleinte a sz. Domonkos
rendiek templomszentélye melletti udvarkapunái lévő Krotentaller-féle 
házban tartózkodtak ideiglenesen. A nevezett főpásztor a mostani 
fegyház diadalkapura néző szögletének helyén adott nekik telket a 
társház és kóroda részére. Istenes sz. János irgalmas fiai hozzá is 
fogtak az építéshez az 1764. évben és részint maguk erejükből, részint 
mások adakozásai által segítve azokat létrehozni törekedtek. Azon
ban alig épült föl a társház és kóroda, ezeket már is 1775-ben a 
nemes ifjak Teréz--társodájának voltak kénytelenek átengedni, azok 
helyett a sz. borromaei Károly püspök védlete alatti régi papnövel
dét s a hajdani nagypréposti lakot kapván. Ezeket a maguk czéljaira, 
elegendő épüetanyagot nyervén gr. Migazzi bibornok ő főmgtól, át
alakítók s borroméi sz. János tiszteletére kápolnát létesitének a préposti 
lakból. Miután az építkezésekkel rendben voltak jóformán, ezen uj 
rendházukba 1780 ban beköltözködtek s abban a kórodát egy gyógy
szertárral megnyitották. Az épületek 1785-ben készültek el úgy, a 
mint most vannak. — E rendház és kóroda körül legnagyobb érde
meket szereztek maguknak gr. Migassi bibornok, Laffcsák Nép. János 
a váczi székesegyházi káptalan éneklő-kanonokja s thoub-i prépost 
és Kreutzer Abdon testvér, első perjel.

És most fölhozunk itt némi adatokat e rendház TcÖhidi sziget- 
birtokára nézve. 1752. jun. 15-kén Szíjártó Mihály kis-váczi bíró, e 
község esküdtjei, ennek jegyzője Seres Béla által kiadott iratukban 
bizonyítják, miszerint ő nmlgnak ispánja, Ballya Márton, a dunai 
kőhid-szigeten, ennek alsó részén némi cserjés és bokros darabot mu
tatott ki rétnek, e községbeli SatJca György részére, hogy azt kiirtsa 
és kitisztítsa az ő jövő szükségére, amit is 14 irtó munkás által tel
jesített, senki ellent nem mondván. Ezen iratot a tényleges tulajdonos, 
örökösei és utódai biztosítása végett 1756. decz. 11. Nitsch Ignács 
püspök-uradalmi felügyelő megerősítette. — Satka György kis-váczi 
lakos ezen uradalom által neki oda engedett szigeti birtokrészt 23 
rfrton eladta Krctsán János urnák, mikép ezt a vácz-püspöki város 
bírája és tanácsa, az ennek hites jegyzője Benedek István által ki
adott iratában 1762. márcz. 31-ki keltezés alatt bizonyítja. Ezen kő-
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hidi szigetem birtokrészt Kretsán János egészen önkényt és jóakaró- 
lag az istenes ss. János irgalmas-rendi testvéreinek, as ö székházuknak 
40 frton átadja, a mely öszszeget és más pénzértékü dolgokat, ugyan
azon rendi beesküdt tag, Servatius testvér által hiány nélkül kezé
hez vett tényleg. Az erről szóló irat kelt Yáczon, 1766. jan. 31-kén, 
melyet ugyancsak Benedek István városi senátor és rendes jegyző 
adott ki.

Úgyszintén 1766. ápril 28-kán a kis-váczi Kókay István bíró és 
tanács, a már nevezett hites jegyző által kiadott iratában bizonyít
ják, miszerint a váczi lakók a kőhidi szigeten lévő 18, szántóföld 
vagy rétnek használandó kiirtani való részecskéket vagy darabokat 
az istenes ss. János irgalmas rendje testvéreinek, az uradalom tudtával 
38 rfrton eladták, ezen öszszeget ugyanezen rendi testvértől, Serva
tius- tói átvévén. — Továbbá ugyanezen szigeteni némely részeket: 
Horváth (máskép Kissj Mihály 30, Kartaly József 4, Herold Jakab 5, 
Zimmermann Jakab 4, Otth Jakab 2, Khemrich Józsefi frt 50 dénáron, 
özvegy Linczin 4, Varga István 1 frt 75 dénáron s Koltenhauszer 
Ferencs 3 frton, öszszesen: 55 frt s 25 dénáron, a Váczon ujonépit- 
tetni kezdett irgalmas-rendi társháznak eladták, mely öszszeget ezen 
rendi Servatius testvértől hiány nélkül megkapták. Ugyanezen alka
lommal Penes Jakab és a fönnemlitett Horváth-Kiss Mihály a neve
zett szigeteni két darabot ajándék és alamizsna czimén ezen székház
nak odaengedték. Az ezekről szóló irat kelt Yáczon, 1766. nov. 1-én. 
Ismét Keller, Böck és Böckenmeiszternek e szigeti 4 darabért adatott 
12 frt 22y2 kr., Hebamin aszszonynak egy darabért 4 írtok.

Majd Leitgéb Péter, Lincsin Örssé, Sirsinger András, Penes Jaku 
és Horváth-Kiss Mihály, máskép Benyó, váczpüspökvárosi lakosok a 
kőhidi káptalani malom irányábani szigeten bizonyos irtványos föld
részeket, — és pedig Leitgeb Péter 12 frt 37 V2 dénáron, Linczin Örssé 
4 frt 20 dron, Sirsinger András 3 frton, Penes Jakab, bizonyos fárad
ságokért, melyek kocsival tétettek és 8 írtba számítandók, ezen ösz- 
szegen, Benyó Mihály 30 frton, öszszesen: 57 frt s 57*/2 dron, Istenes 
János váczi rendi testvéreinek eladták. Az erről szóló irat kelt 
Váczon, 1767. ápril 15-kén. Végre Kreutzer Abdon ezen rendi bees
küdött testvér, orvos, bizonyítja, miszerint ugyanazon szigeten Ho- 
litschán Antal czipésztől, 1768. május 14-kén 8 frton és Együd (Edyütt) 
Mátyás kis-váczi lakostól 3 frton, valamint Bauer Pál molnártól
1768. jul. 3. egy darabot vett és ki is fizette. Kelt Váczon, 1783. 
jun. 21-kén. (Ezen okmányok egész terjedelmókben az 1785-kinagy, 
kamarai öszszeirási jkönyvben foglaltatnak a 8—14. lapokon). — így 
jutott, vételek utján, az u. n. kőhidi sziget a váczi irgalmas-rendi 
testvérek birtokába, melyet hol maguk házilag miveltetteb, hol 
pedig bérbe adták ki.
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2. §. E z e n  r e n d h á z  t ö r t é n e t é r e  n é z v e  s ok  a d a t  
f o r d u l  e l ő  a v á r o s i  j k ö n y v e k b e n .

így : 1764. jul. 27. Kmoch Ferencs János váczi gyógyszerész, 
ezen évi jul. 14-kén kelt iratot intézett Salbeck Károly nagyprépost 
s általános püspöki helynökhez, melyben jelentést tesz a felől, hogy 
noha a m. k. httótanács Pozsonyban megszabta, hogy mily anyagot 
és gyógyszereket árulhatnak csakis a gyógy- és füszerészek, mégis 
jDennes kereskedő azokat árulni merészkedik és pedig öszszesen 46- 
félét. Ezen gyógyszerek öszszeirására a következő bizottság volt ki- 
küldve : Kreutzer Abdon testvér, perjel s városi physicus, Benke István 
a püspöki város bírája, Taschl*András senátor, Benedek István u. a. 
város senátora és jegyzője, s Stockinger Ferencs József sebész és 
senátor. A nevezettnek folyamodványára a püspöki helynök megbízta 
a városi tanácsot, miszerint a följegyzett gyógyszerek lajstromát 
minden helyi kereskedőknek tudtukra adja s őket súlyos büntetés 
terhe alatt tiltsa el ama czikkek elárusitásától. E tekintetben meg 
is történt az intézkedés.

1766. febr. 4. 38. sz. Servatius testvér megkereste a tanácsot, 
hogy noha ő ezen napokban, annak daczára is, mikép az épület és 
székház területére nézve, melyek itt Váczon létesittetni kezdettek, 
még sok föld kivántatnék, mégis a város megkeresésére megengedte, 
hogy onnét a szomszéd út és utczára jelentékeny mennyiségű homok 
és kavics vitetnék el, de megígért viszszatérités fejében, nehogy a 
föld viszszahordása által a székház uj költségekkel és fáradalmakkal 
terheltessék. Ezen elhatározását és a város afölötti ígéretét emléke
zetül és azon székhez jövő biztosításául jkönyvbe bevezettetni kéri 
az építésre felügyelő irgalmas-rendi testvér. Minthogy pedig ezen 
kérvény igazságosnak és a méltányossággal megegyezőnek találtat
nék, ezen soroknál fogva a jkönyvbe fölvétetik, még pedig úgy, hogy 
azon földet, mivel úgy is a városnak sok helyen öszszegyült ily föl
det máshova kellene elhordatnia, inkább oda, mint másfelé vitetné, 
s ennélfogva amennyit e napokban a nevezett székháztól elhordottak, 
ugyanannyit lassankint oda visszaadni és szállítani köteleztetik, ezen 
jkönyvbe-vezetés erejénél fogva.“

1766. május 13. Ugyanazon Servatius irgalmas-rendi testvérnek 
a Visegrádon tört 29 Ölnyi kőért, melyeket ő a város megkeresésére 
annak oda kölcsönzött szükségében, még 1765-ben, minthogy ő azo
kat saját eszközeivel és lőporával törette, minden egyes ölet 1 frt s 
50 drba kell vén számítani, a mai napon Pucz János perceptor által 
a város pénztárából 43 frt és 50 dénár fizettetett ki. — Megjegyez
zük itt, miszerint 1769-ben már Kmoch János volt a városi gyógy
szerész, kinek nejét Kolb Francsiská-ncik hívták. — A m. k. httó
tanács 1771. febr. 3-kán 754. sz. a. meghagyja, miszerint azon helyek 
felosztásában, melyeken a szerzetesek és monostoriak begyadományt 
gyűjtenek, az irgalmas-rendiekre különös tekintettel legyenek, mint a

16
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k ik n e k  b u z g a lm u k  és fá ra d a lm u k  a  k ö z jó ra  nem  m egvetendő  és a  k öz
jó n a k  e lő m o z d ítá sá n  fá ra d o z v án , a  b e te g e k  g o n d o zása  n ek ik  k ö lts é 
gűkbe  is  k e rü l.

A  p a p n ö v en d ék ek  borrom éi sz. K á ro ly  v é d le te  a l a t t i  r é g i  nö- 
v e ldé je  a  v á ro sh á z  m e lle tt , e lő re  k in y e re tv é n  a k eg y e s  k ir . b e le e g y e 
zés és a  v ácz i k á p ta la n  jó v á h a g y á s a  is, azon  é p ü le t  h e ly e t t ,  m e ly e t 
az  irg a lm a s-re n d i te s tv é re k  a  d ia d a lk a p u n á l em eln i k e z d e tte k , ez a 
nem es i f ja k  tá r s o d á já v á  v á l to z ta t ta tv á n ,  Migass-i b ibo rnok  á l ta l  örök 
id ő k re  á ta d a tv á n  1777. nov. 15-kén , M á ria  T e ré z n e k  e rre  vonatkozó  
e n g ed é ly e  ezen év i m árez . 13-ról v a n  k e lte z v e . (.Ld. a  B u b la  íte g e s-  
tu m o t 1., 412. 1.) —  1 7 8 4 . a u g . 1 3 . „A zon é p ü le t, m e lly  az  P a le n k a  
P in c z e  fö lö tt  v ag y o n , és ennek  e lő tte  az  V. N o tá r iu s i h iv a ta l t  v ise lő  
T is z tn e k  la k á s t  a d o tt ,  m á r  rég ség e , m á r  p e d ig  az  M ise rico rd ián u so k  
á l t a l  m e llé je  t e t t  é p ü le t v é g e tt  az  m eg la k á s ra  ig e n  a lk a lm a tla n , 
s ö t t  félős is, m iv e l k evés üd ő k  e lő t t  az  tú lsó  fa la  m a g á tu l  egészen 
ö sz v e e sse tt, u g y a n n y ira , h o g y h a  tá m a s z té k o k k a l nem  s e g i te te t  vo lna 
az  é p ü le t, az  m ás ré sz n e k  is u tá n n a  d ő ln i szü k ség  le t t  vo lna, m elly - 
hez k é p e s t m ive l m á r  ré g e n te n  S z á n d é k a  v o ln a  az  V a ra s n a k , hogy  
azo n  d a ra b  é p ü le t a m e n n y ire  tu d n ii l l ik  az  M ise rico rd ián u so k é  m ag á t 
k i  te r je s z t i ,  e g y  C o n tig n a tió ra  fö l v en n i, m ost, m ive l a  szü k ség  m a
g á v a l  ú g y  h o zza , h o g y  azo n  d a ra b  fö l é p ite ssé k , az  T a n á c s , hogy  
rö v id  k ö ltsé g g e l fö l á l l í ta n á ,  ú g y  ta lá l t a ,  h o g y  az  belső fal e lm a ra d 
v á n , a z  M ise ric o rd iá n u so k  é p ü le tin e k  fa lá h o z  ra g a sz ta s so n  az  egész 
é p ü le t, és nem  m á r  cserép , h anem  z s in d e ly  fő d é iv e l, ho g y  az  á l ta l  
az  é p ü le t  á lla n d ó b b  le h e s se n .“

M á r e g y  e lőbb i (1781. m á ju s  5.) ta n á c sü lé se n  ez fo rd u l e lő :  „ T. 
F r á te r  M ise r ic o rd iá n u so k  a  V á ra s  h á z a  fa lly á h o z  ra g a s z ta n i  k ív á n v á n  
a z  ép íte n d ő  k á p o ln á n a k  f a la i t ,  ebb en  a  T a n á c s  a n n y ib a n  con trad i- 
c á l t ,  h o g y  m ivel a  K o rcsm a, h o lo t t  so k szo r d e v e rn á lá so k  és m inden 
fé le  m ocskos beszéd ek  e lő l a d n á k  m a g u k a t, m e ly ek  a  T em plom ban  
a jta to s k o d ó k n a k  nem  k e v és  b o trá n k o z á s á ra  len n én ek , é p p e n  m e lle tte  
ta n á c so sa b b  v o ln a  o t ta n  m ás é p ü le te t  ten n e , s a  k á p o ln á t ped ig len  
to v á b b  fö l á l l í ta n i ,  m inek  u tá n n a  ezen S z e n t S z e rz e t fö l t e t t  Szán- 
d é k já t  Sem m i képen  m eg nem  a k a r ta  v o ln a  m áso ln i, ú g y  e g y e sü lt 
m eg  a  T a n á ts a l ,  ho g y  v ég ig  az  V á ra s  fa l ly a  m e lle t t  tű z  f a la t  fog 
fö l é p ite tn i, a  m e lly h e z  h a  a k a rn a  a  T a n á ts ,  S z a b a d o n  az  I s tá l ló k 
n a k  t e te j i t  hozzá  ra g a s z th a tn á ,  m e lly  d e c la ra t ió t  h a llv á n  az  T a n á ts , 
és eg y b en  g y ű l t  G a z d a sá g , a b b a n  m eg á lla p o d ta k , h o g y  m ivel azon 
T ra c tu s n a k  a  te te je  sem  ig e n  jó  v o ln a  m ár, és az  ta lá r u l  a  S z ín s e  
m ind  le h u lla d o z n a , és ig y  a  n é lk ü l is  r e p a r á l ta tn i  k o lle tn e , azon 
tű z  fa lh o z  ra g a s z ta s s é k  az  e m lí te t t  t r a c tu s n a k  te te je .“ —  1 7 8 5 . ju n .  
10. H a u sz m á n n  J á n o s  kőm iv es-m este r í r o t t  é r te s itv é n y e  fo ly tán , 
h o g y  A b d o n  orvos t e t t e  á l t a l  a  v á ro s i é p ü le t  fa lá b a n  k á r  tö r té n ik , 
k ik ü ld e t te k  StoTeinger, N e is z . B eg e le  és K m o ch  u ra k , a  k ik  v iszsza- 
té rv é n , je le n té k , m isz e r in t az orvos honn  nem  lévén, a kőm ivesek  e lő tt 
t i l ta k o z ta k ,  és e lő a d tá k , h o g y  a  v á ro s  is tá l ló já n a k  fa la , m e ly  az
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irgalmasofe telkével szomszédos, ledőlést gyanittat, meghagyatott hát
a kamarásnak, hogy a kijavítást minél előbb megkezdesse.

3. §. V á c z  p ü s p ö k i  v á r o s b a n i  i r g a l m a  s - r e nd i  t e s t 
v é r e k  b e v a l l á s a .

Ezen bevallás istenes sz. János ezen rendháza történelmére szép 
világosságot dérit, azért is azt egész kiterjedésében közöljük e helyen 
honi nyelvünkre áttéve. I. Az alapitó vagyis a 1c,egyúr neve. Bevezet
tetett 1763 oan gr. Migazzi Kristóf,, a sz. r. e. főmgú bibornoka á l
tal, ezen szerzetbeli a város orvosául, a ki a neki kimutatott telken 
kórodát és konventet építtetni kezdett; a mi, mielőtt tökéletes álla
potra lett volna hozva, ugyanazon főmgú bibornok által, az elhunyt 
császár- és királynő ö fölségének kegyes akarata szerint, a nemes ifjú
ság lakává lett változtatva. A helyett pedig ezen szerzeteseknek az 
ifjú papság régi növeldéje adatott át és tényleg abba lőnek utasítva. 
Mely épületek elcserélése 1778. márcz. 13-kán a kegyes királyi bele
egyezéssel megerősítve lön. Ezen telken tehát a konvent és kóroda 
részére épület keletkezett, mely a következő években lett teljesen 
befejezve. II. A tényleg létező testvérek száma: ilyenek valósággal hárman 
vannak, t. i. egy orvos és két gyógyszerész. — III. A székház házak- 
és más ingatlanokban bir egy házat a gyógyszertárral a mlgos ura
dalom és városi tanács kizárólagos szabadalmával biztosítva és nehány 
év előtt azon szándékkal lett véve, hogy a közjóra kóroda hamarább 
építtessék. Van a Dunán, Vácz közeiében, egy csekély szigete és 
végre egy konyhakertje.

IV. Tőkepénzei vagy más jövedelmei: Grátzer Ignátz vargánál 
5°/0-re 1778. jan. 22-től 500 frt, kamat 25frt; 1778. febr. 16-tól 600 
frt, kamat 30 frt; 1778. aug. 19-től 450 frt, kamat 22 frt 30 kr; 
1778. január 6-tól 1000 frt, kamat 50 f r t ; 1778. sept. 1-től 450 frt, 
kamat 22 frt 30 kr ; 1780. okt. 14-től 400 frt, kamat 20 f r t ; Ezek a 
pesti rokkantak házában volt székházból tétettek át ide az alsó-osztrák- 
honi kormány cs. kir. ö fölsége beleegyezésével. Bartha István püspök 
úr ő mlgnál 6°/0-re 800frt, kamat48 frt; Pongrácz Mártonnál 5°/0-re 
1778. jan. 9-től 1000 frt, kamat 50 frt. A bécsi bankban 33658. sz. 
a. 1764. okt. 30-tól 4°/0-re 1400 frt, kamat 56 frt. Ugyanott 1765. febr. 
17-től 300 frt, kamat 12. — A gyógyszertár behoz körülbelül 800 frto t; 
a sziget gyümölcsöz évenként 22 frtot. Az orvos évi fizetése tesz 
350 irtokat. A tőkepénznek összege : 6900 frt, ezek kamatainak ösz- 
szege 1508 frtra megy. -  V. A szenvedő állapot. 1. A gyógyszertár 
vételére kölcsön fölvett 3000 frtnyi tőkepénz kamataul évenként ki
fizettetik 150 frt. — 2. Ugyanazon gyógyszertár ára letörlesztésére 
hátra van még három év alatt leteendő 1500 frt, tehát minden évben 
500 frt. Összeg: 650 frt.

VI. A székházat terhelő kötelezettség. A mi a testvérek ellátása, 
a cselédség tartása, az épületek tartozásától stb. ÍÖnmaradt, az mind
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az uj épületre forditatott idáig, a mely, midőn az Isten segítségével 
befejezve leend és a szenvedő adósságok kifizetve, elláttatni fog 5 
szerzetes, t. i. az áldozár, orvos, két gyógyszerész és egy sebész, a 
szükséges cselédséggel s végre 6 beteg; hacsak idő folytán többekre 
alapítvány nem tétetnék. Egyébiránt a város betegeinek gondozása 
most is e szerzetesekre háramlik. — Hogy ezek mind így és nem 
máskép vannak, szerzetesi hittel bizonyítom. Vácson 1783. okt. 10. 
Kreutzer Abdon testvér m. k. istenes sz. János rendű beesküdött, 
akkoron helyettes. (Fö’íküldetett a nmlgű m. kir. httó-taoácshoz 1748. 
febr. 6.) — Ugyanazon Kreutzer Abdon testvér, a váczi ház helyettese, 
az 1785. febr. 28-kán, az 5283. sz. a. körleveli leg hirdetett intézvény 
kapcsán előadja : „Ezen háznak a betegteremen kívül semmi temploma 
vagy kápolnája és e czimen semmi alapítványai, földei, tartozásai, 
vagy bármi néven nevezendő jövedelmei sincsenek ; és nincsenek ala
pítványi levelei sem, melyek másolatait a vallomásokban közölni 
lehetne. Vácson, áprií 18-kán 1785.“

4. §. E r e n d  h á z a t  i l l e t ő  e s e m é n y e k  178G 1796. éviig
b e z á r ó l a g .

1786. jul. 16. „Kreutzer Abdon testvérre, a ki 22 éven át mint 
orvos érdemeket szerzett, méltó tekintettel kell lenni, de minden 
ebből vonandá következtetés nélkül. — Váce, jul. 17. 1786. N. N. 
bíró és a mindkét Váez város tanácsa.“ — Szept. 5. Szegcr Joachim 
orvos-tudor úr folyamodványát, illetőleg azon fizetést, melyet eddig 
a már több évek óta ezen városban működő Kreutzer Abdon testvér 
húzott, magának adományoztatni kéri, határoztatott: Kreutzer Abdon 
testvér, már a hajlott kor által nyomatva és erői lassankint megfo
gyatkozva lévén és az által az orvos tisztének meg nem felelhetvén 
és azonfölül az ő barátságos átengedése által önkényt keletkezett 
szerződést mindkét földesúr is megerősítvén, lemondva az orvos 
tisztről és az ő fizetését a folyamodó, orvos-tudorrá emeltetett Steuer 
Joachim úr, a város leendő orvosára, ezennel 'közszavazatokkal oda- 
itéltetik és neki azon fizetés, melyet Keitzer Abdon bírt, az 1787. 
jan. 1-től a mindkét város pénztárából megajánltatik. — Ezen ügy 
még tovább és bővebben is foglalkoztatta a. tanácsot.

Abdon testvér orvos, istenes sz. János rendjebeli beesküdött tag, 
200 frtnyi fizetését, melyet neki a város 23 év előtt megajánlott és 
azt egész máig húzta, mily oknál fogva, az orvos-tudorrá előléptetett 
Sieger Joachim világinak okmányilag a múlt évben szeptember elején 
átengedte, fölhozva abban, hogy megtörődött ereje miatt már keveshbé 
szolgálhatna betegnek. Mindkét tanács ugyan sajnálta, hogy tőle 
megválnia kell, de minthogy ezt meg nem akadályozhatta, az átengedő 
okmányt elfogadta és az 1786. szept. 5 kén tartott vegyes ülésen, 
maga az orvos által nevezett physicust ilyenül elfogadta, de a ked
vezés által indíttatva, a húzandó fizetést ezen 1787. jan. 1 tő) hatá
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rozta el először kijárónak. Azonban Ábelon testvér orvos tettét meg
bánva, a tanácshoz folyamodványt adott be, melyben azon átengedő 
iratot viszszavonja, azt állitván, hogy elöljáróinak tudta nélkül vala
mit elidegeníteni nem áll hatalmában. A tanács ezen zavaros ügyet, 
hogy valami helytelent tenni ne látszattassék, az 1786. okt. 13-kán 
tartott ülésén ezen tisztujitást megerősítő ülésre utasította. Ezen al
kalommal Abdon testvér orvos uj kérvényével járult a tanács és kö
zönség elé, hogy azon átengedő iratot semmisnek nyilvánítsa. A 
másik pedig, Steger Joachim, folyamodványilag szintén vonatkozáso
kat tett, hogy az 1786. szept. 5-ki, jegyzőkönyvbe vezetett végzés 
szerint, őt továbbra is állandósítsa és az ő általa leteendő ünnepé
lyes orvosi esküt fogadja eh A mindkét fél mellett harezoló érveket 
és indokokat megfontolván és pedig Abdon testvér részéről, hogy ő 
már 23 évi folytonos fáradalmat tanúsított a betegek vigasztalására, 
minden valami rendkívüli pótlék nélkül és ez által az ily betegek 
gondozásában a legnagyobb tapasztalatot ‘szerezte magának. Azon
kívül, noha ő már törődöttnek lenni mondatnék, de a betegekét 
melléje rendelt okleveles orvos által már eddig is, mint segédje által 
ellátta légyen és ellátja, ennélfogva a jövőre nézve minden biztonság 
reménye megvan. Fölhizatott az is, hogyha valami jó állomás fog 
mutatkozni, a világi orvos elhagyandja a várost. Végre azt is tekin
tetbe kell venni, hogy Abdon testvér épületet állított a szegényebbek 
részére és azért sajnos lenne őt megszomoritani. — Steger Joachim 
részéről pedig fölhozattak, hogy nagyobb tekintettel kell lenni a 
világi orvosra, mivel a betegek az ilyen iránt nagyobb (? ?) bizoda- 
lommal viseleltetnek. Annak kikerülésére pedig, hogy a várost el ne 
hagyhassa, irati lag kell őt lekötni az állandó ittmaradásra. Nem tár
ták azt szükségesnek tekintetbe venni, hogyha Abdon testvér ezen 
javadalomtól megfosztatni fogna, a helybelieket a legközelebb bevég- 
zendő épületbe be nem fogadandaná, mert az alapítvány minden 
betegekre szól és a nagy szükségben lévőkre, különbség nélkül a sze
mélyekre nézve, lévén azon kóroda állítva, akár helybeliek, akár 
idegenek legyenek azok. Végre leginkább az vétetett föl, hogy as 
orvosnak és gyógyszertárnak együtt lenni, ez öszsze nem férhető. Mint
hogy pedig az itt felhozott indokok egyenlőtlenek s elágazók volná
nak, a tanács szavazás által végezte az ügyet eldöntendőnek. Midőn 
pedig szavazásra került a dolog, Steger Joachim világi orvos 30 sza
vazattöbbséggel lön megválasztva Abdon testvér ellenében. Ezen válasz
tást a mlgos uradalom is megerősítette és ennek belegyezésével a 
tanács színe előtt az ünnepélyes esküt letette Steger városi physicus 
úr, hogy t. i. a szegénynek és gazdagnak egyenlő gondoskodással fog 
segíteni.

1788. okt. 19. A tek. vgyénél Burghardl András az iránt folya
modott, hogy .Ráezkéviről ide Váczra gyógyszertárával együtt áthe- 
helyeztetnék. Kérvényét a vgye vélemény-adás végett áttette a ta
nácshoz, mely is arra egyhangúlag ezen feleletet ad ta: „Megismerni
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kell ugyan, hogy az itteni irgalmas-rendiek gyógyszertára a város szük
ségére elégséges, azonban, ha a közjó tekintetik, a gyógyszertárak 
szaporítása, a vélemény szerint el nem maradhat. Különben ezt a, 
tek. vgye ítélete alá bocsátja. Kelt Vávzon, mint föntebb. N. N. 
Vácz püspöki város bírája és tanácsa.“ — 1791. jan. 30. A városi 
kapitány előadja, miszerint a püspök ő mlga a káptalani városéval 
közös gyepből, mint földesúr, a többi közt, Abdon testvére részére 
is rendelt kihasittatni egy részt kertnek, — febr. 5-ki ülésen a püs
pökvárosi tanács fájdalmát fejezi ki, hogy a vásárhelyiségeül szolgáló 
gyepből ő mlga, mint földesúr, 4000 négyszögölnyi területet aján
lott és hasittatott ki a kertek sorozata kiterjesztésére és házhelyekre. 
Fájlalta pedig ezt a tanács azért, hogy a földes úr, a sajátjából, a 
tanás tudta nélkül tette ezen kihasittatásokat.

1792. ápril 4. Okleveles gyógyszerész Szeidl Antal György a 
városhoz folyamodványt nyújtott be az iránt, hogy neki annak ke
belében gyógyszertárt nyitni megengedtetnék. A tanács a két ura
dalomhoz utasította őt, hogy ott szorgalmazná a fölvételt, annál is 
inkább, mert az irgalmas-rendiek itteni gyógyszertárát illetőleg a két 
uradalom közt bizonyos szerződés létezik, nem akarhat tehát a tanács 
ezen ügybe avatkozni, nehogy az uradalmak kegyét veszítse.“

1794. decz. 12. 924. sz. A város physicusa, Kisvárday Ignácz 
orvos-tudor (választatott ezen évi szept. 7-kén, az esküt letette okt. 
3.) előadta, hogy ő Ágoston és Eligius irgalmas-rendi testvérektől 
mily csúf és botrányos szavakkal illettetett és pedig azért, hogy a 
gyógykezelése alatti beteg részére, tiszte és tett esküjénél fogva a 
gyógyszerek gyors elkészítését sürgette. Minek nagyobb hitelére hi
teles bizonyságot is mutatott elő. Honnét kiderül, hogy mind becsü
lete, mind pedig személyében megsértetett; az előbbiben, mint tudori 
rangú orvos ; az utóbbiban pedig, mint nemes ember. Kinyilatkoztatta 
azt is, hogy e nem reméllett esetet a püspök ő nmlga előtt is felfö- 
dözte, a ki is neki méltó elégtételt ígért. Végre megjegyzi, miszerint 
azért adta ezen őt meggyalázó esetet a tanács tudtára, hogy ha még 
ezentúl is az irgalmas-rendi testvérek ilyesmit tenni merészelnének, 
közbevetésével az ő megsértett becsületét felsőbb helyeken is meg
védeni igyekeznék.

Szükségesnek látjuk itt megjegyezni, hogy mint a következő 
adatok bizonyítják, Kisvárday Ignácz, város orvosa, szivében nagy 
boszúságot forralt a helyi irgalmas-rendi testvérek ellen, s különféle, 
mesterségesen keresett ürügyek alatt egy másik gyógyszertár fölál
lításának szükségességét hangoztatta mindenütt, csakhogy a neve
zett szerzetesek gyógyszertári jövedelmének csökkentésével azokon 
sújtó bosszút állhason!! De lássuk az adatokat ide vonatkozólag 
sorban :

1795. fehr, 13. Püspök és Káptalan Tanátsa, nem különben 
Kisvárday Ignácz Ür, a Város Doktora egygyütt lévén, egynéhány 
Vátzi Lakosokkal elöl adatott, hogy Apothecabéli hibák, nevezetessen
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pedig Guba János feleségével, Gábori Ur Szerdahelyi Eő Nagysága 
Hoffmesterivcl (nprépost udvarmestere), Haim Schuszternével, Kr ako
licser Jánosáéval, Salamon Tisztartó Úrral, és a Varas Bírája, Bombay 
Sándor TJr Gyermekivel, s több e félékkel törtértenek, azért is Szük
ségesnek állítanák még egy Apothéeának föli Állítását, Mellyre ren- 
deltetett: Hogy Biró és Eeő Nótárius Urnák, ka jó módot találnának, 
ezen Szándékot Eö Exceileutiájának meg jelentenék.“ (127. sz. a.)

Márcz. 5. 135. sz. Mindkét város elöljárói és a két községi 
számos tagok jelenlétében vegyes ülés tartatott, mely alkalommal: 
„Nemes Nemzetes Kiss-Várday Ignács Ur, e Várasnak Orvossá a; 
s Áos Hivatalosoknak jelentette, egy némelly ide való lakosok a 
Tettes Ns Vármegyéhez folyamodtak azon okból, hogy esen Varasban 
még egy Apotheca fölállittatnék, okok lévén arra, hogy a mostani 
egyes Apothécában több Sérelmes hibák dl követtettek, mellyeket más
képpen orvosolni lehetetlenség, hanem ha uj Apothéca bé hozattatnék, 
ezen beadott Okokra nézve a Tettes Ns. Vármegye a mostanság tar
tott közönséges Gyűlésiben a Deputatiót, a mely a dolgot megvis- 
gálná, rendelt, és az ide is érkezett, a ki a dolognak mivoltát kör- 
nyül állássossan meg visgálni fogja. Hogy szükséges légyen az Apot
héca, kévánnya a Népnek Szaporodása, és Sokasága, kévánnyák 
Tettes Neográd és Hont Vármegye környékei, mellyek Pest Várme
gyével határoztatnak, Szóval még a Pest Vármegyének Helységei 
is, kik Vátz Várassáúak Vidékjei, a kik a Vátzi Apothéeából az Or
vos Szereket Szedik, és hordják, kivánnyák.

Biró Úr pediglen a hivatalosokat arra intette, hogy a midőn 
a Tettes Deputátió előtt meg jelennek, hogy kiki közülök, minek- 
előtte valamit Szóljon, megfontollya, hogy az hibássan ki ne essen. 
Mind ezekbű) a sok Vélekedések után az hozatott ki közönségessen, 
laogy mivel a Deputátió az elől vett foglalatosságot mai napon el 
:iem végezheti, tehát alkalmas lészen az egész két Községnek nevi- 
ben egy kérelem Levelet bé adni, mellyben arra kérettessen a Depu- 
■;atió, hogy ámbátor az elkövetett hibák meg visgálása bár mint jöj
jön is ki, hogy maga közben vetése által még egy Apothéeának föli 
állítását meg Szerezni méltóztasson. A kérelem Levélnek foil tétele 
aelyesnek találtatott. — Ezek után a Számossan öszve 'Sereglett 
Lakosok a Deputátió eleiben hivattattak, a melly is kérdést támasz
tott, hogy kinek mi panasza légyen az Apothéca ellen, írásban adja 
füll, és azt a Nótárius hivatal, mivel a panaszolkodók az írásban 
többnyire tudatlanok, tegye toll.“ (135. sz.)

Márcz. 6 . Ugyanazon elöljárók és még számosabb községbeliek 
jelenlétében ismét vegyes ülés tartatott ez ügyben : „A Tegnapi Vég
zésnek értelmihez képest a Deputatióhoz föli tett kérelem Levél a 
Számos hivatalosok előtt föl olvastatott, mellynek foglalattya követ
kezendő : „Tekéntetes Nemes Deputátió ! Szánakodásra méltó, és üd- 
vességes Orvoslásra Szükséges fájdalmaikat a Tettes Nemes Vár
megye kegyes Színe eleiben föli adtuk, hogy eddig egy Patika Vátzon
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be hozatva lévén, ez után még egygyel Szaporitatna. Mi okból pedig, 
annak is Okát tudtuk, hogy némelly rendbeli hibák ezen egy Apothé- 
cában történtének, mellyekbűl tsudálkozni nem is lehet, ha az együgyű 
Szegénység valamiképpen meg ütközik, és ez által a közönségessen 
Szükséges Confidentia hanyatlik. Ami a hibákat illeti, mi Szándékunk 
nem annyira ezeket üldözni, vagy üldöztetni, mint a közönséges Jó
nak jövendőbéli elő menetekre és hasznos könnyebbségére, a botrány- 
koztatásnak pedig és Ízetlenségnek el mellőzésére czélozni ; igy te
hát, mivel Nemes Pest várossá, amint értenünk Szerentsénk volt, 
hogy 26000 Lélekből állana, és mégis 8 Apotheca benne helyeztetve 
lenni mondattatna, Vátz Várassa pedig 9000 Lelket fölül haladna, 
és ezeken kívül rész Szerint T. N. Pest Vármegye, rész Szerint T. 
N. Neográd és Honth Vármegyék nagyobb részül környül levő Hely
ségei a Váczi Apothécából orvosoltatni kéntelenittetnének, talán tán 
méltóképpen esedezhetünk a Tettes Ns. Deputatiónál, hogy maga 
közben Vetése mellett a Tettes Nemes Vármegye legalább még egy 
Apotheca Szaporításával ezen Várost boldogítani méltóztatna. Ezen 
alázatos esedezésünk pedig nem reménylyiik, hogy akar Fölséges 
Urunknak, vagy a Tettes Ns Vármegyének meg hántására, akar a 
Mlgos Földes Uraságaink Jussainak bal ítéletére czélozni magya
ráztathatnának, de ellenben a Köz-Jónak hasznai könnyebbséginek, 
és Szükségképpen föl tartandó egésséginek elöl mozdítására, igye
kezetünk czéllya kétségben nem vétethetik, különben pedig ezen egy 
Apothecátúl már el vadult (? ?) Község inkább késznek jelenti ki ma
gát a halálra, hogy sem onnend Orvosságot venni kéntelenitessen! ! . . .  
és Szintén azért esedezünk, és könyörgünk, a Tettes Deputatiónak 
alázatos Szegény szolgái, Püspök és Káptalan Váras Bírái és Tanátsa, 
és a Község.“

„Ezen föl olvasott Kérelem Levél, melly a Községnek tellyes 
meg elégedése Szerint föl tétetett, a Tettes Deputatiónak be adatni 
rendeltetett. — Föl olvastatott tovább a Tettes Ns Neográd Várme
gyének ebben az állapotban tett közben vetése, a mellyben a Tettes 
Pest Vármegyét barátságossan, egyszersmind hivatalossan kéri, hogy 
a Községnek ügyit Szivire vévén, a Kérdésben forgó Apothécának 
föll állítását rendelné, mind ezen Tettes Ns Neográd Vármegyének 
közben Vetése, mind pedig a kérelem Levél a Tettes Deputatiónak 
be adatott, melly után a Hivatalosok ell oszlottak.“ (137. sz. a.)

1795. május 8. Hogy b. Splényi püspök ő nmlga az uj gyógy
szertárnak fölállítását nem helyeselte, kitűnik a következő esetből. 
A Mlgos uradalom, t. i. a lágyasi és töltési földekről, melyeken az 
előtt a gazdák marháikat legeltetni szokták, ezekről a marhákat le
tiltotta s körülárkoltatni rendelte. Midőn a végből, hogy ama réte
ket a püspök ő nmlga a lakosok használatára ismét viszszabocsátani 
kegyeskednék, Hajnik János plgrmstr és Drobny Antal tanácsbéli, 
folyamodványnyal hozzá fordultak, boszúsan szóllott hozzájok, kivált 
a plgrmstrhez, szemére vetvén, hogy a plgrmstr úr, midőn az itteni
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gyógyszertár megvizsgálása végett itt megjelent küldöttség kérdezte 
légyen, vájjon az egész község kivánsága-e egy uj gyógyszertárnak 
fölállítása, ő mintegy ügynök (procurator) mindnyájok előtt nyilat
kozott, hogy az igenis, az egész község óhajtása! — Ezért s egyéb 
szavaiért is neheztelve, szóhoz sem engedte őt jutni ő nmlga.

Nov. 4. Vegyes ülés. „ Kis- Vár day Ignácz Úr, a két Várasnak 
Orvossá, a Tettes Nemes Vármegyének Végzésit, a mellyet a Váczi 
Apotheca, mellynek az itten lévő Misericordiánusok birtokossal, és 
annak Individnumai végett hozott, föl olvastatni kívánta, a mint is 
föl Olvastatott, mellyből ki hozatott az, hogy a Misericordiánusok 
el távoztatni kívánván Váczról más Apothécát, arra Szorossan ma
gokat lekötelezték, hogy az ide való Ispitályban lévő Szegényeknek és 
Katonáknak az Apothécabeli Szereket fél Áron, a tehetetlen Szeginy lako
soknak pedig ingyen adni fogják.“ — Ezen S60. számhoz : „Rogy az 
egész Váras Lakossainak a hozott Végzés, de főképpen az ügye fo
gyott Szegényedik, kik Apothécabeli Szerekkel örömest élnének, de 
hogy Szeginyek lévén, költségek nintsen, akarattyok ellen is az Or
vosi Szerektől elmaradnak, közönségessé tenni rendeltetett olly tudó- 
sétással, hogy a Jég Szegényebb Lakos is Orvosi Szerrel, ámbátor 
módja nem légyen is a megfizetésre, éljen, mivel rendelések téve 
vágynak, a mellyek által ollyatin Szeginy Ügye fogyott az Orvosi 
Szeresek fizetésitől mentnek tétetik.“

'1796. jan. 5. A tisztújító szék alkalmával Kis-Várday Ignácz 
városi orvos, a két város részérőli fizetését, a 200 irtot, 50 írttal és 
2 öl fával megjobbitani’kérvén, érdemei közt az is fölhozatik, hogy 
egy másik gyógyszertárnak leendő fölállítása ügyében, a közjó tekinteté
ben sokat fáradozott, s annak eredménye lön, hogy a szegények fél 
áron, az épen semmivel sem bírók pedig ingyen kapnak orvosságot 
az itteni egy, az irgalmas-rendiek gyógyszertárából. A két város 
közpénztárából az 50 írt jobbitmányt megnyerte, valamint a két öl 
fát is, de úgy, hogy a vágási dijt megtéríti s maga költségén szál
líttatja haza.

Stöhler Károly pesti gyógyszerész gyógyszertárát Váczra akarván 
áthelyezni, a kamarai határozatra az uradalmi főnök 1796. aug. 22-kén 
kelt tudósítást terjeszt föl. (Bubla Regestrum, 10. pag. 509.) — 1796. 
aug. 26. 703. sz. „Biró Urnák az eránt tett Jelentésére, hogy EF. 
Misericordiánusok nevekben mind maga Frater Abdon Prior, mind 
pedig Frater Castulus Doktor nála meg ujjétott kérésekkel azon kö·· 
nyörögtenek, hogy ha a Várasnak az új Apotheca bé hozása éránt 
tavad a PubJicumhoz tett folyamodása visza nem húzathatna, leg 
alább arról adasson Nékiek Bizonyság írás, hogy azon folyamodás 
óta, sem az Apotheca, Sem különössen eö ellenek a Várasnak pa
nasza nintsen.“ — Végeztetett: „Minthogy az illyetén írásnak ki 
adásával az uj Apotheca eránt tavai tett folyamodása a Városnak 
némű némű képpen meg Sértetődni láczatna, de máskép is azt a 
Népnek, kit az uj Apethecának kérése érdekelné, Egyet-értése nélkül
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maga a Tanáts ki nem adhatna, a kérés nem teljesítethetik, és ezen 
Végzésnek a kérőkkel jó módon leendő Közlése Biró ürra bizattatik.“

1796. szept. 2. 713. sz. Kreutzer Ábelon testvér, váczi helyettes 
kettős ügybeni folyamodására, melyek már a 703. sz. a. szorgalmaz
hattak, 1. hogy a fölött, miszerint az itt fölállítandó uj gyógyszer- 
tár tekintetében a vgyei bizottságnak itteni működése óta, az egész
ségügyben mi panasz sem fordult elő és azon egyén, a ki kihúzásról 
vádoltatott, mással helyettesittetvén, azonnal eltétetett innét, bizo
nyítvány; és 2. ellenkező esetben, az ily fölmerült panaszra nézve 
jegyzőkönyvi kivonat adatnék ki, végeztetett: nehogy a közönség meg- 
sértetődjék, a kért bizonyitvkny ki nem adathatik. — Ábelon testvei 
előbbi folyamodványa alkalmai szolgált a nép különféle és súlyos 
panaszaira Kis-Várday Ignácz városi physicus ellen, hogy t. i. a 
tanács tudtán kívül, senkit nem hellyettesitve, a városból sokáig 
távol volt; hogy a betegeket nem szívesen látogatja, s azonkívül 
fáradalmaiért tőlök nagy dijt szokott követelni, — mikre nézve ha
tározattá lön, hogy ezen panaszok a tanács elé hivatva vele közöl- 
tetni fognak és ő megintetik majd, hogy ezentúl serényebben telje
sítse kötelességét. — A kamara 1796. sept. 23 kán kelt rendeletére, 
a váczi irgalmas-reudieknek báró Splényi váczi püspök gyógyításáért 
30 aranyat kellett kiszolgáltatni. (Bubla-Iiegestrum) — Az 1798. 
évi több kamarai intéz vények bizonyítják, hogy az irgalmas-rendiek- 
nek a mlgos uradalom részéről sör- és bor-deputatum is járt ki. (Ld. 
u. a. Eegestrumot).

1796. decz. 13. Tavai a városi község által a Tettes Ns. Várt 
megyéhez még egy másik, uj gyógyszertár behozása iránt tett kö
nyörgésére a nmlgó Httó-tánácsuak és most a néppel a T. Ns. vár
megye deputatiója által köziött Intimatumára, ha szükséges-e a kérs 
uj apotheca és megéihet-e a városban két gyógyszerész'? a váró. 
ezen feleletet adta a község nevében, hozzá ragasztván Tettes Ns- 
Neográd vgynek ezen érdemben a Tettes Ns. vgvhez intézett előter
jeszt vény ét :

„Tekéntetes Nemes Deputatio ! A Felséges Helytartó Tanátsnak 
tavai a Tettes Ns Vgynél Városunkban még egy Apothécának bé 
hozása eránt tett Könyörgésünkre jött, és most, a Tettes Deputatio 
által 2281. Szám alatt vélünk közölhetett Intimaturura, hogy ha 
ugyan tsak Szükséges legyen é azon kért Apotheca, és ha el élhetne 
é Városunkban két Apothecarius ? meg egyezett értelemmel aláza- 
tossan felelünk : „Hogy mind éltünkre és egészségünkre, mind költ
ségünkre nézve is annak Vámsunkban való bé hozása, ez akar Stelling-é- 
akkar másé legyen, elkerülhetlenül Szükséges légyen ; Mert azon tér, 
hes okainkon kívül, melyek előbbi Folyamodásunkban bőven feltétettek, 
azon üdőtűl fogva is, a miolta a Tettes Ns. Vgye által az Apotheca 
Birtokosok volt hibáikról megintettek, újra mind különössen Személy
iekben, mind pedig Patikájokban az Orvosságok el tserélése, és 
azoknak késedelmes el k'észétése, ezen kívül a Szegényebb néppel
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vastagon való Bánások által nem tsak azon Lakossainkat, kik még 
eddig hozzájok hajlandóbbak volnának, de amint Varasunknak Or
vosa jelenti, magát Migos Püspök Zerdahelyi Gábor Eő Nagyságát 
is olly annyira el idegenítették maguktól, hogy Szükséges Orvossá
gait, mellyek Patikájokban is találtathattak volna, a most múlt 
nyáron Pestről Lovas Embere által Szereztetné meg ; E mellett a 
két Patika közt Aemulatió okoztatván, mind oltsóbb, mind jobb or
vosságokat reméllendünk, ezen kívül az uj Apothecárius nem tsak 
közterheinket viselni segitendi, hanem a bé jövendő pénz is Várasunk- 
ban maradand.

Ami az eő el élhetését illeti pedig, noha igen sokan legyenek, 
mind Várasunk Lakossal, mind a Szomszéd Vármegye béliek, kik a 
régen megrögzött idegeuség végett, a mostani Patikákul nem élnek, 
hanem vagy Pestről Szerzik meg Orvosságaikat, vagy Házi Orvos
lással élnek, avagy ezek nélkül Nyavalyáikban Sínylődnek, még is 
Várasunknak Népessége, és a Szomszéd Vármegyékből ide járóknak 
Sokasága végett olly Sünien hordatik az Orvosság a mostani Ápothecá- 
búl, hogy az Apotheeáriusoknak magok Vallásaik Szerint azért Szok
tak az Orvosságok ki adásával eL késődni, hogy azok elkészétését 
nem győznék, már pediglen ha két Apotheca leend, mind ezekkel az 
Patikából Élűknek Számuk Szaporodni, és az Patikából való Elhe- 
tésnek módja öregbedni fogna.

Ezen okainkra nézve tehát alázatossan könyörgünk a Tettes 
Deputatió előtt, méltóztasson az uj Apotheca eránt mind tavai, mind 
újra most tett Esedezésünket tekéntetben venni, és a Tettes Ns 
Vgynél annak bé hozását eszközleni, S ezen Könyörgésünket, mind 
pedig a Tettes Ns Neográd Vgynek ezen érdemben a Tettes Ns 
Vgyhez tett jeles folyamodását a Felséges Hely-Tartó Tanátshoz 
teendő Tudósétásához ragasztani. A Tettes Ns Deputationak, Váczon 
Xberk 16-kán 1796. alázatos Szolgái Püspök és Káptalan Vácznak 
Bírái s Tanátsai, és Községei közönségessen.“ (1024. sz.)

1797. ápril 21. 352. sz. Egy másik, uj gyógyszertárnak Váczra 
behozatalát a nmlgú Httó-tanács ismét megtagadta ezen iratában: 
„2952. sz. Migos, Fotdők stb. Eönt czimzett Uraságaitok által jan.
16-kán kelt, 113. sz. a. egy Váczott fölállítandó 2-dik gyógyszertárt 
illetőleg elénk terjesztett tudósításra nézve ezennel válaszolunk : A 
felhozott okok és hörnyüllásohiál fogva, a P. Váez városában tervezeti, 
2-dik gyógyszertár fölállításától egyelőre elállani kell, de egyszersmind 
a vgyei Orvosnak kötelmévé teszszük, miszerint a Váczott létező 
gyógyszertárt gyakrabban meglepve megtekintse és felügyeljen, hogy 
az ottani közönség mindenkor elégséges és jó minőségű gyógyszerek
kel láttassék el. Kelt. kir. httó-tanácsi, Budán 1797. febr. 7 kén tar
tott ülésbül. Eönt tisztelt Uraságaitoknak szolgálatra legkészebbjei: 
gr. Mafláik József mk., Skcrletz Ferencs mk., Zirti Antal mk.“ (Ere
detié latin. A 352. sz. a.) Tettes Nemes Pest Vármegyének 1797. 
Észt. Martius 23-kán tartott Kiss Gyűlésében. 441. A Szükséges



-  - 252

hozzá alkalmaztatás végett ki adatik Magsában Megyebeli Orvos 
Urnák, a Tudomány (azaz: tudomás) végett pedig aVáczi Magistra- 
tusnak, és az ott való s Apothécát tartó Misericordianus Fráterek
nek V. Szolga -Biró Gosztonyi Mihály Ur által. Ki adta Onodj Sig. 
Feö Notarius mp.“ (Eredetije magyar u. a. sz. a.)

1800. decs. 21. „Feli olvastatott a kir. Httó Tanátsk Aichmüler 
Ferente nevű Pesti Apothecariusk az eránt tett Folyamodása, hogy 
Váczon a Tiszáé) Misericordiánusokk Patikátokon kívül, még mást ál- 
léthasson, 26577-ik Szám alatt költ és T. N. Vgye által 2308-dik 
Szám alatt a Tanátsnak feleletre kiadatott Kegyes Parantsolattya. 
Mellyhezképpest ítélet alá vétetett a Könyörgő Patikáriusnak Ki 
Tétele, hogy Várasunkk és e Környék helyetek Szükségeikre nézve még 
egy Patika hé hozattasson e vagy sem ? Mind a belső, mind pedig a 
külső Tanáts részéről azon már 1795. és 1796. Észtben a Tanáts 
és Község által elől adott Sok, és érdemes okokon kívül tekintetben 
vétettvén, hogy tudni illik, ha Pesten, mclly Vátznál alig háromszorta 
Népesebb, 8 Patika el élhetesére meg álhat, Vátzon valóban kettő 
illendőképpen el élheti ; mert Várasunkk maga Népességén kívül is 
Szinte maid mint Pestnek nagy vidékjei vannak, nem tsak a környü! 
fekvő helyekre nézve, hanem a Szomszédos T. Neográd és Hont Vár
megyékben Mesze Földre Sehol sem lévén Patika, mindenünnen Vátzra 
Szorul a Nép Orvos Szerekért, oily Számossal! pedig, hogy a Miseri
cordia,nus Patikáriusok ön magok meg ősmérések Szerint is, nem 
győzhetvén a kért Szere,kk a rendelt üdőre való el készittését, reg
geliül Délutánra, Délutánról más Napra hallasztván, Kell étinél sok
kal későbben adhattyák ki azokat az Ilietőkk. Honnan következik, 
hogy meg unván ők a Szünet len dolgot, az Orvosságért Menőket 
minden Tekintet nélkül le hurogatták, illetlenül illetik, és a Patiká
ból is ki verik, ki taszigállyák, mellyekről Számtalanok a Példák, 
zavarban jővén tehát, kivált Dél után, az Orvosságokhoz járuló Ké
szeket elhadgyák, s el felejtik, és el is tserólik ; mely által az Orvos 
Szerek másnak adattván, Veszedelmet okoznak. E mellett magok 
kinnyek Szerint bánnak mindenekkel, és a Népnek a Publicum Ter
hével taxállyák árujokat; meilyhez járul az is, hogy ők nem tsak 
Patikáriusok, hanem az Orvoslást is Szabadon folytattváu, a Varas 
ban, Doctorukat Gyűlölik, rágalmazzák, és a Népet tőle el Szóllyák; 
és csak azért is félős lebet Patikájok, Sőtt maga Orvosunk is, ki 
mind eddig az igazat felölök meg nem tagadná, már tőlök el retten 
véli, tsak bogy Békességben lehessen, halgat hibáikról, ne talán, úgy 
mond, ha nyilváuittauá, valami módon nékie ártanának. Mellyek így 
lóvén, Végeztetett:

„Minthogy a föllül elől hordott Okokon kívül, ha még másik 
Patika is álléttatik, a köztök leendő Aemulatio által minden hibák 
s Panaszok azonnal meg előztettnek, és a Nép is, melly a mostani 
Patikától éppenséggel el idegenedett, meg tér, és annyival fogja 
nagyittani a Patikábúl Élőknek Számát, S az uj Patikáriusoknak is
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Élete módját. E mellett mind a Közönség Egésségének gyámolittá- 
sára, mind a Várasi Terhekk viselésére egy jó Segítség Szereztettni 
fogna, iwshozképpest a Notariatuai Hivatalra bízatott, bogy a fölül 
elől adott Észre Vételeket mennél előbb Környülállássossan Szedje 
rendben, és írásban tévén, a Tanátsnak mutassa bé.“ (768. sz. a.) 
Az efölötti, a Veyliez menesztett jelentés a decz. 23-ki ülésen felol
vastatván, mind a tanács, mind pedig a választott község által jóvá
hagyatott minden kifogás nélkül; azonnal letisztáztatni s tek. G-oss- 
lonyi Mihály főszlgbró urnák kezébe adatni rendeltetett.

1801. jan. 30. A tek. Pest vgye közgyűlésére kiküldötteknek 
(Hajnik János plgrmstr s llamvay Mihály tanácsbéli), a többi közt 
az is kötelmükké tétetett, hogy az ezen városba behozandó még egy 
gyógyszertár ügyét védjék és szorgalmazzák. A fehr. 3-kán tartott 
közgyűlésről hozzáérkezettek az e havi 6-ki ülésen előadták, hogy 
egy uj, városi patika fölállítását illetőleg mi sem fordult elő a gyű
lésen. — Május 8. Hajnik János és Hamvay Mihály, a tek. vgye 
Pesten tartott közgyűléséről viszszatérvén, a többi közt előadák azt 
is, hogy „Aichmiller Ferencs névü Pesti Patikárosnak, ki itt a Vá
rasbán a Misericordiánusok Patikájokon kiviil, más Patikának feli 
álléthatása eránt, a Eels. kir. Hettó-Tanátshoz tett és onnan a T. 
N. Vgye által a Tanátsnak, a dolog eránt való észre vételének feli 
adására meg küldetett, Folyamodása a Fels. Helttó Tanáts által 
félre tétettvén, Közönségesséttetett.“

Decs. 22. Ivó igalmas-rendi, a perjel nevében arra kérte a ta
nácsot, hogy midőn a Schuck Ferencs hitelezőinek kielégítési ügye 
fog szóba jönni és tárgyaltatni, vétessék föl azok közé a helybeli 
irgalmus-rendi kolostor is, mint a melynek a nevezett Schuch úr 
4800 irtokkal tartozik, mint ezt ő maga is megismerte. — Decs. 31. 
Esti 9 óra körül aug. 29-kén a majorok, pajták és csűrök közt ki
ütött tűzvész következtén, kényelem és biztonság tekintetéből, ezen 
helyiségek máskép rendeztettek, utczák és térek egészítettek ki. 
Ekkor az irgalmas-rendieknek megengedtetett a. már eddig is általok 
használt kertet, a házi zöldség-szükséglet végett megszereszni; és 
így a kert-nagyitás folytán betegeiket, kiket kórodájokban a közjó 
hasznára gondozni tartoznak hivatásuknál fogva, jobb állapotba ho
zatván, zöldségféle étkekkel is elláthatják. *

Jónak látjuk e helyen közölni azon szerződvényt, mely a pap
növelde kormányzója, és as irgalmas rendi testvérek helynölce Jcöst kötte
tett, a vacsi egyházmegye rokkant papjainak élelmezése és illő ellátásukra 
nézve. A szerződvény honi nyelvünkre téve igy hangzik : „Ezen ira- 
tnnk erejénél fogva, adjuk tudtokra mindazoknak, a kiket illet, bogy 

miután az voiria a ntű váczi sz. szék 1798. decz. 28-kán tartott ülé
sén nyilvánított rendeláse, miszerint a váczi egyházmegye rokkant- 
jainak élelmezése és illő ellátására nézve, a papnövelde kormányzója, 
de mint a rokkantak pénztárának kezelője, a váczi irgalmas-rendi 
testvérek helyünkével tárgyalna és egyezségre lépne, mi alulírottak,
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ilyen, amint itt következik, egyezményt kötöttünk és barátságosan
létesítettünk: Tudniillik egy részről az irgnlmas-rendi testvérek vátzi 
házának kötelessége leend, a váczi egyházmegye rokkantjainak, min
den, állapotukat megillető ellátást nyújtani. Ezen ellátás alatt ér
tendő továbbá az idő vagy betegség körülményeinek kívánalmánál 
fogva: a szállás, fűtés, világítás, nyoszolya, ágyiruha, mosás, élel
miek, ital, gyógyszerek, szolgálatok és más, ezekhez hasonlók, kivévén 
a fehérnemüek és papi ruhák megszerzését. Más részről pedip a váczi 
egyházmegye rokkantjainak pénztara, minden egyes egyén vagy rok
kantnak részéről, kik az irgalmas testvérek házába fölvétetnek, az 
élelmezés és ellátás cziraén köteleztetni fog 140 rfrtokat lefizetni, 
azonfolül a fehérnemüek és papi öltönyök beszerzését magukra vál
lalni, vonakodni nem fognak. — Ntű Váczi Szentsek ! Hogy ezen 
magán szerződvény nyilvánossá legyen, azt ugyanazon ntű szentszék
nek, hozzáadás, vagy elvétel okáért, bölcs Ítélete alá bocsátjuk ; 
amennyiben pedig a szerződvényi pontok megállhatóknak látszatná
nak, azokat jóváhagyni és megerősíteni azon oknál fogva kérjük, 
hogy a mi utódainknak is mihezalkalmazásul és zsinórmértékül szol
gálhassanak. Kelt Váczon, jan. 30. 1799. Beesegh Mátyás m. k. a 
váczi székesegyház kanonokja és a papnövelde kormányzója, de 
mint a rokkant papok pénztárának kezelője. Kreitzer Ábdon testvér 
m. k. istenes sz. János rendje váczi házának helynöke. -*— Ezen 
egyezményt tekintélyünkkel jóváhagyjuk és megerősítjük. 1799. febr. 
7-kén tartott szentszéki ülésünkből. Nyitra-Zerdahelyi Gábor, titopo- 
litáni püspök, váczi káptalani helynek.* — (Ld. a püspöki irat
tárban.)

5. §. A z e z e n  r e n d h á z r a  v o n a t k o z ó  e s e m é n y e k
1797-1841.

Ezennel folytatjuk a városi jkönyvek nyomán az ezen szerzet
házra vonatkozó nevezetesebb dolgokat, idő rendben adva azokat. —
1802. ápr. 13. Mikeszka János, a város főkamarása, az δ tisztét i..- 
lető dolgokban, az 5-dik helyen, azon kérdést intézte a tanácshoz : 
„Vájjon a jegyzői lak tetejét újra befödni vagy fölemelni kelljen-e? 
Minthogy* e kérdéses tető az írgalmas-rendiek épületével érintkezés
ben van, és annyira leszállóit, hogy hacsak föl nem emeltetnék a 
város nagy kára nélkül illően ki sem javíttathatnék, megbizatott a 
bíró úr, miszerint e tárgyban, tdő Abdon testvérrel, mint e rendház 
perjelével értekezzék.“·

1805. jan. 11. Egészen megilletődve panaszolta Peterka Sebesfény 
orvos úr, miszerint a helybeli gyógyszertárt tartó Miseriek az ő or
vosi rendeletéit már több Ízben, becsülete megsértésével, hire s nevé
nek, mire az orvosnak legnagyobb szüksége van, megkisebbitésével, 
betegei veszélyére s a közönség kárára, a gyógyszerek elkészítése 
alkalmával, magok tetszésük szerint, megváltoztatták. Es ezt egyes
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esetenkint föl is tüntette. Az ügyet Bodonyi püspök elé is vivén, ez 
a vádolatot az uradalmi és városi orvos tele. Kisvárday Ignácz úr 
által mindkét város tanácsa s vál. polgársága jelenlétében megvizs
gálta, tni rendelte. A panaszlott gyógyszerész Servulus Fráter az 
ülésbe szólittatván, s utána maga, a kon vent főnökhelyettese Fráter 
ívó is önkényt megjelenvén, azzal igyekeztek magukat mentegetni, 
hogy a „Syruppum Violarum“ gyógyszertárukban elfogyott, s mivel 
most annak készítéséhez idő nem volna, ahelyett a „Syruppum Capil
lorum Veneris“ t, melynek ugyanaz a haszna s hatása, sőt ára is egy 
amazéval, alkalmazták, s csak abban hibáztak, hogy ezt a vádoló 
tudor úrnak előre nem jelentették. Miután mindkét fél többféle szem
rehányásokat tett egymásnak, s a maga sérelmeit felsőbb helyre 
föladni jelentette ki, a vádoló Peterka orvos úr oda utasittatott, 
valamint a vádolt gyógyszerészek is, hogy sérelmeiket Írásba tegyék, 
s miután dr. Kisvárday az ügyet megvizsgálta s véleményét a tanács 
elé terjeszti, ez a panaszló Peterka orvosnak a maga alkalmazkodása 
végett kiadassék. Hogy pedig ezen ügy annál nagyobb világosságba 
hozassák, Virág István elemiskolai tanító házához Krenedits János 
és Kovács György vál. polgárok kiküldettek, hogy annak nejét körül
ményesen kikérdezzék s valÍvmásáról a tanácsot tudósítsák. — Ezek 
a dologban eljárván, jelentették, hogy a nevezett beteg aszszonysá- 
got kikérdezvén, azt vallotta légyen, hogy a dr. Peterka úr által 
neki először irt nedv kellemes s igen jó izü volt, s annak bevétele 
után könnyebbséget érezett. De a másodszori rendelésre készített 
nedv az élőbbemtől annyira különbözött ize, színe s szagára nézve, 
hogy miután azt megkóstolta, attól oly változást szenvedett az élőb
bemhez képest, hogy valóságos veszedelme nélkül azt bevennie lehe
tetlen vala.

Jan. 18*. Tdő Kuttner Ivó irg. rendi helynök és ezen intézet 
jogainak föntartója jelenté, hogy az elhunyt Such Ferencs vasárus 
vagyontömegét 4,800 írt terheli az irgalmas-rendi kolostor részéről, 
melyekből 1786. jul. 7-kén 800 at, 1790. május 15-kén pedig 4000 
irtokat 6 perczentre vettek föl tdő Kreutzer Ah dón testvértől s 1802. 
jan. 23 kán Pest vgynél betábláztattak. Ennélfogva mind a püspöki, 
mind pedig a káptalan városi tanács a nyomozáshoz házzákezdett, 
s aztán az elkészült mindkét tanács által aláirt jelentő-iratot ő nga 
elé terjeszteni elhatározták. Aki is az iratot magához vévén, elmene
tele előtt megkéretett szóval is mindkét tanács által, hogy kegyes közben- 
vetésc által egy más, világi gyógyszertárnak behozását eszközölni méltóz- 
tassék. — EL nem mulaszthatjuk megjegyezni e helyen, hogy az itt 
szóban levő jelentő-iratból szerfölött kirí a kenyér irigység sokféle, túlzott 
panasza!! Egy másik, világi gyógyszertár ügyében itt nyomozást 
tévő Fisterer Károly országos főorvos ő nga, a „Csillag" vendéglőben 
lévéri szállva, itteni 55 frt s 26 krt tevő számláját a két városi 
tanács kifizetni elhatározta.

Mácz. 13. A városban fölállítandó világi patika ügye s az itteni
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irgalmas-rendiek perjele, Küttner Ivó ellen föladott panaszok meg
vizsgálása iránt, e folyó hó 8-kán a ns. vgynek kiküldöttei (u. in. 
Onody Zsigmond táblabiró, Frieheiss István szbiró, Retteg Fér anzz 
physicus és Renlce Ignác2 esküdt urak) megérkezvén, s több napi 
ittidőzésöb alatt a szükséges nyomozásokat megtévén, terjedelmes 
tudositványukat a tek. ns. vgynek beadták. Végeztetett: Utasításul 
az újonnan fölállítandó patika iránt, az 1811. évben e város részéről 
beadott s azon évi jkönyvnek 664. sz. a. látható panaszos irományok 
közé tétessenek oly végből, hogy az ezen ügyet illető iratok mii d 
együtt legyenek feltalálhatok. — April 27. Fuchs József gyógysze
rész úrnak általa itt a városban felállítandó világi gyógyszertárnak 
megnyerésére szolgáló bizonyítvány ajánltatván meg az a jegyzői 
hivatal által feltétetetett s felolvastatván helybenhagyatott, és a 
nevezett gyógyszerésznek kiadatni rendeltetett; mása pedig az uj 
patika fölállítását illető összes irományok közé tétetni határoztatok 
az irattárban. E bizonyítványban egy uj gyógyszertár behozásának 
egész története foglaltatik rövideden. — Május 14. Arra kéri a vá
rost Brenner János pesti gyógyszerész, hogy e Váczott egy általa 
fölállítandó polgári gyógyszertárra nézve neki a nmlgú httó-tanács- 
hoz ajánló iratot adna. Mivel a két városi hatóság a múlt napokon 
már Fuchs József nrat ajánlotta e végből, a folyamodó Brenner János 
urat kérelmétől elütötte. Május 21. Budai gyógyszerész, Preschl Fe- 
recz kérvénye, melynél fogva egy bizohyitványt szeretne a végre 
kiadatni, hogy Budán létező gyógyszertárának Vaczra áthelyezését 
megnyerhetné, felolvastatván, végeztetett: miután már Fuchs József 
úr e végre ajánló irattal láttatott el, a kérvényezőnek folyamodványa 
eredetiben viszszaadatni rendeltetett.

1814. jut. 15. Euchs József gyógyszerész úr által Csillag Már
ton főjegyzőhöz küldött leveléből értésére esvén a tanácsnak, hogy 
az e városba behozatandó világi gyógyszertár ügyét e napokban a 
nmlgú m. kir. udv. kanczellária saját véleményével együtt 5 Fölsége 
elé terjeszteni fogja, szükségesnek találtatott ezen ügy körülményei
nek, a nevezett kanczelláriávali tudatása, hogy ez által azok szerint 
történjék az ő Fölsége elé intézendő fölterjesztés. A folyamodvány 
a jegyzői hivatal által előre elkészítve lóvén, felolvastatott, általá
ban jóváhagyatott s postán ajánlottan elküldetni rendeltetett. — 
Oht. 16. A helybeli irgas-rendi testvérek az iránt folyamodtak a vá,- 
roshoz: adatnék nekik ki oly tartalmú bizonyítvány, miszerint tdő 
Ivó elmenetele óta gyógyszertárukból kiadott gyógyszerek iránt mi 
panasz sem fordult elő. A kívánt bizonyítványt, minthogy az uj, 
világi gyógyszertár behozatalára tett törekvések meghiúsítását esz
közölné, a tanács egyenesen megtagadta. — Nov. 18. (Grazdászati 
ülés. 92. sz.) Hajnii, János plgrmstr és Csillag Márton jegyző uráli 
a vgye-gyülésről hazaérkezvén, jelenték: miszerint ez alkalommal 
értésökre esett, hogy a városba behozatandó uj gyógyszertár, noha 
a királyi kanczellária által meg nem engedtetvén, a nmlgú ni. kir.
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httó-tanácshoz is leküldetett az ezen ügyben hozott végzés, Fuchs 
József gyógyszerész úr azonban ő Fölségénél kihallgatást nyervén, 
annak kérésére ő Fölsége ezen ügyre vonatkozó iratokat eléje ter
jesztetvén, és ő maga azt megvizsgálván, az uj gyógyszertárnak föl
állítása megengedtetett. Minthogy ezen uj gyógyszertár fölállítása 
ügyében, Fuchs József úr sokat fáradozott és költekezett, nehogy 
annak fölállítására más valaki ajánltassék a nmlgú m. kir. httó- 
tanácsnak, csak is ezen Fuchs József úr ajánltatni találtatott. És 
ezen ajánlat írásba foglaltatván, annak az illető helyeni beadására 
Hajnik János plgrmstr és Foder István káptalan-városi jegyző, urak 
Budára leküldettek.

Becs. 18. Penes Miklós szószóló úr előadta, hogy miután érté
sére esett, miszerint az e városban fölállítandó uj, világi gyógyszertár 
ügyében kiadott kegyelmes királyi rendelet a vgye utján a helybeli 
két földesurasághoz ezen gyógyszertárnak fölállítására megkivántató 
alkalmatos egyén iránt való tanácskozásra felküldetett légyen, szük
ségesnek tartaná, hogy mivel ezen esetre Fuchs József gyógyszerész 
úr még a múlt 1813. évben biztosíttatott, és annak megnyerése vé
gett saját költségén Bécsben is fáradozott, következőleg nagyon ne
hezére esnék, ha elmellőztetvén, helyette más rendeltetnék ide, azért 
mind a két uraság megkérettessék, miszerint az említett Fuchs József 
urat az illető helyeken részükről is ajánlanák. Abban lön a megálla
podás, hogy mindkét uraság ez ügyben iratilag megkérettessék. E 
kérvény a jegyzői hivatal által elkészíttetvén, az e hó 20 ki ülésen 
felolvastatott, jóváhagyatott és annak beterjesztése végett Mitterhoffer 
Ádám tanácsbéli, Foder István káptalan-városi jegyző és Penes Miklós 
szószóló úrak kiküldettek a nevezett uraságokhoz. — Decs. 21. A 
személyesen megjelent Fuchs József gyógyszerész úr előadta, hogy 
mivel értésére esett, miszerint az itten fölállítandó gyógyszertárra 
nézve az egri érsek ő nmlga egy odavaló ifjat ajánlott püspök ő 
mlgnak gyógyszerészül, és amint hallja, az fogna is ő mlga által az 
illető helyeken ajánltatni, szándéka volna ő nmlghoz folyamodni, 
hogy az említett ifjú által az ő ügyének ne ártana, miután az már 
neki annyi fáradságba és költségbe került eddig is, »zért is ama 
kérvénynek mását kérte ki a tanácstól, melynél fogva ez őt ő mlgnak 
ajánlani kegyeskedett. Ebbe a káptalan-városi hatóság is beleegyezvén, 
kérelme teljesittetni rendeltetett.

1815. márcz. 29. Valahára csakugyan sikerült, oly sok törekvés 
s annyi utánjárás folytán, Fuchs József úrnak engedélyt nyerni arra, 
hogy itt Vácson egy második, világi gyógyszertárt nyithasson; mert az 
e napi ülésen, a 279. sz. a. ügyirat szerint, panaszkép jelenti, hogy 
9 hetek előtt, Szabó István asztalos mesterrel úgy szerződvén, hogy 
a patikájába szükséges állványokat 6 hét alatt 1000 írtért elkészíti; 
noha a határidő már rég elmúlt, azok mégsincsenek készen, pedig 
gyógyszerei már rég készek, cselédjeit is tartani és fizetni kell és 
patikáját mégsem nyithatja ki az ő tetemes kárára, az asztalos ké
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sedelmeskedése m iatt! Azért a jelenvolt bepanaszlott a szekrények 
és állványok készítésére komolyan megintetvén, azon ígéretet tette, 
hogy a jövő hét végére azok teljesen elkészülve lesznek. — Ezen 
1815. évbe Broskovits Veremundus áldozár volt e rendháznak helynöke.
— Megvolt hát már a 2-dik, vagyis a világi gyógyszertár is ; de 
azért a kenyér-irigykedési üzelmek, az irgalmas-rendiek gyalázása, 
bántalmazása, s az irántuk nem egyszer mutatkozó -háladatlanság 
még sem szűntek meg! Most már odatörekedtek, hogy az irganw.s- 
rendiék gyógytárának az utczára ne legyen ajtaja, hanem est falaztas- 
sák be! Erre azonban rámenni, ezt kivinni az irigyek már képesek 
nem voltak . . .

1816. febr. 20. A városházán jkönyvbe iktattatott Fuchs .József 
gyógyszerész úrnak azon tette, melynél fogva ajánlta magát, miszerint 
a szegényeknek és árváknak betegségük idején Csillag Márton fő
jegyző úr bizonyító iratára ingyen fog gyógyszereket kiszolgáltatni.
— 1817. május 9. Hgy látszik, hogy Fuchs József gyógyszerésznek 
utódja Hoffmann Ádám lett, kiről az mondatik a 330-ki ügyiratban, 
hogy az általa vett kertnek bejárója nem lévén, Mitterhoff'cr és Schwartet 
tanácsbéli kiküldött urak ez ügyben jelentést tesznek. — Ezen Hoff
mann Ádám, a városi jkönyv (1817. 683. sz.) szerint, a franczia-bá- 
ború alatt a hadseregnél mint gyógyszerész szolgált, és onnét gyer
mekei részére Faja A déllé nevű róm. kath. 18 éves nőtlen egyént 
hozott nevelőnek. — 1818. jul. 14. Olvastatott a nmlgú m. kir. httó- 
tanácsnak ezen évi ápril 7-kén 9852. sz. a. kiadott azon intézménye, 
hogy a gyógyszerészek a mérget és erősebb gyógyszereket mindig kü
lönös zár alatt tartsák, valamint a füszerészek is, kik mirenyt és a 
sebek gyógyítására valami erős szert árulni felhataimazvák ; felelősség 
terhe alatt magokat ezen rendelethez alkalmazzák, külön könyvecskét 
tartsanak, melybe az ily szerek mennyiségét és azok vevőit, úgy 
szinte a vételnapot pontosan beírják. Ismeretlennek, hacsak magát 
két megbízható tanú által nem igazolja, ily szereket adni ne meré
szeljenek. — Ezen intézvény közöltetett a két gyógy- és négy ;:ü- 
szerészszel.

1819. jfln. 16. Mint föntebb láttuk, midőn a városi hatóság 
oda törekedett, hogy Yáczra egy másik, világi gyógyszertár is ho
zassák be, ezt azzal is indokolta a többi között, hogy a mízeriek a 
közönséget nagyon húzzák, túlságos dijt követelvén gyógyszereikért, 
és ime Hoffmann Ádám gyógyszerésznek, pedig már ő világi volt, a 
múlt és ezen évi városi jkönyvek szerint, nem egy s nem kis baja 
volt a gyógyszerek szerfölötti taksálása miatt. — 1822. ápril. 23. 
Tdő Fráter Misericordi ánusok Provincziálisa irati lag megkéretni ha- 
tároztatott, hogy tdő liigler Damiánt továbbá is perjeli minőségben 
a helybeli irgalmas-rendiek élén meghagyni méltóztatnék. — 1823. 
okt. 21. Vaczról Grützbe rendeltetvén Sámuel István irgalmas-rendi, 
jó magaviseleté és tehetsége miatt a közönség sajnálkozva bocsátá 
cl, erről neki bizonyítvány adatott ki és viszszarendeltetése a Pro-
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vincziális által iratilag kéretni végeztetett. — A püspök ö mlga 
1825. jun. 30 kán Wurmbrand Bonifácz tartományfőnöki helyettes
nek és a bécsi konvent perjelének küldött iratában jeles tulajdonai
nál fogva előre is gratulált, hogy a következő káptalan által Pro- 
vincziálissá választatni fog és kéri őt, hogy miután Fr. Bigler Damian 
perjeli tisztének teljesen megfelel, a betegeket a konventen kívül is 
buzgalommal gondozza és rendes orvos hiányában az ő udvarának a 
öszszes cselédeinek gyógyítását rábízta, valamint azért is, hogy igen 
sok betegnek ő hozzá van bizodalma, jelen helyen s állásában Váczott 
meghagyni kegyeskednék a szenvedő emberiség javára és a váczi 
irgalmas rendház iránt ő általa mindinkább gyarapnló s emelkedő 
tisztelet és szeretet végett. (Ld. a püspöki irattárban.)

1826 aag. 11. A helybeli mizeriek kolostorának perjele, Bigler 
Dnmián a törvény előtt megjelenvén, azon könyörgött, hogy az ő 
itten töltött évei alatti és társai viseletéről bizonyítvány adatnék ki, 
végeztetett: Mind a folyamodó, mind pedig társai ekkoráig magokat 
illendően viselvén, dicséretet érdemelnek, s azért a kért bizonyítvány 
kiadása nekik megajánlatván, annak elkészítése a jegyzői hivatalra 
bízatott. — 1829. már ez. 14. 292. sz. a. tanácsülésen ez fordul elő : 
„A nagyobb számú helybeli lakosok részéről e városi tanács elé ter
jesztett azon írásbeli folyamodványra, hogy miután a helybeli orvo
sok részéről a httó-tanács elé terjesztett panasziratra, az irgalmas· 
rendiek tartomány főnöke által, Sámuel István, a helybeli irgalmas 
kolostor tagja, e rendházon kívüli gyógyítástól elaltatott, sőt Váczról 
elrendelendő is lenne, e szerzetes pedig csendes, jó/,an és jámbor vise
letű, és orvosi gyakorlatával a helybeli közönség szeretetét és meg
elégedését is kiérdemelvén, a szerzetház gyógyszertárára nézve is 
hasznos egyéniség volna, annak itt leendő meghagyatása és a város
ban való orvoslásnak is megengedése végett a nevezett rendtarto- 
mányi főnök megkérettessék. — Erre végeztetett: „Minthogy az em
lített szerzetes nincs graduálva, noha mind viselete, mind pedig or
vosi tudománya által magát eddig az itteni közönséggel megszeret
tette, egyenesen azt kérni, hogy neki a fönnálló rendeletek ellenére 
az orvoslás ruegengedtes.sék, helytelen lenne és a közönség által 
kívánt czél sem lenn·?: elérve, s maga után a tanácsra rósz és kelle
metlen hatással is lehetne, a rendtartományi főnök a kérvénynek 
házzá eredetiben leendő fölterjesztése mellett megkéretni fog, hogy 
miután Sámuel István a lakosok bizalmát birja, és a rendi gyógy- 
tárra is előnyös az ő itteni működése, őt minéielőbb graduáltatni és 
aztán ide ismét viszszarendelni méltóztatnék.“

1829. május 1. Olvastatott a mlgos uradalom azon végzése, 
melynélfogva az uradalmi „Gombkötő“- és a mizeriek kőhidi szigetében 
a helybeli lakosok által gyakorolni szokott mulatságok eltiltatnak, 
mivel azok ott károkat okozni szoktak l . . . 1833. jun. 14. A hely
beli irgalmas-rendiek gyógyszertárának számvevője és elöljárója több 
adós neveit a tanácsnak bemutatván azon alázatos kérelemmel, mi
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szerint azoktól részökre az adósságokat behajtatni kegyeskednék, 
ezzel a tanács Bíró József városi hadnagy urat bízta meg. — A 
nmlgú m. kír. httó-tanács 1830. szept. 14. 23,188. és 1832. aug. 28, 
22,337. sz. a. intézvényei folytán, a sz. széki bizottság a váczi irgalmas- 
rendiek háza jövedelmeinek szabályozása ügyéheni dolgozatát, ugyanazon 
bizottság értesitvényének kíséretében, az 1833. aug. 10. sz. széki 
ülésből a nmlgú m. kir. httó-tanács színe elé terjeszti föl a váczi püs
pök. (Ld. a püspöki irattárban.) Az 1836. márczius 9-kén tartott sz. 
széki ülés azon utasítását, mely a váczi irgalmas-rendi ház számadásának 
vezetése és feltüntetésére nézve, a httó-tanács 1835. aug. 4-ikén, a 
23,222. sz. a. kiadatott, fötdő Schimpl József kisprépost úrhoz áttették, 
az ahhoz való alkalmazkodás végett. — 1837. szept. 29. A helybeli 
irgalmas testvérek kolostora részéről az kéretvén, hogy miután ezen 
rendház részére az 1834. jkönyv 532. sz. a. 3620 frtnyi tőkepénzben 
s azok kamatában, ugyszinte a kiszolgáltatott gyógyszerekért fizetet- 
lenül maradt 56 fit 26 kr. ppnzben s különösen a szőllőmunkára 
kölcsönzött 37 frt 30 krban elmarasztalt adósuk, Blaskovits András, 
mindeddig az elégtételt elmulasztván, az e tartozás behajtására ki
rendelt foglaló biró által az adósnak csekei szellője a föntebbi 515. 
jkönyvi sz. a. tett hivatalos tudósítás szerint még 1835. május 24-kén 
foglalás alá vétetett, s abban a nevezett kolostor a kitett föntebbi 
követelése erejéig be is igtattatott, ezen foglalás az adós szőllőjének 
árverés utján leendő eladása által teljes foganattal végrehajtassék, 
végeztetett: Az érintett foglalás végrehajtásával és az adós csekei 
szőllőjének árverés,utján leendő eladásával Czech József tanácsbeli 
ur megbizatott.

1837. oht. 13. A helybeli irgalmas testvérek főnöke, tdő Bieglcr 
Damián iratilag azt kéri, hogy idősb Prettenhoffer Ignácz szappa- 
nyos mesternek örökösei, kik annak ingatlanát megvették, azon 1000 
vfton, melyeket említett atyjok hitesével, néhai Miller Annával :n 
solidum lekötelezve az érintett szerzettől fölköcsönöztek, azok fizet- 
lenül hagyott kamataiban elmarasztaltassanak, az elégtételre nekik 
határidő engedtetvén. Ezen kérelem folytán, az adósoknak tartozá
saik lerovására 1/1 évnyi határidő engedtetett. — 1838. aug. 3. ülés 
637. sz. a. ügyesetéből kiderült, miszerint a helybeli irgalmas-rendi 
kolostor a vagyonában megcsökkent Blaskovits András szöllőjét meg
vette. — 1840. nov. 6. Hoffman Adám gyógyszerész ur arra kérte 
a tanácsot, hogy mivel 6 már aggkoru és lába eltűrése által is 
megnehezült baja, Constantin nevű fiának a katonaságból leendő el
bocsátása tekintetéből, a szükséges bizonyítvány neki kiszolgáltas
sák. Mi neki kiadatni végeztetett.

6. §. A z u j a b b k p r i  e s e m é n y e k  1841-től n a p j a i n k i g .
Az itteni irgalmas-rendi kolostornak itt félévig volt alperjele 

és betegek ápolója, Wohlhofter Bolentin saját kérelmére a várostól
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bizonyítványt nyert aífelől, hogy több veszélyes betegségekben jó 
sikerrel gyógyászkodott. Ezen egyén ekkor a budai kolostorukba 
tétetett át rendi főnöke által. (1841. május 18.) — 1844. febr. 23. 
Sz. kir. Pest város polgára Lössel Volfgang czukrász, a váozi mize- 
riek perjelének Reimond JoaMm, valamint e rendház syndicusának, 
Zöllner László, a siketnémák kir. intézete pénztárnokának jelenlé
tükben a tanács színe előtt megjelenvén, kijelentette, mikép ő, azon 
kétrendbeli kamarai kötelezvényeket, melyek egyike 1815. nov. 16-ról 
268. series-i 5936. sz. a. költ 400 írtról szól és átírással a nevezett 
mizerekolostort száztóli 2 frt 30 krnyi kamatfizetéssel keresőleg illette, 
ezúttal, minthogy ezen kérdéses kötelezvények e legközelebb történt 
kamarai sorshúzás alkalmával kivonatva, a nmlgu m. kir. httó-tanács 
1843. decz. havában kiadott kegyes rendelete teljesítésében is, ki- 
váltandók volnának, a nevezett kolostort a részére annak idejében 
megítélt s fizetetlenül maradt tőke s kamatbeli keresetöknek kielé
gítése fejében ezúttal 3330 vftok s 35 kroknak kifizetésével kivál- 
tandja, azonban kérvén, hogy a kötelezvények a szükséges beváltás 
eszközölhetése végett neki eredetiben kezében adassanak, annál is 
inkább, minthogy ő ilyetén kiváltásra és eljárásra a kötelezvények
hez jogot tartó neje által, az ezúttal előmutatott Korpona városában 
1843. decz. 20-áról kelt, született Varjú Antónia asszony, Mikulay 
ur özvegye részéről, kiadott és annak rendje szerint meghitelesitett 
meghatalmazó levélnél, valamint Varjú Károlynál·, tdő Raymund 
Joahim ur előtt tett nyilatkozatánál fogva megbízva és meghatal
mazva lenne, sőt azon nem várt esetre, ha talán e részben valakinek 
rövidsége támadna, a felelőséget e mai naptól kelt jótállási iratánál 
fogva magára vállalni nem idegenkedik. Mire a többször mondott 
kolostor perjele a 3330 vft s 35 kroknak a tanács színe előtt kész
pénzben történt átvételével a kérdéses kötelezvényeket Lössel Volf- 
gangnal· a követelésöknek kielégítését tanúsító hátirattal eredetiben 
átadván, az ezen kötvényeknek a mizeriek részéről annak idejében 
történt átvételét bizonyító, a városi levéltárban létezett téritvény a 
nevezett rendház perjelének, tdő iRaymund JoáMm urnák eredetiben 
kiadatott. E körülmény tudomás végett jkönyvbe vétetni, s a fel
mutatott eredeti meghatalmazó és jótállási kétrendbeli irat őrizet 
végett az irattárban letétetni végeztetett.

1848. aug. 9. 833. sz. a. Az országos nemzetőrségi haditanács 
a belügyminiszternek 2283. sz. a. kelt rendelete folytán, oda figyel
meztetvén ezen városi tanácsot, miszerint az irgalmas-szerzet beteg
ápolóit kötelességükben nem háborgatván, azok a sors-huzástól meg- 
kiméltessenek. E miniszteri rendelet a tudomásul-vétel után az irat
tárba tétetni rendeltetett. A váozi püspöki helynök 1848. okt. 19 ről 
keltezve, ily tartalmú levelet intézett az irgalmas-rendtartomány 
káptalanéhoz: „Eőtü Káptalan 1 Az általam igen tisztelt Irgalmas- 
Rendnek váczi tagjai megkerestek az eránt, hogy előjárójuk mellett 
a Ft. Káptalanhoz pártoló szót intéznék. Weber Caesarius szerzetes
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társ és conventfőnök, kit én személyesen is tanultam ismerni, nem
csak a házi rendet és gazdaságot ügyesen viszi, de a fegyelmet is 
megőrzi. Tagtársai ötét tehát tisztelve szeretik és lielybenmaradását 
óhajtva óhajtják. Az egyházkormány is csak dicsérettel szólhat e 
szerzetes elöljáró tulajdonairól, s mennyire e Tisztelt Kend nézetei 
és szabályai engedik, Annak, tekintve főkép mostani körülményeinkre, 
Váczon hagyatását igen örömest venné. Többire ajtatos imáikba 
ajánlott rokon tisztelettel maradok a Ft. Káptalannak Krisztusban 
szives atyjokfia: Mericzay Gnlis Vicarius m. k.“

Az 1850. jan. 25. a 112. sz. a. ügyiratban Remenár'ik Dismás emlitte- 
tik, mint a váczi irgalmas-rendi kolostor e szerzetbeli áldozára. Ezen 
évi febr. 8-kán Weber Caesar perjelt tudósítja az egyházmegyei kor
mány, hogy a nagyböjtben, kivévén szerdát, pénteket és szombatot, 
a husétkek konventje szerzetesei és cselédjeinek megengedtetnek; de 
azok köteleztetnek a mondott napokon reggel 5 Miatyáuk s Üdvöz
letét, meg egy Credótáhitatosan elimádkozni. — 1852.márcz. 9., 324. sz. 
Pest-Pilismegye cs. kir. főnökének 1727. számú rendeletére kelt 544. 
sz. a. főszbirói hátiratban e városi tanácsnak meghagyatván, misze
rint az említett rendelet kapcsában vett irományok a váczi irgalmas 
rendiek főnökének kézbesittetvén, az arról nye:endő téritvény a 
főszbirói hivatalhoz fölterjesztessék, említett irományok kézbesítése
kor az irgalmas-szerzeti házfőnök egyúttal a főnöki rendelet tartal
máról értesittetvéd, akként, miszerint néhai gr. Nádasdy Ferencs 
kalocsai érsek által a váczi mizerieknél alapított két beteg ágyra 
megkívánt és a végintézkedési végrehajtok által kijelölt öszszegek 
biztosítása tekintetében, miután a kérdéses alapítvány biztosításául 
kijelölt Ghyczy Mátyásnál lévő 1600 frt tőke elegendőkig biztosíttatva 
van, Nagyváthy Vendel pedig, a nála lévő 400 pffnak kamatjaival 
együtti viszszafizetését ajánlotta, ezen két összegnek az alapítvány 
fedezéséül teendő elfogadására nézve, a cs. kir. httóságnak mi ész
vétele sincs, és nincs egyéb hátra, minthogy a Ghyczy-féle kötelez
vénynek betáblázás általi biztosítása, és a Nagyváthy Vendelnél lévő 
400 pft fölvétele iránt a szerzet részéről a szükséges lépések meg- 
tétesseneb. A harmadik, vagyis Balogh Mihály a Lászlónál lévő 
2000 pit tartozási öszszegre nézve a további utasítás az említett mi- 
zeriek főnökének szintén azután Jeend pótlólag tudomására jutta
tandó. Végzés: E rendelet kapcsán közlött irományok a helybeli 
irgalinasok főnökének átadatni, egyúttal a kérdéses rendelet tartal
máról nevezett szerzetházi perjel tudósittatni rendeltetik; az iratok 
átvételéről nyerendő téritvény a főszbirói hivatalhoz fölterjesztendő 
lévén.

April 6., 357. sz. Cs. kir. megyei főnökségnek f. évi 2159. sz. a. 
kelt ily tartalmú rendeletére: „2159. sz. A délkeleti vaspálya igaz
gatóságának felsőbb helyre tett panaszos jelentése szerint, a váczy 
irgalmas-szerzet kórházának igazgatója, azon nyugták bélyegdiját 
melyek az ezen koródában ápolt vasúti őrök és munkásokért orvosi
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lási költségek fejében befizetett költségekről szólanak, fedezni vona
kodván, azt a vasúti őrök és munkások adakozásaiból őszszeállitott 
betegpénztárra akarta felróni ; sőt az irgalmas-rendiek ezen kórhá
zának igazgatósága még a vasúti betegek ápolását is csak azon föltétel 
alatt akarja elvállalni, ha a nyugták bélyegdija ezek pénztárából 
fodöztetuék. Miután a többször említett kórház igazgatóságának ily 
eljárása, az ebből a betegekre netán háromolható nagyobb veszély 
tekintetéből nem pártoltathatik; de különben is az orvoslási költsé
gek bélyegdijazása iránt legközelebb czélszerü szabályutasitások vá
ratnak, t. uraságodnak a f. évi febr. 25 ről 2445. sz. a. kelt főispányi 
rendelet következtén ezennel meghagyatik, miszerint e kórház igaz
gatóságát a délkeleti vaspálya betegeinek a lehetőség szerinti fölvé
telére és ápolására utasítván, egyszersmind hívja fel, hogy továbbig 
a netán megtérítendő bélyegdijak iránt rendes jegyzéket szerkeszszen. 
Kelt Pesten, márez. 9-kén 1852. Pestpilismegyei főnök ur helyett 
E ld e r  mb.“ „Tek. cs. kir. főszbiró ur 638. sz. a. következő hátiratát 
áttévén: „638. sz. E rendelmény oly utasítás mellett adatik ki P. 
Yácz város tanácsának, miszerint a váczi irgalmas-rendi szerzet kór
házának igazgatóját, a délkeleti vaspálya betegeinek a lehetőség 
szerinti fölvételére és ápolására utasítván, hívja fel egyszersmind 
arra nézve is, hogy továbbig a netán megtérítendő bélyegdijak iránt 
rendes jegyzéket -szerkesszen, az irat visszaváratván. Kelt Váczon 
márcz. 11 kén 1852. P á r n ic e k y  E d e  mk. főszbiró.“ — E rendelet 
másolatban szükséges tudomás és hozzáalkalmazkodás végett az irgal
mas szerzeti kóroda igazgatójának megküldetni rendeltetik, a ren
delet jelentés mellett cs. kir. főszbiró urnák fölterjesztetvén.

1852. ú p r i l  23. 501. se. A felsőbb rendelet folytán oda utasit- 
tatnak a helybeli 2 kóroda igazgatói, miszerint vegyék tudomásul 
alkalmazkodás végett, hogy a nyugta-kiállitók és átvevők közösen 
tartoznak a bélyeg-dijt fizetni. — 1854. május 5. 92. se. Az itteni 
mizeriek főnöke is tudósittatni rendeltetett azon felsőbb intézkedés
ről, miszerint a kórházban elhaló katonai egyének eltakarittatásaért 
csak oly igen egyszerű dij számittassék, milyen az elhaló egyes sze
gény sorsú polgárok temetése után szokott vétetni.

1855. május 26., 19. se. A kebelbeli tiszt, irgalmas szerzet 
által benyújtott folyamodvány felolvastatván, mely szerint az 185%. 
évre kivetett 16 frt 15% pkrt tevő városi adót eleugedtetni, jöven
dőre nézve is a városi adófizetés alól magát fölmentetni kéri. Mire 
nézve végeztetett: „Elismertetvén, miszerint a folyamodó szerzetesház 
a szenvedő emberiség mellett közhasznú szolgálatokat teljesít, ennél
fogva tett kérésének hely adatván, nemcsak a folyamodványba ki
tett 185‘%-dik évi 16 frt 15% pkrra terjedő városi adó megfizeté
sétől fölmentetik, hanem jövendőre is attól mentesnek kijelentetvén, 
a városi közönség javára irányzott folytonos közszolgálata a folya
modó szerzetnek ilyképen méltó elismerésben tartatik. Miről Pauer 
János adó tárnok ur maga miheztartása végett tudósittatik. — 185 9.
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jul. 13., 10. ss. a. A nagytekintetü cs. kir. megyei hatóságnak f. 
évi 6486. sz. alatti, a csatatéren megsebesült, s megbetegedett ka
tonák fölötti gondoskodást tartalmazó s felhívó kegyes rendelete a 
ezbirói hivatal által f. évi 4449. sz. a. közöltetvén, felolvastatott. 
Ennek folytán felolvastatott a háború idejére alakult bizottmánynak 
f. évi jun. 24-röl 371. sz. a. felhívása, s ezek után a községi kép
viselőség a felsőbbi kegyes felhívásnak eleget tenni óhajtván, az ir- 
galmasok koródájában szabad rendelkezése alatt álló 3 betegágya t 
ezennel készségesen oda ajánlotta, kész lévén az azokbani 8 betegei; 
ápolandani. — 11. sz. a. Plgrmstr ur a 10. sz. a. határozat folytán 
3 beteg részére átengedett ágyra nézve az irgalmasok perjelével ér
tekezvén, jelenti, mikép a tisztelt szerzet semmi bizonyos fizetés kí
vánás iránt nem nyilatkozott, e részben a községi ajánlatot elfogad
ván. Mire nézve haiárostatott: „A községi képviselőség a .tisztelt 
irgalmas szerzet részére a katonai kórházakban szabály szerint fize
tendő betegápolási költségviselést meghatározván, e fizetés mindazon 
időkre, melyekben az idehelyezendő betegek ápoltatni fognak, fel
számítás mellett utalványoztatni és kifizettetni határoztattak.“

Jul. 19., 14. ss. A magas httósg f. évi és hó 11-ről 3712/p. r. 
sz. a. kelt kegyes rendeletét a szbirói hivatal f. évi 4582. sz. a. 
oly hátirattal közölvén a plgrmstri hivatallal, hogy arra nézve egyet
értőig a községi képviselőséggel kedvező nyilatkozat adassák. Ezen 
magas rendelet, mely eredeti német szövegben, egész hoszszu terje
delmében a városi jegyzőkönyvbe bevezetve van, felolvastatván, is
mételten kimondotta a képviselőség, miszerint a sebesült, vagy beteg 
katonáknak részére a város szabad rendelkezése alatti, az irgalmas- 
rendház koródájában létező 3 ágyat ajánlja oda, melyekbe 3 beteg 
befogadását és gondos ápoltatását újólag nyilvánítani édes kötelméül 
ismeri.

Ezen rendház gondos perjele, Ürghe Imre, a nagy rendalapitó, 
Istenes Sst. János iránti kegyeletet szerzeteseinél és a hívek előtt 
is emelni, tiszteletét terjeszteni akarván, 1859. okt. 12-kén az iránt 
folyamodott a megyés főpásztorhoz, Peitler A. Jóssefhes, engedtetnék 
meg neki, miszerint a rendház borromei ss. Károly védlete alatti 
jókora kápolnájában Istenes Sst. János tiszteletére egy mellékoltárt 
állíthasson. E kérelemnek az áldott emlékű főpásztor az említett 
évi okt. 14-kén sz. örömmel adott helyt. A díszes mellékoltár csak
ugyan el is készült, és annak czimképe valóban mély tiszteletre ra
gadja a szemlélőt az Isten ezen nagy és kedves szentje iránt, ki a 
szenvedő emberiség javára oly derék és jeles szerzetet alapított. — 
Ezen jeles perjel, utóbb a rendtartomány főnöke lett s mint ilyen 
„Ürghe* nevét „Ferencsfi*-ve változtatta. A királyi kegy fényes ér
demeiért a Ferencz József rend lovagjává emelte őt.

Az említett kápolnában a szerzetesek és hívek részére napon
ként olvastatik reggel sz. mise. Az újabb időben volt itt egy öreg 
áldozár, Schramek Vincse F., aki H. Brodában (Morvaország, Hra·
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dischi kerületben) született 1817. ápr. 4-kén. A rendbe be
öltözött Pozsonyban 1841. márcz. 20. E városban tette le a rendi 
fogadalmat is 1844. aug. 11. ; okleveles gyógyszerészeti mester lett 
Bécsben 1847-ben, s 1865-ben pappá-szenteltetett Szathmáron. A vá- 
czi rendházban egy ideig alperjel és a betegek lelkiatyja s kitűnő 
zenész is volt. — Ő előtte ily minőségben működött itt Pásztori Sa
lamon áldozár, sók-szelőczei születés. Rothenburg alatt e szerény mü 
Írója több évig gyóntatója volt e kolostor szerzetesei s cselédeinek. 
Az újabb időben számos éveken át egyházmegyei papok teljesítet
ték a sz. szolgálati tisztet. így Müller Mihály, átelienben lakott, 
székesegyházi kanonok (1852—1882); ennek elhunyta után pedig 
Virter Bertalan, ugyanezen egyház örkanonokja (1863 — 1886) s vál. 
novi-i püspök; kinek utódja lett halála után Füzy István váczegyház- 
megyei nyugpap, Füzy Szánts dónak, az irgalmas-rend tartományi főnö
kének testvére. — Mikép föntebb láttuk, ezen rendházat 1778-ban gr. 
Migazzi Kristóf (de Vaál és Sonnenthurm) bibornok, hécsi érsek s váczi 
püspökség admtra, és Kreutzer Ábelon irgalmas-rendi tetvér, orvos
tudor alapították. Alapitványszeriileg ápol 12 beteget. Alapitványos 
betegágya van 12. Gr. Nádasdy Paulai Eerencz ő nmlga, mint ke
gyelmesen kinevezett kalocsai érsek 1845-ben 5000 vfttal egy ágyat 
alapított. Ezenkívül még 2, vagyis öszszesen 3 teljes alapitványu, 
a többi 9 pedig csak apróbb jótéteményü öszszegekkel segélyezett 
ágy, és igy vannak nem teljesen alapított beteg-ágyai is kórodájában. 
Az 1886-ki év lefolyása alatt, vallás- és nemzetiségi különbség nélkül, 
fölvétetett 191 férfi, meghalt a gyógykezelés alatt 9; g}'ógyitva el
bocsáttatott 183; ápolás alatt maredt 1887-re 10; ápolási napok 
2717. És igy ezen kolostor, mely a magyar, irgalmas-rendi tartomány 
14 háza közt időrend szerint VÍII-dik, keletkezése óta sz. hivatását 
híven követve, napjainkig igen jelentékeny számú betegeket ápolván, 
igen fényes érdemekkel tette tiszteletre méltóvá az irgalom e jeles 
telepét. E rendházban jelenleg 5 szerzetes szolgálja a szenvedő em
beriséget: 1 főorvos, aki egyszersmind első beteg-gondnok ; 1 alorvos; 
egy fő- s egy algyógyszerész, akik egyszersmind a 2. s 3. beteggond
noki tisztet is teljesítik, valamint egyikök a házi gazda és kulcsár- 
ság gondjait is viszi. — Van a rendháznak hivatásának megfelelő 
könyvtára is, a mely tehát jó részben orvosi és gyógyszerészi mü
vekből áll.

Amint már az előadottakból kitűnik, ezen kolostor főnökei ke
letkezése óta ezek voltak: 1) Kreutzer Abäon orvos-tudor, sok évig 
a város physicusa s több intézet orvosa. 2) Kuttner Ivó; o kettőnek 
kedves arczképe ott diszlik az étterem falán. 3) Riegl Damián. 4. 
Raymund JoaJcím. 5) Weber Caesar. 6) Ürghe Imre, aki mint kiérde- 
mült tartományi főnök, meghalt 1883. nov. 14-kén, élte 66. évében, 
Rákos-Palotán. 7) Rothenburg Archangyal. 8) Bokor Klarencz, a rend
tartományi tanácsosa, sebészeti és szülési mester (Budapest, 1862.) 
jeles és szorgalmas orvos. Született Somorján, Pozsony-megyében
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1831. jan. 22., beöltözött 1848. sept. 30. Budán, a rendi fogadalmakat 
letette 1855. jan. 4. u. o. — 9.) Szeitl István Szervácz, szül. Váczou 
1852. jul. 16., beöltözött 1868. május 8. Pozsonyban, a rendi foga
dalmakat letette 1875. aug. 20. Zágrábban. Orvos-tudorrá elömozdit- 
tatott Budapesten 1882. évben. Jeles és szorgalmas gyakorló orvos 
is, kit a jó Isten a szegény szenvedő emberiség javára sokáig él
tessen ! . .

E nemes város kebelében virágozzék a könyörület és irgalom 
e derék telepe is. Istenes Szt. János szerzetes fiait ékesítsék a sze
lídség, alázatosság, áhitatosság, jámborság, istenesség, önmegtagadás, 
a szerzetesi jó fegyelem és erények; az irgalom és könyörület sz. 
érzetei lelkesítsék és a rendalapitó szelleme uralkodjék közöttök és 
áldása legyen velők örökön-örökké! . . .

E) Az angol-kisaszszonyok rendházának története,
1. §. E v á r o s b a n  M á r i a  T e r é z  á l t a l  t ö r t é n t  l e t e l e 

p í t  é s ö k.

A nagy főpásztor, gr. Migazzi Kristóf, bibornok, bécsi érsek és 
a váczi püspökség admtra, az angol kisaszszouyokat és ezek növen
dékeit 1770. május 13-kán a budai királyi vár azon részébe ünnepé
lyesen bevezette, a melyet nekik Mária Terézia királynő kijelölt, 
aki egyszersmind ezen évi január 10-kén Bécsben kelt s 14 pontra 
terjedő, hosszas tartalmú alapítványi okirattal látta el őket, mely
nek másolata a váczi püspöki irattárban őriztetik. Ezen okmányban, 
mely latinul vau fogalmazva, még azon napok rendje is bennfoglaí- 
tatik, a melyeken gyónni és áldozni lesznek kötelesek; úgyszintén 
előirvák nekik abban egyéb áhitatosságaik is, valamint kitüzvék az 
alapítókért végzendő imák is.

A sz. Eerencz-rendi váczi kolostor I. Naplókönyve szerint, 
1777. jun. 10 kén az angol-kisasszonyok a budai várból Váczra köl
töztek a nevezett bíboros főpap közbenjárására, akinek szék házában 
időztek ezen évi aug. 22-kéig, s 23-kán átmentek azon társodába, 
melyet e bibornok ő főrnga a nemes ifjak részére alapított; de innét 
ezek már előbb áttétettek a részökre emeltetett tápintézetbe (Con
victus) a diadalkapu közelében. Eszerint hát a püspöki székházból 
a. mondott napon azon épületbe költöztek át, melyben jelenleg a 
siketnémák intézete létezik, de erre előbb a 2-dik emeletet rakták, 
s igy lett ez akkor két emeletes s jól berendezett tanépiiletté. Ezen 
ren(l,házban, mikép már föntebb is érintők a helyi hitszónok-rendiek 
kolostora történetében, a sz. szolgálatokat két sz. domonkos-rendi 
atya végezte német nyelven. — Egy, 1872. ápril 3-ról kelt s Zerdahelyi 
Gábor püspöki helynök által kiadott német okmány szerint, ezek
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lettek itt az angolkisasszonyok rendkívüli gyóntatóiul kinevezve: 
Kázmér atya, a kegyes-rendi társház alfőnöke; Michna Athanáz atya, 
vasárnapi hitszónok a sz. Ferencz-rendieknél; Genner Gáspár ur, a 
szentirás tanára a papnöveldében; rendes pedig főtdö Tiller József 
székesegyházi kanonok s plébános sz. Miklósuál.

2. §. E g y é b  e z e n  r e n d h á z r a  v o n a t k o z ó  e s e m é n y e k .

Az angol-kisaszszonyok itt léte alatt többen voltak, kik ezen 
oly érdemes intézetbe beléptek, vagy ott beesküdtek. így 1780. 
márczius 12-kén vétetett föl a szokott vizsgálat megtartásával a 
bécsi születésű Saagmüllerin Eleonora kijelöltül (Candidata pro Ins
tituto Domicellarum Anglicanarum), kinek atyját Berchtold-, s anyját 
Schöfferin Borbálánálhitták. A kijelölt 2ö. évében volt ekkor. Az 
ide tartozó két kikérdező akta apró német betűkkel van írva, s az 
egyik alatt Eszterházy Pál püspök s általános helynök neve olvas
ható, aki mindkét okmányt irta. — 1784 ben Heidrichin Anna, ki 
Eremauer-ban született, atyja József s anyja Brittin Erzsébet volt, 
34 éves korában a fogadalom-tételre nézve 13 pontra megfelelvén, 
valamint Fallconncr Jozefa is, budai születés, atyja Ferencz, anyja 
Entersin Borbál, élte 20. évében beesküdtettek. E két német irat 
1784. nov. 30 kán, kiadatván, Zerdahdgi Gábor titopolitáni püspök, 
Tiller József váczi kanonok s Kajtár Miidós püspöki titkár irvák alá 
azokon. Az előbbinek, azaz: Heidrichin (Iíeyelrich) Annánalc saját
kezű esküformája németül írva máig is fönn van a püspöki irattárban. 
Ezen beesküvés másolata a váczi angol-kisaszszonyok főnöknőjének 
megkérdezése mellett 1784. nov. 30 kán kiadatott. — 1785. dec. 8-kán 
esküdött be Phillips Anna angol-kisasszony Váczott. A beeskiivési 
okmány igen jó német Írás egy iv negyedrétének egyik oldalán. Ezen 
beesküvés a mondott napon Zerdahelyi püspök ő mlgnak kezeibe 
lön letéve.

3. §. A v á c z i  a n g o  1-k i s a s z s z o n y o k  v a g y o n á n a k
b e v a l l á s a .

A Mária-intézet angol szüzei házának semmi más földjei sin
csenek egy kerten s ebben egy házacskán kívül, melyben a kertész 
lakik a majorosáéval; ha ezek ellátása levonatik, mitsem gyümöl
csöz. Az alapítványi tőke a mnlgu m. kir. kamaránál van elhelyezve, 
mikép az 1770 jan. 10 kén kiadott alapítványi iratból kitűnik, és a 
kamat most mára Pesthez közelebbi Budán a sóhivatalban fizettetik, 
és pedig 4°/0. Az angol-kisaszszonyok alapítványi tőkepénze 48,000 frt, 
mely öszszeg évi kamata 1920 frt. Az alapitványos leánykák javára 
tett 43,000 irt évi kamatja 1720 frt. — A táncz- és rajzmesterekre 
tett alapítványnak, 5000 frtnak, évi kamata 200 frt. — A házmester, 
sekrestyés, olaj, kápolnai viaszgyertyák 5000 frtnyi alapítványának
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évi kamata 200 frt. — Szt. Domonkos rendi két áldozár javára tett
10,000 frtnyi alaptőkének évi kamata 400 írt. — A nmlgú m. kir. 
kamarától deputatum címén kap évenként az ó budai uradalomból 6 
mázsa sót s 80 pozsonyi mérő gabonát (=  83 frt 30 kr). — Dióst) 
Zsófia volt clarissa apáczától, most pedig már angol-kisaszszonytól 
kap évenkint 200 frt fizetést. — A nmlgú özvegy gr. Zichynőtől 
Kinszky Anna angol-kisaszszonyért kap évenként 180 frtot. Az évi 
jövedelem öszszege tesz 4903 frt és 30 krt.

Vannak pedig a következő Iciudásai: az angol-kisaszszonyok 
ellátására 1920 írt, a 8 alapitványos nemes leánykák eltartására 
1720 írtok; a 6 cselédre, 1 szakácsnő, 2 szolga, kertész stbre, ezek 
élelme s fizetésére 590 frt ·, általán véve kimegy évenként 4230 frt. 
— Kegyes kiadásokra: 2 sz. domonkosrendi papra, gyóntató és hit
szónokra 400, sekrestyésre 70, viasztyertyákra 34, lámpaolajra 30, 
a nagyobb ünnepélyekkor zenészekre 15, miseborra 10, a sz. szerel
vények s ruhákra 24, töményre 4 írtok. — Az épületek föntartása 
s kijavítására, és ugyan: a kápolna tatarozására 24, a ház kijaví
tására 86 írtok és 30 krok. — Más részletes terhek és költségekre·. 
postára 40, különféle szegényeknek alamizsnára 20, alkalmatosságok 
és szállításokra 12, iskolai ajándékokra 15 írtok. — Az évi kiadás 
öszszege 5014 frt 30 kr. — Az angol-kisaszszonyoknál semmi tá r
sulat és gyógyszertár sincsen. Kelt Váczon 1785. ápril 18. Lechfeldi 
Mária Ludovica ekkoron az angol-kisaszszonyok főnöknője (Oberin 
des Institut Marie in der K. K. Stift zu Waitzen, mpr. — Az a.á- 
irás szép német kéziratot tüntet elő, mig maga a bevallás latinul 
van fogalmazva.)

Az irat végén megjegyeztetik: „Ami fölül kiadatik, az alapít
ványon kívüli, bennlakó, fizető leánykáktól begyülekező jövedelem
ből szokott pótoltatni. Az ellátásért fizető leányok számát meghatá
rozni nem lehet, mivel némelyek az év folytán jönnek és elmennek.“ 
Ez az egész, mit az egykor Váczon a leányneveléssel foglalkozott 
angol-kisaszszonyok intézetének történetéből előadhattunk, miután 
azok itt csak 8 évig fáradoztak a nevelés és tanítás rögös ösvényéi; 
mert 1785-dik évben már királyi rendeletre Pestre kelle átköltoz- 
niök az ott is eltörölt sz. domonkos-rendiek kolostorába, melyben 
máig is sz. buzgalommal teljesítik fölséges hivatások oly üdvös kö
telmeit . . .

Legyen azon angol-kisaszszonyoknak is, kik egykor e nemes vá
ros kebelében, habár csak nehány évig, a leányneveléssel és oktatással 
foglalkoztak, áldásban emlékezetük mindazok előtt, kik a valódi ér
demeket becsülni tudják! . . .
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tf) A szeretet nővérei, máskép panlai Szt. Vincze leányai.
1. §. E z e n  k e d v e s  i n t é z e t  k e l e t k e z é s é n e k  t ö r t é n e t e .

Azon ház, melyben a szeretet nővérei elhelyezvék, előbb iskola- 
épület volt, melyet püspöki engedély mellett Würth Sál. Ferencz 
váezi székesegyházi kanonok (1737—1776) a várostól megvett 1500 
írton, azt folépittette s végrendeletileg az ápoldának hagyományozta, 
melynek alapítványait a többi közt Martonyi Pál (1737—1769) és 
Szappantsy Márton (1721—1750) kanonokok gyarapították. Ezen 
ápoldának, melyben az előrehaladott kor s az élet különféle viszon
tagságainak súlya alatt megtört munkaképtelen szegények s minden 
más emberi segélyt nélkülöző betegek és nyomorékok nyernek ingyen 
menhelyet, ápolást és élelmezést, a váczi püspököknek s az itteni 
székesegyházi káptalan egyes tagjainak bőkezűsége vetette meg még 
a múlt században alapját, s hogy az mégis kizázólag „püspöki sze- 
gény-ápoldá“-nak neveztetik, ennek oka az, mert annak föntartásához 
a váczi püspökök részint termény-, részint készpénzbeli adományaik
kal évenként teljes készséggel járultak, utóbb pedig járulni kötelez- 
tettek is.

A nagy alkotásai miatt a váczi egyházmegyében halhatatlan 
emlékű gr. Migazsi Kristóf bibornok, előbb váczi püspök, utóbb bécsi 
érsek és egyszersmind a váczi püspökség administratora, ezen inté
zetet nemcsak maga segélyezte, hanem az 1780. évben kiállított — 
s az akkori uralkodó, Mária Teréz királynő fölterjesztésére VI. Plus 
pápa által még azon évi aug. hó 8 kán helybenhagyott, és II. József 
császárnak 1781. évi január hó 12-ről kiadott, s a m. kir. httóta- 
nács azon évi sept. 10-rői Pozsonyban 5782. sz. a. kelt intézvénye 
mellett a váczi székes-káptalanhoz leküldött legmagasabb leiratával 
főkegyurilag is megerősített alapító-levélének VI. pontjában a váczi 
püspöki javadalomban] jogutódait is kötelezte, hogy ezen ápolda ke
gyes czéljainak elérésére a püspökség jövedelmeiből az akkor forga
lomban volt pénzérték szerint évenként 500 frtot kiadni tartozzanak.

Az 1811. évi pénzválság után azonban az 500 pírt helyett a 
püspöki uradalom az akkor forgalomba jött pénzben 500 vfrtot ki
szolgáltatni, és mai napig is csak annyit, vagyis o. é. 210 frtot, és 
igy az eredetileg 500 pfrtban megállapított illetménynél 315 írttal 
kevesebbet szolgáltatott k i ; és ha mégis az ápolda időszerinti igaz
gatói ezen illetménynek- az eredetileg megállapított értékre, vagyis 
500 pfrtra való felemelését még akkor sem kérelmezték, midőn már 
a püspöki uradalom a fölebb említett Migazzi-féle alapítólevélben 
foglalt egyéb kegyes czélu alapítványokat az eredetileg megállapí
tott pengő-pénz értékben kezdte kifizetni, ez csak abban lelheti ma
gyarázatát, mert a püspöki uradalom ezen ápolda föntartásához, és 
pedig, mint azt az ápoldának 1821. évig viszszamenő számviteli 
könyvei igazolják, — a püspöki szék üressége idején is, — a fölebb
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említett 210 írton felül még terményeket is szolgáltatott ki évenként, 
melyeknek mennyiségét az elhunyt kegyes emlékű főpásztor, Pettier 
A. József még újabb járadékokkal is nevelvén, ezeknek értékével a 
készpénzbeli illetményből viszszatartott 315 írt kiegyenlítettnek 
tekintetett.

A püspökuradalmi számvevőség által öszszeállitott kimutatás 
szerint ugyanis a püspöki uradalom 1880. évig az ápolda orvosának 
díjazásához évenként 6 pozsonyi mérő búzával, 12 pozsonyi mérő 
rozs- és 4 öl fával, az ápoldai gazda fizetéséhez 6 pozsonyi 
mérő kétszeres gabonával és a szegények ellátásához a 210 irt kész
pénzen felül még 12 pozsonyi mérő rozs- és 4 öl fával járult. — 
Midőn pedig az áldott emlékű püspök, Pettier A. József ő nmlga a 
szegények és hetegek gyöngédebb ápolása és kielégítőbb ellátása cséljábcl 
az intézet gondozására az 1880. évben a gráczi anyaházból az irgal
mas-nénék neve alatt ismeretes, keresztény szeretetnek leányait hívta 
meg, az átadás és átvevés föltételeit kölcsönösen megalapító szerző
dés IV. pontjába azon kötelezettséget foglalta be, mely szerint a 
püspöki uradalom az ápoldabeliek ellátására, az annyiszor említett 
210 frton felül, még 6 pozsonyi mérő búzát, 6 pozsonyi mérő két
szeres gabonát, 24 pozsonyi mérő rozsot, 18 öl fát, 6 akó bort, egy 
darab kibizott öreg és két darab javított südő-sertést, 500 fő ká
posztát és 300 darab fehér-répát tartozik évenként az irgalmas-nénél·: 
rendelkezésére bocsátani.

És itt megjegyezzük, bogy ezen szerződésileg megállapított, 
illetményekbe beszámolva van mindaz, amit a püspöki uradalom, akár 
készpénzben, akár terményekben az ápoldának, az ápolda orvosának 
és az ápoldai gazdának az 1880. évig kiadni szokott és kötelezte
tek; s bogy ennek folytán az intézet orvosát díjazni az irgalmas- 
nénék kötelessége lett; külön gazdára pedig az intézetben többé 
szükség nem lévén, ennek állása beszüntetve lön; és így az irgalmas 
nénékkel kötött szerződésből, melyet alább fogunk közölni, a püspöki 
uradalomra újabb teherként csakis 10 öl fának, 1 darab kibizott 
Öreg, és 2 darab javított siidő-sertésnek, 500 fő káposztának, 300 
darab fehér-répának, és a szegények között heti részletecskékben, 
vagy orvosi rendeletre máskor is kiosztandó 6 akó bornak évenkénti 
kiszolgáltatása háramlott.

Az intézet gondozását, melyben ezelőtt, a vácz-alvárosi plébá
nosnak, mint igazgatónak, és az intézet orvosának felügyelete alatt, 
a szegényeket és betegeket egy az intézetben lakott és ott teljes 
ellátást nyert családos világi egyén ápolta és élelmezte, 1880 dik 
évi október-hó 1-sö napján három irgalmas-néne vette át 12 szegény
nyel, mert ellátni csakis ennyit köteleztetnek, de takarékosságuk, önmeg
tagadásuk és ügyszeretetük már is lehetségessé tette, hogy jelenleg nálok 
15 szegény és elaggott nyer tiszta és egészséges menhelyet, teljes 
ellátást, szerény, de az évszakoknak megfelelő ruházatot, gyógyszert, 
ingyen gyógykezelést és kifogásolhatlan gondos ápolást. Elmondhatni,
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hogy kezelések alatt az intézet minden tekintetben oly kedvező át
alakuláson ment át, mely mindenkit, ki az intézetet az áldott lelkű 
jó nénikék itteni letelepedésük előtt látta, és igy annak múltja és 
jelene között összehasonlítást tud tenni, kellemetesen lep meg . . .

2. §. A V á c z i i r g a l m a  s-n ő v é r e k  s z e r z ő d v é n  y - i r a t  a.

Lássuk már ezen, a füntebbi sorokra is világot derítő szerződ- 
vényt, mely a váczi derék és érdemdús nőegylet gondoskodása alatt 
álló gyermek-óvoda átvételére és a nyomorék-betegek püspöki házá
nak vezetésére meghívott, paulai Szt. Vincze irgalmas-nővérd által, 
akik a keresztény szeretet leányainak is neveztetnek, a nmlgú és főtdő 
Pettier Antal József váczi püspök ur jóváhagyásával, egyrészt az 
elaggottak és betegek ápoldájánaki elöljárósága, és másrészt Gráczban, 
az Osztrák-Magyar monarchia területén létező fönt nevezett nővérek 
látogatója közt, a missió-gyiilekezet főtdő látogató urának és az 
irgahnas-nénék igazgatójának beleegyezésével, az itt következő föl
tételek alatt megköttetett:

„I. E szerződ vényben a püspöki ápolda vezetése Vaczon, vala
mint a kisdedóvodáé is, az irgalmas-nővérekre bizatik, és minthogy 
Váczon általában a magyar nyelv van használatban, megkivántatik, 
hogy az itt alkalmazott nővérek a magyar nyelvet bírják. — II. A 
Váczra küldött irgalmas nénék uti-költségeit az ápoldai intézet fogja 
vinni. — 111. Az itt behelyezett három nővér az ápoldában kellően 
berendezett lakást kap és agyi meg asztali ruhával, azaz: lepedőkkel, 
vánkoshuzatokkal, asztalterítők’ és kendőkkel elláttatni fognak. —
IV. A három irgalmas nővér föntartására, valamint az ápoldai sze
gények ellátására, nekik a következő javak biztosíttatnak:

1. Az ápoldai tőkepénzek kamataiból éveként 1200 frt o. é. — 
2. A váczi székesegyházi káptalan kezelése alatt lévő Kollonitz-féle 
alapból évenként 200 frt o. é. — 3. A püspök-uradalmi pénztárból 
készpénzben 210 frt o. é. — 4. Ugyanazon uradalomtól élelmiekben: 
8 azaz: nyolez kila búza; 28, azaz huszonnyolez kila rozs; 6, azaz 
hat akó bor; 1, azaz egy hízott, sertés; 2, azaz két javított südő- 
sertés; 500, azaz ötszáz fej káposzta; 300 darab fehérrépa. — Az 
ápoldaiak tápláléka lészen: .reggel. leves vagy kávé, vagy talán föl
váltva; délben: leves, főzelék, hetenként háromszor hús; este: leves 
és szükség szerint kenyér. Minden vasár- és ünnepnapokon egy kevés 
bor. — f). Hasonlókép a püspöki uradalomtól az irgalmas-nénék éven
ként 18 öl tűzifát kapnak. — 6. A kisdedóvoda föntartására, az illető 
tényezőkkel kötött szerződvény folytán kapnak az irgalmas-nővérek 
évenként 200 frtot o. é. — Azonfelül a kisdedek szolgálóját a  nő
egylet jutalmazza, és ezen egyletet illeti a kisdedóvoda fűtésére 
megkivántató fáróli gondoskodás.

V. Ezen állandó szerződvénynél fogva küteleztetnek az irgal
mas-nővérek: 1. a kisdedóvoda vezetését egy szakismerő irgalmas-
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nénére bizni. — 2. A rájok bízott nyomorultakat kellőleg gondozni, 
rólok anyailag gondoskodni, őket a vallásos érzet- és az isteni féle
lemben megerősíteni, ugyanokét illően élelmezni, fehér- s egyéb ru
hákkal ellátni. — 3. Kötelességük az orvosi segély, valamint a gyógy
szerek költségeit födözni, az elhunytakat eltemetni, főképen mindig 
odahatni, hogy az intézet mindig jó állapotban, amint az irgalmas- 
nénéknek leltárilag átadatott, föntartva maradjon.

VI. Eleinte az ápoldába 12 szegény vétetik föl, később a ta
pasztalat fogja megmutatni, vájjon ezen számot megnagyobbítani 
vagy kisebbíteni lehetend-e és kell-e.

VII. A főnöknőt illeti; az ő belátása szerint a szükséges szol
gálati személyzetet fölfogadni, bérrel ellátni, elbocsátani, és ő a 
házirendre nézve úgy fog intézkedni, hogy az ápolda szegényeinek 
minden 14 napban csak egy kimenet engedtessék meg.

VIII. Az ápolda átadásánál az öszszes házi szerelvények lel
tárilag följegyezvék, és azon esetben, ha valaha az irgalmas-nénék 
ezen intézetet elhagyni akarnák, köteleztetnek az átvetteket, a leltár 
szerint, használható állapotban viszszaadni.

Esen határozatlan időtartamra kötött sserződvény 1880. ókt. 1-jén 
lép érvénybe, és aztán egy Írott tudósításban mindegyik szerződő 
félnél félév lefolyása alatt kicseréltetik. E szeződvény 4 példányban 
állittatik ki, a melyekből egyet a fötdő és nmlgu váczi püspök, a 
másikat az ápolda elöljárósága, a harmadikat, az irgalmas-nővérek 
látogatónője és a negyediket az itteni irgalmas-nénék főnöknője 
kapja meg.

Ezen itt felhozott föltételeknek az illető felek általi kölcsönös 
elfogadása után ezek kötelezik magukat, hogy attól kezdve e fölté
teleknek mindenkor lelkiismeretesen megfelelni akarnak. — Aláirvák : 
Leopoldina Brandiss nővér m. k. paulai szt. Vincze irgalmas-nővé- 
reinek (a keresztény szeretet leányainak) látogatónője. Tanács János 
kanonok m. k. a szt. Miklósnáli plébános Váczon és az ápolda igaz
gatója. — 2681. sz. 1880. DJKr! — E szerződést elfogadjuk és jóvá
hagyjuk, Váczon, Szeptember 18-kán 1880. Antal József püspök m. k.“ 
Mind a három aláíró pecsétjével is megerősítette ezen németül fo
galmazott szerződvényt, melyet mi magyarra téve közlünk itt egész 
terjedelmében. Ezen adatokat az előbb említett ápolda-igazgató ka
nonok ur őnga volt szives velünk közölni. Amiért fogadja őnga e 
helyen is forró köszönetünket . . .

3. §. Az i r g a l ma s - n é n é k  i n t é z e t é n e k  b e s z e n t e l é s e .

A Bold. Szűz szeplőtlen fogantatására szentelt kápolnában, az 
ápolda igazgatója, ngos és főtdö Tanács János ez. prépost, kanonok 
s alvárosi plébános által 1880 okt. 15-kén végzett sz. mise után, 
püspök ő nmlgát az ápolda nagy termébe kisérték a nagyszámú je
lenlevők; nevezetesen: a főtdő káptalani urak csaknem teljes számban ;
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mos tagja, ezek élén a nevezett egyletek elnökei: Benlcár Dénesné 
és Almásy Batha Térés urhöigyek; a tanítói kar, stb. és kiket még 
meg kell említenünk, ismert szerénységüknél fogva, legalább az utolsó 
helyen: a három irgalmas-néne. 0 nmlga elfoglalván helyét, a legmé
lyebb meghatottság hangján kezdé beszédét, és ugyanúgy folytatá is. 
Nem is maradt ez hatás nélkül, nemcsak a természetüknél fogva érzé
keny nők, de még a férfiak szemeiben is könyeket láttunk csillogni...

Ő nmlga beszédje elején emlité, hogy bár máskor is, de kivált 
midőn útja az ápolda előtt elvezetett, az volt már régóta azon leg
forróbb óhaja, vajha az abban lakó szegény elaggottak minél jobb 
gondviselő kezek alá kerülnének! . . Örömére szolgál, midőn ünne
pélyesen kijelentheti, hogy ezen óhaja ma teljesedésbe ment, mit 
nagyrészt a fötdő káptalan közreműködésének, illetőleg az ápolda 
főtdő igazgatója (Tanács János kanonok) fáradhatlan buzgalmának 
köszönhet. Teljesedésbe ment óhaja; mert ime! üdvözölheti e falak 
közt azon áldott lelkeket, kik életök feladatává tevék egyrészt: se
gíteni ott, ahol legnagyobb a szükség, vigasztalni ott, hol a keblekből 
legnagyobb és gyakori jaj-szó hangzik, letörülni a könyeket, hol 
azok a legsűrűbben hullanak az arezról, melyen észrevehető nyomo
kat hagy hátra az ' idő, nyomor, csapás, fájdalom, bánat, betegség; 
. . . életök feladatává tevék másrészt: a fogékony gyermekek keb
lébe csepegtetni a hit, vallás, erkölcs elveit, megadva nekik a világ 
által megkívánt képzettséget is, ekként minél tökéletesebb gyerme
keket nevelni a családnak, egyháznak és hazának, üdvözli őnmlga 
e jó lelkeket, kik a világ Megváltója útmutatásaként gyakorolják 
az irgalmasság lelki és testi cselekedeit, nem szóval és pusztán 
részvéttel, mint mainapság sokan, hanem tényleg: nem kérve s várva 
jutalmat, elismerést a világtól, egyedül az Istentől és saját öntuda
toktól ; hogy az Isten s felebaráti szeretet magasztos parancsának 
eleget tőnek . . . Üdvözli őket ö nmlga, kik nemes hivatásuk egy- 
részének az ápoldában, másrészt pedig a helybeli t. nőegylet meg
bízásából a kisdedóvodában felelhetnek meg. Istentől, „akitől jön min
den jó adomány és tökéletes ajándék,“ áldást kíván müködésökre, oly 
értelemben, milyenben maguknak működésűk után hőn óhajtanak.“

Ezután az ápoldai szegényekhez fordult ő nmlga s kéri őket: nyu
godjanak meg a gondviselés határozatában, aki sanyarú sorsot mért rá- 
jok. Isten, ha bizalomteljesen fordulnak hozzá, megvigasztalja őket, s 
megvigasztalják őket hű, leendő ápolóik, mindig — az irgalmas^nénék. 
Kéri őket, hogy béketürés s egyetértés által tegyék könnyebbé azok ne
héz föladatát. Mire nézve rájok is leesdi ő Nmlga az Ég áldását! . . .

Igen megható jelenet volt az is, midőn, amint ő Nmlga beszé
dét bevégezé, az irgalmas-nővérek térdre estek előtte és ismételve 
kérték atyai áldását. 0 Nmlga a kedves nénék nyilvánított, óhajára 
megáldván a lakosztályt, elhagyta az ápoldát. — Az ebbeni ünne
pély bevégeztével, a jelenvolt nőegyleti tagok, s ezek béreimére
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ngos és főidő Tanács János prépost-kanonok ur és mások is az ír- 
galmas-nővéreket a közellevő kisdedóvodába kisérték el. Ott várta 
már s örömmel fogadta őket a szép számú kedves apróság csoportja, 
melyet a nevezett ügybuzgó kanonok ő nga meleg szavakkal ajánla 
az uj tanítónő, a kpdves testvér, figyelmébe, és hogy jó vallásos szel
lemben nevelhesse s hogy a szülők ama kedve3 csemetéi az Ur kert
jében e földön majdan jó, szép és nemes cselekedeteket gyümölcsöző 
fákká nőhessenek fel. (Ld. Váczi Közlöny 41. sz. okt. 10., 1880.)
4. §. E z e n  i n t é z e t r e  v o n a t k o z ó  e g y é b  i s me r t e t é s e k .

Kezdetben volt 2 ápoló nővér, kikhez két hét múlva járult még 
egy nénike, és volt egy óvodás. 1882-ben már volt 2 iskola-nővér, 
kikhez 1884-ben 1, 1885-ben 1, 1886-ban 1 s 1887-ben is 1 járult. 
1886/7-ben az uj iskolában, vagyis az u. n. középvárosi hat-osztályu 
leány-tanodában a következő iskola-nénikék tanítottak: Kovács Sarolta 
Vilma az V. és VI.; Fialta Euphrasia Ágnes az I. osztályú nőipar
iskolát; Martincsek Margit Francisca a IV.; Schiberna Jozefa a II. 
és I I I . ; s Szkicsák Felicitás Vincentia az I. osztályokat vezették. 
A 6 osztályban tanító nénikék mindnyájan tanítják a kézimunkát is. 
Az I. női ipariskolában 188tí/7. tanévben csak 11 tanulónő volt, s az 
1887/s. tanévre megnyílik a II. osztály is. — Az óvodás uéne után 
200 írt o. é. járt a jótékony nőegylet részéről; de ez látván a né
niké sikeres működését, ezen öszszeget 50 írttal megtoldotta, s a 
leány-tanoda 6 osztályában tanító nénikék után is fejenként 250 irtot 
űzet a város, s ugyanennyit az u. n. női ipariskola 2 osztályában 
tanító 2 nővérek fáradalmaiért.

A kisdedóvodába, mióta ott a nénike tanít, számosán járnak a 
kicsikék, még az izraelita családokból is, s oly jól esik hallani, 
midőn a „kedves testvér,“ amint a nénikét nevezni szokták, ajkaikról 
hangzik; oly jól esik látni, midőn a kis ártatlanok a jó nénikét ama 
megható szeretettel körülveszik, hozzá oly édesdeden ragaszkodván. 
Amint már föntebb is említők, az ápoló nővérek gondozzák az elag
gottakat, akik jelenleg 15-en vannak, t. i. 4 férfi (ezekből három 
elagott elemi néptanító) és 11 nő, pedig csak 12-re van téve alapít
vány. — Mig a kápolna elkészülve nem volt, a szomszédos sz. Ee- 
renczrendiek templomába jártak sz. misét hallgatni és áldozni. Gryón- 
tatóik voltak eddig: Virter Lajos kanonok, Hegyi Antal püspöki ti t
kár és jelenleg Kanda István kanonok. Hegyi Antal titkár ur ta r
totta nálok több éveken át a napi sz. misét s letenyéket vasár- és 
ünnepnapokon, ö  hozta be nálok a szép májusi ajtatosságot is ; ő 
tartotta ezt naponkint, amidőn a szép közönség előtt prédikálgatott 
is. 1887-ben Csongrádra lévén plébánossá kinevezve, nálok az isteni
szolgálatot végzi most már ntdő Korpás Pál ur tanfelügyelő a pap
növeldében. A Mária-leányok, kik az ünnepélyekre fehérbe öltözvék 
és fejőket koszorúk díszítik, 30-nál többen vannak. Ezekből már ed
dig testvérjelölt lett 9 és 3 iskolás testvér. — Jelenleg az intézet
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ben van öszszesen 10 testvér, kikből egy a főnöknő ( Vogel Augusta), 
2 ápoló, 1 óvodás, 4 leánytanodai tanító és 2 a női ipartanodában 
oktatgató.

Megjegyezzük itt záradékul, hogy a nevezett derék főnöknő be- 
vezetésök óta vezeti e derék, kettős föladatu intézetet, és hogy a 
rákos-palotai Istvántelken a gyakorlati kertészettel foglalkozók inté
zetét is paulai sz. Vincze leányai vezetik, kiknek főnöknőjök Wenszky 
Eugenia, s ezek itt hatan működnek. — A szeretet nővéreinek csak 
ezen két telepe van még idáig a nagy terjedelmű váczi megyében.

Isten áldása legyen ezen oly üdvös hatású intézeten ; paulai 
sz. Vinczének, a dicső alapitónak, szent szelleme lengjen minden
koron abban; a jó nénikék, a kedves testvérek, az Ég segítségével 
szeressék mindig a fegyelmet, éljenek sz. buzgalommal kettős hiva
tásuknak, haladjanak az áhitat, isteni félelem, jámborság üdvös ös
vényén és teremjék az erények legszebb virágait! . . .

Gr) A Remete Szt. Pál mária-nosztrai szerzeteseinek kolos
torát illető váczi dolgaik ismertetése.

1. §. Ezen  r e n d h á z  b i r t o k v i s z o n y a i  Vá c z o n  
1435—1772. évig.

Az egyetlen magyar eredetű szerzetes-rendet, mely Remete Szt. 
Pálról nevezte magát, a vallástalanságnak Francziaországból szét
áradott átkos szelleme folytán, s azért is, mert az szív- és lélekből 
magyar s volt tőle mit adnectálni, József császár, minden igaz ma
gyarnak és jó kereszténynek mély sajnálatára, eltörölte és birtokait 
behuzatta! — A kedves magyar pálosok számos rendházainak egyike 
volt az u. n. „Tornyait ja “ helyen, mely utóbb „Toronyá“-nak nevez
tetett, Hontmegyében, s Nagy-Maros mezőváros vidékén létezett. 
Ennek Zápolya János magyar király 1538-ban a jeles Szokolya curiát 
adományozta. (V. ö. Annales Paulinorum, Vol. I. pag. 301.) — E 
kolostornak Naszál helység (in villa) mellett és a Gromár-völgyben 
két szőllője volt, a melyek terméséből adandó kilenczed és tizedtől 
a főtdő váczi káptalan 1435. évben kiadott kiváltsági iratánál fogva 
annálinkább is fölmentette, minthogy ezen szerzet vezérfője (Prior 
generalis), sor szerint XVII., I. Ferencz, az „ajlatos“, ki a budahegyi 
hires Szt. Lőrinceröl címzett anyakolostorban székelt, az ő ezen év
ben kelt kiváltság-levelében magát lekötelezve megígérte, miszerint 
mindazon jóknak, miket ugyanazon rend tagjai által a Megváltó ke
gyelme mivelni fog, a főtdő káptalaniakat részeseivé teendi, és egy
szersmind minden héten a „Tornyallyá“ nak nevezett helyen egy misét 
rendel végeztetni a jótevők üdvéért, és azok lelki nyugalmaért. (Ld. 
a V . püspöki irattárban. Másolat. Bubla-Regestrum, 3. 12. pag. 16;)

Az elhunyt Purczlnő még fiának a pálos-rendbe történt lépése 
előtt, ami vagyonából az adósságok letörlesztése után fönmarad, a 
mária-nosztrai kolostorra íratván be, e rendház főnöke az említett
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hagyományozó Özvegynó ingóságainak öszszeirása s elárverezése vé 
gett bizottságott kérvén kiküldetni, az 1770. nov. 29-ki tanácsülés 
e tény eszközlésére Stoclcinger Ferencz és Keller József árvagondnok 
urakat küldte ki. (Ld. Vácz város jkönyvét a 387. sz. a.) — A 
mária-nosztrai pálos kolostor a Fauer-féle vagyonnalc általános örö
köse lett, amint ezt egy, 1771. febr. 8. és 9-kén tartott urszéki ülés 
jkönyvének töredéke mutatja, az e rendház főnöke által a Pauer-hi- 
telezöh ellen hozzácsatolt ügydarabokkal. (Ld. a Bubla-Registrumot 
pag. 9. 372.) — Ugyancsak a nevezett városi jkönyvben, 1771. márc. 
10. ülésen, a 112. sz. a. ez fordul elő: „Kneidinger Antalnak a Tö
rökhegyem szöllője a tdő pálosok mária-nosztrai konventje részére zár 
alá vétetik, ha 14 nap alatt ugyanezen rendháznak a Purczl-féle 
alapból e kolostort, mint örököst illető 88 frt 59 krt lefizetni nem 
fogná a nevezett szőllő-birtokos.“ — 1771. május 17. Purczl János 
házában Caramelli vasas-ezredének Auditora egészen letelepülvén, és 
ott udvart s mindent 2 év óta elfoglalva tartván, mivel e háznak 
is kell a közterhet viselni, azért a nevezett mária nosztrai pálos ko
lostor csak az egyik évre kap házbér-fizetést, t. i. 18 frtot.

A mária-nosztrai pálosoknak Yáczon, a főutczán, egy nagyobb- 
szerü házuk is volt, amint ezt a város jkönyvének ezen két kivonata 
is bizonyítja: 1771. nov. 29. A mária-nosztrai tdő pálosok ezen folyó 
évi okt. 12-kétől keltezve, ő főmga előtt iratilag előadták, miképen 
a múlt évben elhunyt, Yácz város néhai polgára Pauernak özvegye 
végrendelkezése folytán, az ő fiát, tdő Bauer József pálos-rendi atyát 
illető birtokot a mária-nosztrai konvent kapta légyen ezen püspöki 
Vácz városban, tudnillik egy házat a főutczán, a sz. Sebestyén-tér kö
zelében fekvőt; minthogy ezen ház eddig a városi közterhek alá volt 
vetve s igy volna máig is, egyszersmind esedeznek, miszerint ő főmga 
a másképen is a nevezett szerzetesekre szállt házat, ugyanazon ter
hektől kegyesen fölmenteni méltóztatnék, továbbá ő főmga által ke
gyesen ezen folyamodvány közöltetvén, és jóságosán megengedtetvén, 
hogy ezen ügyben az érintett konventtal a tanács egyezkednék, en
nélfogva tekintetbe véve minden körülményt, noha azon terhek, me
lyeket az említett ház évenként vinni és fizetni szokott, egyenérté
kűig 50, sőt 60 irtokra is volnának számíthatók: de nehogy a tanács 
ő főmgnák jóságával viszszaélni látszattassék, a városnak pedig, és 
magoknak a polgároknak valami, ámbár nem egyenértékileg történ
jék, nem többet vélt az esedező konventnak föladni, minthogy ezen 
terhek némi váltságául, melyeknek eddig ugyanazon Purczl-ház alá- 
retve volt, vagy 15 frtot fizessen évenként a nevezett konvent a vá- 
vos pénztárába, vagy pedig azon házba állandóan egy szobát tartson 
főn az átmenő és beszállásolt katonaság részére ama rendház. — 
(Különben lásd ide vonatkozólag a következő egyezményt.)

1772. márc. 10. Néhai Purzl János háza fölötti, mely most a 
tdő mária-nosztrai pálosok konventjeé kivételi, és az aziránti barát
ságos kiegyezés bizonyítványa a polgári terhekre nézve, melynek
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szószerinti tartalma imez: „Mi Vácz püspöki város bírája N. N. és 
tanácsa, emlékezetül ajánljuk jelen sorainkban, jelentvén mindazok- 
inak, a kiket illet, bogy miután a fömgu és föjelességü vaáli és son- 
nenthurni gr. Migazzi Kristóf, a sz. r. e. bibornoka, a sz. r. b. her- 
czege, bécsi érsek, a váczi püspökség admtra, a mi legkegyelmesébb 
urunk engedelméböl, remete Szt. Pál mária-nosztrai konventja, szü
letett Ebenheck örzse házát, ki előbb Bauer Dávidnak, azután pedig 
Purzl János váczi polgároknak hátrahagyott özvegye volt, itt Vá- 
czott kapta volna, mely tudniillik fölülről egy kis utczácska, alulról 
pedig Sticker József háza között feküdt, ugyanazon konvent pedig ő 
főmghoz bocsátott legalázatosabb folyamodványában a legbensőbben 
könyörögne, miszerint azon háza a városi terhek alól kegyesen ki
vétetnék; ő főmga, hogy kegyességét ezen város iránt az által is 
bebizonyítaná, azon folyomodványt velünk közölni méltóztaték, egy
szersmind kegyesen megengedve, hogy ezen kívánatra nézve az érin
tett tdő konventtal barátságosan tárgyalni és kiegyezkedni is lehessen 
nekünk, tekintetbe véve tehát először ő főmgnak több mint testvéri 
kegyeit, a melyeket irántunk mindenkor kiárasztani szokott, a mit 
ezen alkalommal is tanúsított, aztán azon hajlandóságot, melylyel 
azon szent szerzet iránt viseltetik, 200 írtban egyeztünk meg, úgy, 
hogy ezek a város pénztárába befizettetvén, az érintett ház a város 
részéről mindaddig, mig ugyanazon tdő konvent birtokában leend, sza
badalommal éljen s ennek örvendhessen, de úgy, hogy azon házban 
lakó zsellérek, akik különben is mind személyökre, mind vagyonukra 
nézve az adózásnak és más polgári terheknek is alávetve volnának, 
minden ily.terhek viselésére továbbra is kötelezettek legyenek min
denkor, és azokat vinni tartozzanak, és a joghatóság alól sem vé
tessenek ki. Ide járulván az is, hogy ők a tdő konventnak vagy az 
ő zselléreinek, bármely címen, bort és más folyadékokat mérni ki, 
vagy más oly valamit ugyanazon házban tenni szabad ne legyen, 
mi által a város jogai megsértetnének. A mely említett módon kö
tött barátságos szerződvény, és valóban letett és általunk tényleg 
megkapott, föntebb érintett 200 írt fölött, jelen kölcsönös aláírással 
és mindkét fél pecsétéivel erősített bizonyítványt, a mondott tdő 
konvent jövendő biztosításául kiadtuk. Kelt Váczon, 1772. márc. 
16-kán, Gyöngyösy Gergely atya, akkor Szt. Pál első remete rendje 
tdő mária-nosztrai konventjének perjele (P. H.) N. N. a város bírája 
és tanácsa.

2· §· Ug y a n a z o n  t á r g y  f o l y t a t á s a .  1784—1799.
Mikép már föntebb említők, azon házban, melyet néhai Bauer 

Dávid hátramaradott özvegye hagyott végrendeletileg a pálosok mária- 
nosztrai konventjének, és a melyet Migazzi bibornok ő főmga szaba
dalommal látott el, őket a városi tanács háborgatni kezdette, ennél- 
fogvaja konvent akkori perjele ezen bíboros főpásztorhoz folyamodványt 
intézett, miszerint a mária-nosztrai szerzeteseket ezen ház előbbi bir-
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toldása s kiváltsága élvezetébe viszszahelyeztetni méltóztatnék. Ezen 
kolostor 1784. aug. 24-ről kelt eme kérvényét ö főmga válasz végett 
áttette a városi tanácshoz, melyre ugyanazon a napon e tanács kö
vetkezőleg felelt: ,A kérdéses hás amint a polgári terhek alól a vá
ros pénztárába tett 200 frtnyi öszszeg befizetése folytán 1772. évben 
kivéve lön, úgy nem is lesz képes soha kimutatni, hogy az valami 
polgári teherrel nyomatott légyen ; azért nincs oka a tdő konventnek 
ezen dologban valamit panaszul hozni föl; hacsak a gondnokul föl
vett adózót mentessé tenni nem akarja, akinek adómentességéről ama 
szerződ vényben semmi említést sem tétetik, és azonfölül az ö elődei 
minden ellenvetés nélkül az adófizetésben valamennyien resztvettek 
mindig.“ (Ld. a városi jkönyvet 1784. aug. 24. — Bubla Regestrumot. 
Pag. 10. 447.)

A mária nostrai pálosok váczi házának kijavítása vagy eladása, 
valamint azok szőllőinek eladására vonatkozó, a magyar kir. kama
rának tett, 1788. febr. 29-ről kelt előterjesztés megvan a püspöki 
irattárban töredékben, lévén már ekkor ezen kolostor is eltörölve. 
(Ld. a Bubla-Regestrumot, pag. 10. 472.) — Ugyanott van ezen 
rendi kolostor eltörlésében tett némely nehézményeket tartalmazó 
irat eredetiben a csatolmányokkal, melyek 1799. évben lőnek keltezve. 
(Ld. u. o. pap. 563.) — Ugyanezen évben a mária-nosztrai kolostor 
által néhány év előtt még birt szöllőikre 204 frt 18 krnyi költséget 
fordítottak, mint az eredetiben meglevő irat bizonyítja. (Ld. u. o. 564.)

És ezek azon ügy iratok, a melyek a püspöki, uradalmi és vá
rosházi irattárokban előfordulnak az egykori hírneves mária-nosztrai 
és tornyallyai pálosokra vonatkozólag. Az előbbi rendház nagysze
rűen átalakítva jelenleg női fegyház, temploma pedig egyszersmind 
plébániai is, melyben e szerény sorok írója évek előtt búcsúi alkal
makkor szerencsés volt majd az egyik énekes sz. misét végezni, 
majd meg az alkalmi sz. beszédet tartani s az ajtatoskodókat gyón- 
tatgatni, ngos és főtdő Krotky József ur jelenleg esztergomi kanonok 
lévén akkor ott a szent buzgalmu plébános, ki az egykori kolostor 
templomát úgy kidiszittette, hogy az tündöklik az aranytól, és a 
pálosok után hanyatlásnak indult buesujárásokat e sz. kegyhelyre 
ismét régi fényére emelte viszsza. Ilyenkor e sorok írója az anya
könyvekből sok pálosnak neveit kiírván, azokat a „Marországi ko
lostorok történelmi szótára“ czimü müvében közleni szándékozik e rend
ház ismertetésében. A tornyallyai egykori pálos kolostornak ma már 
csak csekély romjai látszanak ki a földből, a melyek közt e sorok 
írója egykor térdelve imádkozgatott az abban elhunyt szerzetesek 
lelki nyugalmaért, a mária-nosztrai kolostorból tett kirándulásakor.

Legyen ezen egykori, kedves pálosok, az egyetlen magyar ere
detű szerzetnek emléke is áldott a nemes és ősi Vácz város jámbor 
lakói előtt, mint a kiknek őseiből is nem egy volt egykor ezen jám
bor és mi veit szerzetnek tagja.
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