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VEZÉRSZÓ.

Ezen sok türelembe s fáradságba kerülő kútfő- 
nyomást igénylett müvem I. kötetéhez irt előszavam
ban elsoroltam azon okokat, melyek engem a jelen
II. kötet tartalmának szerkesztésére indítottak a köze
lebb lefolyt két reám nézve eseménydús év folytán, 
melyek családi, s más kötelmeim teljesítése mellett 
lehetségessé tették irodalmi munkálkodásom ezen ré
szének befejezését, s közzétételét.

E kötet tartalma az egri érsekmegye, és az egri 
egyháztartomány érseki joghatóságához tartozó rozs- 
nyói, szepesi, kassai és szatmári püspökmegyék, s az e 
püspökmegyék területén létezett s létező városok és 
helységek helyrajzi története, valamint az ugyanott 
valaha létezett, vagy most is létező apátságok, pré- 
postságok, templomok, és kolostorok helyrajzi s tör
ténelmi viszonyainak ismertetése, melyet az egykori 
magyar királyi kincstár levéltárában őrzött okmányok 
s más iratok használatával, a legmegbízhatóbb írók 
müvei alapján kiegészítve, lélekismeretesen állítottam 
össze, s igyekeztem használhatóvá tenni a történelmi 
nyomozás kedvelői s barátai számára.

így munkám figyelmes, és fáradságot nem kímélő 
olvasója, amilyenek száma csekély, meggyőződhetik, 
hogy ez irodalmi termék czélja nem csupán a nap
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jainkban kevés jóakaróra számítható egyházi intéz
mények dicsőítése, ezért munkám szándékolt „Panno
nia sacra“ czíme nem felelt volna meg teljesen a bél
tartalomnak, miután e művem nagy része Magyar- 
ország legnevezetesebb helyeinek, azok keletkeztén s 
alapíttatásán kezdve, valamennyi eseményei, és birtok- 
viszonyainak történethtí ismertetését tartalmazza, mely
ből a jelenleg élő birtokosok származásuk- vagy né
mely családi- s egyéb birtokviszonyaikra nézve tájé
kozhatják magukat.

Jelen művem e szervezetéből az is kiderül, hogy 
éppen nem alapos azon ellenvetés, mintha én az ada
tok gyűjtésében, s összeállításában nem annyira a 
magyar királyi kincstár levéltárában őrzött kutforrá- 
sokat, mint inkább már ismeretes írók kézen forgó 
műveit használtam volna; mert a ki nem restelli mun
kámat figyelmesen átolvasni, meggyőződhetik, hogy 
a hazánkban létezett több szerzetesrend, nevezetesen: 
a jezsuiták, és pálosok, a sz. Háromságról nevezett 
rabváltó szerzetesek, a jer orvosiak, sz. Klára,rendi apá- 
czák, a stoczingi, és váthi serviták, wimpáczi minori
ták ismertetése egészen, a szkalkai benczések, kar- 
thausiak, kamaldoliak, a táróczi prépostság, s még 
több más kolostor története nagy részt a már fénnt- 
jelzett magyar királyi kincstár levéltára okiratai nyo
mán van kidolgozva, tehát más a polgári viszonyokra 
vonatkozó kincstári okmányokból kiszemelt bizonyí
tékokkal együtt éppen ily' történelmi adatokon alapúi 
történelmi helyrajzaim nagy része. így pedig, saját 
szerény véleményem szerint, a már ismeretes irodalmi 
termékeknek a kincstári okiratokkal egyesített hasz
nálatával, csak megkönnyítettem némely kérdések meg
oldásában a kellő tájékozást, tehát, úgy hiszem, ezzel
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csak kellemes szolgálatot tettem a történelmi nyomo
zás kedvelőinek. De azon körülmény is tekintetbe 
vehető, hogy a királyi kincstár levéltárát már előttem 
is több tudós férfiú, mint Pray, Hevenessy, Kaprinai, 
s mások átkutattak, s több e forrásból merített adatot 
fölhasználtak irataikban.

Az egri érsekmegye, és ennek egyházi jogható
ságához tartozó püspökmegyék területén a benczések- 
nek hajdan 10 monostora létezett, melyeknek most 
egyike sem áll fenn; a czisztercziták 6 monostorral 
bírtak, melyeknek jelenleg csak ketteje áll még; a 
prémontréi kanonokrend egykori 4 monostorából csak 
kettő maradt fenn; a jánosvitézek 1, a templomvitézek 
szintén 1 kolostorának minden nyoma eltűnt; a dömé- 
sek egyori 7 kolostora egyre olvadt le ; az ágoston- 
rendi remeték hajdan létezett 6 kolostorából most 
egy sem áll. Az e munkámban tárgyalt városokban, 
és helységekben a sz. Ferenczrendi szerzeteseknek 
egykor 5 társháza volt, most 10 kolostora van, a mi- 
noríták hajdani 2 kolostora újabb időben háromra 
szaporodott, a jeruzsálemi sz. sír kanonokrendjének előbb 
létezett 5 monostora mind megszűnt, sz. Antal keresz
tes urai rendjének hajdani 1 monostora most nem 
létez, a servitáknak most is van 1 társháza, a sz. Há
romságrendi rabvdltő szerzeteseknek egykori 2, a 
karmelitáknak 1, a karthausiaknak 2, a kamaldoliak- 
nak 1, a kapuczinusoknak 1, Ά,pálosoknak hajdani 20 ko
lostora végképp eltűnt, a jezsuiták egykori 11 házából 
most csak 1 van még, az irgalmas barátoknak jelen
leg is 3 rendháza; de a kegyesrendieknek jelenleg 5 
társháza van. Ezekhez járúl még két előbb létezett 
világi prépostság! — Apácza kolostor ez egyházme
gyék területén létezett hajdanában: az úgynevezett



V ili

Beguináké (sz. Ferencz szabályait követő nőké) 1, a 
sz. Klára-rendi apáczáké 2, dömésrendü apáczáké 2, 
sz. Orsolyarendi apáczáké 2 ; jelenleg pedig az An
gol kisasszonyok 1, a sz. Orsolyarendi apáczák egy
kori 2 kolostorukból 1, az úgynevezett irgalmasnö'k 
2 újabb korban alapíttatott kolostorral bírnak. — Es 
így összesen az egykor létezett 85 szerzetes férfi- és 
nökolostorból, az újabb időben alapítottakkal együtt, 
még 33 áll fenn.

Ezen egyházi intézmények elsorolásához még 
azon figyelmeztetést kell csatolnom, hogy a pálosok 
hajdani Eszényben létezett társháza (/. 62. /.) tévedés
ből került az egri érsekmegye területén létezett ko
lostorok közé, minthogy jelenleg a szatmári püspök
megye területén van, ezért Huszt leírása elé (a 378. 
lapra) tűzendő be.

Minthogy ezen a kalocsai érsekmegye, s ez egy
háztartomány joghatóságához tartozó püspökniegyék 
történelmi helyrajzával befejezendő művem megkez
désében, s folytatásában csekély tehetségeimen kivííl 
egyedül a tudomány szeretete vezérlett, nem tartván 
az igazságos és higgadt bírálattól, csak azt óhajtom, 
hogy a magyar Academiának a komoly tudományok 
iránt tanúsított figyelme e mii iránt is részvétet ger
jesszen !

Irám Budán 1872-dik évi novemberhó 30-dikán.

A szerző.
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I. FEJEZET.

AZ EGRI FÖEGYHÁZMEGYE.

l . § .
EGER VÁR, ÉS PÜSPÖKI, MOST ÉRSEKI VÁROS, A 
TERÜLETÉN LÉTEZETT S LÉTEZŐ EGYHÁZI ÉPÜLE

TEKKEL EGYÜTT-

A törvényesen egyesült Heves- és Kttlső-Szolnok vár
megyében keblezett Eger város teljes joggal sorolható Magyar- 
ország nevezetesebb városai közé, mind bájos fekvése miatt 
az emelkedő halmok által környezett völgyben csörgedező 
Eger folyó partján, mind egészséges levegője, mind a magyar 
királyoknak iránta tanúsított kedvezményei tekintetéből, mind 
mivel hazánk történetében több ízben kiválólag szerepelt, és 
számos a történelem lapjain megörökített nevezetes esemény 
színhelye volt.

Eger, mint, Ptolomaeus és Timon állítása szerint, a me- 
tanasta jászok egykori fővárosa, hajdan Candanum néven volt 
ismeretes jóval őseink bejövetele előtt, később a városon ke
resztül folyó, s Heves vármegyét Borsodtól elválasztó Eger 
vizétől, s az ennek partjain egykor düsan tenyészett egerfától, 
s egerfás ligettől magyarül Egernek, németül szintén az Eri, 
Erle fától Erlaunak, egerfás ligetnek neveztetett; Agria  latin 
nevét pedig Bonfin az alsó Moesiából oda vándorolt, s ott 
letelepedett Agrián nevű illyr néptől származtatja, s e helyet 
már a Pannóniába bevándorolt hunnok is ismerték, sőt Lazius 
(de republ. roman. 12. k. 14. f . ) ,  és Timon iratai szerint már 
a III. keresztény században lelhető föl némi nyoma e vidéken
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a keresztény religiónak, minthogy Kornél pápának a Krisztus 
utáni 254. évben kelt egyik iratában „Episcopus de Agriau 
van aláírva. (Gorove „Eger városának tö r té n e te T u d . Gyűjt. 
1826. I I I .  6.)

a) Eger vára a sz. János apostol s evangélista 
emlékére szentelt székesegyházzal, és sz. Mihály 

templommal együtt.
A város melletti halmon épült ősrégi híres vár kelet- 

kezte ideje ismeretlen, s legelőbb 999-ben említtetik, midőn, a 
hagyomány szerint, sz. István király 1010-dik évig ott tar
tózkodott, s ez alkalommal magában a várban alapítván püs
pökséget, és székesegyházat, ennek építtetését a vár fölött 
levő Tetemvár nevű halmon, mely innét Királyszéknek nevez
tetett, ülve nézte, intézte, s jelenlétével buzdította a munká
sokat. E hagyományt Istvánffy, ki azt legelőbb jegyezte föl, 
ügy látszik, Tinódi Sebestény deák azon versezetéből merí
tette, melyet Zsámboki (Sambucus) I. Ferdinánd király kíván
ságára latin nyelvre fordított; Istvánffytól pedig átvette 
Forgách Ferencz korlátnok, váradi püspök (Rer. hung. Com
ment.), s ennek nyomán több író azt jegyezte föl, hogy sz. 
István a városban több épületet emeltetett, a várat nem any- 
nyira védelemre, mint inkább kényelemre készíttette, a várost 
fallal kerítette be, s a székesegyházat építtette.

Ez állítás azonban semmi alapos érveléssel sem bizo
nyítható b e; mert bizonyos ugyan, hogy sz. István több püs
pökséget, és székesegyházat alapított; de, néhány monostori 
templomon kívül, nem hozható föl példa reá, hogy ily általa 
alapittatott székesegyházat építtetett, sőt teljesen befejezte 
volna valamelyik építtetését, miután ezt többnyire a községek, 
és püspök kötelességévé tette, mint sz. István törvényei
II. könyvében világosan meghagyatik : „Decem villae eccle
siam aedificent — dotent — vestimenta vero, et coopertoria 
rex provideat, presbyterum, et libros episcopi“. — A régi 
írók által sz. Istvánnak tulajdonított vár, és templom építte
tése alatt tehát legföljebb a vár falai kijavíttatása, és a vár
ban később épült templom helyének kitűzése, vagy egyenge-
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tése érthető, mig a vár falai építtetését a tatárok kimenetele 
után IV. Béla király eszközölte. (Ipolyi: az egri megye régi 
Székesegyháza az egri varian. Emlékkönyv Bartakovich Béla, 
egri érsek arany miséjének ünnepére. M D CCCLXV. 96—99. és 
101-103. II.)

Az egri püspökség sz. István király által történt alapit- 
tatásának s II. Sylvester pápa által eszközlött megerősitteté- 
sének éve, melyet némely írók 999-dikre tesznek, egész bizo
nyossággal nem határozható meg, mivel az 1241-dik évi 
tatárjárás alkalmával elpusztítván a tatárok a várost a várral 
és székesegyházzal együtt, az alapítványi okirat elveszett, 
vagy elégett; hanem csak a IV. Béla király 1261-ben kelt 
oklevele tanúskodik felőle e szavakkal: „Ad universorum no
titiam volumus pervenire, quod s. mater ecclesia Agriensis, in 
honorem s. Joannis apostoli, et evangelistae dedicata, cuius 
fundator et dotator Sanctus rex Stephanus primicerius regni 
Hungáriáé et apostolus praecipuus miro modo fuit, et est.“ 
(Fejér Cod. Diplom. IV . 3. p. 34.)

Ez okiratban megerősítvék az egri püspökségnek 
sz. István, sz. László, és II. András királyok által fekvő bir
tokokban, tizedekben, s kiváltságokban tett adományozások 
azon sajátságos záradékkal, hogy az egri püspök, kinek évi 
jövedelme a Topographia M. regni Hungáriáé (V I. k. 3. §.) 
szerint 6000 aranyra becsültetett, tartozzék a király negyedik 
fiát saját költségen neveltetni, s a hitetlenek, és gonoszok 
támadásai ellen oltalmazni. Mivel pedig e megerősítő okleve
let bizonyos Sibini, az egri püspök szabadosának Samu nevű 
fia, nem tudni, mily alkalommal, elégette; V. István király 
1271-ben kelt okiratában újra mindezt megerősítette, idézvén 
a kiváltságos okirat tartalmát i s ; mindazáltal a püspök köte
lezettsége később a király bármelyik fia neveltetésére terjesz
tetett ki, utóbb egészen megszűnt. (Cod. dipl. V. 1.154.156. II.)

Az eddig elsorolt biztosabb, s írott emlékeink által is 
igazolható történeti adatok alapján hazai íróink az egri püs
pökség alapittatását 1002 és 1008 közt, a várbeli templomét 
pedig 1008, vagy 1009-ben történtnek állítják; a püspökség 
IV. Béla, V. István, és IV. László királyok által szente
sített kiváltságait pedig 1326-ban I. Károly, 1459-ben 
I. Mátyás király erősítette meg. (Góröve az i. h .24. s 45. II.);

1*
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de ama hires templom alapköve Ambrosovszky kanonok, 
( Cornpend. Chron. Hung. Agriae 1758. 33. l.) Szentiványi és 
Thüróczy László állítása szerint, már a fentemlített 999-dik 
évben tétetett volna le, a püspök és káptalan pedig 1010-, 
vagy 1011-ben iktattatott be. Ez alkalommal sz. István király 
két prépostságot, olvasó-, éneklő-, örkanonokságot alapított s 
kellőleg javadalmazott, ezenkívül 10 föesperességet, s bizonyos 
számü, 15 és 20 között váltakozó kanonokságot szervezett, 
s ez utóbbi számot Schmitth (Hist. Epist. Agr.) szerint 
H . Mariirius püspök 1307-ben állandósította. De e szám, 
mint Desericius, és a káptalani levéltárban őrzött Jézus társa
sága (1687—1738.) egri házának története írója följegyezte, 
idő jártával 30 sőt 36-ra emelkedett. (Emlékkönyv, Ipolyi: 
A z egri egyházmegye alakulása, és a káptalan 53—56, és 
96. II.)

A sz. István alapította prépostságok, melyeknek czíme 
sem jutott el az utókorra, a tatárjárás közben elpusztülván, 
később az egervári boldogsdgos Szűzről czimzett, de máskép 
Zempléni boldogsdgos szűzről is nevezett prépostság keletke
zett, minthogy a prépost a Zemplén vármegyei plébániákat 
tartozott egyházilag látogatni. E prépostságot 1430-ban Roz- 
gonyi Péter püspök alapította, a székesegyház mellé kápol
nát építtetvén, és 4 káplánt rendelvén néhány papjelölttel 
együtt; a prépostság illő javadalmazására pedig, a káptalan 
beegyezésével, az egri püspökség jószágaiból Egerhez közel 
eső Kis-Tállya, és Novaj falukat adományozta, s ezek helyett 
az egri püspökségnek bő kárpótlásul saját. Zsigmond király 
által neki adományoztatott,: Solymos, Zentpataka, Kompolt, 
Kápolna, Dob s Bende telek most Birtelek birtokait adta cse
rébe. (Fehér Cod. dipl. X . 7, 56. 351. U.) A másik egervári sz. 
Istvánról czimzett prépostságot szintén Rozgonyi Péter püspök 
élesztette föl újra 1436-ban, és egyesítvén vele az újvári főes- 
perességet, illő javadalmazásáról is gondoskodott; de ennek 
most csak czíme adományoztatik. — Végre előfordúl még a 
sz. Péterről czimzett prépostság is, mely azonban valószínűleg 
megváltozott czímen egy és ugyanaz volt a sz. Istvánról czim
zett prépostsággal. Ennek egyik birtokosáúl 1501-ben Bacz- 
kai Miklós emlittetik. (Schmitth. Episc. Agr. II. 204. —



Sehern. Cleri Archi Dioec. Agr. 1870. 37  — 42. 1. 1. E m lék
könyv. 249—206'. 11.)

Mi az egri székes káptalant illeti, ez, mint más káptala
nok is, a tatárpusztitás után egész Zsigmond király koráig 
azon kiváltsággal bírt, hogy a király által kijelölt 3 egyházi 
férfiú közöl maga választhatta püspökét; de ezen több száza
don át gyakorlott jogot később a királyok maguknak tartották 
föl. (Gorove az i. h. 17. I.)

A II. András püspök által 1275-ben egészen helyreállit- 
íatott káptalan birtokviszonyait illetőleg: Gelmeth kis pusztát 
még a XIII. században lövői Olan család ajándékozta az egri 
káptalannak; Pazsag puszta egy részét 1300 körül Löveu 
Euszták atyja, és elődei, másik részét Lövő P ál fia Jakab, 
V3-át Porkoláb Péter, Miklós, Anna és Ilona adták a kápta
lannak ; a mostani Mezö-Tárkány egy részét 1327-ben az Aba 
nemzetségből származott Leustach, Demeter gróf fia, ősei, és 
saját lelke üdvéért; Tisza-Palkonya egy részét Dobó István 
elődjei 1337 előtt; Bogács falu egy részét 1339-ben Bogách 
György, bogácsi birtokukat 1473-ban Ganthal Miklós áldozár, 
és Ganthal Jakab leánya Ilona  ajándékozták; Ábrám  falu 
felét 1461-ben Acsádi Balázs, egri kanonok, acsádi Zabó 
János, és más rokonok lelkök üdvéért; a maga Alsó-Ábrámi 
részét 1496-ban Sasvári Sebestény; Tisza Bábolnán létezett 
4 telkét 1478-ban Rozgonyi László adta az egri káptalannak. 
(Porubszky. A  magyarországi püspökségek, káptalanok stb. 

java i jogi jellege s alanya. Eger 1871)
Bírt továbbá az egri káptalan Ravazdon (Zemplénben), 

s e birtokot egy a káptalan Al-Magyari helységében létezett 
malomhelylyel együtt 1331-ben Péter, egri prépost, hagyomá
nyozta a káptalannak. (Schmitth Episc. Agriens. I. 285); a 
nagy-luchei Dóczy Orbán egri püspök által Zelenay Illés, 
András és Gergelytől 2000 magyar tiszta arany forintért 
megvett Egyeket s 800 arany forinton vett Migléczet; Tihamér 
(Borsodmegyei) falut, most pusztát; Nagy-Iván, és Szent- 
Miklós (Hevesmegyei) birtokokat egy Pesten a czeglédi utczá- 
ban Fábián deák, és Domán Tamás házai között létezett 
kőből épült házzal együtt, Dóczy Orbán püspök kívánsága 
szerint, 1492-ben unokaöcscse Dóczy István szerémi püspök 
adta az egri káptalannak oly föltétel alatt, hogy a káptalan
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tagjai Orbán püspök lelke üdvéért az egri székesegyház 
sz. Kereszt oltáránál bizonyos számú szentmiséket ajánljanak 
föl Istennek. (Bonfin Hist. I. 1 és IV . 6.)

E javak később a Falóczy család birtokába jutottak, — 
de Palóczy Antalnak, ki azokat az egri káptalannak hagyo
mányozta, magvaszakadtával, I. Ferdinánd király, a királyi 
haszonvételekkel együtt, örökös alamizsnául a káptalannak 
visszaadta, oly kötelezettséggel, hogy a Székesegyház Szent- 
séges Megváltónak szentelt kápolnájában minden pénteken 
szentmisét ajánljanak föl Istennek a nevezett családért. (Lib. 
Beg. I. k. 3. I.)

Montag puszta nagy részét 1466-ban Barad, Boda fia, 
ajándékozta 1466-ban az egri káptalannak. — 1502-ben 
Bakács Tamás, előbb egri püspök, mint esztergomi érsek állí
tott ki alapítványi okmányt, melyben Ároktő Kanizsa György
től 1494-ben 600 magyar forintért; Sz.-Margita, és Polgári
1493-ban Jánosy Istvántól 8000 arany forintért szerzett bir
tokait bizonyos szentmisék elmondásának kötelezettsége alatt 
az egri káptalannak adományozta. (Emlékkönyv 137. I .) ; Kis
fa lu d  pusztát pedig 1511-ben ajándékozta a halottakért mon
dandó zsolozsmára az egri káptalannak. — Szépiák (Abaúj 
vármegyében) keleti részét Bárczay László 1522-ben adta a 
káptalannak halotti misére. — Dóczy Orbán, mint egri püs
pök, egri vadaskertjét egész a tihaméri halastóig akarván 
kiterjeszteni, mivel Tihamér a káptalané volt, földje darab
jáért cserébe más földdarabot adott a püspökséghez tartozó 
Nagy- és Kis-Endre pusztából Szíhalom  mellett. (Egri érseki 
levélt. V II. köt. 35. I.)

Tekse-szalóki földjökböl zalóki Th.eek János özvegye, s 
fiai 1318-ban P /2 holdat eladtak a káptalannak 10 markáért; 
Tisza-Bábolna, és Montaj puszta egy részét a káptalan Czaya 
Pál áldozártól, és ennek Péter s Benedek testvéreitől 1417-ben 
300 aranyért; Doby László, és György alsó-palkonyai birto
kait 1450-ben 170 aranyért; Deregnyei Mihály és András 
bogácsi birtokait 1480-ban 300 aranyért, Bocsnak, és Butaj 
pusztának egy részét 1480-ban 300 aranyért, ismét Bocsnak 
másik részét 1494-ben pókatelki Konde családtól 300 aranyért; 
a butaji puszta egy másik részét pynehi Jonhos Pál-, István- 
és Balázstól 1484-ben 310 aranyért; pókatelki Konde György
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butaji birtokait 200 magyar arany forintért 1480-ban vette az 
egri káptalan. — Kocs nevű pusztán Eger mellett Liptay  
György és János 1489-ben egész birtokukat eladták a kápta
lannak 200 tiszta arany forintért. A kovaszói erdőt a káptalan 
Alsószóláti Györgytől és Bálinttól vette 50 arany forintért; a 
mádi házhelyet, és kis házat a káptalan 1652-ben Kádár Ist
vántól 53 magyar forintért; a mádi szőllőt pedig 1679-ben 
Holló Zsigmondiéi 4000 magyar forinton vette meg. — 
1446-ban az egri káptalan Monor (most mezőváros) és Zsiger 
pestvármegyei pusztákat Maróth makoviczi bántól cserébe 
kapta a Gerley nemesektől 1416-ban kapott Veze békesmegyei 
falujáért, és Pisky s Fejérem békesvármegyei birtokaiért. 
Végtére 1749-ben Kömpöcz és Matkó Pest vármegyei pusztá
kat szintén cserébe kapta az egri káptalan e puszták birto
kosai, a jászárokszállásiak és jászapáthiaktól a hozzájok 
közel eső, ezért általuk birni óhajtott Szent-András és Heves- 
Iván káptalani pusztákért. (Porubszky i. h. 6. 7. 11. 12. II.)

1557-ben kelt I. Ferdinánd király adománylevele, 
melynek értelmében a A agytálya fölött létezett, de elpusztult 
egri sz. Miklós kolostorhoz tartozott malmot az egri káptalan
nak adta kárpótlásúl egy másik, puskapor-készítésre az egri 
várnak adott malomért; de csak a nevezett kolostor helyre
állításáig. (Lib. Reg. Eccl. I. k. 5 0 .1.)

1650-ben II. Ferdinánd király gróf Vesselényi Ferencz- 
hez intézett leiratában meghagyta, hogy a Kassára áthelyez
tetett, 1598-ban a kálvinisták által a kassai sz. Erzsébet 
templomból kivert, 1604-ben Rudolf király parancsára Egerbe 
visszatért, Bocskay és Bethlen fölkelése közben Jászóra ván
dorolt egri káptalannak Kassán a katholikus hit gyakorolha- 
tása végett a régi sz. Ferencz templom szentélye, a sekres
tyével és toronynyal együtt átadassék. Eredeti. (Acta publ. 
kam. levélt. 1. k. 9. cs. 42. sz. — Schmitth Ep. Agr. II I . 147. 
s 258. U.)

1557-ben királyi parancs nyomán egy időre, míg tudni
illik a karthausiak tárkányi monostora helyre fog állíttatni, 
átadatott az egri káptalannak Zsércz (Borsod vármegyei) hely
ség (mely 1559-ben hasonló föltétel alatt Verancz püspöknek 
adományoztatott); — ügy szintén Nagy- és Szent-Iván s Tilaj 
Heves vármegyei puszták, mely birtokokra az 1658-ban tör
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tént nyomozás szerint, az egri káptalan tulajdonjogát bebizo
nyította. (X . B . A . 1746. cs. 12. és 15. sz. — Lib. Eeg. Sec. 
II . k. 271. és 392. I. I.) 1558-ban is állított ki a cseh király 
hasonló adománylevelet az egri káptalan számára Hejetew 
(Hejő ?) borsodmegyei, és Wecse (Vécs ?) hevesmegyei puszták, 
valamint a Menedékszirt (Lapidis refugii) elhagyatott szintén 
karthausi monostor pusztahelyét illetőleg is, míg e monostor 
helyre fogna állíttatni. (Lil·. Beg. Sec. II. köt. 321. I.)

1688-ban a káptalan a budai kincstárigazgatósághoz 
intézett folyamodásában a várostól követelte az Alm a- 
gyárinak nevezett utczát, sz. Mihály templomát, a vár 
alatt létezett malmokat, a pinczéi számára kihasítandó szőllő- 
ket és az egész egri völgy szőllőtermése tizedét. (N. E . A. 
297. cs. 45. sz.) E követelést végre 1695 ben a káptalan és 
város közt kötött oly egyezkedés követte, hogy a káptalan az 
Egernek törökök által történt bevétele előtt bírt székhelyét 
visszakapja; fenhagyatván azon joga, hogy az ott létezett 
magánházakat, valamint a királyi tigyek igazgatója által szá
mára kijelölt helyiségeket is a polgári terhektől mentesít
hesse, az almagyari utcza jövedelmei kétbarmadrészét húz
hassa, egyharmada a városnak maradván ; továbbá a kápta
lannak pénzbeli taksa fizettessék, végre a kanonokok a 
káptalan részén korcsmát nyithassanak, melynek bérletére 
azonban a városnak legyen elsőségi joga. (Contract, et Trans
act. X II . köt. 139. 1.)

Ezek után érdekesnek hisszük a sz. István király alatt 
építtetni kezdett sz. János evangélistáról czímzett egervári 
székesegyház keletkeztét, szerkezetét, s viszontagságait tüzete
sen tárgyalni. A keresztény religiónak hazánkba terjedésétől 
kezdve a XI. századig, a magán házakon kivtil a templomok 
most is a hegyes vidékeken dívott szokás szerint, fából, a XI. 
századtól kezdve pedig kőből épültek, ezért valószínű, hogy 
miután ez egervári székesegyház első építésének, vagy is sz. 
István királynak korából ránk csak egy köve sem maradt, ez 
is az akkortájt dívott bazilikái 6 keresztény ízlés szerint épült. 
Az ily hossznégyszögben épült templomok sajátsága vala a 
félkörívü apsis, mely szentélyül szolgált oltárfülkével, vagy 
hajlékkal, és lapos fatetőzet, tehát ivezetén fölep hármas haj
lóval, kívül pedig a négyszög végszegleteihez csatolt négy
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toronynyal. Egy századdal később az Árpád királyok egész 
korán át dívott román fé lív  idom vált szokásossá az egyház- 
építésben. Ugyanezen idomban épült a XI. század vége felé
I. sz. László király alatt építtetni kezdett újabb egervári két 
tornyű székesegyház is, melynek építése valószínűleg Imre, és
II. András királyok által fejeztetett b e; de a tatárjárás köz
ben ezen a gótízléshez idomított székesegyház is földülatott és 
leégett. (Emlékkönyv 105. és 123. II.)

Az egervári székesegyház tehát a több századon át vál
takozó különféle építési ízlés szerint különfélekép alakíttatott 
át, és javíttatott ki. — így  Lambert püspök alatt (1243 —1275) 
a püspöki és káptalani tized jövedelmei a székesegyház 
helyreállítására fordittattak; de egy századdal később Miklós 
püspök alatt (1332—1360) ismét építkezés nyomaira találunk, 
s e közben VI. Kelemen pápa 1347-ben bűcsüengedélyt is 
adott e székesegyháznak. (Theiner vet. monom. hist. Hung.
I. 747.) Miklós utódja Széchényi Mihály (1363—1377.) új 
alapítványokkal, és adományozásokkal gazdagította az eger
vári székesegyházat, XI. Gergely pápa pedig 1372-ben a 
székesegyház építését búcsúengedélylyel mozdította elő (u. o.
II. 121. I.). Hedervári László püspök alatt (1446—1467.), ki 
sz. Kapiszlrán Jánost meghívta a székesegyházbani hitszó
noklásra, tovább folytattatott e templom építése, míg végre 
Dóczy Orbán és Bakács Tamás püspökök alatt (1486 — 1497) 
gót idomban teljesen befejeztetett. (Emlékkönyv 136. s 137. II.)

Ezen a XII. században román Ízlésben épült három 
hajójú, izmos kettős toronynyal fölszerelt székesegyház és 
melléképületei szerkezetét, helyét s fekvését illetőleg: a vár 
keleti végén létezett templom homlokzata nyűgöt, szentélye 
pedig a templomok építésében megtartott szokás szerint kelet 
felé vala irányozva, közép hajója 46, oldal-hajói pedig 25 
lábnál szélesebbek voltak; a Bakács Tamás püspök által gót 
idomban építtetett új szentélyben öt kápolna létezett, melyek 
közöl a középső Nagyboldogasszony, a többi Szent Kereszt, 
Szentséges Megváltó, Mária üdvözlése és talán sz. Fülöp em
lékére vala szentelve. A szentély hossza 100 lábnyira terjedt, 
s ugyanoly széles volt a templom maga, melynek hosszasága 
azonban nem határozható meg tüzetesen.
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A templom oltárai közöl emlittetik 1347-ben a Miklós 
püspök által készíttetett, és a káptalannak ajándékoztatok 
sz. Magdolna oltár, úgy szintén a Verancz Antal püspök által 
1569-ben tágasbittatott sz. Mihály kápolna, sz. Miklós hitvalló 
oltára, melynek oltárnoka 1418-ban Miklós nevű pap vala, 
továbbá sz. András oltára, melynek gondozását 1495-ben 
Bakács Tamás, akkortájt egri püspök, Verebélyi Pál beéli 
háromforrási apátnak adományozta; végre sz. Katalin 
oltára, melynek oltárnoka 1456-ban Jakab  nevű pap volt. 
(77. o. 132— 155. II. — Gorove az í. h. 14. és 24. U. —  
Schmitth Episc. Agr. 1 .310. és 400. II. — N. R. A. 1553. cs. 
88. I. —  Archeol. Köziem. VI. 1. fű z. 42. I.)

A templom belső falai a szomszéd déméndi kőbányából 
kivágott és gót stylben vésett homokkőből, finomabb és éke
sebb részei pedig különféle színű téglákból készültek, míg 
egyik kápolnája a legfinomabb fejér és vörös márványlapok
kal volt bevonva; a templom fedélzete pedig fénymázas cse
réppel vala ékesítve. — A templom előtt nyugotnak a gót 
ízlésű . homlokcsúesozataival, és tető-toronykájával díszelgő 
püspöki pa lo ta ; éjszaknyngot felé pedig a káptalan-ház, az 
úgynevezett káptalan klastroma, sajátlag várdaszerü nagy 
kastélya volt, szögletein hatalmas sarktornyokkal erősítve.

Mindezt az 1805-ben tartott egyházi látogatás jegyző
könyve ekkép ecseteli

„Posita (tudnillik templom) in arce ad orientem supra 
viam sinistram versus, quae e centro arcis ducit in promon
torium Al-Magyar, per portam arcis Setétkapu dictam. San
ctuarium respiciebat orientem, frontispicium cum duabus turri
bus occidentem, ad latus meridionale plurium Capellarum 
vestigia videbantur; structa erat tota e lapidibus quadratis; 
usque annum 1783. adhuc visebantur bona pars frontispicii 
et turrium ; totum latus meridionale totius navis usque coro
nam murorum, integrae fenestrae, areus navim Ecclesiae a 
Sanctuario separans et ad latus septemtrionale prope Sanctua
rium Capella politissimi candidi et rubri marmoris lamellis 
strata.“ (Emlékkönyv 158— 160. és 169. ll.)

E nagyszerű székesegyház viszontagságai a várral, mely
hez 1590-ben Kenderes szent M átia, és Sajó-Hídvég helységek 
tartoztak (N. R . A. 612. cs. 281. sz.), és az alatta elterülő
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várossal ugyanazouosak lévén, együttesen sorolhatjuk el. A 
hazánkra 1241-ben súlyosodott tatárpnsztítás Egert is Kletus 
püspök alatt végpusztulásra juttatta; mert a vad tatárcsordák, 
a várat és várost elfoglalván, a székesegyház minden kincsét 
elrabolták; a püspök birtokait s ingó javait elpusztították; 
a levéltárt kirabolván, kiváltságait megsemmisítették, és min
dent fölégettek. — E végpusztulást hazánk második helyreál
lítója, IV. Béla orvosolni törekedvén, a várost újra fölépítette, 
a Székesegyházat helyreállította, szent edényekkel, s minden 
egyébb kellékekkel fölszerelte, és a várost, üj lakosokat te le
pítvén bele, falakkal kerítette be.

Erre a város üj alakot öltött; mert a belváros a hatvani 
kaputól a rácz vagyis sz. Miklós kapuig terjedt, innét pedig 
a patakon keresztül a vár aljáig nyúló kettős fal kerítette 
be a várost; a város oldalát a várfal födözte, mely a hatvani 
kaputól a kanonokok házai hátulsó részéig terjedt s a várhoz 
csatlakozott, — A hóstják, vagy külvárosok pedig, úgymint: 
Hatvan, Makiár, s Rácz- valamint a Sáncz- és új - vagy gróf 
Eszterházy Károly püspök keresztnevéről nevezett Kái olyvá- 
ros csak a törökök kiűzése után keletkeztek. (Gorove az i. h.
16. és 19. II.)

A városnak az országos hírű Székesegyházon kívül nem 
csekély dicsőségére váltak a nevezett Eger völgyéből emel
kedő vár szintoly hősies, mint dicső eseményei. A sz. István 
király utáni korszakban, sőt IV. Béla, cs a hazánkba tört 
tatárok iszonyú pusztításai korán kívül az Árpád királyok 
egész korszaka folytán az okmányokban alig találhatunk 
Eger vára említésére; de a XV. századtól kezdve az írók 
elég, főleg harczi eseményeket tárgyaló, adatokat szolgáltat
nak Egervárról.

1440-ben Albei t király halála után a nemzet egy része 
Ulászlót hívta be Lengyelországból a királyi trónra, ki fegy
veres erővel hatolt be az országba; ellenben a magyar nem
zet másik része utósztilött László, és ennek anyja, Albert 
özvegye, Erzsébet pártjára kelvén, Erzsébet a cseh királytól 
kért segítséget. Ennek következtében a csehek Giskra János, 
a hussziták vezére alatt, mindenfelé rabolva törtek be Magyar- 
országba, s mivel Rozgonyi Simon egri püspök és a magyar 
hadak vezére, a lengyeleket barátságosan fogadta, a csehek
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a Kassáról meghitt Telef vezénylete alatt éjjel titkos utakon 
Egerbe siettek, s az éjjeli álomba merült lengyeleket és ma
gyarokat orozva megtámadták, iszonyú mészárlást vittek köz
tük végbe, s roppant zsákmányt rabolván, eltávoztak; más
nap azonban a lengyelek egész Kassáig űzték őket vissza, a 
zsákmányt visszafoglalták tőlük, sőt Telef vezérüket is elfog
ták, Rozgonyi pedig, ki később Várnánál a királylyal együtt 
elesett, véres ütközetben megsemmisitete e cseh rablókat. (B u 
dai Magy. Orsz. polgári históriájára való Lexicon II. 190. I., 
és Gorove az i. h. 41. I.)

A lengyelek sikeres küzdelme nyomán a magyarok nagy 
része Ulászlóhoz csatlakozván, őt ismerte el királyáül, s bé
késebb időket ért volna a nemzet, ha Ulászló király a törökök 
ellen 1444-ben Várnánál küzdött ütközetben hős halállal ki 
nem mülik vala; mert e szerencsétlen csatavesztés, Erzsébet 
királyné igazgatása folytán, a cseheket új vállalkozásra báto
rította, mely közben 1451-ben Hxmyaáy János Losoncznál, 
nem küzdvén szerencsésen Giskra cseh vezérrel, Hederváry 
László, egri püspök, a csehek által elfogatott, s e fogságából 
csak 1453-ban, Eger sikertelenül szölíttatván föl a megadásra, 
szabadult ki. (Gorove az i. h. 42. és 43. II.)

1468 ban I. Mátyás király, békét kötvén a törökökkel, 
Egerben Podiebrad cseh király ellen indítandó háború végett 
országgyűlést tartott; de Kázmér, II . Kázmér lengyel király 
fia is némely nyughatatlan magyar urak által, kikhez Vitéz 
János esztergomi érsek is csatlakozott, Magyarországba hivat
ván, fegyveres erővel jött be hazánkba. Azonban Podiebrad 
meghalálozván, Mátyás király pedig gyorsan visszatérvén az 
országba, Kázmér lengyel herczeg, nem igen bízván saját 
fegyveres népe erejében, visszament hazájába; a fölkelt ma
gyarok pedig kegyelmet kértek, és nyertek Mátyás királytól. 
(U. o. az i. h. 46— 50. II.)

Az 1514-dik évi Dózsaféle zendülés közben a pórhadak 
egyik alvezére Barnabás Egert, és annak vidékét pusztította, 
s ez alkalommal úgy látszik, a Székesegyház fedele leégett, 
melyet Estei Ipoly herczeg bíbornok, egri püspök üjítta- 
tott meg.

1527-ben Ferdinand és Zápolya János közt, ki az egri 
várat kevéssel előbb Erdödy Simon zágrábi püspöknek aján
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dékozta, ellenségeskedés ütvén ki, Salm  Miklós gróf s had
vezér Egert elfoglalta; de Zápolya hadvezére Bodo a hősiesen 
ostromolt várost visszafoglalta, s iszonyú kegyetlenséget 
követvén el, a Székesegyházat minden ékességétől megfosz
totta. (Ursinus Velius de bello pannon. Rollernél 33. I.)

Ferdinand király azonban nem sokára ismét visszafog
lalta Egert, mely 1529-ben újra Zápolya, egy évvel később 
ismét Ferdinand hatalmába került a székesegyház oly nagy ká
rával, hogy 1539-ben a káptalan tizedét annak gót szentélye 
helyreállítására kellett fordítani, a nélkül, hogy ez, mint az 
1545-dik évi L ili. törvényczikkből kitetszik, elég lett volna, 
főleg miután 1534-ben Berényi Péter Ferdinand részére fog
lalta el a várat, a szentély helyreállítására. (Emlékkönyv
161. í )

Perényi Péter magát inkább a vár urának, mint vár
nagyának hívén, a várnagyságot Várkóczy Tamásra bízta, 
ki a mostani Sáncz nevű külváros általellenében erődöt épít
tetett ; a Kálvin tanaihoz szegődött Perényi pedig a püspök
ség birtokai nagy részét elfoglalta, a várat két, úgymint: 
külső és belső részre osztotta, melyeket fölvonó híd által 
kötött össze egymással, a magasra kinyúlt szentélyből őr
tornyot, vagy erődöt készíttetett, mint Tinódi, ístvánffy, 
Zsámboki (Sambuci rerum ad Agriam gestarum M D LII. 
narratio 581.). Ezen erődítmények Oláh Miklós püspök korá
ban, az 1552-dik évi ostromlás, és Dobó által rendelt erődít
mények elkészülte alkalmával: Bolyki torony és Bebek erőd 
néven lőnek ismeretesekké. (Emlékkönyv 154. I.)

Perényinek Egervár fölötti uralma s bitorlása valószínű
leg rövid vo lt; mivel Ferdinand király már 1537-ben Belsőczi 
Bebek Ferencz és Serédy Gáspár, felső Magyarország kapi
tányainak megengedte, hogy Eger várát egyesült hadsereggel 
megszállják, s ő Fölsége, a király részére elfoglalván, roko
naik valamelyikének adományozhassák a püspökséggel 
együtt, oly föltétel alatt, hogy 5, vagy 6 év folytán a püspök
ség jövedelmeiből 30,000 forint fizettessék nekik. Hitel. (N . 
R . A. 616. cs. 40. sz. és 617. cs. 16. sz.) Perényi végre Ferdi
nand király parancsára a bécsújhelyi börtönbe záratván, ha
todfél évi fogsága után 1548-ban Bécsben meghalálozott.

1552-dik évi kisasszonyhava 10-dikén Mahumed török
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császár Eger városra rontván, a ruszkai Dobó István, és Mecs- 
key István által védett várat keményen ostromolta; de a lako
sok, még pedig nemcsak férfiak, hanem nők hősies elszánt
sága miatt is semmire sem mehetett, sőt egyik nő a vár védel
mében elhullt férje kardját kezébe ragadva, a csatába rohant, 
s három a várfalakra kapaszkodott törököt terített le, erre 
férje lelketlen testét a templomba vivén, azt tisztesógesen 
eltemettette. Ekép a hős egri férfiak és nők a törökök 18 szór 
ismételt rohamát vitézül visszavervén, a roppant számú török 
sereg kénytelen volt mindszenthava 18-dikán a sikertelen 
ostromlást abbahagyni, és elvonulni. Ezen borzasztó ostrom 
folytán a vár falai, érődéi, és belső épületei vógkép szétrom
boltatván, a püspökszék 8 év hosszat üresen maradt, hogy a 
püspökség jövedelmei az erődítmények helyreállítására, és a 
katonák eltartására fordittathassanak. (Tahy Gáspár. Tud. 
Gyűjt. 1*37. X II . 20. I. — Sehern. Cleri Ayr. 1870. 10. 1.)

1553-ban Oláh Miklós egri püspök Dobó Istvánnak ado
mányozta a törökök által 38 nap, és éjjel ostromlott Egérvár 
védelmében szerzett érdemei,'és hű szolgálatai jutalmáúl a 
Zemplín és B ánj (?) kerületek bortizedét négy évre oly föltétel 
alatt, hogy a püspöknek, és utódainak megfizesse a szo
kott bérleti összeget. (X . R . A. 1765. cs. 36 sz.) — Ugyanazon 
évben Ferdinand király Thahi Ferencznek, Magyarország 
főkapitányának, ruszkai Dobó Istvánnak, és nagymihályi 
Eödönffy Lászlónak adományozta hadi vitézségök jutalmáúl 
Pochay (Bihar) várát, valamint más Chyre Ferencz magva- 
szakadtával a koronára szállt fekvő javakat is. (Tahy az 
i. h. 21. I.)

1559-ben Verancz Antal egri püspök, a káptalan levél
tárában őrzött, saját kéziratú levelei szerint, visszatérvén kon
stantinápolyi követségéből, az egri püspökszéket elfoglalta, s 
Egervárát Mirandula Pál olasz építész által saját 28,599 
forintra rúgott költségén, a székesegyházat pedig 8000 forint 
pénzáldozattal helyreállittatta, s ez utóbbi valószínűleg
1563-ban készült el egészen. De ezen pénzáldozataival Verancz 
püspök annyi adósságba verte magát, hogy még mint eszter
gomi érsek is kénytelen volt ez adósságaival küzdeni. És 
mégis 1564-ben Verancz kénytelen volt Egert a királynak 
általadni, s míg ő részint a táborban, részint Konstantinápoly-
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ban kényszerült a nemzet megmentésére működni, addig 
Magócsy Gáspár, és Ungnad Kristóf várparancsnokok az 
Egerben, és Eger vidékén mindinkább elterjedt kálvin ú j 
hitéhez csatlakozván, a katholikusok előtt bezárták a vár 
kapuit, s azokat nem bocsájtották be a várbeli székesegy
házba. Ezért Eádéczi István püspök a katholikus isteni szol
gálat megtarthatása végett, a városban létezett, elpusztult 
ugyan, de saját költségén kijavíttatott sz. Mihály plébánia
templomot, melynek helyén most a székesegyház áll, adta át 
a káptalannak.

Ezzel a várparancsnokok meg nem elégedtek, hanem a 
katholikusoknak megtiltották a szentmise áldozat fölajánlá
sát, a szentségek kiszolgáltatását, a harangozást, a várbeli 
székeségyház oltárait szétrombolták, az ereklyéket kiásták, a 
feszületet, a boldogságos Szűz Mária és sz. János képeit meg- 
fertőztették, az egyházi könyveket szétszaggatták és elszór
ták stb. (Emlékkönyv 163— 165. II. —  Lib. Reg. Eccl. I. k. 
108. I.) — Sőt még sz. Mihály templomában sem hagytak a 
katholikusoknak sokáig békét; hanem 1580-dik évi Űr
napja utáni szombaton a dühönez Ungnad Kristóf házából 
katonák rohantak sz. Mihály templomába, s abból a káptalant 
erőszakkal kiűzvén, kálvinista hithirdetőt helyeztek bele. 
(Sehern. az i. h. 11. I.)

E templom összeomolván, 1713-ban Telekesy püspök újat 
kezdett építtetni; de közbejött halála miatt azt egészen föl 
nem építhetvén, utódja gróf Erdö'dy püspök fejezte be 
1717-ben az építést, és a Telekesy által szerzett 25 mázsás 
harangot is újra öntetvén, több mázsa érczczel nagyobbitotta. 
A Telekesy által ajándékozott ezüst, dúsan aranyozott kehely 
pedig mint áldoztató kehely sz. Mihály oltárán őriztetik. 
(Pázmán Alaj. Emlékk. 216. és 217. II.)

Még gyászosabbá tette a katholikus vallásgyakorlat 
állapotát a törököknek 1596-ban Mehemet török császár alatt 
Egervára ellen roppant hadsereggel intézett második ostroma, 
miután ezúttal a N yáry  Pál kapitány által hősiesen védett 
várát a különféle nemzetiségű várőrség gyalázatos árulása 
18 napi ostrom után török kézre játszotta. Erre a vár uraivá 
Abelhamid és ennek építőmestere Memleketh lettek, s az utóbbi 
a székesegyházat török mecsetté alakította, és a janicsárokat
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helyezte bele. Az ezen időből fenmaradt török fölirat szerint 
a törökök csodálkozásukat fejezik ki, hogy a balga kereszté
nyek ily parányi faluban, mint Egert nevezték, ily nagyszerű 
műemléket alkottak.

Egy másik, ugyanott talált, török fölirat szerint A li 
basa lakott a várban, s ennek kérésére Vernavth basa nevez
tetett utódjává; ez a városban fürdőházat építtetett és bele 
4500 janicsárt szállásolt el, s kereskedő boltokat nyittatott 
meg, a törökök a városban egy kis mecsetet építettek ma
guknak, a keresztények pedig a török császárhoz titkon inté
zett levelökre azon választ kapták, hogy a várbeli templomot 
ne merjék bármikép a törökök megsérteni, miután abban 
szentek vannak eltemetve, s minthogy ott naponta sok török 
halt meg, a törökök önkint oda hagyták a várbeli székesegy
házat. Mivel azonban a püspök és káptalan a bomladozó tem
plomot nem használhatta, a törököknek 1687-ben történt 
elűzése után, míg sz. Mihály temploma helyreállíttatott, mind 
a püspök, mind a káptalan a mostani irgalmas barátok 
sz. Józsefről czimzett temploma helyére, hol a minaret (mecset
torony ma is látható) helyezkedett el. (Katona Hist. Crit. 
X X V II .  614. I. — Emlékkönyv 166. és 167. II.)

Egervár és a benne létezett székesegyház viszontagságai 
történetéhez csatolható még, hogy ama nagyszerű székes- 
egyház a törökök kiűzése után fegyvertárrá alakíttatott át, 
egyetlen a torony alatt létezett kápolnáján kívül, melyben két 
magyar király, Imre és ennek fia III. László, sírja volt. Neve
zetes továbbá, hogy Telekesy püspök elhatározta, miszerint
1710-dik évi pünkösd hava 6-dikán, mint sz. János apostol 
a latin kapu előtti kinzatása, vagy a magyar nép szójárása 
szerint, olajban főtt sz. János évnapján, a székesegyháznak, 
melynek tetején 1702-ben Mária látogatása vagy Sarlós Bol
dogasszony ünnepén, a nép hite szerint, természetfölötti mó
don három liliom nőtt ki, ugyanezen kápolnájában fogja arany 
miséjét tartani. Azonban Telekesy püspök e jámbor szándékát 
végre nem hajthatta, mivel, mint hívei jó. pásztora a Rákóczy- 
féle fölkelés közben Egerben maradván, Bécsben azon gya
núba esett, hogy Bákóczy párthive, ezért Szarvaskő várába 
bebörtönöztetett. (Emlékkönyv 168. I.) — Végre 1702-ben, 
Egervár falai Dumondt franczia mérnök által levegőbe repít-
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tettek, 1705-ben Rákóczy párthívei által elfoglaltattak, később 
a használható kövek Barkóczy püspök által 10,000 forinton 
megvásároltattak, és egyes polgárok közt elosztattak, ekkép 
részint köz-, részint magánhasználatra, nevezetesen a makiári 
püspöki templom, s az egri jezsuita társház építésére fordittat- 
tak ; gróf Eszterházy Károly püspök pedig a fölhagyott várat 
s a romba dőlt székesegyház födelét, ablakait és vas kapuit 
saját számára 10,778 rénes forinton 27 kron váltotta meg. 
(77. o. 169. I.)

Midőn az egri püspökszék üresedése folytán a magyar 
királyi kincstár kezelte a püspökség jövedelmeit, s a v á r  
lerontását folytatta, 1802-ben a munkások az egyház déli 
részén a szentély mellett egyik kápolna alapjait mélyebben 
ásván, sírboltra akadtak, melyben az 1522-dik évi bőjtmás 
hava 14-dikén meghalt Hdmy Akácz, nikomédiai fölszentelt 
püspök, Estei Ipoly berczegbibornok, és egri püspök segéd
püspökének s helyettesének hamvai nyugvónak, mint a már
ványkőlap négy oldalára alkalmazott sirirat tanúsítja, és a 
czimer: a vértben ötágú nyílt koronából kinövő sasféle 
madáralak jobbról, és balról fölötte pedig egy-egy ötágú 
csillag.

A Pyrker érsek alatt később működött szépitészeti bi
zottmány rendelte ásatások folytán kiásatott a székesegyház 
azon nagy támköve, melyen jelenleg sz. István királynak 
Casagrande szobrász által vésett kőszobra látható; és így e 
nagyszerű székesegyház romjaiból csak az egy-két lábnyira 
kiálló sekrestyefal, és a már leírt román idomú oszlopfő ma
radt fenn. Azonban az 18G2-dik év nyarán dr. Henszlmann 
Imre Gerster Károly épitészszel Egerbe menvén, a Gerster 
segédje, Benkö építész fölügyelete alatt megkísértett ásatások 
folytán sikerűit nemcsak a sekrestye mind a négy falának, ez 
által az egyház oldalfalának is a sekrestyével közös részét 
í'elfüdözni, hanem a fenn leirt támtő irányában ásott vonalon 
ezen támtő párjának alapkövét is föltalálni, mi által az egy
ház hármas hajójának fekvése, és szélessége is kitűnt. (77. o. 
170. I. — Egri posta 1862. 36. sz.)

k u p p , e o m i .  l v x é z . — π . 2
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1)) A város többi részeinek helyrajzi ismertetése.

Az Eger várról és egervári nagyszerű székesegyházról 
eddig elsorolt történeti eseményeknél nem csekélyebb fontos
ságúak Eger város történelmi viszonyaira nézve a következő, 
egyrészben kevéssé ismert adatok.

Eger város első lakosain kívül, kik magyarok voltak, 
Eger völgyben a hasonnevű patak mentében létezett néhány 
franczia  gyarmat is, s ezek lakosai, az Írók véleménye sze
rint, a Lüttich városban pusztított éhség által kényszeríttetve, 
a XI. században vándoroltak az egri völgybe, s még Hedenáry 
László püspök korában (1447—1467) és a következő század 
lefolyta után is saját franczia nyelvöket használták; lassan- 
kint azonban egészen megmagyarosodtak. De már szelem 
Rutin a XXII. János pápa által a pápa kincstára számára 
fentartott minden üres egyházi javadalom első évi jövedelmei 
felét illető bevételek és kiadások felől 1318-ban készült 
számadásában emlit egy franczia  egyházközséget, melynek 
lelkésze Habraha vala. (Budai Fér. Magyarorsz. polgári 
históriája. II. r. 190. I. -  Cod. dipl. V III. 2. 101.1.)

Nevezetes Oláh Miklós egri püspöknek, mint földesúr
nak, Eger lakosai számára 1552-ben kiadott, Veráncz Antal 
püspök által (1557—1569) megerősittetett kiváltságlevele, 
melyben a város lakosai ős szokása, jogai és szabadalmai 
nyomán megállapittatik, hogy ha valamely idegen Egerben 
házasodnék, s felesége gyermekek nélkül halna meg, az 
ősi birtok negyed része az életben maradt férjt illesse, mi 
azon esetben is megtartassék, ha a megholt nőnek férjétől fia 
maradt, de később ez is elhalt; ha pedig birtokuk közös 
szerzemény, az egész vagyon fele, és másik felének negyed 
része a férjnek jusson. A polgárok bíráskodását illetőleg pe
dig e kiváltságlevél akkép intézkedik, hogy a papok  nem 
idózhetők meg világi ügyekben, s világi bíró ne vizsgálja 
meg pörös ügyeiket. A kinek gyermeke nincs, szabadon ren
delkezhetik vagyonáról végrendeletében; a gonosztevőket s 
gyilkosokat a város rendes bírája fogathatja el és fenyitheti 
meg. E kiváltságlevél Rudolf király 1587-ben kelt megerősí
tési okmánya következtében tétetett közzé. (Lib. Reg. Saec.
II I . k. 421— 425. II.)
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1693-ban Eger városa, elsorolván a különféle Borsod- 
és Hevesvármegye hatóságai, és az egri térparancsnok által 
rajta elkövetett sérelmeket, Ő Felségéhez, a királyhoz folya
modott, hogy öt évre mentessék Föl minden adózástól és más 
tehertől; emeltessék a királyi városok sorába s királyi biztos 
küldessék a tanács választására és rendezésére; továbbá a 
város rendes jövedelmei és vagyona, valamint a plébánia
templom, plebánus és kórház viszonyai elintézésére, végre 
hogy négy évi, s két heti vásár tarthatási engedélyt nyerjen, 
valamint a városban létezett három, és a városon kívül volt 
Portörő nevű malom a városnak adományoztassék. Eredeti 
(N. R . A . 297. cs. 47. sz.)

Ezen folyamodás következtében, minthogy a város a 
törökök uralma alatt minden a magyar királyoktól nyert 
kiváltságait elvesztette, sőt a püspök jogai kimutatása miatt
I. Lipót királytól kieszközlött királyi városok közé soroltatása 
is visszavonatott: néhány a püspökkel, káptalannal, tér
parancsnokkal, s városi hatósággal közlendő előleges pont 
alapittatván meg, végre e pontok minden oldalróli meghá- 
nyása után 1695-dik évi január 4-dikén Kassán a következő 
12 pontot tartalmazó egyezkedés köttetett a város és Fenesy 
püspök közt az akkori városbiró Faragó András közbejötté
vel ; de ez egyezkedést Lipót király csak 1700-ban erősí
tette meg.

1. pont: Eger város ne használja a királyi város neve
zetet, hanem a püspöknek, mint törvényes földesurának enge
delmeskedjék, és legyen alárendelve 1).

2. A városbiró és tanács minden nemzetiségi különb
ség nélkül jelöltessék ki a lakosok és erősítessék meg a püs 
pök által.

3. A püspök a városban fenntart magának egy szabad 
telket székházéi, valamint a város határában egy tagot csűrrel 
és vadas-kerttel, 50 kaszás réttel, melynek szénáját a lako
sok tartoznak gyűjteni és behordani; ezenkívül a város 
falain belől, és kívül bírt malmokat, mindazáltal a városnak

‘) Eger városnak szabad királyi várossá nyilvánittatása már 
1789-ben tárgyaltatott; 1812-dik évtől fogva a második érsek, báró 
Fischer István, kormánya folytán, és ennek halála után, 1822-ig több 
ízben sürgettetett; de mindeddig meg nem történt.
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is fog a falakon kívül egy malomhelyet kitűzni, a fördöket 
pedig mind a városnak adja á t ; fenntartja magának a tégla
házak építését és használatát, s egy püspöki vendéglő szá
mára szükséges házat.

4. A püspöknek fenntartott telkek minden adótól, szál
lásolástól és polgári tehertől mentiek maradnak, valamint a 
fegyvertár is, melynek főnöke azonban állíthat kocsmát házi 
munkásai számára, de minden kocsmaczimer nélkül; továbbá: 
az élelmezési, a harminczad-hivatali, s a község- vagy városház, 
úgyszintén a plébánia, az elemi iskola, a kanonokok és szer
zetesek házai, valamint a szegények háza is ment legyen min
den polgári tehertől. Ezeken kívül azonban semmiféle más 
magán, sőt nemesház sem mentes a polgári terhektől.

5. A város lakosai valamennyi szöllejöktől a püspöknek 
tizedet, és kilenczedet; a gabonától, valamint a bárányoktól, és 
méhköpüktől tizedet tartoznak fizetni.

6. A bormérés sz. Mihály napjától 1-ső januárig minden 
polgárnak valamint a községnek is szabad; a püspöknek csak 
az egri szőlőhegyről; január 1-jétől utolsó martiusig csak a 
község mérhet más vidékről beszállított bort is; április 1-jétől 
pedig sz. Mihály napjáig csak a püspök mérethet bort; a ser
méret és, és serház állítás végre egész éven át a püspöknek tar- 
tatik fenn.

7. Mészárszéket, és mészáros czéhet a város állíthat; de 
a mészárosok minden nagy marhától a püspöknek 5 font 
faggyút, a nyelvek felét pedig a püspöknek, másik felét a vá
rosnak szolgáltatják be.

8. A vásár- és vám jövedelmei két harmad része a püs
pököt illeti *).

9. A paZfosjogot a püspök tisztjei a várostanács segítsé

*) A már I. Lajos király által 1862-ben Eger Almagyar nevű 
külvárosában minden péntekre engedélyezett héti vásárok CSchmitth 
Episc. Ayr. I. 30S. l.J 1702-ben Telekesy püspök folyamodására ismét 
rendesen megtartattak. (L . R. Ecet. III. le. 443. l.J — Országos vásárt 
pedig Károly király 1723-ban évenkint négyet engedélyezett, és pe
dig : Pál fordulása  (10. január), SZ. Pongrácz (12. május), SZ. Eszter 
(7. julius), és sz. Mihály (29. sept.) napjára. (L . Reg. XIX.  k. 134. I.) 
— Később a Károly-téren hat országos-, a belvárosban pedig minden 
hétfőn és pénteken tartatott héti vásár.
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gével gyakorolják ; a vérdij, és 12 frtot fölülhaladó bírságok 
a  plispököt illetik.

10. Taksa, és a mindennapi szolgai munkák megváltá- 
sáül a város évenkint 600 frtot fizet a püspöknek bizonyos 
kitűzött határnapokon.

11. Főbenjáró, és jószágvesztési ítéleteket a püspök hoz, 
s polgári ügyekben a fölebbezés ugyancsak a püspökhöz 
intéztetik.

12. Eretnekek, és zsidók a városban nem lakhatnak. 
(Uh. Reg. Eccl. III . k. 4 1 2 -4 2 1 . II — Qorove az i. h. L X I. 
26—28. II.)

Milyen állapotban volt az I. Lipót király hadai fővezére 
Caraffa által 1687-ben a törököktől visszafoglalt, és Fenessy 
György püspöknek (1688—1698) visszaadott Egerváros (noha 
annak visszafoglalását terjedelmesen leírja Gorove az idézett 
helyen (X I. k. 4 —19. I.) bizonyos Rottenstein Ignácznak 
1751-dik évi junius 18 dikán a magyar királyi kincstárhoz 
fölterjesztett jelentéséből kiderül, melyben ekkép ír: „1690- 
ben minden egyes ház, és valamennyi telek a város nevében 
följegyeztetett, megbecsültetett, elárvereltetett, és adatott; a 
királyi kincstár számára pedig a katona élelmezési-, puskapor- 
készítési- és serházon kívül semmi sem tartatott meg. A váral- 
lyai városnak az országutat keresztül metsző utczájában a 
kaputól mintegy 100 lépésnyire török mecset, és fü rd ő  van, 
és pedig a később többek által lakásul használt fürdők  kal
már-boltokul használtattak; a mecset pedig, melynek szétrom- 
bolása meg nem engedtetett, de lakni sem hagyták benne az 
embereket, a vár helyreállításához szükséges eszközök raktá
rává alakíttatott; Rákóczy fölkelése folytán (1704—1706) e 
mecset a katonaság gabnacsüre lévén, katona kézre került. 
A vaskapu átellenébeni kelet felé nyúló tér, melyen hajdan a 

janicsárok laktanyája állott, egészen kiegyengettetett, s e tért 
1715-ben Zinczendorf várparancsnok a törökök elleni védel- 
mtíl, a Telekesy püspök által a vár kijavítására hagyományo
zott 1000 aranyon sánczczal keríttette be ; midőn pedig a tö
röktől többé félni nem lehetett, a várparancsnok e tért bené
pesítette, és lakóit zselléreivé tette. E jövedelmet a többi várpa
rancsnokok is élvezték, mig a királyi kincstár 1748-ban e 
tért át nem vette. A Maklár külvárosban létező kert, és a
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Szihalmi területen Bassatérnek nevezett rét a káptalan birtoka; 
de mint mondják, a várparancsnoknak van fenntartva.“ (N. 
R . A . 979. cs. 4 6 . sz.)

1696-ban I. Lipót király védlevelet adott ki, melyben 
Eger várost pártfogásába fogadván, meghagyja, bogy a város 
ősi kiváltságai, mindazáltal a földesúri jog sérelme nélkül, ol- 
talmaztassanak. E védlevélből kiderül, hogy Eger akkortájt 
Heves- és Borsod vármegyék minden befolyása nélkül fizette 
meg 1000 tallér évenkinti adóját; mivel pedig ezen adó lefi
zetését mind Heves, mind Borsod megye külön követelte, Li
gát király 169á-ban Heves vármegyéhez királyi parancsot 
küldött, meghagyván, hogy Eger lakosaitól, kik már előbb kivé
tettek e két vármegye hatósága alól, se jobbágyi munkát, se 
adót ne követeljen, minthogy Eger lakosai saját tanácsuk pénz
tárába tartoznak adójukat fizetni. (Gorove az i. h. XL. 30. I.)

A Bákőczy Ferencz vezénylete alatt szervezett fölkelés 
közben, Rákóczy hadserege elfoglalván 1703-ban a Tisza vi
dékét, Eger város lakói a Bercsényi Miklós Rákóczy fővezére 
által bekerittetett várost átadták Bercsényinek, ki 1704-ben, 
Telekesy püspök e közben megérkezvén, Eger lefegyverzett 
lakosait az úgynevezett aranyosi völgybe vitte; a Zinczendorf 
császári vezér védelmezte vár pedig, Rákóczy fegyveresei által 
ostrom oltatván, kénytelen volt magát végre a várossal együtt 
Rákóczynak megadni, ki 1705-ben ünnepélyesen bevonult 
a városba, és az elibe kiment püspököt kegyesen fogadta, mig 
hadvezérei Bercsényi, Eszterházy és Károlyi Sándor Bécs kör
nyékére hatoltak.

Erre a város lakosait még súlyosabb baj érte, mert miu
tán a Széchényi Pál esztergomi érsek, és Telekesy püspök által 
megkísértett békekötés nem sikerült, s a Jezsuiták kénysze
rültek 1707-ben a városból eltávozni, 1710-ben mind a 
polgárokat, mind Rákóczy seregét pusztító mirigy ütött ki. 
Nem sokára mindazáltal Heiszler királyi hadvezér, meggyőz
vén Ipoly vizegnellett Rákóczy párthiveit, s ezek elfogadván 
az I. József király nevében ajánlott megkegyelmezést, véget 
vetett a fölkelésnek, mire gróf P álffy  János 1710-ben a király 
nevében visszavette Egert, mely alkalommal a felkelőkhözi 
szitásról gyanúsított, ezért méltóságától, s javaitól megfosztott, 
de ártatlanságának bebizonyítása után visszahelyezet Tele-
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kesy püspök is visszatért Szárvaskővárából, hova belebbezve 
vala, Egerbe. (77. 0. 3 4 —46. II.)

E bajokhoz járult, hogy 1782-diki septemberben sáskák 
pusztították el Eger vidékét, 1757-ben, 1813- és 1814-ben 
iszonyú vizáradás roppant károkat okozott az egrieknek, 
1800-ki évi augustus hó 23-án tűzvész pusztította el a püspöki 
palotát, papneveldét, elaggott papok házát, és a czisztercziták 
templomát több más épületekkel együtt, s 324,360 forintra 
becsült kárt okozott.

1804-ben I. Ferencz király az egri püspökséget, a rop
pant terjedelmű püspökmegye kormányzásának megkönnyí
tése végett, annak területéből a kassai- és szathmári új püs
pökmegyéket alapítván, három püspökmegyére osztotta, az 
egri püspökséget pedig érsekséggé alakította, az érsekség 
püspöki joghatóságát Heves-, Borsod- és Szabolcsvárme- 
gyékre, a jászságra és nagy künságra szorította, s ekkor első 
egri érsekké Fuchs xavóri Ferencz nyitrai püspököt nevezte, 
az érsekséghez csatolván Heves vármegye örökös föispáni 
méltóságát, melyet az egri püspökök már az előbbi királyok
tól, valószínűleg 1498-ban estei Ipoly püspök alatt nyertek 
volt. (U. o. 1828. IX . 3 —8. II. — Porubszky József. Az egri 
megye föpásztorainak különös jogairól.)

Eger városnak; melynek két harmadát a püspök, egy 
harmadát a káptalan bírta, több kapuja volt, úgymint: a hat
vani, melyet 1758-ban Barkóczy püspök építtetett; a rácz- 
kapu, a makiári- és Károly-, máskép Czifrakapu, melyet gróf 
Eszterházy Károly püspök emeltetett 1781-ben. —  A város
nak a makiári kaputól a ferencziek telke, és a kisprépostság 
kertje mögött elterjedt külső falai a hatvani kapun kívül dél
nek egész a Jezsuita társház szögletéig értek, innét tovább a 
kórház és rácz templom déli részén a rácz kapuhoz, nyűgöt 
felé a város régi falaihoz csatlakoztak. (Qorove az i. h. 20. I.)

A fő utczák nevei a következők: hatvani-, felnémeti-, 
czifra- és maklár-utcza, melyek a püspök és káptalan közt 
valának fölosztva; a XVI. század okmányaiban előfordul a 
barátutcza, melyben 1557-ben Peliny Bálint-és Gábornak egy 
ház adományoztatott, és a kovácsutcza is, melyben 1591-ben 
Domory Anna, Bathay Pál özvegye, háza létezett. (U. o.
23. I. -  L. E . Sec. II . k. 317. I. — N. R . A . 1016. cs. 19. sz.)
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Eger főtermesztménye kitűnő, többnyire vörös bora, mely 
a város melletti szőlőhegyeken, különösen Eged hegyen, hol 
egykor sz. Egyed kápolnája volt remetelakkal együtt, termel
tetik, és kősziklákba vágott pinczékben tartatik*). A híres egri 
boron kívül említhetők azon természeti adományok közöl, 
melyekkel Eger bőven van megáldva, egészséges, mérsékelt 
hőmértékü Eger vize bal partján a város keleti részén levő 
fördői, melyek sokkal előbb ismeretesek valának, mintsem a 
törökök Egert elfoglalták, s melyek majd érseki, majd török 
fördőnek neveztetnek. E fördő mellett van egy csapó malom 
és az érseki kert, mely a gróf Barkóczy és Eszterhdzy püspö
kök által hozzá csatolt, a közönség számára megnyitott terje
delmes kerttel együtt igen jól miveltetik. (Gorove IX . 25-27. II.)

Van még Egerben több egykori török imola nyoma is, 
mert azon mecseten kivűl, melynek tornya (minaretje) az irgal- 
masok temploma mellett ma is látható, Egerben több más 
török mecset létezett, mint a ferencziek templomának éjszaki 
fala szintén török-mecset maradványának tartatik; de a 
török barátoknak, a derviseknek is volt ott, hol most az érseki 
lak és kert áll, mecsetjük és lakhelyük, melyet az egri nép 
bolondvárnak nevezett el. (U. o. 1826. II I . 43. I.)

c) A kisebb egyházi épületek, a vallásos és tudo
mányos intézetekkel együtt.

Az Egerben hajdan létezett, alkalmasint legrégibb köz
hasznú intézetek egyike az egri egyházhoz tartozott „szent 
Jakab k ó r h á z melynek alapítója ugyan nem ismeretes de 
melyet, mint Gergely pápának ezen kórház igazgató lelkészé- 
szébez 1239-ben intézett rövidebb apostoli iratából kitűnik,
II. Kilit egri püspök, káptalana beleegyezésével, minthogy 
néhány egri püspök azt javadalműi egri világi papoknak en
gedte át, jóllehet betegek és szegények számára vala fölsze
relve, újra szervezett, s visszaadott a cziszterczita rendnek. 
(Schmitth Episc. Agr. I. 152. I.) 1754-ben egy másik egri

*) Ezen kápolna a sz. Egyed hitvallóról nevezett egykori ben- 
czés monostor emlékéül építtetett sz. László magyar király által a 
felmémethi völgyből emelkedő hegy aljára, s 1106-ban Húgó nevű 
benczés volt apátja; de ez apátság viszontagságai s elpusztulása 
körülményei teljesen ismeretlenek. (Bárdossy ad Suppl. Scepus. 196. 
és 197. 11.)
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kórház említése is fordul elő, s ezen kórház a rácz-utczában
1730-ban Komáromy János egri kanonok által sz. Anna  emlé
kezetére építtetett temploma kántorának ugyancsak Komáromy 
János, királyi helybenhagyással, 24 forintot, szegényeinek 
pedig 12 rénes forintot hagyományozott, (láb. Reg. Eccl.
III. k. 496. I.)

Ezeknél nagyobb jelentőségű a Telekesy István püspök 
alapította Nagyboldogasszonyról czimzett egri papnövelde, 
melynek kellő fölépíthetése végett Svorez, (máskép Körmöczá) 
mészárosnak a város falai mellett a Jezsuita-társoda nyugoti 
részén létezett házát 600 rénes forinton megvette, és öj eme
lettel szaporítván, fölszerelte. Ehhez továbbá nemes ifjak 
számára szánt tápintézetet csatolt, melyet, 28,000 forintot 
lefizetvén, 10 szegényebb sorsú ifjú neveltetésére alapított. 
E végre a hatvani kapu alatt M akiár külváros felé fekvő 
Lenini telkének nevezett tért 1500 forinton vette meg, s két 
malmot szerzett, melyeket 1730-ban gróf Erdödy  püspök a 
magyar királyi kincstártól 2500 rénes foxinton oly kötelezett
séggel váltott meg, hogy azokban a császári katonaság élel
mezésére szükségelt gabna a szokott díjért előlegesen őröl
tessék meg. (Contr. et Trans. II I . 26. sz — N. R . A. 45. cs.
9. sz.) Ezen malmok egyikét, mely a sz. Miklós utczában 
volt, ugyancsak Telekesy püspök építtette, és 2000 forintnyi 
költséggel nagyobbíttatta; e malmokhoz csatolta a Szent- 
Pétery és Dory nemesektől 2000 forinton visszaszerzett Bor
sod vármegyei Harsány és Kürth pusztákat, melyeket azon
ban később Barkóczy püspök 3000 forinton megváltott.

Ezen, a káptalan egyik tagja által kormányoztatni ren
delt, alapítványok javadalmazására fordittattak még a beeli 
háromforrásról czimzett, vagy apátfalvi apátságnak, hajdan 
a káptalan által bírt fekvő javai, melyekhez tartoztak A pát
fa lva , Ostoros, Uppony, Bánhorvát, Királyd, Bóta  és Mérésé 
helységek, s Kismezö puszta. Mindez I. Lipót király 1700-ban 
és Károly király 1712-ben kelt helybenhagyásával történt. (L . 
R. Eccl. IV . k. 8 4 —95. II. — Emlékkönyv 219. és 220. II.)

A jeles főpásztor e nagyszerű alapítványát, melyhez a 
kanonokok több mint 75,000forinttaljárúltak, követtea nagy 
püspök másik 5000 forint tőkére rúgó alapítványa, melynek évi 
kamatjából 200 forint érdemesűlt papok tartására, 100 forint
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szigorlatokat tevő, s a bölcsészeti tanulmányokból kittinő 
osztályt nyert ifjak számára volt szánva.

Ezekhez tartozik Foglár György egri kanonok 3000 
forint alapítványa, melynek kamatját az alapító a nevendék- 
papoknak jogi tanulmányokba avattatására rendelte fordít- 
tatni. A jogi intézet számára külön épület is volt szánva, 
melyben most az ügynevezett Foglár tápintézet s nevélde van, 
minthogy a jogi tanulmányok tantermei 1774 óta a többi két, 
vagy hit és bölcsészeti kárral együtt a nagyszerű Lyceum 
épületében léteznek. (Emlékkönyv. 220. és 221. II.) Komáromy 
János egri kanonok is hagyományozott 1754-ben a papnevelde 
számára 183 rénes forintot. (L. R . Eccl. II I . k. k. 495. I.)

Az egri egyház részére tette 1659-ik évi august. 23 án 
Kisdy Benedek egri püspök, s a kassai akadémia alkotója is 
nagyszerű alapítványát a Kassán, hol akkortájt az egri káp
talan székhelye volt, épittetendő papnevelde számára. E végre 
a buzgó püspök 9000 darab aranyat, 2000 tallért, egy házat, 
és günyöi birtokrészét szánta; de e szándékát utódja P álfy  
Tamás egri püspök, mint az alapító végrendelete végrehaj
tója, létesítette, midőn Kassán a Jezsuiták társodájától húsz 
lépésnyire feküdt mosdói házban a Kisdy-neveldét sz. László 
király  emlékezetére fölállította, s azt jól fölszerelten 30000 
forint alappal, és a günyöi birtokkal együtt a jezsuiták igaz
gatására bízta az egri káptalan fölügyelete alatt.

Ezen alapítványhoz ugyanazon Pdlffy  püspök mint 
nyitrai püspök 1678-ban Heicze abaűjvármegyei, előbb az egri 
püspökség birtokaihoz tartozott, de később világi kezekre 
jutott, általa azonban hosszas per utján 30,400 magyar forin
ton visszaszerzett falut csatolta. Mivel azonban a sz. Lászlóról 
czímzett Afsriy-papnevelde mindezen gazdag alapítvány s az 
egri főpapok atyai ápolása mellett sem virágozhatott föl, épü
letei omlófélben voltak, sőt eladósodott, s nevendékei soha 
sem fogytak ki a panaszból, gróf Barkóczy Ferencz, egri 
püspök, elhatározta e neveidét az egri papneveldével egyesí
teni, s e szándékát 1760-ban végre is hajtotta. (E m lékk. 222. 
és 223. II.) — 1768-ban még Baksa  és Csontosfalva abaúj- 
vármegyei birtokok is emlittetnek, mint olyanok, melyeket az 
egri püspök a Kisdy-papnevelde számára birt. (N .R . A. 1132. 
cs. 40. sz.)
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A tudományoknak előmozdításában crnyedetlen buzgalmü 
egri püspökök közöl megemlitendök gróf Barkóczy Ferencz, 
ki 1754-ben Egerben a bölcsészeti és hittani tanfolyamot 
honosította m eg; és gróf Eszterházy Károly, ki 1765-ben a 
püspöki Lyceum kellő elhelyezésére a nagyszerű, ékes idom
ban tervezett Lyceumépületet építtette, s minden szükséges 
kellékekkel fölszerelte; mert ebben csillagvizsgáló torony is 
van, melyben a magyar születésű Hell híres csillagász szer
kesztette a délkörvonalt. Éhez jól fölszerelt természettudomá
nyi csarnok járúi, továbbá a püspökök és kanonokok által 
alapittatott és folytonosan gyarapittatott könyvtár, melynek 
nagyszerű terme boltozatán a K rakkd  János, és Zách József 
freskóban festette tridenti zsinat ábrázoltatik. Nem kevésbbé 
érdekes az úgynevezett vitatkozást, Sigrist Ferencz által fes
tett terem, melynek boltozatán freskóban a négy tudománykar 
tűnik elő, és a sz. István királyról czímzett kápolna. Földszint 
pedig a gróf Barkóczy Ferencz püspök áltál alapittatott érseki 
könyvnyomda van elhelyezve. E nagyszerű épületet gróf 
Eszterházy Károly püspök egészen saját egy millió ezüst 
forintra rúgott költségen 20 év folytán az új Eszterháy ke
resztnevéről Károly-váromak nevezett városrészben létesí
tette. (Góröve u. o. 1828. VII. 15. s 16. II.)

A nagyszerű Eyceumhoz közel áll a gróf Erdödy  püs
pök által építtetett, a gróf Bdrkóczy püspök által egy emelet
tel bővíttetett püspöki palota, melyben gróf Eszterházy Károly 
püspök ékes lópcsőzeten kívül sz. kereszt kápolnát készíttetett, 
jelenleg azonban az érseki palotában létező kápolna a Szent- 
séges Megváltó tiszteletére van szentelve.

Létezett még· az Egerhez egy órányi távolságra fek\ ő 
Félsö-Tárkány (Borsodvármegyében) melletti két hegy között 
emelkedő bájos halmon gróf Bárkóczy püspök által For-Con- 
trasti nevén építtetett püsköki nyárilak, mely minden kénye
lemmel, és diszszel bőven föl vala szerelve; azonban gróf 
Eszterházy püspök e nyaralót szétszedette, s az épületi anya
got az akkori jobbágyoknak ajándékozta. — Barkóczy püspök 
a Felső-Tárkányhoz közel eső völgybe olasz Nazarénusoknak 
nevezett szerzeteseket is telepített de ezek rendszabványaik 
szerint sarutlanúl tartozván járni, nem bírták a lég zordonságát



kiállni, s 1770-ben rendjök el is töriiltetvén, alig 10 évi ott- 
létök után, eltávoztak Magyarországból.

Egyébiránt ugyanezen vidéken az úgynevezett Segítség 
völgyien még a XVI. században Miklós egri püspök által 
(1332— 1360) alapittatott karthausi zárda létezett, melynek 
perjele 1466 ban Barnabás nevű szerzetes vala; de a zárda 
szerzetesei, földülván a törökök zárdájukat, többé vissza nem 
tértek; mindazáltal e zárda birtokai, nevezetesen: Zsércz 
helység Tilay (Borsod) és Nagy v. Sentivány (Hevesvárme
gyei) pusztákkal, a szerzet egy egri házával, és egy Vadkert 
mellett létezett malommal együtt 1557-ben részint a kápta
lannak, részint magánosoknak adattak át, de csak addig, míg 
a zárda helyreállittatván, a karthausiak visszatérhetnek. (Go- 
rove az i. h. 16. I. — Verancz kéziratai a nemzeti múzeumban 
422. sz. — N. R . A. 1746. cs. 12. és 15. sz. — Lib. Reg. Sec.
II . K. 271 és 317. II.)

Már Eszterházy püspök szándékozott a püspöki székes- 
egyház kellékeinek, s Eger város helyzetének megfelelő nagy
szerű román ízlésű székesegyházat építtetni; de 1799-ben 
kora halállal múlván ki, jámbor szándékát végre nem hajt
hatta. E jámbor szándékhoz képest tehát Felsö-Eőri Pyrker 
János László, előbb szepesi püspök, utóbb velenczei pátriárka, 
1826-ban végre egri érsek, 1837-ben a káptalan, egri megyei 
papság, s néhány jótevő jámbor bőkezűsége által gyámolit- 
tatva Hild  építész terve szerint a Lyceum átellenébeni halmon 
keresztalakú főegyházat kezdett építtetni, mely, mint fő- s 
egyszersmind plébánia templom elkészülvén, M ária szeplőte
len fogantatása, sz. Mihály főangyal, és olajban főtt sz. János 
apostol s evangélista emlékezetére szenteltetett föl az Istennek.

Ezen főszékestemplom csarnokába 20 lépcső visz föl, 
s nyolcz 5 láb vastagságú, 9 láb magasságú oszlopon nyugvó 
homlokzatán e fölirás ragyog aranyozott betűkkel: „VENITE 
ADOREMUS“. 9 láb magas homlok-fölepén három a hitet, 
reményt, és szeretetet jelképező szobor díszeleg, melyeket 
Casagrande Mark szobrász készített. A templom közepén 
24 láb széles, 12 láb magasságra emelkedő kúp 8 ablakán 
terjeszti a világosságot a templomba, melynek 2 tornya 168 
lábnyi magasságra emelkedik. A templom külső hossza a 
csarnokkal együtt 300 lábnyi. A főoltár magassága végre
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19 láb, 8 hüvely, szélessége 13 láb, 3 hüvely. A főoltárképet 
Danhauser József festette. (Tahy az i. h. X II . 48. I.)

Az egri fő székes-, a város magasabb részén az érseki 
palota, és kert szomszédságában épült, templomon, az érseki 
három, úgymint: hittani 5, jogtani 8, és bölcsészeti 7 tanárból 
álló kart magában foglaló Lyceumon, az érseki papneveldén, 
az elaggott papok  néhai Kiss János prépost által 1727-ben 
építtetett házán s a vármegye házon kívül, Egerben még több 
szerzetes rend temploma, valamint kápolna is van, úgymint: 
a temetőkben sz. Bójcus-, fájdalm as Szűz Mária-, és Kisasz- 
szony-, a várban levő Pyrker érsek által készíttetett Kalvária- 
hegy alatt Krisztus sírja-, továbbá a Foglár neveidében sz. 
József- végre a vármegyeház börtönei mellett nepomuki sz. 
János kápolna. (Sehern. Cleri. Agr. az i. h. 47. és 154. 1.)

2. §.

Az egri szerzetes rendek házai.

Az egri főpapok által székhelyükön alapittatott, vagy a 
mások által építtetett általuk pártfogolt kolostorok rövid is
mertetése közben azon eredményre jutunk, hogy e kolostorok 
néhánya már Magyarország keletkezte első századaiban ala
pittatott, de a tatárjárás közben, vagy a török uralom alatt 
végkép elpusztult, mások a törökök kiűzetése utáni nyugod- 
tabb korban a XVII. században részint helyreállittattak, ré
szint alapítottak. — S ezek a következők :

a) A sz. Ferencz rendi szerzetesek kolostorai.

Schmiith Miklós tudós írónak az „Egri püspökökről“ írt 
jeles müvében (1768. I. köt. 189. I.) nyilvánított állítása sze
rint, az 1208-ban keletkezett Serafikus sz. Ferencz rend szer
zetesei Olaszországból hazánkba is bejöttek ; de roszúl fogad
tatván, mindenüktől megfosztattak, s visszatértek hazájukba; 
1231 ben azonban, tehát még alapitójok élete folytán, II. 
Kilít egri püspök meghívására visszatértek Magyarországba, s 
Egerben telepedtek le. Ez első hazánkban letelepedett Ferencz- 
rendi szerzetesek alapítójuk első szabályaihoz ragaszkodtak, s
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kisebb testvéreknek (Fratres minores) neveztettek; később Szab
ványosokra (observantes), tdrsháziakra (conventuales) és Ka- 
puczinusokra oszlottak. — A szabványosok ismét vagy sza
bályosok, vagy szigorúbb szabványosok (regulares, et stric
tioris observantiae) valának, s ez utóbbiak a mostani Ferencz- 
rmdiek, a társháziak pedig a mostani minoriták, kik külön
féle engedményekkel élvén, enyhébb szabályokat fogadtak el, 
s 1517 ben külön testületet képezvén, társházakba gyülekez
tek, és ingatlan javakat is bírtak. (Gr eider er szerint, Rupp : 
Budapest 84. I.)

Jelenleg Egerben mind a két szabályt követő Ferencz- 
rendi szerzetesek léteznek, és pedig a szigorúbb szabványosok 
a Szentséges Megváltóról czímzett sz. Ferenczrendi tarto- 
tartományhoz tartoznak, kiknek temploma a boldogságos szűz 
M ária szeplőtelen fogantatása emlékezetére van szentelve; a 
Minoriták pedig a sz. Erzsébetről czimzett tartományból való 
gyülekezetét képeznek, s ezek temploma páduai sz. Antal 
emlékezetére van fölavatva.

A Szentséges Megváltó tartományabeli szigorúbb szabályt 
követő Ferenczrendiek, kiknek Egerbe telepittetése 1231-dik 
évre tehető, kétségkívül szétverettek 1241-ben a tatárok által, 
s ezek eltávozása után visszatérvén, az Egerre rontott törökök 
által 1596-ban ismét eltizettek, mire a városba alattomban 
járó gyöngyösi kolostorban lakott ugyanazon tartománybeli 
Fereneziek tartották a katholikus isteni tiszteletet Egerben, 
mig 1681-ben megengedtetvén nekik ott tartózkodniok, 1687- 
ben egészen visszahelyeztettek előbbi kolostoruk birtokába. 
Jelenleg e kolostorban a zárdafőnökön, s ennek helyettesén 
kívül 6 szerzetes áldozár van, és segíti a főmegyei plebánu- 
sokat a lelkipásztorkodásban. (Sehern. Agr. 1871. 186.1.)

Mikor települt le a Minoriták, vagy kisebb testvérek 
gyülekezete Egerben, nem nyomozható k i ; hogy azonban a 
XV. században már Egerben voltak, bizonyos, miután Rangon 
Gábor, egri püspök, ki szintén ezen szerzet tagja volt, 1486- 
ban a minoriták temploma sz. Bonaventura általa építtetett 
kápolnájában temettetett el. (Schmitth. Episc. Agr. II . 121. I.) ; 
az erre következő évben pedig a minoriták tiltakoztak a Le- 
veni családnak hason nevű, Károly király által 1320-ban neki 
adományoztatott birtokba visszahelyezése ellen az egri káp-
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tálán tanúskodása mellett. (Lib. Reg. Sec. 16. k. 112. I.) — Az 
egri minoriták bírták a Tisza-Tokajon létezett Szent-Miklősy 
féle nemes telket is, melyet annak zálogos birtokosa Batistuta  
Jakab 1747-ben az egri, és miskolczi minoritáknak hagyo
mányozott; melyet azonban az 1759-ben, sőt még 1771-ben 
élt zárdafőnök Jakabfalvy Román ajánlatára a királyi kincs
tár 800 magyar forinton megváltott. (N. R . A . 1084. cs. 18. 
sz. — 1163 cs. 42. sz. — 1455. cs. 31. sz. Acta Trinit. Sáros
patak 2. cs.) — Á zárda személyzete a házfőnök, a lelkiatya, 
s három, vagy négy áldozárból, 5 vagy 6 hittanhallgató ne- 
vendékből, s 2 szolgáló testvérből áll. (Schem. Agr. 1871. 
189. I.)

b) A sz. Domonkosrendi szerzetesek társháza.

A hithirdető, vagy sz. Domonkos rendi szerzetesek egy
kor Egerben létezett társházáról több ki nem nyomozható, 
mint hogy Pázmán Péter bíbornoknak Péterffy által közzétett
II. Függeléke szerint, melyre Ferrarius 1637-ben kiadott 
szerzete történetének terjedelmes rajzában hivatkozik, az egri 
dömés társház nem sokára e szerzetnek hazánkba 1221-ben P ál 
mester, bolognai tanár sz. Domonkos tanítványa, és e szerzet 
magyar tartományának főnöke által történt letelepítése után 
alapittatott, és sz. Mihály egyháza mellett helyezkedett el, 
mi csaknem ugyanazon időben történt, melyben a minoriták 
Egerben meghonosultak. Mivel pedig Ferrarius Egert még 
1486-ban is, mint oly helyet említi, hol dömések laktak, (u. o. 
507. 510. II.) valószínű, hogy e rend egri társházát a mohácsi 
vész után a törökök dúlták fel, mire az elhagyatván, lakói 
által, épületi anyaga a vár kijavíttatására fordíttatott, a nélkül, 
hogy annak alapítója, védszentje, s egyéb viszonyai az utókor 
előtt ismeretesekké lettek volna.

c) I. remete sz. Pál szerzetesei boldog Mária 
Magdolnáról czímzett zárdája.

Ezen az Eger várossal határos Fel-Némethi felöl létezett 
zárda alapítója Monoszlay Miklós, egri püspök, később esz
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tergomi érsek vala 1347-ben, és Chanády Kelemen egri ka
nonok, ki e zárda temploma díszes hajóját építtette. (Benger 
Chronotaxis V. fe j. VI. sz.)

Ezen zárda birtokviszonyaira vonatkozólag a zárda 1406- 
ban F am os  Vödtől, és Nagy  Istvántól lelkök üdvéért, a zár
dába fogadtatásukért, és temetésökre Botond (Batony ?) He
ves vármegyei pusztát, és Nagy Iván helységet kapta, vala
mint a fent említett Fel-Némethi helység határában szőllőket, 
Eger vizén egykerekű malmot, Párkány patakon pedig egy 
másik két kerekű malmot öröklött. Azonban a felnémeti pá
losok 1468-ban Botond pusztát fölosztották maguk, és a 
segedelemvölgyi karthausiak közt.

Ezen Eger melletti pálos zárda valószínűleg 1580-ig 
állott; mert az Eger várat 1552-ben eredménytelenül ostrom- 
lotta Mahumet török császár visszaveretvén, a kálvinisták a 
katholikusok templomait erőszakkal elfoglalták, s a katholi- 
kusokat megakadályozták vallásuk gyakorlatában, mire a fent 
(1. §. a.) említett sanneki báró Ungnad Kristóf, Kálvin tana 
buzgó terjesztője,a pálosoktól elrabolta felnémethi malmukat;
1571-ben azonban visszaadta nekik, tehát, minthogy e zárda 
egyik 1584-dik évi okmányban az elhagyott zárdák közé so
roztatok, alkalmasint 1580-körül távoztak el belőle a szerzete
sek. (Act. Paulin. Agr. 1. cs. 3. 5. sz. — 2. cs. 1. 2. sz.)

A b. Mária Magdolna kolostor perjelei közöl ismeretesek:
1406 — — Péter. (Act. Paul. Agr. 1 cs. 5. sz.)
1466 -------János. (U. o. 1. cs. 3. sz.)
1549 — — déesi Péter. (Act. Paul. Diósgyőr. 1. cs. 

16. sz.)

d) A sz. Ágostonrendi szerzetesek sz. Miklósról 
czímzett Perjelsége.

Ezen kolostornak mind alapitója, mind alapittatáea 
éve ismeretlen; annyi azonban bizonyos, hogy IY. Sándor 
pápa már 1256-ban egyetemes káptalant gyűjtvén össze Ró
mában, sz. angyalról nevezett Bihart bibornok elnöklete alatt 
a sz. Ágoston rendjebeli egész földön létezett remetéket egy 
főnök alatt egyesítette; IV. Orbán pápa pedig 1262-ben
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Magyarországban a többitől különvált szabályozott tartományt 
alapított, és ezt sokféle kiváltságokkal tüntette ki, valószínű 
tehát, hogy e rend egri kolostora már a XIII. század vége 
felé keletkezett.

Az egri eleinte kolduló, később fekvő javakkal is b'irt 
Agostonrendi szerzetesek egri temploma sz. Miklós emlékeze
tére vala szentelve, s ezen talán a belzavarok, és a csehek 
betörése közben megromlott templom helyreállítása végett 
1456-ban János a sz. Angyalról czimzett bibornok, az e temp
lom javítására adakozó s azt sz. Miklós, Űrnapja, Nagybol
dogasszony, és sz. Ágoston évünnepein meglátogató híveknek 
búcsút engedélyezett, és ezt Hedervári László püspök is meg
erősítette. (Schmitth Episc. Agr. II . 72.)

1505-ben Borsos István, Ulászló király helybenhagyá
sával, e kolostornak ajándékozta az őt illető malomrészt; az 
erre következő évben pedig füzesi Kormos Fülöp, és ennek 
neje Anna Füzesi Benedek leánya egész Heves vármegyei 
füzesi birtokukat adományoztak örökös javadalmazás, s ala- 
mizsnaúl az egri Agostonrendi kolostornak. (U. 0 . 214. és 
215 ll.) — Szintúgy e kolostornak adta 1507-ben Zendi Péter 
özvegye, néhai Csáni Márton leánya Vajdaháza pusztán volt 
birtokrészét; 1509-ben Kurottyani Tamás nagyhelyi nemes 
telkeit; 1512-ben Folthi Gergely Kishelyen létesett birtok
részét királyi helybenhagyással; végre 1520-ban az egri ágos- 
toniak törvényesen beigtattattak Kis-Cselej falu egy része, 
Zemplén vármegyei Nagy-Cselej, és Borsod vármegyei Sza- 
lonta egész falvak birtokába. (U. o. 216. I. — Czinár II . 206. 
és 207. ll.)

A kolostor viszontagságai közé sorozható, hogy a Zápo- 
lyához szított kassai bíró Kakuk  Mihály, a kassai polgárok
kal 1527-ben ez egész kolostort kirabolta, noha felsőbb pa
rancs folytán a kolostor elrablóit, de még megvolt tulajdonát 
vissza kellett adnia. Ezen ágostonrendi perjelség 1596-ig 
létezett, midőn a törökök azt elfoglalván, sz. Miklós templo
mát a ráczoknak engedték át használatra. ( Czinár 207. I.)

KUPP. EGYHÁZ. INTÉZ. —  II.
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e) Jézus társasága társodája, Borgiás sz. Ferencz 
emlékezetére szentelt templomával.

- 1578-ban Kálvin uj tanai mindinkább terjedvén Eger
ben, Radéczi püspök a jezsuitáktól egy áldozárt kért, a nép
nek az ős igaz hithezi visszatérítésére. A jezsuiták tartományi 
főnöke e kérés folytán Leleszi János jezsuitát küldte Egerbe, 
ki a népet buzgón oktatván, derekasan megfelelt hivatásának. 
(Schmitth. Episc. Agr. I I I .  119. I.) — Végre gróf Széchényi 
György esztergomi érsek, a törököknek kiűzése után hazánk
ból, 1689-ben alapitványlevelet adott ki egy Egerben állí
tandó jezsuita társoda és gymnasium szervezésére, s ennek 
értelmében a Lipót király által 60,000 forinton nevére átíra
tott, s általa ugyanazon összegen megváltott, Szepességben 
fekvő schavniki boldogságos szűz Máriáról nevezett apátságot 
hagyományozta végrendeletileg. Erre a jezsuiták még ugyan
azon évi decemberben Egerbe menvén, s a sz. Miklo's-utczkbm  
minden készületet megtevén társoda és templomépitésre, 
1695-dik évi april 22-kén a nevezett apátság javai birtokát 
átvették. ( Eccl. Cam. 48. cs. 31. sz. — Acta Jesuit. Agr. 1. 
cs. 21. 36. 43. sz. — 7. cs. 100. sz. — Tudom. Gyűjt. 1828. 
IX . 21. I.)

A schavniki apátsághoz tartozott: Schavnik helység kas- 
télylyal; Grönicz, vagy Hranovicza mezőváros vashámorral, 
melyet 1653 ban Tököly István Zsigmond fivérének a szava
tolás terhével 25,000 forintban elzálogosított; de mely ennek 
fölségsértési bűnbe esése miatt, a királyi kincstárra szállott; 
bedeghi N yáry  Zsigmond által azonban elfoglaltatott. Ezért a 
jezsuitáknak port kellett vinni a Nyáryakkal. Az apátsághoz 
tartoztak továbbá Kubach, Kravjan, Vikartócz, alsó Szun
yává ? és Vidernik helységek, Teplicze mezőváros, Ugouszka 
tanya, végre Olczno, Spave? és Dluchova puszták. Ezen 
fekvő javaknak a jezsuiták számára történt adományozását 
1760-ban Mária Terézia királyné is 10,000 rénes forint lefize
tése mellett megerősítette. ( Acta Jesuit. Agr. 6. cs. 1. sz. 58. §. 
— 2. cs. 1. és 9. sz. — 1. cs. 49. sz.) — Miután 1707-ben 
Bákóczy Ferencz fejedelem azon rendeletet adta ki, hogy a



35je z s u it a  t Ar s o d a , s z . f e r e n c z  t e m p l o m .

jezsuitáknak Teplicze és Vidernik helységei minden a schav- 
niki uradalomban található gabnával, s más élelmi szerekkel 
együtt az Egerben ifjúságot oktató katholikus papok élelme
zésére a püspöknek adassanak át, mig a Tököly családnak e 
helységek birtokára állított jogai iránt nyomozás történik. 
Eredeti. (N . R . A . 1584. cs. 80. I.)

A város falain belöl a jezsuiták sz. Miklós utczában 
kaptak tért, házat és török mecsetet, templom, társoda s gym
nasium építésre; a város falain kívül pedig Fenesy György 
püspök 1695-ben kelt átengedósi okmánya szerint 4 szőllőt, 
3 szántóföldet s kertet adott át nekik. Ez adományozást 
1696-ban I. Lipót király is megerősítette, ki egyszersmind 
kiváltságos levelet is adott nekik ugyanakkor, melyben e 
nevezett telkeket minden tartozás és szolgálat, s tehertől 
fölmentvén, azok 1700-ban a birtokukba beiktattatott jezsui
táknak átadattak. (U . o. 2. cs. 12. sz. — 6. cs. 1. sz. 77. 78. §. 
— Lib. Reg. Eccl. T. III . 224. sz.)

Ugyanazon évben átadta a jezsuitáknak az egri kincs
tári igazgató Aranyos és N y ár ad helységeket is, melyek haj
dan a bozóki prépostság jogos birtokához tartoztak, és a nagy- 
szombati társodának adományoztattak, de ennek beleegyezé
sével, az egri jezsuitákra szállíttatták át. ( Act. Jesuit. Agr. 3. 
cs. 2. sz. 0 . alatt. — 5. cs. 59. sz.)

1712-ben Telekesy István püspök Borgiás sz. Ferencz 
iránti különös kegyeletéből az ezen szent emlékezetére épí- 
tetendő templom javadalmazásáúl Ambler Tamás atyának, az 
egri székház főnökének 2000 rénes forintot oly végre adott 
át, hogy ez összegből a székházban lassankint gyógyszertár 
szerveztessék, s ennek jövedelméből födöztessenek azon tem
plom szükségletei, (U . o. 3. cs. 18. sz.) Foglár György egri 
kanonok, és serbiai czímzetes püspök pedig 1731-ben a jezsui
ták temploma építésének befejezésére 300 rénes forintot adott.

Azonban sokkal jelentékenyebb ugyanazon Foglár 
Györgynek 1740-ben jogi tanfolyam  fölállítására szentelt 
alapítványa, melyet 1740-ben, 25,000 rénes forint tőkét tevén 
le, 1754-ben kelt végrendeletében pedig e czélra 50,000 forin
tot hagyván, létesített oly kikötéssel, hogy e töke kamatjából 
egy jogtanár fizettessék, és a papneveldében 10 katholikus 
jogtanuló tartassák el. E czélra 1745-ben a káptalan-utczában
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házat is vett, és adott át a jezsuitáknak. Mivel pedig e ház 
tanoda-nyitásra igen szűk vala, 1749-ben más házat szánt 
nekik azon helyen, melyen később az oly terjedelmes, és 
nagyszerű érseki Lyceum épült föl. Foglár kanonok e nagy
szerű alapítványát még bővebben ismerteti az E gri E m lék
könyvben Zsendovics József a 232— 236. II. — Azonban e ház 
csak Foglár kanonok 1754-dik évi October 12. napján történt 
halála után adatott átBarhóczy Ferencz püspök által a jezsui
táknak, kikannak birtokába törvényesen 1755-ben iktattattak 
be oly föltétel alatt, hogy ott menhelyi, bormérési, mészár
széki, vagy más királyi haszonvételi jogot ne gyakoroljanak. 
Végre 1758-ban e-ház tehermentessége is biztosíttatott. ( Act. 
Jesuit. Agr. 2. cs. 3. 4. 7. sz.)

A többi ezen társoda által a város falain belől és kívül 
szerzett ingatlan javak e következők: 1739-ben Zsuzsanna, 
Varga János özvegye, a czeglédi szőllőhegyen birt szőllejét 
adta el 170 rénes forinton a társodának. Eredeti okm. (U. o. 
4. cs. 11. sz.) — 1744-ben Handler György, egri kanonok, 
600 rénes forintot letevón, a káptalan Almagyari hegyen volt 
szőllejét íratta át a társodára. Ered. okm. (U . o. 12. sz.) —
1754-ben Wagner József egri kanonok egy a káptalan Magar 
nevű szőllőhegyén birt szőllejét ajándékozta a jezsuitáknak. 
Ered. okm. (U . o.2. cs. 8. s z .) — 1761-ben Barhóczy Ferencz 
egri püspök, már mint az ország prímása, a Hajduhegy nevű 
halom alatt feküdt tért adományozta a társodának kerttel és 
majorral minden polgári teher nélkül, s abba a jezsui
tákat beiktattatta. (U. o. 2. cs. 2. sz.) — Végre 1763-ban 
Kálmán János, az egri káptalan dékánja, 120 rénes forinton 
eladta a társodának a káptalan földjén, az Almagyari sző lő 
hegyen volt szőlőt, az alatta létezett réttel együtt, a káp
lánok és karénekesek alapítványa részéről, hogy helyette 
ugyanezen alapítvány számára jobb — a Borsod vármegyei 
Bogács helység szőlőhegyen feküdt szőlőt vehessen. Ered. 
okm. (U. o. 4. cs. 7. sz.)

Ezek a jezsuiták egri társodája viszonyaira vonatkozó 
adatok, melyeket a magyar királyi kincstár levéltárában levő 
írott okmányokból összegyüjthettem. Ha e viszonyok bővebb 
földerítésére még több kivántatnék, talán az egri jezsuita ház 
története (Historia domus Agriensis) 1687—1708-ig, az egri
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érseki levéltárban őrzött kéziratából lenne kiegészíthető, s 
ugyanez alkalmazható a jezsuiták többi házai történetére is, 
melyek már régen minden téritvény nélkül kivétettek a kincs
tári levéltár csomóiból, és a magyar királyi Tudományegye
tem könyvtárában Hevenesi kéziratai mellett őriztetnek.

Az eddig elsorolt történeti adatokhoz csatolható még, 
hogy Jézus társaságának Magyarországban 1773-ban történt 
megszüntetése után a középtanodábani oktatás a cziszterczi 
rendre bízatott, mely a jezsuiták egri társodáját Borgiás sz. 
Ferencz két tornyú díszes templomával együtt jelenleg is bír
ván, a perjelen s egyszersmind gymnasium-igazgatón, és al- 
perjelen kivül 12 áldozár által kezelteti az egri nagy gymna- 
siumot, 9 nevendéket neveltet egri házában.

A z  e g r i  j e z s u i t a  e l ő b b  s z é k h á z  f ő n ö k e i ,  k é s ő b b  t á r s o d a  
i g a z g a t ó i :

1696—1700 Pethö István, székházfonök és a schavniki 
birtok kormányzója. ( Act. Jes. Agr. 1. cs. 1. sz. — 5. cs. 43.
47. sz. — 6. cs. 1. sz.)

1701 — 1702. Markievicz Jakab székházfőnök. (U . o. 4. 
cs. 21. sz. 4. §. — 5. cs. 43. sz.)

1712.-------Ambler Tamás székházfőnök. (U . o. 3. cs.
18. sz.)

1717.-------Havor István székházfőnök. (1. cs. 7. sz.)
1719 — 1723. Sigray Endre székházfonök. (1. cs. 32.39. 

sz. — 5. cs. 18. 43. sz.)
1728.-------Berzeviczy Imre székházigazgató. (U . o. 5.

cs. 26. sz.)
1732 — 1739. Ambler Tamás székházfőnök. (U . o. 2. cs. 

— 3. cs. 35. 700. sz. — 5. cs. 25. 39. sz.)
1739. — — Kissőczy Mihály társodaigazgató. (U. o. 5. cs.

26. sz.)
1740. ---- Görgey Kristóf társodaigazgató. (U . o. 5. cs.

16. sz.)
1748. 1749. Dzian István társodaigazgató. (U . o. 3. cs.

3. sz. — 5. cs. 11. sz.)
1749. 1752. Kunics Ferencz társodaigazgató. (U . o. 5.

cs. 43. 59. sz.) ·
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1757. 1758. Nedeczky László társodaigazgató. (U .o .5 . 
cs. 34. sz. — 6. cs. 29. sz.)

1760. 1762. Kövér Endre társodaigazgató. (U . o. 5. cs. 
31. sz. — 7. cs. 51. sz.)

1764. 1766. Fodor Mihály társodaigazgató. (U . o. 2. cs. 
— 5. cs. 46. sz.)

f) A servita szerzetesek társháza, sz. János evan
gélistáról nevezett templommal.

A boldogságos szűz M ária szolgái, vagy serviták egri 
társháza azon 3 kolostor egyike, melyek Egerben a törökök
nek Magyarországbóli kiűzése után keletkeztek; mert e társ
házat a servita rend austriai tartománya (melynek eredetét 
„Budapest“ czímü müvem 253-dik lapján tárgyalom,) 
1698-ban alapította; de viszonyairól semmit sem mondhatok, 
csakhogy e társházban a perjelen kivtíl 3 áldozár, 5 szerzetes 
társ működik. (Schem. ord. 1870.)

g) A sz. Háromságról nevezett rabváltó szerze
tesek társháza, és szent Háromságnak szentelt 

temploma.

A sarutlan rabváltó szent Háromságról nevezett szerze
teseket (Trinitáriusokat) Egerbe gróf Erdödy Gábor püspök 
telepítette 1717-ben kelt adománylevelével, melynek értelmé
nél fogva ezen szerzetesrendnek adományozta, s engedte át a 
Telekesy püspök által a hatvani kapu előtt épittetettt Szenthá
romság kápolnát a harangokkal, társházépitésre szükséges te
lekkel, kerttel, illő térrel, s más szükségletekkel, és egy ta
nyával együtt, hitszónoklatokra és szentmisékre pedig 150 
forintot utalványozott. Ered. Okm. (A cta  ahol. Trinit. Agr. 
H. cs. 1. sz. — Lib. Reg. Eccl. II I . köt. 324. sz.) Ezen alapít
ványt királyi helybenhagyás is szentesítette. — Azonban ké
sőbb a rabváltó szerzetesek ugyanott templomot építvén, gróf 
Eszterhdzy Károly püspök a fen tnevezett kápolnára tett ala-
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pitványt 1771-ben a templomra ruházta át. Eredeti. (U . ο. H.
cs. 3. sz.)

E társház templomában azon oltárokon kívül, melyekre 
Caraffa grófnő 400 rénes forintot hagyományozott oly kikö
téssel, hogy az ő oltárára az őrangyal, és paduai sz. Antal 
szobrai állíttassanak, még Chripko György által alapíttatott 
sz. Katalin, és sz. István oltár is létezett. (U . 0 . H . cs. 13. és 
15. sz. s a kolostor szabványai könyve szerint.)

Valamint a hívek velők született jótékonysági hajlamuk 
által ösztönöztetve a szerzetesek állapota enyhítésére a kolos
torok fenntartásához részint készpénz-adományokkal járultak, 
részint ingatlan javakat adományoztak, szintúgy a rabváltó 
szerzetesek egri székházának is különféle szentmise alapít
ványokat, s más adományokat juttattak.

1720-ban Komáromy János egri prépost szentmisék föl
ajánlására 800 rénes forintot; 1727-ben Bencsik István, egri 
kanonok ugyanazon czélra 1000 forintot; 1740-ben Kiss János 
nagyprépost 800 rénes forintot hagyományozott; 1748-ban 
Bakos Ferencz Simon, jákóhalmi plebánus, 1500 forint ka
matja egy részét szentmisékre, és a templom építésére hagyta; 
1774-ben Schumann bárónő, született Kien a sz. Katalin oltá
ron fölajánlandó szentmisékre 100, — 1776-ban Wittmann Ka
talin 300; 1780-ban Chripko György 150; Matyasovky And
rás, domoszlói plébánus 300; végre 1782-ben Horváth Mihály 
1500 forint alapítványt hagyott a rabváltó szerzeteseknek 
(U. o. H. cs. 4 —8. és 12—16. sz.) — Ezenkívül 1733-ban a rab
váltó szerzetesek barátságos egyesség utján Tassy Rozália, 
előbb Rácz István, később Kada  Pál neje, 4750 forintnyi ha
gyatékából megelégedtek 3500 forinttal. (U. 0 . 7. sz.).

A rabváltó szerzetesek társházán^k hagyományozott, 
vagy ajándékozott ingatlan birtokokról, úgymint házakról és 
szöllökről a következő adatokat találtam följegyezve :1776-ban 
Bellay Krisztina a hatvani, máskép sz. János külvárosban birt 
házát hagyományozta e kolostornak; másik két, úgymint: 
Orosz György és János háza pedig 1780-ban adatott át vég
rehajtás utján a rabváltó szerzeteseknek. — A társháznak 
jutott szőllök a következők: 1731-ben átadatott a székháznak 
egy előbb Németh Dorottya, Buday  Márton- és Szeder Katalin 
Csorba Mátyás özvegyei által Szalőkon birt szőllő; 1744-ben
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Nagy  Ágnes, Nagy  András özvegye hagyományozott a kolos
tornak egy szöllőt, s ugyanazon évben kapott a kolostor a 
Liptayféle hagyaték fejében ismét egy Németh Mihály által 
a czeglédi szőllöhegyen birt szőllöt; végre 1777-ben Bárány 
Mátyás e kolostornak hagyományozta a káptalan Alsó-Texe- 
Szálók nevű földjén birt szöllejét. ( Consign. Obligat. Conv. —  
Acta ahol. Ord. A . cs. 3. 5. 6. és H. cs. 1. sz.)

Pénzbeli, — minden kitűzött ezim nélkül — a kolostor
nak hagyományozott adományok közé tartozik, Neumayer 
Ferencznek 1771-ben tett 400 forint hagyománya; Vidor Pál
nak Dósa Pál által, 1773-ban tett 130 forintnyi átengedése ; 
végre 1780. Sághy Zsófia, Németh András özvegye, 111 fo
rintnyi hagyatéka. ( Consign. Obligator.)

II. József császár 1782. és 1783-ban több szerzetes ren
det önkényüleg megszüntetvén, ezek vagyonát, kivéve a taní
tással, és betegápolással foglalkozott szerzetesekét, a királyi 
kincstár foglalta el, és a katholikus vallásalapnak adta át. 
Ekkor az egri rabváltó szerzetesek kolostora a templommal, 
és kolostor kerttel együtt, a vallásalapra szállt, mely azt az 
1807-diki november 14-dikén kelt átadási okmány szerint 
6000 forintért a katonai hatóságnak engedte át. (Act.abol. 
Trinit. Agr. A . 6. és H. 1. sz.)

Az egri rabváltó szerzet kolostora majd székház elnökök
nek, majd társház főnököknek (ministri conventus) nevezett

elöljárói.

1727-ben sz. Józsefről nevezett György elnök.
1 7 3 2 -1 7 3 5 . Sz. Elekről 
1735—1737. Három királyról 
1738—1743. Sz. Háromságról 
1744—1747. Sz. Bernátról 
1747. 1748. nép. sz. Jánosról 
1751 —1753. Jézusról 
1753 —1755. Kisasszonyról
1757. — — Szűz Máriáról
1758. — — B  arnabásról 
1762. 1763. Ugyanaz
1764.— — Az Isten anyjáról

Imre „
Marián „
Salamon „

Hermenegild minist. 
Xavér n
Demeter „
Adorján  „
Alfonz  „
Mátyás elnök.

minist.

O
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to
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1763. 1764. Sz. Mártonról nevezett Kázmér
1766.— — Urunk születéséről „ Boldizsár
1766. 1767. Sz. Annáról „ Imre
1 7 6 8 -1 7 7 4 . Sz. Léiéiről „ Miklós
1772—1774. Jézus Máriáról „ Gáspár
1774.— — Szűz Máriáról „ Sebestény
1774—1777. Az oltári Szentségről „ P atrik
1 7 77-1780 . Sz. Pálról „ Máté
1780—1783 Sz. Józsefről „ Kérény
1783. 1784. Sz. Józsefről „ Szidor

elnök.
>7

minist.
77
77

elnök.
minist.

77

77

77

5$

h) Az irgalmas szerzet sz. Józsefről czímzett
társháza.

A portugalliai származású istenes sz. János minden nem
zet, és vallás elhagyatott, és gyámoltalan betegei ápolására 
alapította, sz. Ágoston szabályát, és saját szabványait követő 
irgalmas szerzet, melynek Austriábani Feldbergben levő első 
kolostora 1605-ben; a második Bécsben 1614-ben keletkezett, 
Magyarországban is elterjedt, különösen Egerbe gróf Erdődy  
Gábor püspök által 1726-ban hivatott meg, s ott ugyanazon 
püspök bőkezűségéből alapittatott 1728-ban királyi helyben
hagyással néhány heteg befogadására szerveztetett sz. József 
emlékezetére szentelt társháza, s ennek építése tovább is 
folytattatván, 1750-ig végre 1843-ban Jaeckel Gordián perjel 
hagyományából, több más jótevők ajánlatai hozzájárultával, 
csinos egyház épült mellé, mely, miután az addig isteni szol
gálat tartásra átalakíttatott török mecset 1843-ban a még most 
is létező minaretnek nevezett török tornyon kívül ledöntetett, 
1844-ben megáldatott. Ezen társházban létező 13 szerzetes 28 
beteget ápol. ( Schemat. Ord. 1870.)

i) Az angol Kisasszonyok nevelő intézete, és pali 
sz. Yincze leányai, vagy  a szeretet nővérei, vagy

szürke nénék ápoldája.

A nőneveléssel foglalkozó, halhatatlan emlékezetű Mária 
Terézia királyné által hazánkban honosított Angol Kisasszonyok
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Intézete keletkeztét, czélját, szervezetét Budapest czimíi mun
kám 261. lapján fejtettem ki. E jótékony nőgyülekezetet 
kisapponyi Bartakovics Béla egri érsek telepítette le Egerben 
1852-ben. Már ugyan felső-eőri Pyrker László pátriárka érsek 
s Rajner püspök, és nagyprépost terveztek egy, valamely szer- 
zetszűzek gondviselésére bízandó, nőneveidét, s e szent czélra 
tetemes összeget hagytak végrendeletökben. De ez mind kevés 
lévén a nagy szándék kivitelére, nevezett Bartakovics érsek 
fejedelmi bőkezűséggel 72,008 frt 50 krt áldozott az angol 
kisasszonyok intézetének fölállítására szükséges alapítvá
nyokra, épületifölszerelésekre és javításokra.

Ekkép keletkezett az Angol kisasszonyok egri növelő 
Intézete, melynek kápolnája a ioldogságos Szűz szeplőtelen 
fogantatása  emlékezetére van szentelve, s 1852-dik évi 
november 1-ső napján nyilvános Unnepélylyel adatott át a 
közhasználatnak. Azóta 19 év folytán áldásosán munkálkodnak 
az Angol kisasszonyok ez Intézetben, melyben a főnöknőn 
kívül 12 tag működik, s a belső 4 osztályú tápintézetben, és 
neveidében 55 leánykát nevel évi mérsékelt járadékért; a 
külső, szinten 4 osztályú leányiskolában pedig 220 leánykát 
képez, mig magában az intézetben mindig képeztetik a nőne
velési pályára 3, 4 ujoncznö. ( Sehern. Cleri. Agr. 1871.182.1.)

A másik Eger városra nem kevesebb áldást terjesztő 
intézet a p a li sz. Vincze leányai, vagy szeretet nővérei gyüle
kezete. E jámbor szüzeket szintén Bartakovics érsek hívta 
meg Egerbe, s miután, gondviselésükre bízatván az egri sze
gény intézet, 1858-dik évi augustus 20-dikán ünnepélyesen 
heiktattattak, az érsek 2000 forintot szentelvén kórházuk föl
szereléséhez, 9 szürke néne, 20 elaggott férfiú, s 30 agg nő 
ápolásával, és a nők kórodájával foglalkozik. ( Schemat. Cleri 
Agr. 1871. 192. 1.)

3. §.

A  beeli (apátfalvi) három kútról nevezett Nagy
boldogasszony cziszterczita rendi apátság.

Eger várostól éjszak felé, mint Kaprinay Hung. Dipl. II. 
(Schay János Jézus társasági áldozár iratai nyomán) meg



CZÍSZTEKCZITA KENDI APÁTSÁG. 43

jegyzi, két ezer lépésnyi távolságra, Apátfalva  borsodmegyei 
mezővárostól félórányira létezett Bél falu mögött, melynek 
azonban jelenleg semmi nyoma sincs, volt a beel-három-kuti 
(apátfalvi) Nagyboldogasszony cziszterczita rendi,vagy, mintPáz- 
mán Péter bibornok nevezi: A  kunok bél-három-forrásárdl ne
vezett apátsága ott, hol a Bükkhegység Bélköi orma alatt, 
Apátfalvától néhány száz lépésnyire a hegy tövéből három 
forrás fakad, melyek közt faragott vörös, és szürke négyszög
kövekből az úgynevezett román átmeneti ízlésben épült 
templom áll.

Ezen a Bükk- és Mátra hegyek közt elterült vidéket, 
Béla király névtelen jegyzője iratai szerint, Böngér (Bun- 
ger) a Borsod várat építtette Bors vezér fia, Acsád  (Ousad) 
Örs vezér fia, Ed- és Edémén vezérek, Aba Samuel király 
ősei, a Kievnél magyarok által meghódított, s a magyarokkal 
egyesülten e házába jött kunpalócz népeikkel szállották meg, 
s főleg Apátfalván telepedtek le, mely még most is a kúnpa- 
lócz népség főhelyének tartatik. Ezért az ott egykor létezett 
cziszterczita monostor is a „Kánok beel-három forrásáról neve
zett apátságnak hívatott. (Péterffy Cone. Hung. TI. 275. I.)

Apátfalva mezőváros birtokosai közt előfordulnak a va
lószínűleg kún eredetű Béli nemes családok is, melyeknek 
több tagja bán vala, s innét származhattak a Bánvölgy, Bán
falva , és Bán-Horváth elnevezések; Bélkö alatt pedig, hol a 
monostor alapittatott, Aldozókö, és Hamuhegy helynevek is 
fordulnak elő, miből kiderül, hogy a bélkői szirtorom alatt 
fakadó három forrás közt hajdan talán nevezetes pogány ál
dozó hely lehetett, melyet a nép a keresztény hit fölvétele 
után is még ezerenkint látogathatott, s forrásai vizének, me
lyekben fürödve bajaiban orvoslást lelt, csodás erőt tulajdonít
hatott. A monostor, és templom fölépittetése után pedig a tem
plomot, és soha be nem fagyott megszentelt forrásokat még 
inkább látogatta a nép, a mint most évenkint Nagyboldog
asszony ünnepén több ezernyi nép szokott e templomba, s a 
három szentelt forráshoz zarándokolni.

Ezen apátság keletkezte s viszontagságai rövid és sza
batos vázlatát tudós Ipolyi Stummer Arnold nevezett beszter- 
czebányai püspök, előbb egri főegyházi kanonok, a pesti köz
ponti papnevelde igazgatója, a magyar tudományos Academia,
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s több tudós társaság tagja, nagytudományú, s a történet-régé
szeti szakban igen jártas férfiú „A kánok Bél-Háromkuti, más
kép apátfalvi Apátsága“ czímU az Apátság régi levéltárából 
fenmaradt okmányaiból szerkesztett kimerítő értekezése nyo
mán (mint az „Archeol. közlemények“ czimtt szakiratbau VI. k.
1. füzet, közöltetik) a következő vonásokba foglaljuk:

Ez apátságot 1232-ben II. Kilit egri püspök káptalana 
hozzá járulásával a cziszterczíta rend számára alapította, s az 
általa építtetett monostorba szerzeteseket & pilisi monostorból 
szállított; á pilisi monostor pedig a francziaországi Fényes- 
völgyi (Claravallensi) a cziszterczíta rend első négy monos
tora egyikéből kapta szerzeteseit. Ugyanakkor, midőn a bél- 
három-kuti monostor alapíttatott, érkezett Magyarországba 
Jakab  bíbornok, prenestei püspök, előbb szintén cziszterczíta 
szerzetes, mint a pápa követe, azon bajok és sérelmek orvos
lására, melyeket az e vidéken elhatalmasodott pogány Bes- 
senyö-Ismaéliták befogása alatt terjedő hitetlenség a keresz
tény hitnek okozott. Jakab  bíbornok megbízatását, megtartván 
a kellő nyomozást, és a hittőli eltérések meggátlására 
évenkinti hitvizsgálatot rendelvén, ügyesen és sikerrel telje
sítette.

Ez alkalommal az alapító püspök, és az egri káptalan 
az apátságnak több a Béli nemesektől megszerzet földbirto
kot adott át, úgymint: a monostor előtt feküdt Apátfalvdt, 
mely nevet a helység azonban csak ezután 100 év múlva 
kapta, mig eredeti neve saj átlag Bél volt*), továbbá Királdot, 
mely most is e néven ismertes helység, s az apátság birtoka; 
Dochondot (talán Dukányt), Ostorost, jelenleg is e néven az 
apátság birtokát; Pazmánt (mely a mostani Pázmánd puszta 
lehetne Kerecseud mellett, jelenleg az egri érsekség birtoka); 
Medsát (talán Mezőt, Kis-Mezőt, mely Csokva mellett lévén,

*) Bél néven eredetileg három helység létezett, úgymint: Fel
bél, a mostani Szent-Márton, Középbél, a mostani Apátfalva, és Albél, 
a mostani Monosbél. — Némelyek azon téves állítása ellenében pe
dig, mintha ez apátság egy lett volna a bakonybéli apátsággal, 
vagy IV. Béla lett volna alapitója, s ezért neveztetett Bélnek, vagy 
nevét Bál bálványtól nyerte vdna, megjegyezzük, hogy a Bél szó 
itt csupán az erdőség s hegység belsejét jelenti, mint a Bakonybél 
névben.
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ma is az apátság birtoka); Magyot (talán az Apátfalva melletti 
Mogyorós helységet, mely jelenleg is az apátság birtoka); Kis- 
Dukányt, Omolthot (valószínűleg a mostani Arnoth nevű hely
séget Borsod vármegyében), Velint (talán a mostani Velezdet), 
és Chent (talán a mai Csehit Apátfalva mellett), és Velin mel
lett a Tiszánál három halastavat mindezen helységet dézsmál
ás adóival, s az egri püspökséget, és egyházat illető tizedeivel 
együtt. — Ezen adományozást, melyet a püspök oly kikötés
sel tett az apátságnak, hogy a gabna- és bortized csak a püs
pököt illető tized ötvened részét túl nem haladó mennyisége 
legyen a monostoré, 1239 ben IX. Gergely, 1253-ban IY, Incze 
pápa is megerősítette. ( Schmitth. Episc. Agr. I. lö l.  I. — és 

■Fejér. Cod, Dipl. IV . 2. 177. I.)
Érte-e váljon az apátság alapittatása után alig 10 évié 

bekövetkezett, az egész országot tűzzel vassal feldúló tatár- 
pusztítás a beli-bárom-kuti apátságot is, vagy sem ? adatok 
hiányában ugyan semmi bizonyosat nem mondhatunk; de 
kétségtelen, hogy a félre esőbb helyen fekvő béli monostor a 
végpusztuiást elkerülte, miután a tatárjárás előtt épült egyháza 
még most is nagyobbrészt eredeti ízlésében áll fenn ; sőt va
lószínűleg akkor is, midőn az V. István, és IV. László kirá
lyok uralkodása korában nagyobb hatalomra vergődött kiín 
hadak dúlták hazánkat, a béli monostor megmenekült a vég- 
pusztulástól; de az 1289-ben hazánkban dúlt belzavarokban 
a béli monostort a királyi hadak, valamint az országnagyok, 
és nemesség seregei ismételve megszállották, földúlták, kira
bolták és leégefték annyira, hogy a szenvedett károk pótlá
sára IV. László király, a béli monostor apátja, és szerzetesei 
kérelme következtében, a poroszlói sóvámot, az ország rendel
nek beleegyezésével, elődei, és saját lelke üdvéért az apát
ságnak adományozta; 1330-ban· pedig Telegdy Csanád egri 
püspök, Rikárd  apát kérésére, az apátságnak adományoztatott 
javak birtoklásában a monostort megerősítette.

Ez időtájt történhetett, hogy a bél-három-kuti apátság, 
az egri püspök joghatósága alól mentesíttetvén, közvetlenül 
az esztergomi érsek egyházi joghatósága alá helyeztetett, tehát 
az apátság temploma fölötti kegyúri jog is, mely valószínűleg 
az egri püspököt illette, noha azt a Béli nemesek, mint kik 
hajdan Bél földes urai lévén, annak gyakorlatában lettek
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volna, maguknak követelték visszaadatni, az esztergomi érsek
ségre Hibáztatott, s jóllehet az eziránt a viszálkodó felek közt 
folyt pör folytán 1381-ben a nádor is elismerte a Béli család 
jogát, mégis 1393-ban a kérdéses kegyúri jog az esztergomi 
érseknek ítéltetett oda, s ez ítélet 1471-ben I. Mátyás király 
által megerösíttetett.

A bél-liárom-kuti apátság többi birtokviszonyait illető
leg : a monostor csokvai, és kis-mezöi Borsodban Léndrd-Da- 
rócz, Ómány, és Csokva közt a Daróczy, és Ómányi családok, 
és az egri káptalan birtokai közé, mely utóbbiból a hegyes, 
és vizárkos, bokrokkal s tövisekkel ellepett puszta kismező- 
ség, úgy látszik eredetileg kibasíttatott, beszögellett, s beé
kelt kis birtokrésze ismételve többszörös pörös határkérdésekre 
szolgáltatott okot. Azonban a hosszas pörlekedés, István apát, 
és az Örs vezér nemzetségéből származott Daróczy nemesek 
közt 1357-ben eszközlött határniérés után végre megszűnt.

A bél-bárom-kuti monostor másik határigazitási pőre 
az apátnak az egri káptalan által csak ideiglenesen átengedett 
csokrai birtokrészére vonatkozott, mely 1359-ben azzal vég
ződött, hogy a csokvai birtokrész visszaadatott István 
apátnak. —  Hasonló bajokat okozott a monostornak Thekva 
(talán a zemplónvármegyei Téchna) birtoka is, melyet éppen 
ezért, minthogy benépesítenie sem sikerűit, Konrád apát 
1387-ben Kakas László mesternek adott bérbe, évenkinti 
35 forint bérletdijért hat évre. (Czinár II. 79. I.) — Az apát
ság későbbi szerzeményei pedig a kisbárczi, és poroszlói bir
tokrészek, végre Monosbél zálogjogi birtoka.

Azonban az apátság még több birtokjogi viszályokba is 
keveredett, s birtokai nem egész pontossággal megszabott 
határai miatt erőszakoskodást kellett szenvednie. így  1383-ban 
az Apátfalvával határos Szent-Márton helységben birtokló 
Béli nemesek egyike, Béli Péter, a béli monostorhoz tartozó 
Szent-Mártonnal határos apátfalvi erdőből épületre való fákat 
vágatott ki erőszakosan, a monostor apátja tiltakozásának 
ellenére. Az apát ez erőszakoskodás ellen panaszt emelvén 
Mária királynénál, János vajda, mint akkor az apátságnak a 
a királyt személyesítő védura, az erdőben kivágott fát föl
fegyverzett apátfalvi jobbágyok által a király nevében 17
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szekéren behordatta az apátság egyházának építkezési szük
ségeire.

1386-ban a szomszéd Szent-Mártonban lakott Béldi ne
mesek másika Szentmártoni Miklós, hason nevű fia, üj erősza
koskodást követett el az apátság birtokán, midőn Bertalan 
apostol napja táján az apátság Vincze nevű szolgáját, és 
jobbágyát Jakabot a réten találván, az elsőt megsebesítette, 
az utóbbit halálos fenyegetéssel megszöktetni akarta. Konrád 
apát ezen erőszakoskodás miatt elégtételt keresett; de Zsig- 
mond király csak 1387-ben rendelt ez ügyben vizsgálatot s 
azt a nyolczados törvényszékhez utasította.

Ugyanezen évben üjra fölmerült az említett Béli Péter 
ellen a fakivágatás miatt intézett pörös ügy, mely mind a po
ros felek, mind a hely színére a határkijelelés, és megállapí
tásra meghitt tanuk kihallgatásából kiderülvén, hogy a pörös 
terület csakugyan az apátság tulajdona s birtoka, 1388-ban 
pedig az apát csakugyan letette a nádor által neki ítélt ünne
pélyes ügynevezett területi esküt, a nádor által az apát javára 
döntetett el.

1398-ban ismét Királdon, Sajó-Németi közelében a 
szomszéd németi birtokosok: Németi Bélén András, ennek fia 
János, és nagybátyja Miklós Nagyboldogasszony előtti napon, 
betörvén az apátság jószágára, annak ott lakó jobbágyát 
Barnabást megtámadták, megverték, s terméssel megrakott 
szekerét öt lovával, s a terhes szekeret vonó két ökörrel 
együtt elvették; de László apát azonnal panaszt emelvén az 
éppen akkor Borsod vármegyei Edelényben időzött Bubek 
Detre nádornál, a nádor által rendelt bírói vizsgálat után, 
mindazon erőszakkal elsajátíttatott jószág az apátnak vissza
téri ttetett.

Végre, mellőzvén több más az apátság jogai és jobbá
gyai sérelmére elkövettetett erőszakoskodásokat, 1470 körül 
az egri káptalan Megy nevű helységét elfoglalta, s több éven 
át letartóztatta. Zoláthi István mester, egri kanonok, testvé
rével Bálinttal, Matochi Pállal és Mihálylyal, az apátság Bor
sod vármegyei Kis-Bárcza birtokát már régebben lefoglalta; 
Zalóki Antal testvérével Jánossal együtt pedig az apátság 
poroszlói birtokrészéről szóló okmányokat tartóztatta vissza. 
Péter apát tehát e jogsértések iránti kereseteit az ország-
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bírája, gróf Bátori István elébe vitte, ki is az illető felek 
ellen vizsgálatot rendelt. A jászói káptalan csakugyan meg is 
idézte az illető feleket az 1495-ik évi Három királyokkori 
törvénykező* nyolczadára.

Egyébiránt valamint a sz. Benedek rendi, úgy a cziszter- 
czita szerzetesek rendeltetése is az volt, hogy az isteniszolgá- 
latra s egyházi foglalkozásokra szánt időn kívül gazdasági 
munkával, föld- és kertműveléssel foglalkozzanak. A Bél- 
három-kuti monostor szerzetesei ez irányban kifejtett tevé
kenységének is nem csekély nyomaira akadunk. Mert nemcsak 
lakatlan vadon s rengeteg erdőség lepte Bükk hegység egész 
környékét rövid idő alatt egészen müveit, kies, gyümölcsö
sök-, szilvás és meggyes kertekkel dús vidékké alakították á t ; 
hanem a szöllömüvelést is erélyesen terjesztették, különösen 
Ostoroson Eger mellett még a vidék szöllőmüveseinek azon 
ajánlatot tették, hogy kik a helységekben szőllőmüvelésre 
vállalkoznak, azok Ostoroson, az úri küenczed elengedésével, 
csupán tizedet tartoznak fizetni.

Ez ajánlat következtében az Eger tőszomszédságában 
létezett Tihamér most már elenyészett helység szőlősgazdái, 
az egri káptalannak, mint Tihamér földesurának, nem csekély 
kárára Tihamérról átköltöztek Ostorosra. Hogy az egri káp
talan ennek elejét vegye, 1446-baq tihaméri jobbágyait kivált
ságos levélben biztosította, hogy mindazoknak, kik Tihamé- 
ron uj szőlőket ültetnek, a kilenczedet elengedi, és tőlük csu
pán a tizedet fogja szedni. Eger, és vidéke egyházi szőlőbir
tokosai ezen szöllőtermesztési versenye nem csekély hasznára 
vált magának Eger városának is, melynek nyilván köszönheti 
Eger most is termesztett híres borát.

1412-ben Zsigmond király az apátság régi, Lajos, és 
Erzsébet, s Mária királynéktól nyert, szabadalmait és kivált
ságait helybenhagyta, s az e kiváltságokat biztosító okmányt 
a nikápolyi ütközetben elveszett régi királyi pecsét helyett 
készíttetett új pecsét alatt adatta k i ; 1460-ban pedig a szom
széd Diósgyőrött több ízben időzött I. Mátyás király újra 
megerősítette az apátságnak elődei, a magyar királyok által 
engedélyezett, kiváltságokat.

I. Mátyás király halála után a „bél-három-kuti“ apátság 
lassankint annyira hanyatlásnak indult, hogy uradalma jőve-
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delmei elidegenittettek, fekvő birtokai idegen, nem a szerze
tesek közöl és által választott, hanem más egyházi és világi 
állással elfoglalt főnököknek jutottak, sőt világi kezekbe ke
rültek, kik mint kormányzók, egyiittparancsalók, vagy jószág
kezelők az apátság birtokai elidegenittetését, bitorlását, lefog- 
laltatását eltűrték.

Ezek visszaszerzése végett Péter apát, ki egyszersmind 
váczi kanonok, és nógrádi főesperes, tehát valószínűleg már 
nem a szerzetesek közöl választott apát volt, 1483-ban port 
indított; Verebélyi Pál mester apát pedig 1495-ben a bél- 
három-kuti apátságot Bakács Tamás, akkori egri püspöknek, 
engedte át, s a püspök az apátság helyett neki az egri kano- 
nokságot, és sz. András oltárnokságát adományozta.

Azóta, ügy látszik, az apátságot folytonosan az egri 
püspök bírta, s a monostort is még szerzetesek lakták 1534-ig, 
midőn Perényi Péter pártvezér az egri püspökség és kápta
lan jószágát erőszakosan elfoglalta, és Eger vidékére behozta 
a hitújítást. Ekkor végre a monostor szüntelen zaklatott szer
zetesei kénytelenek voltak elhagyni monostorukat, s a hagyo
mány szerint az utolsó szerzetes az Apátfalváról Egerbe ve
zető országúton, az úgynevezett Kisszoroson gvilkoltatott meg, 
hol ez esemény emlékére máig kőrakás emelkedik, melyet a 
nép az által tart fenn, hogy a vidéki szokás szerint az arra 
haladó vándor a helyre követ, vagy fagalyat dob.

A Perényi Pétertől visszavett apátsági javak egy ideig 
a királyi kincstár kezelése alatt voltak, s ezek egyes részei, 
másoknak zálogba adatván, vagy adományoztatván, elidege- 
nittettek; végre a Rákóczy családnak, s másoknak eladattak, 
mire az apátságnak csak czitne adományoztatott érdemes egy
házi férfiaknak, mig Czeglédy Albert apát a bél-három-kuti 
apátság javai egyik, Ajtay  János apát pedig másik részét 
visszaváltván, az apátság ismét javadalmas apátsággá lön, 
melynek birtokait azonban I. Lipót király 1678-ban az egri 
káptalannak, ez pedig azokat 1700-ban, ugyanezen király hely
benhagyásával az egri papneveldének ajándékozta. ( Schmitth. 
Ep is. Agr. I. 144. — Czinár 11. 80.) — Mindemellett az 
apátság czime Bel, sőt hibásan Behel néven is, mintha két kü
lönböző apátság volna, érdemes egyházi férfiaknak, most is 
adomány oztatik.

RTJPP. EGYHÁZ. INTÉZ. — ÍI.
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Az apátság eddig elsorolt történeti eseményeinél sokkal 
érdekesebb a most is fenálló apátsági műemlékszerű templom, 
melynek leírása Ipolyi fentidézett művében (Arch. Közi. VI. 
44—59.) külön helyen fordúl elő.

Ezen templom, a cziszterczi szerzet egyházépítósének kü
lön iránya szerint, az úgynevezett román átmeneti, sőt némi
leg gátba vágó ízlésben épült, s e szerzet sajátságos egy- 
házépitészetének példánya hazánkban. — Hiányzanak benne 
a sz. Bernát apát szerzetének mintegy újjá alkotója által ke
ményen roszalt, ezért megtiltott túlságos czifrázatok, mint: 
ember-állat-szörny alakok, s általában a faragványok, mint a
XIII. század szerzetesei, főleg a sz. Benedekrendiek egyház- 
építészetében divatoztak. E végből, sz. Bernát meghagyásá
ból, a cziszterczi szerzetesek által építtetett számos franczia 
és német monostorok tervezetét apátságának újonczmestere 
Achard készítette, s ezek mintájára épült a ból-három-kuti 
apátság temploma is.

A templom külseje alapszerkezetében a cziszterczi szer
zeteseknél szokásos keresztalakú, s a román építészetben 
dívott félkörű oltárhegy, vagy hajlék (apsis) helyett záródása 
egyenes oldallal végződik; a szentély-hajlék oldalain a főoltár 
körűi jobbra s balra az egyház egyenes zárvonalaiba bevont 
négyszögü kápolna vala. A templom dereka pedig három 
hajájií, melyek középsője szélesebb, s mindenik hosszabb, mint 
a többi szerzetesek templomaiban. — Sajátságos még, hogy 
mint a cziszterczi szerzet többi templomai nagy részt, úgy ez 
is torony nélkül épült, melynek helyét a középhajó közepe 
fölött, az egyház födelére alkalmazott, fából alkotott s pléh- 
lemezzel bevont teiötoronyka (németül Dachreiter) pótolta 
egy-két kisebb harang számára, de melynek jelenleg, a tető 
ismételt újításai közben eltűnvén, most semmi nyoma sem 
látható. Végre hiányzik e templomban, mint általában a 
czisztercziek egyházaiban, a román basilikai építészetben 
máskép annyira dívott altemplom, az úgynevezett catacomba, 
vagy síralag a szentély alatt.

Szintúgy elmaradtak e templomban, mint a cziszter
cziek többi egyházaiban, a mellékhajók árkádainak oszlopai 
is ; míg másrészt az átmeneti ízlés korának megfelelő román 
félkörivü boltozat a göt ízlésbe csap át. Az oszlopok helyett
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mindenütt tárnok vannak alkalmazva, mintegy feloszloptagok, 
gerinezoszlopok, ivgerinczek; de többnyire erőteljes váll- 
köveket bocsátva ki. — A fökapuzat legfényesebb román 
ízlésű müfaragvány, a kapufél mindkét oldalán három egész, 
bárom féloszlop váltakozik, melyek fejezetei telvék levélalak
zatokkal, az oszloplábak a közönséges attikai minta szerint 
vannak képezve. — Az ajtó fölötti félkörivü tér, az úgyneve
zett tympanum  üres, de a kapuzat ivterét igen ízletes, szép és 
feltűnő eredetiséggel tartott levél- s virágfiizért képző dom
bormű köríti, melynek megfelel a fölötte levő ékes alakú 
kerekablak, vagyis ablakrózsa. — A templom egész hossza 
belől 120 láb, legnagyobb szélessége a kereszthajóban 80, a 
tárnok közé eső középhajóé 24, a mellékhajóké 12 láb. A 
boltozat végre nagyobbrészt újabb, de megmaradtak még a 
réginek hevederei.

Alig kételkedhetünk, hogy az apátság alapítója II. Kilit 
egri püspök építtette e templomot is, melyet 1383-ban Konrád 
apát kijavíttatott; de a XVI. század elején, kényszerülvén a 
szerzetesek odahagyni a monostort, annyira romlásnak indult 
a templom, hogy számos éven át tető nélkül állván, ívezete is 
bedőlt, sőt több színű faragott kövekből középső hajójának 
azon oldalfalaiba, melyek a középső hajót a mellékhajóktól 
elválasztották, alkalmazott karzata, úgynevezett triforiuma 
is összeomolván, hatalmas fák nőttek benne.

1720-ban Barámji István remete buzdítására újra tető 
alá vétetett; de egészen csak 1744-ben Krdödy Gábor egri 
püspök költségén javíttatott ki, és alakíttatott át, mely alka
lommal még fenállótt jelesebb részei, a karzat, oszlop és pár- 
kányzat pompás faragványai letörettek; a nagyszerű karzat 
merész ivei homokkővel rakattak be, a faragott kőfalak 
simára vakoltattak, s az egész falzat belől és kívül sárgaveres 
hamuszinnel festetett be, így a templom hajdani díszét most 
csak néhány megmaradt román ízlésben tartott félkörívvel 
záródó ablak s ajtófelek és a vakolat alatti falak mutatják.

A templom mellett állott a monostor, lejebb a nagyszerű 
apátiak, s ennek akkortájt a vidéken legszebb, kétségkívül 
gyümölcsfákban bővelkedő kertje, melynek sötét lúgosait itt- 
ott több mint 10 öl magasra felszökő tiszta források vize 
csörgé át. Az apátsági várkastély alatt mintegy 300 ölnyire
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a völgy hosszában terűit el a halastó, melyet ma is látszó 
három részint erős kőfal, részint földgát kerített be. Jelenleg 
a kolostornak semmi nyoma, sőt még pinczéjének sem lehetett, 
bármint keresték ásatások által, helyére akadni.

Most Apátfalván, a Nagyboldogasszonyról czímzett plé
bániatemplomon kívül egy kisebb, sz. István király emlékeze
tére szentelt templom, az erdőben pedig sz. -ájiaa-kápolna 
van. (Sehern, der. Agr. 1871, 92.1.)

A bél-három-kati apátok névsora:

1 2 5 8 .------- Miklós. (Fejér Cod. Dipl. V. 1. 320. I.)
1298. — — Arnulf. ( Jes. Búd. 19. cs. 3. sz.)
1 3 3 0 .-------Bíkárd. (Fejér Cod. Dipl. V il i .  3. 4 7 0 .1.)
1 348 .------- Pál. (U . ο. IX . 1. 565. I.)
1350. — — István, (Ipolyi az i. h. 43. I.)
1366. 1370. 1375. Pál. (God. Pipi. IX . 5. 72. I. -  X.

1. 67. I.)
1378. — — János. (Ipolyi az i. h.)
1382—1393. Konníd. ( Cod. Dvpl, X . 1. 362. I. — és 3. 

110. I. — Ipolyi az i. h.)
1398. — — László. (Ipolyi az.i. h.)
1408. 1409. Márton. (Cod. Dipl. X . 4. 126. I. —  

Ipolyi i, h . f
1412. — — Demeter. (Ipolyi az i. h.)
1415. — — Keresztéig. („ )
1422. — — Frigyes. („ )
1430. — — Miklós. (Cod. Oipl. X . 7. 270. I.)
1483. — ·— Péter.
1 4 8 6 .-------János. (Ipolyi az i. h.)
1495 . -------Verebélyi Pál, Mester, kinek, mint addigi

apátnak, az apátság átengedéséért Tamás egri püspök, egri 
kanonokságot, és az ottani sz. András oltárnok ságot adoma 
nyozott. (F ed . Cam. 53. cs. 8. sz.)

1558. — lá sd ó . (Ipolyi az i. h.)
1563. — Torday Péter. (  U. o.)
1603. — Habardi László egri kanonok (U . o.)
1628. 1629. Mauroviczy Mihály egri nagyprépost s ka

nonok. ( Schmitth Episc. Agr. III. 190 .1.)
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1 6 3 8 .-------Czeglédy Albert, egri kanonok s nagypré
post. (Ipolyi az i. h. )

1643. 1648. Ajtay  János, egri kanonok s nagyprépost. 
(Eccl. Cam. t>8. cs. lül). I.)

1670—1674. Szászy János, esztergomi kanonok. (Ipolyi 
az i. h.)

1674. 1675. Gróf Pálffy  Nándor, Csanádi püspök. (U  o.)
1678. Az apátság birtokai az egri káptalannak adomá- 

nyoztatván, azóta csak czime adománvoztatik.
1700,— I. Lipót király az apátság javait, a káptalan 

azokat átengedvén, az egri papneveldének adományozta (U. o.)

4 - § ·

B Ó L.

Boldogságos szűz Máriáról nevezett benczés 
a.pátság.

A Bál, és az előbbi Bél nevek közötti hasonlatosság né
melyekben azon balvéleményt keltette, hogy a béli apátság 
egy, és ugyanaz lehetett a bél-bárom-kúti, vagy apátfalvi 
apátsággal. Azonban sokkal valószínűbb, hogy a báli apátság 
rövidített Bál nevét a Borsod vármegyében Bo'ldva vize mel
lett levő Boldva, hajdan anya-, most a sajóvámosi auyaegy- 
házlioz tartozó íiókegyháztól kapta.

Ezen apátság, mint tudós Czinár Mór (1 .3 0 8 .1.) Pázrnán 
bibornoknak Pcterffyuél föltalálható névsorához toldott jegy
zeteiből következteti, lenézés apátság vala; de valamint ala
pítója neve, úgy alapi itatása kora, s többi viszontagságai 
egészen ismeretlenek.

Azonban, az egri egyházi névkönyv állítása szerint, ez 
apátságot említi egy előbb a pozsonyi társas káptalan könyv
tárában őrzött,, jelenleg a magyar nemzeti museumban levő 
misekönyv, melybe be van jegyezve az ismeretes Latiatuc 
feleym zumtuchelmi vogmuc stb. ősrégi halotti beszéd; s e 
misekönyvből kiderül, hogy az hajdan a boldvai apátság sa
játja volt; a halotti beszédben használt tájszójárás pedig
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sokban hasonlít a boldvai népnyelvhez, míg a halotti beszéd 
a XII. század végére tehető. Jelenleg a báli apátság czíme 
érdemes egyházi férfiaknak adományoztatik.

5. §.

D É D E S.

Sz. Lélekről nevezett remete sz. Pál rendi kolostor.

Diósgyőr a magyar korona birtokaihoz tartozó mezővá
ros, és Apátfalva  mezőváros közt észak felé Borsodmegyében 
fekszik Dédes helység igen kellemes, hajdan meggy- és szilva
fákkal bővelkedő vidéken, s innét nyerte nevét a szomszéd 
Szilvás helység, és Szilvásvár is.

Dédes helység mellett királyi vár volt, s az ottani kirá
lyi falu a vadbival- és bölény-vadászok tanyája vala, mellette 
pedig az erdőség közepette emelkedő magasabb helyen a sz. 
Léleknek szentelt templom állott, melynek gót ízlésben épült 
szerkezetéről tanúskodó romjai jelenleg is láthatók, I. remete 
sz. Pál szerzetesei kolostorával, s e hely I. Lajos királynak 
kedvenez helye volt, ezért több ízben tartózkodott az ottani 
királyi várkastélyban.

E kolostornak alapítása az Akus nemzetségből szárma
zott Érne bán fiának·, István nádornak s borsodi grófnak, tu- 
lajdonittatik, ki azt 1312 körül alapította volna (Orosz. Sy- 
nops. Annál. Ord. s. Pauli), jóllehet mások (Benger, Chronot. 
Cap. V. X X X II . sz.) azt vitatják, hogy e kolostort 1346-ban 
Poha Benedek remete sz. Pál rendi szerzetes, diósgyőri ház
birtokos, alapította, minthogy Diósgyőrött pálos helynökség 
volt, melyhez a dédesi perjelség tartozott. Valószinti azonban, 
hogy, hacsak az esztendőszám nem hibás, Poha Benedek az 
István nádor által tett alapítványnak végrehajtója, vagyis a 
dédesi kolostor- és templomépités eszközlője volt.

A dédesi pálos kolostor birtoka vala a Diósgyőrrel ha
táros Chenik majorság egy része (melynek jelenleg semmi 
nyoma sincs), és a fentnevezett István nádor által 1313-ban a
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sz. Lélekegyháznak ajándékozott dédesi szőllő, melyeket 
Zsigmond király megerősítvén, az Erzsébet és Mária király
nék által kiadott kiváltságlevelet, 1419-ben a hegyvámíól 
mentesített. Ezeken kívül a dédesi kolostor bírta a Sajó 
mentében fekvő Keresztúr mezőváros felét, úgyszintén a Bor
sod vármegyei Kisfalud  helység, most puszta, — a Szabolcs 
vármegyei Zám  helység, jelenleg puszta, — a Borsod vár
megyei Cheh (Csehi?), és Szabolcs puszta (jelenleg helység) 
felét, továbbá Jenych (Jenke) földet, és Féltő halastavat, 
végre Miskolczon egy házat szellőkkel együtt. ( Cod. Dipl. 
V il i .  0. 34. I. — Acta P aul de Dédes 1. cs. 1. 2. sz. — Protoc. 
Paul. 351. I. — N. R. A . 1190. cs. 25. sz. 2. %.)

Ezen birtokokhoz tartozott még a Lajos király által 
1382- ben a pálosoknak ajándékozott Tapolcza majorságon 
túl Wudua'l patakon állt malom, és a M ária királyné által
1391-ben, Zsigmond királynak 1396-ban hozzájárult megerő
sítésével, nekik adományozott ÖrdöMuke földje fele. (A cta  
Conv. Paul. Felső-Győr.)

Nem nyomozható ki, melyek valának a dédesi pálos 
kolostor viszontagságai, s mikor hagyták azt oda a szerzete
sek; a kolostor perjelei közöl 1317-ben Lörincz, 1524-ben 
Tamás ismeretes. Bizonyos azonban, hogy alkalmasint a 
szomszéd diósgyőri kolostorral elpusztult dédesi kolostor
1755-ben az elhagyott kolostorok közé soroztatott. (Acta  
Paul. de Dédes. 1. cs. 2. sz. — 3. cs. 5. sz. — Cod. Dipl. V i l i .
2. 141. I.)

6- §·

D I Ó S G Y Ő R .

Vára, és a pálosok diósgyőri Urunk szentséges 
testéről nevezett társháza.

A Bükkhegy éjszakkeleti orma alatt Tapolcza, vagy 
IP·jő, és Sajó vizek közt elterülő, a miskolezi, és diósgyőri ha
tárt magában foglaló térség Borsod királyi várhoz tartozott s 
erről Béla király névtelen jegyzője (X X X I . Fej.) ekkép ír:



56

„Ibi enim Dux (Árpád) dedit Bunger-nee patri Borsu terram 
magnam a fluvio Tapolucea (Tapolcza) usque ad fluvium 
Souyou (Sajó) quae nunc vocatur Miskoucy (Miskolcz), et dedit 
ei castrum, quod dicitur Geum  (Győr) et illud castrum filius 
suus Borsu cum suo castro, quod dicitúr Borsod, unum fecit 
comitatum“.

A Gear, vagy Győr régi hunavar, vagy vdrkún szó, s itt 
a várkunok csakugyan raktak köralaku földvárat, vagy gyű
rűt, melynek még most is fen vannak nyomai; a geur szó 
tehát a kör szóból származtatható, maga a hely pedig még a 
XIII. században is Noggeur- (Nagygyör)nek neveztetett, s 
csak idöj áriával kapta a környéken bőven tenyészett diófáktö 
a Diósgyőr nevet.

Ugyanis fenmaradt IV. Béla király azon okmánya, mely
nek értelmében a Domonkos bán fiában a XII. században vég
kép kihalt Bors család magvaszakadtával koronára szált ura
dalmából Diosgewra várát örökös királyi birtoknak nyilvání
totta, a többi várakat pedig Máté fiainak, Fülöp, és Detrik 
grófoknak adományozta. Ugyanazon király 1261-ben kelt 
másik okmányában pedig e szavak fordulnak elő „Nagyeur, 
castrum nostrum de Borsod“ (Podhraczky, Béla király névt. 
Jegyzője. 256. I.)

Ezen királyi, Diósgyőr mezőváros előtt négyszög alakú, 
négy tomyu, most romjaiban látható várat*) mint a még 
1797-ben látszott fölirás tanúsítja, választotta már 1252-ben 
M ária  királyné, IV. Béla király neje, lakhelyéül; de a XIV. 
század óta ismét királynék laktak benne, 1370-től fogva pe
dig I. Lajos király e várban gyakran tartózkodott, sőt több
nyire ott töltötte az őszt, és karácson ünnepét egész új évig.

1387-ben a novigradi börtönből kiszabadult Mária 
királyné junius 4-dikén, férje Zsigmond király kíséretében ér
kézéit Diósgyőrre, hol ugyanazon évhen September 24-dikén a

EG RI FOM KGIE.

*) E zen  ép ü le t a  k in cstá r i levéltárb an  fAT. P. A . 1094. cs. 40. 
sz.j lé tező , a  m últ szá za d b a n  k észü lt, rajza  szer in t m ár ak k or om la
dozó á llap otban  v o lt, a  m ég  fen n á llo tt b e lső  részb en  p e d ig  az udvar  
töb b  k a sté ly to ro n y , káp olna , s a  k a p itá n y  la k a  v o lt, é s  két, m ost 
m ár eg észen  eltű n t toron yn ya l, s  fal á lta l e g y e s íte tt  erőd ökkel va la  
b ek erítve .
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főpapok, és nemesek az ország ügyei rendezése végett ország
gyűlést tartottak.

1439-ben Albert király Diósgyőr várát nejének ado
mányozta ennek élete fogytáig.

Mátyás király is gyakran rándult 1460 után Diósgyőrre; 
de a szerencsétlen II. Lajos király neje M ária  is Diósgyőrött 
tartózkodott a gyászos mohácsi ütközet előtt, mint saját ura
dalmában, melyet férje 1522-ben más uradalmakkal együtt 
ajándékozott neki. Mária királynénak ezen Diósgyőrött tar
tózkodása emlékezetét hirdeti a vár nyugoti tornyában hajdan 
látszott 1525 bői, és egy másik 1526-ból származott fölirás, 
melyek elseje ekkép hangzik : „Maria Gots Fon Genade Kvnigin 
zu Yngarn, und Feliem“, a másik pedig ez: „Maria Dei Gracia 
Ilungárie, et Bohemie etc. Regina“. (U . o. és Rath, királyok 
utazásai 72— 78. II. — N. R . A . 1883. cs. 89. sz.)

Ezen hajdanta királynék, most a magyar sz.· korona 
vára és uradalma,-járulékai valának : Mező Keresztes, Mezö-Ko- 
vesd, Miskolcz mezővárosok; Parasznya, Radistyán, Kápolna, 
Bábony, Sajó-Petri, Kis Győr, Varbó, Csaba, Cserép, és Dédes, 
mind Borsod vármegyében keblezett helységek, melyek álla
potát, koronkinti adományoztatását, más és más birtokosokra 
szállását a következő években kelt okmányok derítik föl, úgy
mint: 1390-ben Zsigmond király Ludna  pusztát laki Tatár 
Tamás fiának Györgynek adományozta. (N . R. A . 266. cs. 
40: sz.) — Ugyanazon király Diósgyőr várat, és Cserép, s Dédes 
helységeket 60,000 magyar aranyforinton nejének Ciliéi 
Borbálának, ez által pedig 1431ben ugyanazon pénzösszegen 
Rozgonyi Istvánnak, és fiainak Istvánnak, s Jánosnak nevére 
zálogjoggal Íratta át az egri káptalan előtt. Hiteles más. (U . o. 
578. cs. 32. sz.)

I. Ferdinand császár uralkodása közben gyarmati Balassa 
Zsigmond volt Diósgyőr vára ideiglenes birtokosa; de ennek 
hűtlenség bűne miatt pőre volt a királyi ügyek igazgatójával; 
mivel azonban visszatért a királyhoz, Ferdinand király a vá
rat minden járulékával együtt 1540-ben az ö és neje Fáncsy 
Borbála s törvényes fivérei nevére Íratta át 20000 arany forint
ért, a bozóki prépostság kegyúri jogával együtt a királyi 
ügyek igazgatója szavatolása mellett. (N . R . A. 31. cs. 62. sz. 
—  Lib. Reg. Sec. I. k. 292. I.)
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Balassa Zsigmond halála után, ennek özvegye, a neve
zett Fáncsy Borbála 1561-ben bevallotta, hogy Diósgyőr vá
rát ő Felsége birtokába vissza bocsátja azon kikötéssel, ha 
ama 20,000 forint zálogdíj feléből kielégíttetnek boldogult 
férje Balassa unokái, s a vár, mig ö maga életben marad, bir
tokában hagyatik.

1563-ban a vár a hozzá tartozó uradalommal átadatott 
ugyan Fáncsy Jánosnak, pahy Török Bálintnak, és Vas Ist
vánnak ; de a királyi biztosok azt nem sokára visszafoglalván, 
1569-ben az egész uradalommal együtt előbb Perényi Gábor
nak adományoztatott, ki azt nejének, Országh Ilonának, 
hagyta; azonban Perényi meghalálozván, 1570-ben többek 
tiltakozása közben, 63,000 magyar forintért, a visszaváltha- 
tási jog fentartása mellett, enninghi Török Istvánnak, és gúthi 
Országh Borbálának, a fent nevezett özvegy Perényi Ilona 
végrendeleti intézkedése értelmében, adatott át. (N . R . A . 
305. cs. 6. sz. — 420. cs. 38. sz. — 722. cs. á3. sz. — 723. cs. 
5. sz. — 917. cs. 12. sz. — 1718. cs. 2. sz.)

Végre 1743-ban a diósgyőri uradalom, mely a Török 
családról előbb a Tyhold, később a Haller családra szállott, 
1703-ban pedig visszaváltatott, a magyar királyi kincstár 
által a hadi költségek födözése végett 100,000 forintért, és 
az azt terhelő 17,000 rénes forint kifizetésének kötelezettsége 
alatt, 15 évre zálogjoggal, bizonyos föltételek alatt, gróf Er· 
dödy Gábor egri püspöknek, és gróf Butlernek, mint Almcísy 
János, és F ay  László teljhatalmú képviselőjének, adatott át. 
( A  kincstári Levéltárban. Contr et Transact. H L  k. 44. sz.)

A diósgyőri vár kapitányai, és várnagyai közöl a követ
kezők nevei ismeretesek: 1475-ben Soldos András várnagy, 
I. Mátyás, és Ulászló királyok alatt Zbugyay István előbb 
kapitány, később várnagy ; 1523-ban Penfiinger Lénárd vár
nagy.; 1563-ban Balassa Farkas kapitány, és 1652. előtt 
Haller Samu kapitány. (N . R . A. 723. cs. ltí. sz. — 725. cs. 
21. és 65. sz. — 729. cs. 17. sz. — 879. cs. 13. sz.)

Diósgyőr helység közelében hajdan sz. P ál remete szer
zetesei társháza létezett Urunk Szentséges Teste templomával. 
E társházat István nádor, borsodi gróf, s ennek neje 1304-ben 
alapította; Erzsébet királyné pedig, s ennek fia I. Lajos király 
valószínűleg építtette, vagy nagyobbíttatta. E társházhoz az
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alapitó Euren  a Tisza partján tál volt halastavát csatolta, 
1313-ban pedig a Diósgyőr közelében volt népes Csenik föld 
egy részét adományozta a társháznak a Dedeus nevű szőlővel, 
Proprekei 7 földdel, és Féltó halastóval együtt. (Benger, Chro- 
not. V. f .  X X X III . sz. — Cod. Dipt. V il i .  1. 531. I.)

Ezenkívül e társház bírta a királyok kegyelméből a 
Zemplén (?) vármegyei H arkány (Harkály) helységet, melyet a 
pálosok vezérfő perjele néhai Sakay  András-, és Miklóstól 1576- 
ban vett át, s mely 10 évre Szentmihályi Péter, és neje Zenyesi 
Erzsébet, előbb Sakay  Miklós hitvese, nevére volt 100 forint
ért átírva; továbbá bírta Jenke pusztát, Vatha birtokrészt, és 
egy miskolczi udvarhelylyel, majorsággal, s az ehhez tartozott 
malmokkal, és szőllökkel együtt; valamint Chaba helységben 
szintén egy nemes udvarhelyet, és telket, ugyanott, és Diós
győrött sajátja volt több malom, szőllő, melyeket Imre hely- 
nők 1570-ben Török Ferencznek 1000 magyar forintért 7 évre,
1572-ben pedig Török Ferencz özvegyének Országh Borbálá
nak ugyanazon összegért 8 évre bérbe adott; végre volt a 
társháznak még több halas tava is. (Protoc. Paul. 319. I. — 
N. K. A. 1190. cs. 25. sz. és 1574. cs. 33. sz.)

E társház kisebb ingatlan szerzeményei közé tartozott 
az I. Lajos király által 1373-ban neki ajándékozott Szilvás
megy nevű birtokr^sz; 1380-ban pedig ugyanazon király által 
lelke üdvére a kolostornak adományozott Nagy-Zsolcza hatá
rában a Sajó vizén állott malom. Ezekhez járult 1373-ban 
Sydon Mihály által a társháznak hagyományozott Színva 
folyón állott malom, és a Mária királyné által ugyanannak 
adományozott, a kolostor kertje mellett elterült földrészlet, 
mely adományozást Zsigmond király 1406-ban kelt kiváltság- 
levelével megerősítette. (N . R . A . 1190. cs. 25. sz. 11—13. §. 
— Acta Conv. 1. cs. 9. sz.) —- Végre 1480-ban Monaki Miklós 
Zemplén vármegyei Szada helységben létezett birtokrészét 
32 arany forinton a jászói káptalan előtt a diósgyőri pálo
soknak zálogosította el. (U . o. 338. cs. 5. sz.)

A diósgyőri pálosoknak engedélyezett kedvezmények, 
és kiváltságok pedig a következők voltak: 1322-ben XII. 
János pápától védlevelet kaptak, 1376-ban Erzsébet királyné 
a kolostornak javadalmazásul évenkint fél mázsa olajt és 
10 sertést utalványozott nekik, 1471-ben pedig Hollós Mátyás
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király a diósgyőri vár erdeiben szabad makkoltatást, a kolos
tor malmaiban mindenkinek szabad őröltetést; 1472-ben éven- 
kint 10 hordó bor kimórketést engedélyezett; 1478-ban a pá
losok házát, vagy udvarhelyét némely úri tartozások fizetésé
től mentesítette, s e mentességet 1493-ban Ií. Ulászló király 
is megerősítette; végre a pálosok 'Harkány (Harkály) birtokát, 
és Miskolczon, s Csabán létezett két malma udvarhelyét, vala
mint jobbágyait is, minden taksa-fizetés alól fölmentette.

1484-ben Beatrix királyné kiváltságlevelet adott a pá
losoknak, melyben meghagyta, hogy a diósgyőri pálosok 
alamizsna sót szállító embereitől, és szekereitől senki se me
részeljen vámot szedni, s e pálosok a sót szabadon árulhassák 
a piaczon (Eredeti). — 1501-ben II. Ulászló király megerősí
tette az I. Ulászló, és I. Mátyás királyok által a kolostornak 
engedélyezett borkilenczedtöli mentességet, és kiváltságot. 
( Acta Conv. 1. cs. 7. 12. 13. sz — U. cs. 9 —11. sz. Acta. 
Paul. F. Gyűr. 14. cs.)

E diósgyőri pálos társházat is többféle baleset s baj 
érte. Ugyanis 1526-ban az I. Ferdinand és Zápolya János 
köA. kitört belháboru közben Ferdinand kapitánya Serédy 
Gáspár a kolostort fölgyhjtatta, s a szerzeteseket szétüzte, a 
kolostor birtokait különféle idegenek foglalták el, s 1550-ben 
végkép fóldúlatván a kolostor, abba csak jószágkor mányzók 
(Administratores) neveztettek. — 1620-ban Bethlen Gábor, 
erdélyi fejedelem, a kolostor javait 1300 forintért liáhóczy 
György nevére Íratta át, 1628-ban pedig Biell llezső vezérfő 
perjel a romban heverő kolostort Haghy Menyhértnek adta 
bérbe két évre. (Memorab. Conv. — Acta Conv. 1. cs. 28. 
30. sz.)

Később a kolostor erdeje fölött viszály keletkezett; mert 
1696-ban Lánczy Ferencz tisztáidé e kolostor nevében az erdő 
terület miatt DiósgyÖrvár fekvő javainak közbirtokosai ellen 
tiltakozott; 1754-ben pedig az uradalmi erdőknek a ládi pá
losok által megkísértett pusztítása ellen panaszolkodott az 
uradalom. (N . R. A. 1190. cs. 23. sz. — 1140. cs. 22. sz.)

A béke beálltával, visszavevén a magyar királyi kincs
tár a diósgyőri uradalmat, III. Károly király a diósgyőri pálos 
kolostort, melyben Zakoly János, előbb Csanádi püspök, ké
sőbb pálos szerzetes, a szentség hírében elhalt férfiú hamvai
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nyugodtak, vissza állította, s 1787-ben, vissza adván neki az 
általa előbb bírt Csenik, és Szilvásmegy pusztákat, sz. Domon
kos emlékezetére új kolostort szervezett. (Benger Chronot. 
V. fe j. X X X III . sz.)

Egyébiránt akkortájt a pálosoknak a szomszéd Felsö- 
GyiJr helységben is volt székhazuk, vagy fiókállomásuk, melyet 
Szent-Lélelc tiszteletére I. Károly király uralkodása közben 
Akuss István nádor alapított. De mind a két kolostor fönöke 
többnyire ugyanaz vala.

Az 1769-dik évi egyházi látogatás jegyzőkönyve sze
rint az 1752-ben belyreállittatott diósgyőri boldogságos szííz 
Máriáról czimzett anyaegybázban, melynek kegyura a magyar 
királyi kincstár, „Krisztus Urunk Szentséges Teste“ 1758-ban 
alakult te> tvéríílete, a várban pedig 1729 körül királyi költ
ségen építtetett Szent-Háromság tiszteletére szentelt nyilvános 
kápolna; végre a felsőgyőri fiók-egyházban az azt gondozó 
pálosok székbáza előtt a Szeplőtlenül fogantatott Szűz Mária 
szobra létezett. (Eccl Cam. irreg.)

Az 1782. körűi megszüntettetett diós- és felső-győri pálos 
kolostorok főnökei:

1317. Ludus diósgyőri perjel. (Cod. D ifi. V III. 2. 
142. l.)

1348. 1355. Egyed diósgyőri perjel. ( Acta Conv. 1. cs.
3. 4. sz.)

1371 —1376. Gergely diósgyőri perjel. (U . o. 3. cs. ö.sz. 
— 6. cs. 1. sz. — és Conv. Gombaszeg 1. cs. 1. sz.)

1387. — Domonkos diósgyőri perjel. (Act. Conv. 2. cs.
2. sz.)

1407. — Gergely diósgyőri perjel. (U . o. 3. cs. 6. sz.) 
1469. — Imre kelynök. (U . o. 4. cs. 1. sz.)
1484. — Antal belynök. (U. o. 1. cs. 12. sz.)

A diósgyőri kolostornak XYI. században történt elpusz
tulása után e kolostor javai kormányzói voltak:

1714. 1715. Szental Gáspár jószágkormányzó Felsö- 
Györött és Sajó-Ládon. (Memor. Conv. in Lád.)
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1744. 1745. Orosz Ferencz jószágkormányzó Diós- és 
Felső Győrött. (Act. Conv. Győr. 1. cs. 38. sz.)

1746. 1747. Pongrácz Ignácz jószágkormányzó Diós-és 
Felső-Győrött. ( Act. Conv. F. Győr. 14. cs.)

1749. Nádassy Bernardin jószágkormányzó Diós- és 
Felső-Győrött. (U . o.)

1754. Toronyi János elöljáró Diós- és Felső-Győrött.
(ü. o.)

1758. Pohárnok Márton elöljáró Diós és Felső-Győrött. 
(Act. Conv. Diósgyőr.)

Ez alatt Diósgyőr mezőváros és Felsö-Győr fa lu  között 
határjárás történt.

1 7 6 5 .-------Tomasovits András elöljáró u. o. (Acta
Corn. F. Győr. 14. cs.)

1 7 7 0 .-------Kádas Elek elöljáró u. o. (U  o.)
1 773 .-------Demkovics Zsigmond elöljáró Felső-Győrött.

(U . o.)
1 7 7 7 .------- Nagy László elöljáró Diós- és Felsö-Győ-

rött. ( U. o.)

7. §. '

E S Z É N Y.

Remete sz. Pál rendi sz. Fülöp és Jakab aposto
lokról czímzett társház.

Eszény Szabolcs vármegye éjszaki határán a Tisza 
partján Tisza-Szent-Márton fölött fekvő helységbe I. remete 

. sz. Pál szerzeteseit 1356-ban telepítette le az általa alapitta- 
tott társházban Boksa  Simon fia Tamás. (Benger Chronot. 
V. fe j. X X X V . sz. -  Cod. Dipl. IX . 7. 164. sz.)

Nem ismeretes ugyan, mely, s miféle javakat adott ez 
alkalommal az alapító javadalmazásül a pálosoknak, mindaz- 
által a pálos szerzetnek a kincstári levéltárban őrzött jegyző
könyvéből bizonyos, hogy e pálos társháznak Eszényben, és 
Endes Szabolcs vármegyei helységben, most pusztán, volt bir
tokrésze majorsági épülettel. Ezenkívül e társház bírt Kisfalud
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helységben (jeleni, puszta), Keretkénben ?·, és Geszt-Geryenen(?) 
egyes birtokrészeket, valamint sajátja vala Gyepes (Bihar
ban ?) puszta, vagy sziget; Laponya halastó ; Tóköz, és Zegh 
erdő; a Szent-Mártoni rév, végre több szőlő a B ari, és Magas 
nevű szőlőhegyeken, melyeket 1479-ben Faber Imre ajándé
kozott a kolostornak. (Protoc. Paul. 113. I. — és Acta Conv.
4. cs. 3. sz.)

A többi ezen kolostornak netalán jutott kedvezmények 
közül csak azon egy ismeretes, hogy annak szőllőit már Er
zsébet és Mária királynők, üjra 1419-ben Zsigmond király a 
hegyvám fizetéstől mentesítette. (U . o. 4. cs. 1. sz.)

E kolostor, talán ügyei kezelésének könnyítése, és biz
tosítása végett, a XVI. század elején, midőn a török tört be 
hazánkba, a Sdtorallya-Ujhelyi kolostorhoz, sajátlag annak 
helynökségéhez csatoltatott, s valószínűleg e helyzetben ma
radt egész a Bethlen okozta belmozgalmakig, melyek folytán 
gyászos pusztulás érte, mig végre 1631-ben, úgy látszik, ideig
lenesen helyreállíttatott öregebb Bribérl Melith, királyi taná
csos által oly kikötéssel, hogy azon időre, mig a szerzetesek 
benne maradnak, a rendnek, minden költség megtérítés nélkül, 
átengedi a kolostort. ( U. o. 1. cs. 3. sz.)

Azonban a kolostor további viszontagságai, s váljon a 
szerzetesek azt előbb, mintsem a pálos szerzet meg lön szün
tetve, v îgy csak a szerzet megszüntetése után hagyták-e 
oda ? nem nyomozható ki.

8. §.

G Y Ö N G Y Ö S

mezőváros szent épületeivel.

Gyöngyös mezőváros keletkeztéről semmi biztos törté
nelmi adattal sem bírunk, nevét azonban ezen H eves' várme
gyében keblezett mezővárosnak a Topographia M. R . H un
gáriáé 525. I. szerzője a gyöngy névből, vagy inkább az e vi
déken hajdanta dúsan tenyészett gyöngyalakú enyvfőzésre
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alkalmas tölgybogyóktól származtatja. Gyöngyös falunak em
lítése legelőször 1301-ben fordul elő az írott okmányokban, 
és pedig Gunges néven, mint a hajdan híres Chobánka család 
birtokának, minthogy e család tagjai, úgymint László, Sámuel, 
és Dávid grófok, néhai Chobánka János fiai, 1301-ben osztoz
kodtak az egri káptalan előtt az atyjoktól öröklött birtokon. 
Mivel azonban a Chobánka család tagjai hütlenségi vétségbe 
keveredtek, I. Károly király 1327-ben azok Gunges, Bene, 
Halász, Nogu (Nagyút), és Sadán (Zsadány) birtokait a Cho
bánka család többi jogaival együtt Zécheni Tamásnak, néhai 
Farkasy  erdélyi vajda fiának, és Zonuki grófnak, s ezek örö
köseinek adományozta. ( N. R. A . tí95. cs. 2. sz.)

Egy század múlva, ezen birtokosok említése nélkül, a 
Pohárnok, Berzeviczi és Salgó családok merülnek föl, mint 
Gyöngyös birtokosai; mert 1435-ben Zsigmond király Gyön
gyösnek 2000 forint fejében Pohárnok István, és Berzevicze 
Detrik által birt felét Rozgonyi Péter egri püspök- és ennek 
fivére István, temesi gróf, nevére íratta át 4100 arany forintért, 
Gyöngyös másik, néhai Salgó Miklós hűtlensége miatt a ko
ronára szállt, felét más fekvő javakkal együtt, 1438-ban Er
zsébet királyné szintén Rozgonyi Istvánnak, és fiának János
nak, s más ezen családbelieknek adományozta, s valószínűleg 
e család maradt Gyöngyös ideiglenes birtokosa egész a XVI. 
század elejéig, miután Gyöngyös felét 1455-ben László, Frank 
László Zécheni vajda fia több más fekvő birtokkal együtt
40,000 forinton Guthi Országh Mihálynak, és Losonczi Albert- 
nek zálogba adta, míg végre Mátyás királynak 1487-ben kelt 
új adománylevele értelmében Losonczy László és ennek fia 
Zsigmond törvényesen beiktattatván Gyöngyös fele birtokába, 
ez adományozás teljes jogérvényességü lön. (N . R . A . 406. 
cs. 29. sz. — 426. cs. 13. sz. 11. §. — 497. cs. 46. sz. — 693. 
cs. 32. sz. — 1700. cs. 23. sz.)

Később azonban a török uralom alatt egészen meg
zavart birtoklási jogviszonyok miatt Magyarország állapota 
egészen megváltozott. Ugyanis a XVII. század elején Gyön
gyös egy részét Báthory István bírta; ez pedig magtalanúl 
halván el, II. Ferdinand király 1624-ben kelt adományleve
lével Gyöngyös Báthory István által birt részét Ecsed várá
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val, s az ecsedi uradalommal együtt Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelemnek adományozta.

1633-ban Széchy Katalin, előbb Gyulaffy László, utóbb 
Prépostváry Zsigtuond neje, valamennyi fekvő birtokait, s 
ezekkel gyöngyösi birtokjogát is fiának Gyulaffy Sámuelnek 
hagyományozta.

III. Ferdinand király 1647-ben kelt adománylevele ér
telmében öyöngyös mezővárost több más földbirtokkal együtt 
iktári Bethlen István, és Péter magvaszakadta esetére Rákó- 
czy György erdélyi fejedelemnek, és örököseinek, s utódainak 
adományozta. Azonban mig Gyöngyöst a Rákóczyak bírták, 
más családok is szereztek különféle czimen fekvő birtokokat 
Gyöngyösön, minthogy már 1659-ben a közbirtokosok közt 
a Rákóczyakon kivid, a Koháry, Eszterhdzy, Lónyay , Dózsa, 
Vámosy, és Sötér családok nevei is előfordulnak; később 
pedig ezekhez még a Grassalkovics, Haller, Almásy, s más 
családok is járulnak.

1688 körül a királyi ügyek igazgatója, és Czene Dániel, 
közt kötött szerződés nyomán Czene Dánielnek egy egész te
lek, s ehhez tartozó Gyöngyöst Tótutcza nevű utczájában sz. 
Orbán kápolnája mellett volt belsőség adatott el, miután 
Czene a királyi Ugyigazgatónak, mint szavatolónak, 100 forin
tot fizetett.

1710-ben I. József király a hűtlenségbe esett Döry 
András, és Bákóczy Ferencz Gyöngyösön, s máshol bírt fekvő 
javait 40,000 forint értékig Altban  Jfihály Keresztélynek, III. 
Károly király pedig 1717-ben a Tököly-féle koronára szállt 
gyöngyösi birtokrészt 2100 rénes forintért Orczy Istvánnak 
adományozta férfi- és leányágoni öröklésjoggal. (N . B . A . 
498. cs. 12. sz, — 772. cs. 36. sz. — 1021. cs. 30. sz. — 1061. 
cs. 10. sz. sz. — 1180. cs. 6. sz. — L. R . Sec. 18. k. 46. sz. —

. Contr. és Transact. II . k. 33. sz.)
A Gyöngyös mezővárosnak, s egyes lakosainak tör

tént adományozások, és engedélyezett jótétemények közöl 
említhetők: János király, védlevelet adott Gyöngyös la
kosainak, melyben meghagyja, hogy e mezőváros lakosait 
senki se merje valamikép bántalmazni megkárosítani, vagy 
tőlök élelmi szereket erőszakosan elvenni. II. Mátyás király
1609-ben kelt Rendeletében megtiltja a vámosoknak a gyön
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gyösi, és szomszéd helységekben lakosok, mint a törökök 
alattvalói, által az országba széthordozni szokott saját termésű 
borai meg vám olását.

Ugyanezen király 1618. kelt adománylevele szerint 
Encs, és Bene Heves vármegyei pusztákat tartozmányaikkal 
együtt örökre Gyöngyös mezővárosnak adományozta, egy 
másik ugyanazon évben kelt megerősítési okmányban pedig 
helybenhagyta néhai Báthory Miklós grófnak 1569-ben kia
dott biztosítási levelét, melynél fogva a gyöngyösi lakosoknak 
megígéri, hogy rendkívüli követelésekkel nem fognak ter- 
heltetni.

Ezekhez járul Rákóczy Erzsébet grófnő monyorókeréki 
gróf Erdödy  György neje 1698-ban kelt kiváltságos levele, 
melynél fogva Mihályi Pál deák gyöngyösi lakos házát, mely 
előbb Kállay Istváné volt, az úri terhektől fölmentette.

Végre III. Károly királynak 1714-ben Orczy István, 
mint Gyöngyösön legnagyobb birtokos, folyamodására kiadott 
msár-tarthatási engedélye, melynél fogva Gyöngyös mezővá
ros országos vasár tarthatásra jogosítja 2-dik februárra eső 
Gyertyaszentelő Boldogasszony,, 25-dik májusra kitűzött sz. 
Orbán; 24-dik augustusra eső sz. Bertalan, és 19. novemberben 
tartatni szokott sz. Erzsébet ünnepein. (N . R , Λ. 771. cs. 25. 
sz. -  871. cs. 51 sz.— L. R . Sec. V. k. 390. l .X I I I  k. 177. I. 
és X V II . k. 397. I. — Contr. és Transact. II. k. 49. sz.)

A mezőváros pecsétjén fu tó  farkas, e fölött korona, 
jobbra, balra csillag, és félhold  látható. (Tahy. Tud, Gyűjt. 
1837. X II . 28. I.)

Gyöngyös szent épületei legjelesbike a Szent Bertalanról 
ezimzett 21 oltáráról híres templom a felső plébániával, mely 
már 1332-ben létezett. E plébánia keletkeztét, s viszontagsá
gait, minden Írott adat hiányában homály födi; csak az bi
zonyos, hogy 1579-ben R udo lf király meghagyta a gyöngyö
sieknek, miszerint a „boldogságos Szűz M ária“ oltárnokságát 
Illanchy János plebánusnak hagyják meg, 1712-ben pedig 
Gyöngyös mezőváros ez oltár minden járadékait az ottani 
Jezsuitáknak adományozta, csak a véduri jogot tartván fenn 
magának.

1659-ben Sötér Ferencz a Bertalan templomnak 50 fo
rintot, és neje Bakos Erzsébet birtokrészéből fekvő javakat
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hagyományozott. — Rákóczy Ferencz 1667-dik évi február 
8-dikán a plébánia laknak engedte át a Pecze nevli malom 
átellenében feküdt gyöngyösi telkét, mely telek, valamint 
a néhai Almásy Endre plebánus által erőszakosan nyitott 
mészárszék, ügy szintén a Rdkócziakaak adományoztatok tel
kekbe nyúló plebánuslak, és kert; végre az ott lakott okle
veles nemesek által megtagadott bor- és gabna-kilenczed és 
tized tárgyában Rákóczy megbízottjai által 1705-ben nyomo
zás tartatott.

E templomon kivtíl a felső plébánia területén van a kór
házhoz tartozó sz. Erzsébet egyház, melyről azt találjuk följe
gyezve az okiratokban, hogy 1669-dik évben nádudvari Deres 
István a fentemlitett Solymos utczában létezett Pecze malom 
általa bírt negyed részét 400 tallérért ugyanezen, és a sz. Ber
talan templomnak öt évre elzálogosította, 1711-ben pedig 
Tóth Mihály mindakét templomnak egy Gyöngyös határában 
a Zeke hegyen bírt szőllejét hagyományozta végrendeletileg. 
( A d a  Jes. Gyöngyös. 2. cs. 17. 21. sz. — 1. cs. 15. 44. sz. — 
N. R. A. 173tí. cs. 53. sz.) .

A többi Gyöngyösön, és pedig a felső plébánia területén 
még most is létező szent épületek közöl említésre méltók : 
A szeplőtelenül fogantatok Boldogasszony kápolnája a pali 
sz. Vincze leányai, vagy szürke nénik  gondozása alatt levő 
kórházban; a Kálváriahalmon levő „szenvedő Jézusnak“ 
szentelt kápolna; az alsó plébánia területén pedig a „Szent- 
Léleknek“ szentelt, és a munkaképtelen nők ápoldájában levő 
Szent-Háromságnak szentelt kápolna. (Sebem. Cler. Agr. 
1871. 130. 131. II.) — Az alsó plébánia területén azonban 
legkitűnőbb:

a) A Szentséges Megváltó tartományához tartozó 
sz. Ferenczrendi, Sarlós Boldogasszonyról nevezett 
társház, s az egykor létezett ugyanazon szerzet

beli apácza-zárda.
Ezen Ferenczrendi társház keletkeztét a rend névtára 

1400-dik évre teszi; de alapítója ismeretlen. E társház gon
dozza 1788. óta a mezőváros alsó plébániáját, ezenkívül a ki
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sebb gymnásiumban e társház tagjai tanítának, az elemi is
kolában hitelemzők, végre az egri fő- és a váczi székesegyház 
megyebeli plebánusokat segítik lelkipásztori ténykedéseik
ben; valamint a szerzet ezen tartománya I. s II. éves hittant- 
hallgató nevendékei is e társházban neveltetnek. Ezért a társ
ház személyzete 26 áldozár szerzetesből, 5 másod, 3 első éves 
hittanthallgató szerzetes nevendékből, 7 szolgáló testvérből, 
mindössze 41 tagból áll. ( Schem. Ord. 1854. 6. I.)

A török uralom, és a nem katholikusok által gerjesztett 
vallásos viszályok folytán keletkezett belzavarok tartama alatt, 
midőn a szerzetesek nagy része kiszorittatott ősi lakaiból, leg
inkább a sz. Ferencz rendi szerzetesek, mint több e munkában 
megemlített esetből kiderül, s kétségkívül a gyöngyösi 
ferencziek is csaknem egyedül folytatták, gyakran életve
szély közt, a katholikus hívek lelkipásztori gondozását. Ha
sonló zavaros állapotról tanúskodnak Gyöngyösön is a katho
likusok ellen a kálvinisták által 1659-ben a vallás miatt intézett 
egyenetlenségek, dulakodások, s gyilkosságok, melyek gróf 
Vesselényi Miklós nádor azon parancsában is megemlitvék, 
melyben e nádor hasonló törvényellenes eljárás elkerülését 
a legszorosabb felelősség terhe, sőt halálos büntetés alatt 
hagyja meg a lakosoknak, s megtilt minden további nyomo
zást, mig ö maga felül nem vizsgálja ügyöket. ( Acta. p u li. 
I. köt. 20. cs. 4. sz.)

A gyöngyösi ferencziek e régi kolostora akkortájt al
kalmasint roskadozó állapotban lévén, Becze Ilona, néhai 
Imre Márton özvegye, halála esetére Hevesvármegyében léte
zett Visznek falu birtokát előbb ugyan a Megváltó tartomány
beli ferencziek Széchenyi kolostorának; de utóbb azon esetre, 
ha a törökök kezéből menekülne, a gyöngyösi ferenczieknek 
hagyományozta társházuk építésére, ezért a gyöngyösi társ
házban volt szerzetesek 1664-ben a fentemlitett gróf Vesselényi 
nádorhoz folyamodtak e nekik hagyományozott helység bir- 
toklásábani megerősittetésükért, és e végre nádori védlevelet 
is kaptak. (N . R . A . 1683. cs. 34. sz.)

1670-ben Sötér Ferencz a gyöngyösi Ferenczrendieknek 
hagyományozta neje Bakos Erzsébet birtoka harmadrészét, 
úgy, hogy neje halála után őket illesse, azon kikötéssel, hogy 
ha még neje életében e birtok visszaváltatnék, a sz. Ferencz-
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rendiek templomának kész pénzben 100 forint fizettessék ki. 
( Acta. Jes. Gyöngy. I. k. 52. sz.)

A sz. Ferenczrendi szerzeteseken kívül még van Gyön
gyösön némi nyoma annak is, hogy ott hajdan a Beguinuöknek 
nevezett seraphicus sz. Ferencz harmadrendi szabályait követő 
szerzetesnőknek is létezett lakhelye. Ezeket 1496-ban Bdnffy  
Dorottya Rozgonyi János özvegye telepítette Gyöngyösre, s 
1500-ban e szerzetesnők perjelnője Katalin, Bogdthi Lukács 
özvegye, vala, kinek, valamint az egész rendnek Rozgonyi 
István, az alkirálybiró előtt köttetett szerződés értelmében, 
Bogdthi Katalin hozománya, és uászilletékeinek, melyeket e 
szerzetesnőknek hagyományozott, megváltására 300 arany 
forintnyi összegnek a kitűzött határnapokon! kifizetését ígérte, 
s ez összegnek valóban megtörtént fölvételét az egész szerzet 
elismerte külön kiadott okmányban. Hitelesít. (N . R . A . 576. 
es. 917. cs. 21. sz. 2. §.) — Azonban e szerzetesnőkről, s azok
nak viszonyairól több adat nem jutott az utókorra.

b) Jézus társasága társodája sz. Orbán templo
mmal.

A magyar papságnak igen sok gondot okozott a XVI. 
század vége felé, hogy az ős katholikus hitnek annyira ártal
mas új eretnektan némely magyar főúr, és nemes pártfogo- 
lása nyomán naponta mindinkább elharapódzott az országban. 
A helvét hitvallásnak a lakosok által juttatott ily kedvezések 
közöl megemlíthető Forgách Simonnak, királyi főpinczemes- 
ternek, Forgách Ferencz, esztergomi érsek öcscsének 1592- 
ben kiadott megerősítő oklevele, melynél fogva helyben hagyta 
Lippay Andrásnak azon örökös bevallását, hogy a város 
piaczán keresztül folyó Kispatak nevű Barbély Menyhért háza 
mögött a mészárszék mellett létezett malmát nem katholikus 
tanulók eltartására adományozza. Erre következett sz. Orbán 
templomának a katholikusoktól erőszakkal történt elfogla
lása, valamint a katholikus papiaknak a hozzá tartozott sző
lőkkel, és kerttel a fentnevezeti Forgách Simon által a helvét 
hitvallású igehirdetőnek törvény ellenére eszközlött ajándéko
zása. Ezeken kívül a Lordntffy család a helvéthitvallásuak-
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nak adományozta a Heves vármegyei Fajzat falut, melyhez 
járult még 3 háztelek Halászon, több malom, szántóföld, rét, 
és szőlő mind itt, mind Kis-Rédén, és Gyöngyös-Püspökiben. 
( Acta, Jesuit. Gyöngyös. 1. es. tí. 32. 55. sz.)'

Ezen bajok orvoslása végett Pázmán  Péter, a hírne
ves esztergomi érsek, és bíbornok (1616—1637.) minden tö
rekvését a katholikus vallás tekintélye helyreállítására; a 
nem katholikusok által a katholikusoktól erőszakkal elfog
lalt templomok, és a katholikus vallás sértett jogai visszaszer
zésére fordítván, Jézus társasága rendét, melynek előbb 
ömaga is fogadal mázott tagja vala, különösen pártfogolta. —  
Azonban e törekvései nem egészen sikerültek, miután az 
1645-ben Ferdinand király és Rákóczy György között Lip- 
p a y  György esztergomi érsek egyházi kormánya közben 
kötött linczi békeszerződés pontjai szerint (mint Schmitthnél 
az esztergomi érsekek történetében olvashatók) a katholiku
soktól elfoglalt szent épületek közöl még 90 templomot kény
szerültek a katholikusok a protestánsoknál hagyni.

Pázmán Péter szándéka szerint a jezsuiták Gyöngyösön 
1633-ban kezdtek, mint hitktildérek, működni, s eleinte 
Lippay  György érsek, és gróf Koháry István által bőkezűen 
gyámolíítatva, egy két, 1635-ben végre négy jezsuita gon
dozta a Gyöngyösön nyitott katholikus iskolát. Ezek egész 
évi jövedelme 1400 — a terhek levonása után csak 900 rénes 
forint vala. — Később a jezsuiták száma hat áldozárra sza
porodott, kik közöl a Főnök egyszersmind a lelkiatya, a tan
felügyelő egyszersmind a hitszónok tisztét is teljesítette, a 
harmadik a Vonaglás testvértiletét, és a hitelemzést igazgatta, 
három tanár pedig az előbbiekkel együtt a hat középtanodai 
osztályt kezelte.

Ilyen volt a Bem  utczában elhelyezkedett, templommal 
sem bírt jezsuiták helyzete, mialatt a nem katholikusok 
egyre több szerzeményre tettek szert. így  1670-ben Kopasz 
Tamástól, és ennek nejétől Szekér Erzsébettől a helvét hit 
vallásuak megszerezték a Csapó utczában György tímár háza 
mellett létezett Gyöng malom negyed részét 1160 forinton 
(U. o. 1. cs. 13. I.), míg végre 1688-ban sikerült Széchényi 
György esztergomi érseknek eszközölni, hogy a sz. Orbán
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templom a hozzá tartozott ingatlan javakkal együtt átadatott 
a jezsuitáknak. (V . o. 2. cs. 18. 19. sz.)

E fekvő javak a következők valának : Gyöngyös mező
városban két ház, egy mészárszék, és malom: több malomrész 
a gyöngyösi határban; Alsó-Tokán hegyen egy, és több más 
szőlő, Halászon 3 jobbágytelek. (U . o. 2. cs. 14.) — A hel
vét hitvallásnak megkísértették ugyan, de a katholikus pap
ság gróf Széchenyi György esztergomi érsek nevében 1693-ban 
tiltakozván, sikertelenül, papjukat a mezővárosba visszahe
lyezni, és a sz. Orbán templomot annak birtokaival együtt 
visszafoglalni. (U .o . 1. cs. 35. sz.) Sőt a fentnevezett javak 
visszaszolgáltatása még az élelmiszerekre is kitérjesztetett, 
midőn 1710-ben a Dunántúli hadkórmányzó Gyöngyös mező
város hatóságának meghagyta, hogy a gyöngyösi helvét hit
vallásnak által termesztett egész bormennyiséget följegyez- 
véD, lezárolja, és a városba jövő jezsuiták egyik tagjának 
szolgáltassa ki, e szerint a jezsuiták valószínűleg csak ekkor 
működtek Gyöngyösön háborítatlanul. (U . o. 1. cs. 57. sz.)

Ezentúl a gyöngyösi hívek több fekvő birtokot ado
mányoztak a jezsuitáknak a következő időszakokban. 1638-ban 
A fra  János bevallotta, hogy a Sár hegy alatt feküdt szőlejét 
40 forint- és 6 véka búzáért a jezsuitáknak engedte át. — 
1644-ben Turzik Katalin, Háncsok Pál neje, végrendeletében 
úgy intézkedett, hogy ősi háza halála után leányának, ennek 
kimultával végrendeletileg leánya férjének jusson, ha pedig 
ez meghal, a jezsuitákra szálljon. — 1654-ben Lang Anna, 
Kompolt Orbán özvegye, és ennek fia P ál bevallották, hogy 
az úgynevezett „Ur dombjára“ vezető út mentébeni kert 
mögött fekvő, és egy másik Szécheny-Szabó György által 
neje Kompolt Ágota tulajdonjogánál fogva bírt szőlő Szé- 
cheny-Szabó halála esetére a jezsuitákat illeti. — 1659-ben 
özvegy Szűcs Ilona a jezsuitáknak adta el Gyöngyösön bírt 
kertjét 12 forintért. — 1669-ben Pethes János a jezsuitáknak 
hagyományozta egy a Bene ut mellett volt ugarját, a mező
városon kívül a kórház közelében bírt kertjét, és aikári bir
tokrésze felét. Ugyanazon évben Gomba Pál özvegye eladta a 

jezsuitáknak a Solymos kapun kívül bírt kertjét. — 1670-ben 
Sötér Ferecz Zékány nevű szőlejét a jezsuiták által szervezett 
végvonaglds testvérliletének hagyta neje Bakos Erzsébet fekvő
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javai harmadrészével együtt. — 1677-ben Csendes Erzsébet, 
Kis András özvegye, az Előhegyen birt Zsobraki nevű szőlejét 
hagyományozta a jezsuitáknak. — 1699-ben Kürty Máté, és 
Marót András Sári szőlőhegyen létezett szőllejtíket a jezsuita 
társodának, és ott állíttatott boldogságos Szűz Mária társulat
nak ajándékozták, ft /, o. 1. cs. 1. 2. 3. 4. 11. 52. b'2.63. 65. sz.)

A jezsuiták későbbi szerzeményei közöl nevezeteseb
bek : 1711-ben H ajdú  János eladta nekik 40 forinton a gyön
gyösi plebánus által neki hagyományozott kertet más kertek
kel együtt. — 1717-ben Gyöngyös város elcserélte a jezsuiták
kal az Almásy Györgytől szerzett tóth-utczai a jezsuita szék
ház mellett elterült majorsági kertet egy másik ugyanott léte
zett majorsági kertért. — 1730-ban Petrik András egri 
kanonok, a Szalok szőlőhegyen volt szőlejét gróf Erdödy egri 
püspök helybenhagyásával a jezsuitáknak hagyományozta. 
— 1731-ben III. Károly király a gyöngyösi jezsuita székház
nak adományozta örökös birtokjoggal a többször említett 
Fajzat pusztát, és 3 jobbágy telket Halászon, mely fekvő java
kat, mint följebb említettük, a helvéthitvállásúak foglaltak el 
a katholikusoktól, később az új birtokjogot nyomozó bizott
mány a királyi kincstárnak ígért.

1736-ban Dóka András a Sólymosra, és Benőre vezető 
utak közt a Bene kapun kívül feküdt kertjét 8 rénes forinton 
eladta a jezsuitáknak. — 1737-ben Vissontay Pál a jezsuiták
nak adta él szőlejét 45 forinton. — 1738 ban Majzik András, 
és neje Barsy  Ilona a város határában Toka, és Szárazvölgy 
csermelyek közt elterült szántható földeiket 60 magyar forin
ton, és 60 dénáron adták el a jezsuitáknak. — 1749-ben 
Szűcs Ferencz, áriái plébános, Szalok szőlőhegyen létezett 
szőlejét 120 rénes forinton a jezsuita székháznak adta el. — 
Végre 1764-ben gróf Grassalkovics Antal gyöngyösi házát, és 
malmát évenkint fizetendő 20 rénes forint bérért átengedte a 
jezsuitáknak. (U . o. 1. cs. 5. 7. 10. 20. 23, 25. 51. 69. sz. —
2. cs. 11. 12. 13. sz.)

Áz itt részletezett fekvő javakon kívül a jezsuiták még 
a következő a nem katholikusok által nekik visszaadott 
fekvő javakat bírták: a püspöki határban egy malomhelyet; 
Benőn a malom egy részét; Sárhegy alján a Borsos István, 
Buday  György, Nádudvári István, Szalay Márton, és Tóth
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Imre által nekik hagyományozott szőlőket, a Homonnay csa
lád által nekik ajándékozott temető helyet, a Solymos utczában 
kocsmát és malmot, Kertmegye szőlőhegyen több szőlőt, 
Egerben Texe-Szálokon egy szőlőt, és serházat. (U . o. 1. cs. 
32. sz.)

Ezen birtokaik miatt a jezsuiták, mint közönségesen 
történni szokott, szomszédaikkal, a tüzetesen meg nem sza
bott határsértések végett, különféle kellemetlenségekbe keve
redtek. Ugyanis 1698-ban vizsgálat rendeltetett a fentnevezett 
Fajzat puszta, és P ata  mezőváros közötti pörös határ kimé
résére ; 1720-ban keresetet indítottak a jezsuiták Tarján  
helység lakosai ellen a Fajzati erdőkben merénylett erőszakos 
favágás miatt, s jóllehet 1743-ban az ezen ügyben indított 
határjárási pörben a gyöngyösi jezsuita székház, mint Fajzat 
puszta birtokosa, P ata  mezőváros, és Tarján helység földes
urai, ‘Orczy, Haller, Tárody, Török, és Jósa között létre jött 
egyezkedés következtében, minden viszálkodásnak eleje véte
tett, mindazáltal még 1757-ben sem szűntek meg gróf For- 
gách Zsigmond jobbágyai a fajzati erdők pusztításától. (U . o.
2. cs. 7— 10. sz.)

A gyöngyösi jezsuita székház néhány elüljárói:

1671-ben Ordódy János.

1688-ban Berzeviczi Elek.
— — Balogh József.

1698 — Jakus Pál.
1711 -  Tahy János.
1712 — Nagy András.
1720 — Potsuk György.
1731 — Nagy András.

1734 — Pogány András.

1738 — Eibics Xav. Fei'encz.
1739 — Horváth Mihály. 
1757 — Bothl Simon.

— ( Act. Jes. Gyöngy. 2.
cs. 24. sz.)

— (U . o. 2. cs. 14. sz.)
— (U . o. 1. cs. 71. sz.)
— (U . o. 2. cs. 9. sz.)
— (U . o. 1 cs. 54. sz.)
— (U . o. 2. cs. 5. sz.)
— (U. o. 2. cs. 8. sz.)
— (Act. Jes. Rosnav. 34.

cs. 8. §.)
— (Act. Ses. György. 2.

cs. l.sz.)
— ( u .  o . ----------- ;
— (U. o. 2. sz.)
— (U .o . 6. s.)
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»■ §.

J Á S Z - B E R É N Y

mezőváros a Szentséges Megváltó tartományabeli 
sz. Ferenczrendi szerzetesek társházával.

A Jászság, s egyszersmind mindakét Kunság e fő mező
városa a Szolnok mellett Tiszába ömlő Zagyva folyó mind
két partján Heves, és Pest vármegyék közt fekszik, a régi 
kiváltság-okmányokban Jász-Beidén- és Bérén szállása, nem 
sokára ezután Bérén széknek neveztetett, s a philisteus jászok 
székhelye volt, a XVII. század eleje óta pedig mindig Jászbe
rény néven fordul elő.

Minthogy hiteles irók tanúsága szerint bizonyos, hogy a 
hunok- és jászok a magyarokkal rokon népek valának, s 
ezekkel, midőn ős lakhelyeikről Scytkiából kivándoroltak, 
egy nyelven beszéltek, önkint következik, hogy a jászok 
ősei a kunok rokonai valának, jellemök- s erkölcseikben 
azokkal megegyeztek, s I. Károly király kora óta a Kunok 
neve alatt értettek, mindazáltal az ijazásbani kiváló ügyessé
gek miatt azoktól külön nemzetséget képeztek, ezért a ma
gyarok őket íjász- röviden Jászoknak nevezték; később ren
desen Jászoknak hivattak, jóllehet Otrokocsi ( Őrig. Hung.
I. 9. f e j .)  máskép vélekedik, s azt vitatja, hogy e nevöket 
Agenor unokájától Jasótól kapták, s hogy az Amazonokkal 
Aetoliába hatolván, a Jazideseket, vagy Jazygeseket nemzették, 
s ezekkel, mint földiéivel jővén Attila  e vidékre, királyi la
kát a most Jászberénynek nevezett helyen tűzte ki.

Azonban e jászok philisteusoknak is mondattak, és pe
dig I. Mátyás király korában Jazigi, Zsigmond király korában 
különösen philisteus néven fordulnak elő, némelyek véleménye 
szerint a faltöröktől (balista), melyeket ijaikon kívül, városok 
ostromlására használtak, ezért balisteusok helyett philistheu- 
soknak mondattak. (Kaprinay Hung. Dipl. II. 313.) Mások 
ellenben azt állítják, hogy a philisteusok Mahomet felekezetű 
szaracén kereskedők valának, kik máskép Ismaelitáknak is
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neveztettek s a Tiszán túli N yír földön  (Szabolcs várme
gyében) fészkelték meg magukat.

Ezen a közös Kűn néven előforduló népséget illetőleg 
annyit tudunk, hogy a kunok, kiket az irók az Úzokkal és 
Palóczokkal ugyanazon eredetű népségnek tartanak, a Volga, 
és Don folyók, s a Krimi tenger, (Moeotis tava) mellett lak
tak, s a gothok őket Valók, az az: mezőn lakóknak nevezték 
e l ; de Chabától, Attila fiától Gabaroknak is mondattak, s 
mint a magyarok, szintén Scythiából vándoroltak ki. A Cba- 
baroktól, kiknek szállásaik a kaspi tenger melleit valának, 
elválván, 884-ben Krisztus után a magyarokhoz csatlakoztak, 
s velők Simon bolgár fejedelem, ezután Svatopluk, és mások 
ellen hadakozván, 894-dik év körül egyrészt Magyarország
ban a Temes, Körös e's Tisza folyók mellett telepedtek le, 
sokkal nagyobb számmal pedig Moldvában maradtak, s ott 
a Kánországot alapították meg, melyből Magyarországba 
mindenfelől rablójáratokra szokván berontani, azt egész 
Bihar helységig pusztították, míg a, Salamon király, és Geisa 
vezér közötti viszályok után, sz. László király őket előbb a 
Salamon király által segítségül hitt Kutesk, később 1089-ben 
Kapulch, és az Erdélyországbau garázdálkodott Akus vezé
reik alatt keményen megverte, s ezen túl egyre szerencsétle
nül csatázván, a következő magyar király ok és a tatárok 
által meghódíttattak.

A sz. László király uralkodása közben keresztény 
hitre tért Kánok az előbb metanasta jászok által*) bírt vidék 
egyik részét, II. István király alatt 1124 körül a Pest alatt 
Tisza, s Duna közt elterülő lapályt, mely jelenleg Kiskunság
nak neveztetik, szállották meg; 1239-ben pedig a többi még 
Moldvában maradt Kunok Käthen királyokkal együtt, a tatá
rok által eltizetvén, Kútkén mintegy 40,000 családdal IV. 
Béla királyhoz menekült, s Béla király által az országba fo
gadtatván, a Maros, Körös, Duna, és Tisza közötti, most 
Nagykunságnak nevezett síkságot kapta Béla királytól 
lakhelyül..

*) Ezek llonfm szerint (Vec. I. libr. I.J Moeotis taván innen 
emelkedő Jmadoci helységből kiüzetvén, a Duna partjaira menekül
tek, s ott a Duna s Tisza között a Karpáthegyek közé vonultak.
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Azonban a Kuthen vezérrel bejött kunok sok bajjal 
kényszerültek küzdeni; mivel a magyarok gyanakodtak 
reájok, bogy a rusznyákokat Daniel vezérükkel, ki Radislaust
IV. Béla király vejét megtámadta, Magyarországba törésre 
buzdítolták, ezért a magyarok Kuthen halálát követelték, 
s öt házában megtámadván, meggyilkolták. E végett, a tatárok 
elleni küzdelemre összegyülekezett kunok elkeseredvén, a 
tatárokhoz csatlakoztak, s átkelvén a Dunán, a Száva, és 
Dráva melletti környéken iszonyúan kegyetlenkedtek.

E közben a tatárok eltávozása után visszatért Béla 
király a kunokat a nádor joghatósága alá vetette, és saját 
fiát Istvánt nevezte ki vezérükké, lakhelyül pedig a Nagy- és 
Kiskunságot tűzte ki nekik, de az ijazók, később philisteusok, 
végre jászok vidékét elkülönözvén tőlük, a jászok székhelye
I. Károly, és Zsigmond királyok uralma folytán Bérén, a mos
tani Jászberény lett.

Ismeretes, hogy IV. László király, kit őseink kúu jel
zővel szoktak említeni, oly bizalmas viszonyba bocsátkozott a 
kun nőkkel, hogy ezek kecsei által elkábittatva, királyi nejére 
Izabellára reá unt, s m miimEdua, Kupchech és Mandula kún- 
nökhöz szegődött, számos kuut alkalmazott udvari hivata
lokra, sőt a királyi jövedelmek sáfárságát is kunokra bízta. 
A kunok pedig, a király kedvezéseiben elbizván magukat, 
az egyházak, főpapok, és nemesek birtokait megtámadták, 
elrabolták, s előbbi bálványozásukra tértek vissza.

Ezen bajok orvoslása végett a pápa Fiilöp firm ái püs
pököt küldte követéül László király udvarába. Fiilöp, a pápa 
követe, törekvései következtében László király, és a kunok 
főnökei egy 1279-ben kelt okmányban arra kötelezték magu
kat, hogy a keresztséget fölvevén, szigorúan fognak a katho- 
likus hithez ragaszkodni, és az elrablóit egyházi és más java
kat visszatérítik. De a kunok, mit sem törődve adott szavuk
kal, Moldvában Oldamur vezér alatt maradt rokonaik izgatása 
következtében, az ország határain szélűben raboltak, s pusz
títottak, végre László király kényszerült 1281-ben e hitszegő 
nemzet vezére ellen hadsereget indítani, s Oldamurt az 
Erdélyben Kolosváron túl fekvő Hood tava mellett, Thúróczy 
tanúsága szerint, megverte, s ez alkalommal valószínűleg a 
atárok határait is átlépte, és e körülmény bírta alkalmasint
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a tatárokat reá, hogy újra betörtek Magyarországba. — László 
király azonban ismét bizodalmasabb viszonyba bocsátkozván 
a kunokkal, s ezek asszonyaival, különösen Eduával 1290-ben 
a kunok, nevezetesen Arbus, Turtul, és Kemenche, s ezek hívei 
által borzasztó sebekkel halmozottan meggyilkoltatott.

E történelmi, a kun nemzet kerületére vonatkozó, legin
kább Horváth Péter, a kun nemzet jegyzője ; ily czimU 1801- 
ben hitelt érdemlő irók, és hiteles okmányok nyomán közzé
tett munkájából: ,,Commentatio de initiis Jazygum, et Cuma
norum, eorumque Constitutionibus“ merített adatokat előre 
bocsátván, a magyar királyok által a jászoknak és kunoknak 
jelesül íjá szoka t, s ezek székhelyét, Jászberényt, illető kivált
ságaikat, szabadalmaikat s előnyeiket kell még megemlíte
nünk, a mint a nevezett szerző ezeket tüzetesen tárgyalja. — 
Ugyanis :

1323-ban Károly király, számos jász  kérelmére,· ezeket 
testvéreikkel, rokonaikkal, és szövetségeseikkel együtt föl
mentvén, Kéverge fiai hatalma, és joghatósága alól az ő Föl- 
sége, a király hadseregében katonáskodni tartozóit, jász nép
ség állapotába, számába, s tömegébe sorolta, megengedvén, 
hogy szabadon választhassanak maguknak tetszésük szerint 
kapitányt, vagy bírót. (Horváth az i. h. 93. I.)

1407-ben Zsigmond király, elsorolván az előbbi királyok 
által a jászoknak, vagy philisteusoknak engedményezett 
szabadalmakat, és kiváltságokat, meghagyta, hogy az orszá
gos bírák egyike se merjen, saját közöttük lakó kapitányaikon 
kívül, bármely ügyekben fölöttük ítélni; továbbá, hogy a jászo
kat, midőn az országban utaznak, senki se szoríthassa akár 
személyök, akár árúik, vagy más javaiktól bármely vámfize
tésre. Ugyanezen kiváltságot I. Ferdinand király 1553-ban;
II. Ferdinand 1622-ben ; és I. Lipót 1606-ban is megerősítette. 
(U. 0.165.1.)

1458-ban I. Mátyás király is megerősítette a Zsigmond 
király által 1428-ban kiadott azon jogot, melynél fogva a 
philisteusok csak a királyiért tartoztak fizetni. (U . o. 121. I.)

1469-ben I. Mátyás király a Berén-Szálláson (Jászbe
rényben) Négy-Szálláson, Fénszarun, és Árok-Szálláson lakott 
philisteusokat Hexes vármegye joghatósága alól fölmentette, 
hogy saját ügyeiket külön végezhessék. (V . o.)
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1473-ban ugyanazon király a fentnevezett helyeken 
lakott királyi pbilisteusokat a királyi kincstár-nyereség, a 
taksa-adó, és bármily más követelés fizetése alól fölmentette.
(U . o.)

1492-ben II. Ulászló király elődje Mátyás király fennt 
idézett kiváltságlevelét megerősítvén, a pbilisteusokat csak 
arra kötelezte, hogy ijászi jövedelmeiktől 300, községi adóül 
pedig 500 forintot fizessenek. ( U. o. 122. I.)

1512-ben ugyanazon király a philisteusoknak plebánu- 
saik szabad választását engedélyezte. (U . o. 123. I.)

1535-ben János király fölmentette őket a hivatalnokok, 
és királyi ispánok által követelhető élelmezés alól. ( U. o.)

1625-ben II. Ferdinand király Jászberény városnak 
kiváltságlevelet adott, melylyel fölmentette e város lakosait 
minden bíró joghatósága, s bármily, akár személyes, akár 
kereskedelmi tárgytól fizetendő adó, vagy harminczadvám alól 
(N . R . A. 1453. cs. 25. sz.), s e kiváltságukat 1646-ban III. 
Ferdinand király is megerősítette. ( Lib. Reg. Sec. VII. köt. 
549. I.)

1668-ban I. Lipót király megerősítette a Jászberény 
város lakosainak Zsigmond, I. Mátyás, II. Ulászló, és II. Fer
dinand királyok által adományozhatott kiváltságokat azon 
záradékkal, hogy „a bormérési jog, mint hajdanta, csupán 
a várost illesse“. (N . R . A. 1453. cs. 28. sz.)

1672-ben ugyanazon király meghagyta, hogy Jászberény 
mezőváros bírái, esküdtei, s többi polgárai, és lakosai, vala
mint más kunok, és philisteusok is hajdani szabadalmaik, és 
kiváltságaik, különösen saját kapitányuk bíráskodására-vo
natkozólag, jelesül a körükbe vándorló zselléreket illetőleg, 
úgy szintén vám- és révmentességök élvezetében oltalmaztas- 
sanak. ( Horváth az i. h. 124. I.)

1692-ben ugyanazon király Jászberény mezővárosnak 
vásár tarthatási engedélyt adott évenkint három vásárra, úgy
mint: Gyümölcsoltó , Sarlós-, és Nagyboldogasszony ünnepén, 
s más ez ünnepeket megelőző, és követő napokon. (Lib. Reg. 
Sec. X IV . köt. 167. I.) Ezen kiváltságlevelet más, Mária Teré
zia által 1779 ben, II. József által 1782-ben kiadott kivált
ságok követték.

Azonban az ennyi kedvezményekkel elhalmozott jászok,
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és kunok jogai és kiváltságai majd mind elvesztek, midőn I. Li- 
pót király 1702-ben a jászkun kerületet a királyi-, és katona- 
toborzási-, úgyszintén a plébánia kegyúri-, a pallós-, vásártar- 
tds·, űrbér- és dézsma-, bormérés- és mészárszék joggal együtt, 
egyedül a legfőbb királyi haszonvétel, s más teher, közadó, és 
beszállásolási jog fenntartása mellett, 500,000 rénes forinton a 
német lovagrendnek adta el. (Lib. Reg. Sec. X V II . köt. 238. I.)  
— De ez eladás Magyarország jogaival, és a nemzet kivált
ságaival összeférhetlennek találtatván, a német lovagrend 
1715-ben elállt ez örökös elidegenítéstől; ennélfogva oly vég
zés hozatott, hogy a beruházott pénzösszeg fele a királyi kincs
tárból, másik fele pedig az ország közjövedelmeiből téríttes
sék vissza, s ekkép a jászok, és kunok a nádor joghatósága 
alá, és saját szabadalmaik, s kiváltságaik élvezetébe ismét 
visszahelyeztessenek.

Azonban a szükségelt pénzösszeg nem lehetvén meg
szerezhető, a jászkun  kerület 1731-ben a „rokkant katonák 
pesti kaszárnyájának“ adatott zálogba. E körülmény ismét 
sokféle panaszra adott okot a kapitánynév megszüntetése, a 
rendes adó fölemelése, s a fölötte terhessé és költségessé szer
vezett közigazgatás, egyszóval a jászok és kunok ősi jogaik  
megsértése miatt, mig végre a király 1745-ben a jászoknak 
és kunoknak, a fent említett 500,000 forint kifizetése, és a 
király szolgálatára ezer lovas katona kiállítása után, régi jogai
kat, és kiváltságaikat uj kiváltság-okmány nyal viszaadta, s 
biztosította. (Horváth az i. h. 149— 156. II.)

Jászberény mezővárosnak szép Nagyboldogasszony emlé
kezetére szentelt plébániatemploma van, a plébánia pedig már 
1332-ben létezett, s ennek kegyura a városi közönség. Ezen
kívül Jászberényben a sz. Ferenczrenli szerzeteseknek is létez 
kolostora, és temploma, továbbá sz. Rozáliáról czímzett, a 
városházban pedig „Szent keresztről“ nevezett kápolna, 8 osz
tályú gymnásium, és helvét hitvallású templom van. (Sehern. 
Cler. Agr. 1870. 119. I.)

A város közepén, két a közönség fölüdülésóre fákkal 
beültetett Lipót- és József főherczegek, s nádorok neveit viselő 
sziget terül e l ; maga a mezőváros pedig A ttila  hunvezér egy
kori fejedelmi lakának tartatik, hol az itt eltemettetett Thudun 
khán tartott törvénykezést. Végre Jászberény város házában
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őriztetik amaz elefántcsontból készült hajdan arany- és gyöngy- 
diszitményekkel ékített kürt, mely a hagyományszerint Leel- 
M rt, vagy Jászkürt néven L ed  magyar vezéré lett volna, s a 
melybe vésett alakzatok valószínűleg a magyaroknak Szittya 
hazájokból Magyarországba költözését jelképezik. (Horváth, 
az i. h. 201— 207.)

Jászberényben, mint fent említettük, a Szentséges Meg
váltó tartományabeli sz. Ferenczrendi szerzeteseknek is van 
„Jézus Szentséges Nevéről“ czímzett zárdája, és temploma. E 
zárda és templom keletkezte koráúl a szerzet naptára az 
1520-dik évet állítja, minthogy a szerzet történetírója Wadding 
Lukács jegyzetei szerint IV. Sükösd pápa (1484—1492) en
gedte meg, Hollós Mátyás király közbenjárása nyomán, Igái 
Fábián mesternek, a szerzet akkori tartományi főnökének, és 
Zarnasti Gergely, a szerzet fogadalmazott tagjának, hogy, 
mivel ők avatták be a philisteusokat az igaz hit ismeretébe, 
Bérén mezővárosban zárdát és templomot építhessenek a 
boldogságos szűz M ária  segítségül hívása közben.

Az e két férfiú fáradozásai folytán épült zárdát és templo
mot a sz. Ferenczrendiek bírták 1583-ig, midőn Mustafa török 
basa, kiűzvén a szerzeteseket, és szétrombolván a zárdát, azt 
váracscsá alakította, melyben a törökök laktak, mig végre 
1594-ben Tiefenbach tábornok, szétvervén Hatvan mellett a 
törököket, azokat Jászberényből kiűzte

Azonban a Ferenczrendiek csak a töröknek egész 
Magyarországból megtörtént kiűzetése után 1694-ben kapták 
vissza előbbi házhelyüket, melyen kisszerű székházat, s a 
még most is létező sz. László kápolnát építették. Végre 1730- 
ban mind hajdani templomukat, mind kolostorukat helyre
állították, s a Szentséges Megváltó tiszteletére avatták föl.

Az egész hely akkortájt a Zagyva partján állott, kettős 
sánczczal, és bástyákkal megerősített váracs alakot képezett, 
melynek alapfalai a szerzetesek kertjében mindenütt föltalál
hatók valának. Jelenleg e kolostorban a házfőnökön kívül 
8 áldozár, két szerzetes nevendék, és két szolgáló testvér 
szerzetes lakik, kik közöl 4 áldozár tanár a gymnasiumban, a 
többi lelkipásztorkodással foglalkozik, tehát mindössze 13 szer
zetes lakja a zárdát.

A sz. Ferenczrendi szerzetesek évlapjai szerint Jászbe-
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A sz. Ferenczrendi szerzetesek évlapjai szerint Jász
berényben hajdan sz. Klára  rendi apáczák is léteztek, kiknek 
gyóntatójáúl 1533-ban Abonyi Kelemen küldetett ki.

10 . § .

K 0  M P 0  L T

az Angyalok királynéja születéséről nevezett 
benczés apátság.

.Kompolt Heves vármegyei helység a Mátra hegységből 
mérsékelt hajlásban kiszögellő halom tetején, Tárná patak 
jobb partján fekszik, s Kápolna mezővárossal határos. E hely
ségben hajdan a boldogságos szűz M ária  emlékezetére szentelt 
monostor létezett, de melyik szerzeté volt, biztosan meg nem 
határozható; mindazáltal az írók úgy vélekednek, hogy a 
benczések lakták alapittatásának régisége miatt, miután sem 
keletkeztének éve, sem alapítójának neve föl nem fedezhető.

Legelső említése e kolostornak 1280-ban fordúl elő 
okmányainkban, midőn kun László király, alkalmasint a ku
nok által gerjesztett zavarok folytán szétrombolt kompolti 
monostor helyreállítására örökös alamizsnáúl azon vámsze
dést adományozta, hogy minden sótszállitó szekér egy kő sót, 
minden masa nevű szekértől egy nehezéket, egy csöbör bor
tól pedig dénárt tartozzék fizetni. Eredeti (Eccl. Cam. 31. cs. 
5. sz.)— Ezen a kalmárok által előbb, az apátság jogai sérel
mével álnokul megvont, vámjognak az apátság részérei vissza
szerzésében Miklós (1347), László (1372), Márton (1399), és 
Demjén (1409) apátok igen sokat fáradoztak. (U. o. 6. és 7. sz. 
— Cod. Dipl. IX . 4. 471. I. — Sehern. Cleri. Agr. 1870. 35.1.)

Az ország annyi siralmas, a törökök hosszas uralma 
és gyakori belvillongások által okozott viszontagságai közben, 
ezen apátság is végkép megszűnt, annyira, hogy az összeom
lott monostor romjain 1750-ben, gróf Grassalkovics Antal 
kastélyt építtetett, s ehez nem sokára kápolnát is csatolt. 
Jelenleg az apátságnak csak czirne adományoztatik. (Czinár 
II . 233. I.)

RlfPP. EGYH. INTÉZ. —  II.
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1 1 . § ·

L Á D  ( S A J Ó - L Á D )

I. remete sz. Pál szerzeteseinek Sarlós Boldog- 
asszonyról nevezett Helynökségi társháza.

A pálosok ezen kolostora Ónod, hajdanta vár, jelenleg 
Borsod vármegyei mezőváros közelében a Sajó vize partján 
éjszaknak azon helyen állott, hol most Sajó-Lád helység terül 
el Sarlós Boldogasszonyról“ czimzett templomával, s a „Fájdal
mas Boldogasszonyról nevezett kápolnával. A kolostort 1387- 
ben Olnodi Czudar Péter bán, és György alapították, s ez 
utóbbi öcscsével Istvánnal a pálosok eltartására Lád földje 
egy részét, a Bars vármegyei Mohi mellett bírt Keresztur 
majorságát, a Borsod vármegyei Ernőd és Gömör vármegyei 
M áté szőllőhegyen volt szó'llőit, végre Zederkcny halastavát 
utalványozta. (Acta Cone. 1. cs. 3. 4. 5. sz.)

A nevezett szerzetesek a XVI. századig több más fekvő 
birtokokat is szereztek különféle családoktól, részint ajándék
ban, részint vétel utján. Ugyanis 1389-ben Mezes Benedek 
eladta nekik a Máté begyen bírt szőllejét, M ária királyné 
pedig elengedte nekik a kolostor jobbágyai által bírt szöllök- 
től járó borkilenczedet. — Később a Czudar család tagjaitól is 
többféle földeket kaptak, nevezetesen Czudar Jakab, és 
Simon testvérek 1414-ben e pálosoknak engedték át Rákoson 
egy birtok részt és az őket illető ottani vámot, 1443-, 1444-, 1463- 
és 1465-ben pedig Köröm, és Bazsi (Zemplén vármegyei) hely
ségeket, s a lóczi, és mohii (Bars vármegyében) őket illető 
vám- és révjövedelmet adományozták, nekik. (U. o. 1. cs. 58. 
sz. — 2. cs. 3. sz. — 7. cs. — 9. cs. 14. sz. és Elench. 303. sz.)

A többi más magánosok által e kolostornak adományo
zott, vagy eladott fekvő bitokokra vonatkozólag a következők 
jegyezvék fö l: 1439-ben Komis Pál e kolostornak hagyomá
nyozta Sajó-Petriben volt birtokrészét; 1450-ben Iluffus 
György átengedte neki Ernődön birt szőllejét; 1454-ben 
Berenthei Péter, és Simon alamizsnául a pálosoknak ajándé-
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kozták Egyházas-(Sajó) Petri Borsod vármegyei pusztát, és 
50 arany forintot; 1455-ben a Sajóládi pálosoknak adták el 
20 arany forinton Tulusi Benedek, és Chyter Miklós Korhy- 
ban (?) létezett birtokrészeiket; 1464. Baba  család átengedte 
nekik Borsodvármegyei Szalontán volt birtokrészét; ugyan 
ezen idő tájban megszerezték a sajóládi pálosok Horváth 
Györgytől Bezegen, és Ekeházán (?) Roskoványi Istvántól 
Czegeszehen(?), és Gyomron-, Kornis Páltól Déthán(?) léte
zett birtokrészeket; 1489-ben eladá nekik Tóth István Borsod 
vármegyei Szederkény faluban a Thytia (Tisza?) folyóból ki- 
ömlő Fok nevű patakját; végre 1509-ben Perény Imre nádor 
a király nevében szentesítette Korneth Mihály jászói várnagy
nak azon végrendeleti intézkedését, melynek értelmében Ereüs 
(Eörs ?) helység negyedrészét a sajóládi pálosoknak hagyo
mányozta. (U . o. 7. cs. Elench. 281. I. — 9. cs. 296. 307. 312. 
315.11.)

Azonban a pálos szerzetesek zárdájuk, s birtokviszo
nyaik e kedvező állapotának csak a mohácsi vész évéig, 
1526-dikig örvendhettek nyugodtan; mert e hazánkra oly gyá
szos emlékezetű évben a magyar koronára vágyó vetélytársak 
Ferdinand, és Zápolya között küzdelem ütvén ki, az előbbi 
kapitánya, Serédy Gáspár fegyvercserővel a kolostorba törvén, 
azt fölgyüjtotta, s azóta a kolostor romjaiban hevert egész a 
XVII. század végéig, jóllehet a pálosok Serédy ellen ez erő
szakos berontás, és elrablóit ingó javaiknak 40 szekéren tör
tént elszállítása miatt port indítottak, 1559-ben Berényi Gábor, 
kinek emberi szintén részt vettek a kolostor ingó, s ingatlan 
javai elrablásában, azokat a rendnek vissza adatta. (Liber 
memorab. és Protoc. Ordinis. 261. I.)

Mindazáltal a rend tagjai közöl a török uralom folytán 
csupán két áldozár maradt Sajó-Ládon, mig a többi kénysze
rült onnét eltávozni, a szerzet birtoklási jogai fenntartása, s 
megóvása végett. 1567-ben Korchy László udvarhelye a hason 
nevű helységben 20 forinton megvásároltatván; 1650. után 
pedig Nyáry Zsigmond Diósgyőr vára főkapitánya, és Rimay 
István ugyanottani tisztartó által némely Miskolczon volt 
birtokrészek a pálosoknak ajándékoztatván, a sajóládi kolos
tor 1570-ben Imre helynök, 1609-ben az egyetemes perjel 
Bratulich, Zajcz János, s mások által minden hozzá tartozott
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javakkal együtt, melyek ezentúl kormányzókra bízattak, 
bérbe adatott. ( Acta Conv. 1. cs. 15. sz. — tí. cs. Elének. 296. 
I. — 9. cs. Elének 305. I.)

Ezekhez csatolható még gróf Thnrzó György nádornak 
több helység Szentiványi Zsigmondnak bérbe adott tizedére 
vonatkozó 1611-ben kelt engedélye, mely azon kikötéssel 
adatott ki a pálosoknak, hogy a szerzet az elpusztult klas
trombán, akkor pedig a szomszéd LáJ, Ónod közelében léte
zett, várban az ország védelmére 6 lovas, és 10 gyalog katonát 
tartozzék tartani, valamint itt említhető ugyanazon nádor 
1622-ben Borsod vármegyéhez intézett parancsa a kolostor
nak birtokaival együtt visszaadatása iránt törvényes birto
kosai, a pálos szerzet számára. (U . o. 1. 4. cs. 18. 19. II.)

Ezen az ország nádora által a kolostor visszaszolgál
tatása iránt nyilvánított óhajtás, miután 1506-ban a híres 
Uthisenick (Martinuzzi) György is e kolostorban lett a pálos 
szerzet tagjává, végre hosszabb idő után teljesült is, mint a 
következő adatok tanúsítják.

Ugyanis 1703-ban Rákóczi Ferencz herczeg védlevelet 
adott e szerzeteseknek, s miután 1713-dik évi julius 30-dikán 
hirtelen oly vízár öntötte el azon vidéket, minőre a legöregebb 
emberek sem emlékeztek, 1716-ban.az ujonczképezdével bővít
tetett, ezért székháznak neveztetett társház javairól új úrbér, 
és összeírás készíttetett, melyből kiderül, hogy e kolostor 
akkor két egymással összeköttetett kerttel, gyümölcsössel, tég- 
lakázza1, néhány zsellérkázzal, s két erdővel bírt, melyek egyi
két Novaj, és Petri helységektől a Sajó vize választotta e l ; 
hogy továbbá a kolostornak Bársonyos-G'yömrö patakon' túl 
fekvő rétje, Vattán több udvarhelye, Ernődön szőlleje, az el
pusztult Csaba helységben malma, Miskolczon háza*), és 
Czudar Jakab adományozta vámjövedelme volt, mint már 
följebb említettem Acta Conv. 1. cs. 23. 31. 58. sz. — Memo-

*) E miskolezi házukban a pálosoknak kocsmájuk, mészár
székük, és boltjuk volt, s e hármas királyi haszonvételek megszün
tetése végett a királyi jogigazgató a királyi tábla előtt port indí
tott, melynek következtében 1761-ben csupán a bormérés szorítta- 
tott tiz három akós hordó bor kimérésére, minden más italnem 
kizárásával; de a mészárszék, és bolttartási engedély meghagyatott 
nekik. (N . E . A. 1167. cs. 14. sz.j
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rabilia. — Benges' Chronot. V .fe j. L X V I. sz. — és Acta Conv.
g. cs. 14. sz.) — Végre a kolostor illette a III. Károly király 
által 1732-ben engedélyezett hid- és töltésvám valamint a 
győri erdőben ugyanazon évben engedményezett faizás, és 
m észégetés. (N. R. A. 1719. cs. 62. sz.)

A pálos szerzetesek visszahívása e már egyszer bírt lak
helyükbe szükségessé tette a kolostor, és Sarlós-Boldogasszony 
emlékezetére szentelt templom helyreállítását. Ezen 1423-ban 
épült templom déli oldalán sz. Jakab, éjszaki oldalán sz. 
Simon és Judás oltára volt, a Szentiéleknek szentelt kápolná
val, melyben három, ügymint: a Szenlélek imádására, sz. 
Katalin, és sz. György tiszteletére emelt, a folyosón pedig 
sz. Miklós oltára állott. Ez oltárokat mind az egri püspök 
segédpüspöke szentelte föl. (Acta Prov. 1. cs. 8. sz.)

A templom 1716 ban megkezdett helyreállítása, és 
újra építtetése után 1719-ben a szentély alatt új sírbolt ké
szült, melyben Bar any ay Ferencz, Borsod vármegye adósze
dője, kinek bőkezűségéből a templom 1720-ban elkészült, 
1724-ben pedig nepomuki sz., János szobra állíttatott föl benne, 
a Czesztohov lengyelországi mezővárostól nevezett czeszto- 
haui boldogsága szűz Máriának tiszteletére ajánlott oldalol
tárral, a karzaton pedig Szentiványi Zsófia, Malonyay özve
gye, 1726-ban takaríitatott el gyermekével együtt.

A kolostor mága, 1720-dik évi jnlius 28-dikán tétetvén 
le alapköve, csak 1737-ben épült föl teljesen, miután 1735-ben 
azonnal valóságos társházzá alakíttatott; 1741-ben pedig a 
szerzet vjonczképezdéje is e kolostorban állíttatott föl. E társ
ház egész 1784-ig tartott; de ekkor József császár az egész 
pálos-szerzetet, és így e társházat is megszüntette. (Memorab. 
Conv. és Benger Chronot. V. fe j. L X V I. és VI. fe j. L X V II. sz.)

A sajóládi pálos-kolostor helynökei, perjelei és kormányzói 
névsorozata.

a) Helynökök :

1454. évben István. (Act. Conv. Lád 7. cs. 18. sz.) 
1464. — — Vincze. (U . o. 15. cs. 2. sz.)
1479. — — Máté. (U . o. 7. cs. 33. sz.)
1525. — — Antal. (U . o. 3. cs. 3. sz.)
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1548. 1549. Bauchai Bálint. ( Act. Conv. Diósgyőr. 1. cs. 
16. sz. — et Conv. Lád 1. cs. 12. sz.)

1 5 6 3 .-------Simon. (Act. Conv. Lád 1. cs. 15. sz.)
1 5 6 7 .-------György. (U . o. 8. cs. 12. sz.)
1570. — — Belavi Imre, itt, és Ujhelyben. (Prot. Paid. 

261. I.)
1643 — 1648. Vanoviczi János. (Act. Conv. Lád 1. cs. 

15. sz. — 8. cs. 13. sz. — Paul. Diósgyőr 6. cs. 27. sz.)
1689. — — Barlovich Lajos. (Acta Conv. Lád l.cs. 17. 

sz. és A.)
b)  Perjelek:

1412. évben Tamás. (Act. Conv. LádProv. 7. cs. 10. sz.) 
1426 — 1429. Miklós. (U . o. 1. cs. 9. sz. — 8. cs. 4. sz. 

— 13. cs. 8. sz.)
1500. — — Miklós. (Act. Conv. 5. cs. 1. sz.)
1643. — — Füley L.ajos. (U . o. 1. cs. 11. sz.)
1720 —1722. Szentál Gáspár. (U . o. 1. cs. 31. 35. sz.) 
1723. — — Kopny János. (U . o. 1. cs. 32. sz.)
1729. — — Orlovich József. (U . o. 9. cs. 8. sz.)
1730— 1737. K otnaky Fülöp. (Acta Paul. Diósgyőr. 6 . 

cs. 34. sz. és Memorabilia. — ( Act. Conv. Lád. 1. cs. — 9. cs.
11. 14. 24.)

1743—1746. Keresztes Kér. János. (A cta  Conv. 1. cs. 
35. sz. — 13. cs. 17. 18. sz.)

1750. — — Tomasovics András. (A cta Paul. Dédes. 
1. cs. 4. sz.)

1753—1756. Keresztes József. (Acta Paul. L.ád 1. cs.42. 
44. 45. sz.)

1 758 .------- Horhi Antal. (Acta Paul. Dédes 1. cs. 7. sz.)
1758 —1763. Pelyi Pál. (Acta Paul. Lád 1. cs. 45. 49. 

51. sz. és Memor ab.)
1771 — 1773. Bektan Bertalan perjel, és Vidi Ferencz 

elülj ár ó. (Memorab.)
1782—1784. Pap Péter. (Acta Conv. 1. cs. 54. sz.)

c)  Kormányzók.
1650—1653. Sissinaczky Zsigmond egyszersmind szék- 

ház-eltíljáró. (Acta Conv. 1. cs. 17. sz. — 9. cs. 18. sz. — 11. 
cs. 1. sz.)
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1674. — — Bébery Gergely. (U. o. 11. cs. 3. sz.)
1693. — — Hácz István. (U . o. 1. cs. 11. sz.)
1706. — — Székely András. (U. o. 1. cs. 27. sz.)
1708. 1709. Csúzy Zsigmond. (U. o. 1. cs. 27. és 28. sz.)
1712. — — Huszár István. (Acta Conv. Diósgyőr. 3. 

cs. 7. sz.)
1713. — — Bottmueth Bernát. (U. o. 3. cs. 31. sz.) 
1713 — 1715. Szentál Gáspár. (U. o. tí. cs. 32. 36. sz. és

Memorab.)

12. § .

M I S K O L C Z

Korona-mezőváros szent épületeivel.

Miskolcz, a magyar korona mezővárosa, Borsod vár
megye székhelye, Diósgyőr, régenten' vár- most koronaurada
lomhoz tartozik, s közel is van hozzá. — E korona-mezőváros 
kies erdőség, és szőllőtermő halmok által övedzett síkságon 
terül el, hol Szinva patak a Sajó  vizével egyesül, s mivel 
Miskolcz, mint fent 6. §-ban említettük, a magyar királynék
nak adományoztatott, s ezek által IV. Béla király korától 
fogva bírt Diósgyőr várral, és uradalommal szoros viszonyban 
volt, ugyanazon szabadalmakkal, s kiváltságokkal bírt, me
lyeket a diósgyőri uradalomnak a királynék, nevezetesen 
M ária, Zsigmond király, Beatrix Hollós Mátyás neje, 
1504-ben Anna  II. Ulászló, 1523-ban Mária II. Lajos király 
hitvese engedélyeztek, jelesül ez utolsó Miskolcz mezőváros 
közönségének szabad plebánus-választási jogot adott.

Azonban, ügy látszik, Miskolcz mezőváros, mig a ki
rálynék birtokához tartozott, magánosoknak is adományozta
tott olykor rövid időre, vagyis átiratási joggal; mert Kün 
Miklós „Miskolcz múltja és jelene“ czímü történelmi érteke
zése szerint, 1281-ben István, az Akus  nemzetségből szárma
zott Eruc bán fia, Károly király alatt nádor, és borsodi 
főispán, volt földesura, 1366-ban pedig Miklós, Zéchy Péter



8 8 EfJKI FÖMEOVE.

fia, dalmát és horvát bán, és ennek öescse Domonkos, erdélyi 
püspök, bírta, s ezek Miskolcz községet saját Borsod várme
gyei Eleskö várukkal, és azon joggal együtt, hogy a sz. Péter
ről nevezett tapolczai monostor kegyuraságát Diósgyőr 
várára ruházhassa, Lajos királynak engedték át, ki viszont 
Vas vármegyében keblezett Lindva (Felső-Lendva) nevű saját 
várát íratta át járulékaival együtt a Zéchiiekre. (Maov. Sión, 
11. 345. I. -  N . R . A . 1282. cs. 14. sz.)

Egyébiránt a királyoknak számos, és kiváló különféle 
szabadalmakat engedélyező okmányai tanúsítják, hogy a ma
gyar királyok Miskolcz mezőváros lakosait elhalmozták ked
vezéseikkel.

Mátyás király 1461-ben fölmentette őket jövőre min
dennemű a diósgyőri várnagyok, és alvárnagyok részére kö
vetelendő fuvarozástól; 1471-ben pedig mentesítette a mező
várost, a vár szükségleteire naponkint kiállítandó 12 mun
káson, és ugyanannyi öl fa szállításán kívül, minden más 
taksa , gyűjtés- és adófizetés-, valamint munkaszolgáltatástól 
is. Ugyanezen kiváltságot megerősítette 1495-ben és 1503-ban 
Anna  királyné, 1516-ban If. Lajos király, 1524-ben Mária 
királyné, II. Lajos özvegye, 1550-ben pedig I. Ferdinand 
király is.

1519-ben II. Lajos király Miskolcz mezőváros lakosai
nak pallósjogot adott; végre 1593-ban Rudolf király megerő
sítette több király által a miskoleziaknak engedményezett 
kiváltságokat, úgymint: II. Ulászló király azon kiváltság- 
levelét, melyben a miskoleziakat fölmenti a katonaság bár
mily más nemzetség által követelendő szállásadástól, bármily 
papok, egyháziak, és világiak által intézendő zaklató és tilal
mas idézés alól; továbbá megerősítette az Anna királynétól 
kapott azon kiváltságukat, hogy a gonosztevőket megbüntet
hessék, úgyszintén a Zajos királytól nyert harminczad- és 
vdm-mentességüket is saját árúikat illetőleg, valamint Ferdi
nand  király megerősítő okmányát a Zsigmond királytól enge
délyezett szabad plebánusválasztásra nézve. I. Mátyás király
tól kapott szabad végrendelet szerkeszthetési jogukat, Ferdi
nand  királytól nyert azon kiváltságukat, hogy a Fekete-erdő 
nevű erdő szabad használatában megmaradhassanak, a mis- 
kolczi polgárok mások kihágásai miatt börtönbe ne zárassa-
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nak; a plébánia templomok körül lakó zsellérek ezeknek 
szolgáljanak; végre M iksa  király azon Rendeletét is, hogy 
az egri várparancsnokok ne kényszerithessék a miskolczi 
polgárokat az őket nem illető szolgálatokra, s más munkára. 
(N. R. A. 721. cs. 54. sz. — 723. cs. 17. 18. sz. — 1282. cs. 
14. sz. — L. 11. Ser. I. köt. 476. sz. — III. köt. 104— 115. sz.)

Mindazáltal a Miskolcz mezővárosnak a királyok és 
királynék által engedélyezett legkiválóbb kedvezményt I. Má
tyás királynak azon 1472-ben kelt kiváltságlevele tartal
mazza, mely megtiltja bármely idegennek a bíró és polgárok 
engedélye nélkül vidéki bort vinni be Miskolczra, s azt ott 
áruba bocsájtani, és eladni, ide értve különösen még a Diós
győrött lakó remete sz. Pál szerzetesei által netalán Miskolczra 
szállítandó borokat is. — Éhez hasonló kiváltságerősitö leve
let adott ki 1503-ban Anna  királyné is, midőn O-Miskolcz 
bírája Szabó Demeter, új miskolczi bíró pedig Tóth Lőrincz 
vala. Jóllehet azonban a miskolcziak még az uradalmi borok 
elárusitását sem engedték meg, mindazáltal 1646-ig sz. György 
ünnepe után a füldesuraságon kívül senkinek sem volt sza
bad városukban bort mérni. Végre 1698-ban Lipót király, 
mind 1. Mátyás király, mind Anna királyné ezen kiváltság- 
levelét megerősítette helybenhagyásával. (N. R . A . 310. cs.
5. sz. — 917. cs. 10. sz. — 996. cs. 40. sz. — L. R . Sec. X V .  
köt. 260. I.)

Érdekesnek vélem itt némely részieteket megemlíteni 
némely Miskolcz mezővárosban egyrészt a községnek, más
részt különféle nemes családoknak engedélyezett birtoklási 
jogokról, s valósággal birt ingatlanokról, valamint ezen bir
tokrészek helyiségéről, s az ezekhez kapcsolt kötelezettségek
ről. Ezek közé tartozik I. Ferdinand királynak 1563-ban 
kelt rendelete, melyben Diósgyőr vára parancsnokának meg
hagyta, hogy a Miskolcz mezőváros Tótutcza, és Papszer nevű 
utczáiban lakó, s a plébániatemplomok körül tartózkodó zsel
léreket a templomok számára szükségelt némely szolgála
tokra, és fizetésekre szorítsa. E rendelethez járult III. Ferdi- 
dinand királynak 1654-ben kiadott helybenhagyása.

1660-ban bizonyos Tibold család említtetik, mint a 
mezővárosban, és pedig a Tiboldszer nevű utczában birtokos 
család.
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1694-ben I. Lipót király királyi jogánál fogva, új ado
mányozás nevén Miskolcz mezőváros lakosainak, mivel Eger 
megszállása alkalmával az ott volt katonaságnak mindennemű 
élelmi szereket, s más szükséges eszközöket teljes készséggel 
szolgáltattak, egy egész a Mészárutczában Baloghi János, és 
Csapó János telkei szomszédságában létezett nemes udvar
helyt adományozott a mezőváros közelében kelet felé elterült 
irtás-földdel, és a mezőváros közepén Szinva patakon állott 
Papmalmának nevezett malommal együtt. (Acta publ. 17. cs. 
25. sz. — N. JR. A. 1165. cs. 14. sz. — 31. cs. 58. sz. — Lib. 
Reg. Sec. V il i .  köt. 449. sz. és X IV . köt. 384. sz.)

Midőn a diósgyőri uradalom visszaváltása, és vissza
szerzése forgott szóban, a királyi ügyek igazgatója pört 
inditván Miskolcz mezőváros lakosai, s más ottani birtokos 
nemesek ellen, a pörlekedő felek 1702-ben úgy egyeztek meg, 
hogy a miskolcziak a mezővárosban bírt ingatlanokat a 
Haller, Bossányi, Szepessi, és Csernely birtokrészekkel együtt 
a többi között azon föltétel alatt válthassák meg, ha e pör 
megszűntével 25,000 forintot fizetnek, s ez esetben tovább is 
megmaradjon bor- és húsmérési joguk, végre, a mezőváros 
eladása esetére, elsőségi vételjoguk legyen. Ez egyessóget 
1703-ban Lipót király helybenhagyta. (N , R . A . 1196. cs. 
25. sz. — Contr. és Transact. V II. köt. 20. sz.)

1755- ben a király nevében gróf Grassalkovics Antal, a 
magyar királyi kincstár elnöke, biztosítási végzést adott ki a 
miskolczi nemesek számára, melyben azokat a mezőváros 
határában volt ingatlanaik birtokában bizonyos föltételek 
alatt 1756-dik évi január 1-től számítva, még 10 évre meg
hagyta ; egy másik 1755-ben kelt végzés pedig biztosította 
Miskolcz mezőváros lakosainak a szabad vailásgyakorlatot. 
(N. R . A . 1165. cs. 9. és 10. sz.)

1756- ban a mezőváros bizonyító jelentést tett Bornemi
sza Erzsébet, néhai Erdélyi István özvegye, a Mészáros utczá- 
ban létezett puszta telkének terjedelméről.

1726-ban a királyi kincstár küldöttsége telket jelölt ki 
s utalványozott, de az uralmi jogok minden sérelme nélkül, a 
Miskolczon építtetni szándékolt vármegyeház helyiségéül, s 
egyszersmind a megyeház építéséhez szükséges épületfát is 
utalványozta az uradalmi erdőkből.
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A törökök, s a Rdkóczy és Tököly gerjesztette belvil- 
longások által okozott károkon kivíil az 1781-diki május 25- 
dikén kiütött tűzvész, Korabinszky tanúsága szerint, Miskol- 
czon 568 épületet hamvasztott el.

A Miskolczon tartandó országos vásárokra nézve 1580- 
ban oly intézkedés történt, hogy évenkint két országos vásár 
tartassák, és pedig az egyik a Nagy Karácson előtti Szerdán, 
a másik Nagyszerdán. Azonban idő jártával e két vásár sem 
a nép fölszaporodott számának, sem a kereskedés gyarapo
dásának meg nem felelvén, ezért a minden szerdán, és szorn- 
badon tartatni szokott heti vásárokon kívül, évenkint 4 orszá
gos vásár szerveztetett, 1801-ben Fereucz király még egy 
országos vásárt engedélyezett 16-dik deczemberre s szerdára 
baromvásárt is engedett. Végre 1838-ban áj vásári szabada
lom adatott ki, melyben az „Urunk mennybemenetele“· ünnepén, 
vagy Áldozó csütörtökön tartatni szokott orságos vásár sz. 
Oi bán évnapjára tétetett át. Ennélfogva jelenleg Miskolcznak 
évenként 5 országos vására van : február 6-, május 21-, aug. 
26-, October 18-, és deczember 16-dikán. (N . R . A. 1113. cs.
2. sz —- 1715. cs. 2. sz. — 1859. cs. 12. sz. — Lib. Reg. Sec,
111. köt, 144. sz.)

Miskolcz mezőváros szent épületeiről pedig a következő 
történeti adatokat találtam följegyezve.

Miskolcz templomai legrégiebbike a sz. István király 
emlékezetére szentelt plebánia-templom, melyet valószínűleg 
a XIII. században a király pártfogása alatt alkalmasint a 
szomszéd Avas nevű halmon Eruc báu fia István gót idomban 
épített; a kegyúri jog azonban később a város községének 
adományoztatok;; mert Zsigmoad király 1411-bea kelt kivált
ságlevelében a polgároknak megengedte, hogy ez egyház ple- 
bánusát, az üresedés esetére, maguk választhassák.

1504-ben Anna, .II. .Ulászló király neje, ezen egyházat, 
egy hetenkint Istennek, fölajánlandó szentmise-áldozat fejében 
fölmentette a telkeitől járó adó fizetése alól; 1523-bau pedig 
Mária, II. Lajos király neje, a miskolezi polgárok plebánus 
választási jogát megerősítette. — Ugyanezen egyház emlí
tése előfordul Rudolf király 1593-ban kelt, e Zsigmond király 
által engedélyezett kiváltságot megerősítő, okmányában, vala
mint I. Ferdinand király 1563-ban kelt azon oklevelében is,
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melyben meghagyja, hogy a sz. István, és a Boldogságos 
szűz Mária körül lakó miskolczi zsellérek ezen templomoktól 
meg ne tagadják szolgálataikat. (N. R . A . 17. cs. 25. se.) 
Ezen templom, melyben sz. Anna, és sz. Margit oltár is vala, 
még 1642-ben a katholikusoké volt; de 1666 körül az azt 
jelenleg is bíró helvéthitvallásuak által foglaltatott el. (Lib. 
Reg. Sec. III . köt. 115. I. — Nemes, A  miskolczi. plébánia tör
ténete. Magg. Sion. II.)

A másik, boldogságos szűz Máriáról nevezett hajdan 
szintén plébániatemplom eredete ismeretlen, legelőbb a fent 
idézett I. Ferdinand király kiváltságlevelét megerősítő 
1593 ban kelt okmányban említtetik, s a mezőváros, Új- 
Miskolcznak neveztetett részében létezett. — Ezen templom 
történetét földerítő adatok hiányában csak annyit tudunk 
felőle, hogy a XVIII. század elején már egészen elhagyatott 
állapotban, s nem tudhatni, mely viszontagság következtében, 
földig le vala rontva, annyira, hogy 1713-ban Tallian Lajos, 
miskolczi plebánus, Borsod vármegye karai és rendei előtt 
panaszt emelt, hogy azon helyen, melyen a boldogságos szűz 
M ária temploma állott, a vásár folytán összeseregleni szokott 
vevők, és eladók, e hely szentségét megfertőztették. — Azon
ban, úgy látszik, ez ügyben semmi intézkedés sem történt 
1725-ig, midőn Rorsod vármegye közönsége a magyar királyi 
Helytartó tanácstól ezen templom fölépíttetését, és abba a 
kegyesrendi atyák behelyeztetését kérte. Azonban 1727-ben 
ez egész ügy . más irányt vett; mert akkor a katholikusok 
ezen a Nagyboldogasszony emlékezetére szentelt templom 
helyét maguknak visszaadatni kívánták, s folyamodtak, hogy 
az ott épittetendő kolostorba magyar tartománybeli minoriták 
helyeztessenek be. E fotyamodásukat a katholikusok az őket 
különféle kihágásokkal, úgymint: barmaiknak a közlegelőrőli 
elűzésével; Ganyi Ferencz káplán szolgája megverésével 
zaklató helvét hitvallásuak fölterjesztése ellen intézték a 
Helytartó tanácshoz.

E folyamodás következtében, miután a minoriták kije
lentették, hogy a templom romjain kívül semmi más javakat, 
vagy birtokot sem kivannak bármily czim alatt, s csupán 
kertnek alkalmas helyet kérnek, 1729-ben Borsy Mihály, 
Borsod vármegyei alispán, és Melczer György jegyző közre
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működésével, a minoriták e helyiség birtokába léptek. Jelen
leg tehát az egykori Nagyboldogasszony templom helyén 
minorita társház van, melynek 16 tagja egyrészt a miskolczi 
kisgymnasiumban, másrészt az elemi tanodában tanít, vagy a 
szomszéd lelkipásztorokat segíti egyházi teendőikben, vagy a 
társház ügyeit intézi, e társházban lakván a rend tartományi 
t'őnöke is. Ezekhez csatolható még, hogy Batistuta Jakab 
1747 után a Tisza-Tokajon zálogban bírt Szentmiklósi-íé\e 
nemes udvarhelyet a miskolczi, és egri minoritáknak hagyo
mányozta; de e birtokot 1759-ben a magyar királyi kincstár 
1800 forinton visszaváltotta. (Acta publ. 14. cs. 40. és 47. sz.
— 17. cs. 24. sz. — 22. cs. 51—55. sz. — Lib. Reg. Eccl.
III. köt. 541. I. — Eccl. Cam. 57. cs. 4(i. és 47. sz., és irreg.
— 'N. R . A. 1084. cs. 18. sz. — 1163. cs. 42. sz. — Schem. 
Cleri Agr. 1871. 190. 1.)

Miskolcz régibb templomainak harmadika a mezővároson 
kívül eső Mindszent majorságban néhai váczi püspök, később 
bíbornok Althan  Mihály által 1713-ban helyreállittatott, 
Máriássy Sándor tinnini püspök által befejeztetett, jelenleg 
az alsó miskolczi plébánia fiók-egyházául szolgáló „Minden
szentek“ temploma, melyhez hajdan az 1407-ben Szirmay 
Mihály, és csabai Horváth György javadalmazta kórház is 
volt csatolva, midőn szikszói Bathus János vala a templom 
lelkésze.

Ezen templom már 1563-ban létezett, mint kiderül a 
mezővárosi közönség azon folyamodásából, melyben a kór
ház telkeinek az azokat bitorlók kezeibőli elvételét és vissza
térítését kérte. Később e templom s kórház a szomszéd tapol- 
czai benczés apátság sajátjává vált; de a sz. Benedek rend
től visszavétetvén, most világi papok gondviselése alatt áll, s 
tőle kapta az oda vezető miskolczi utcza Mindszentutcza nevet.
— Megemlíthető még, hogy „Mindenszentek“ oltárnoksága 
1622-ben Tolnay István, Váradfoki sz. Istvánról nevezett 
prépostnak, 1628-ban Eölncdy Albert egri kanonoknak, 
1631-ben végre Dienes orodi prépostnak adományoztatok. 
(M. Sion. II. — N. R . A. 723. cs. 41. sz. — 944. cs. 60. sz.
— Cod. Dipl. X. 4. 625. I. — Lib. Reg. Eccl. I. köt. 276. 

318. 354. II.)
Jelenleg Miskolczon két katholikus plébánia van, úgy
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mint: az alsó Sz. Péter és P ál apostolokról czimzett tem
plommal, és felső  sz. Annáról nevezett templommal. Ezek 
elsejét 1728-ban gróf Althan, tapolczai apát, építtette, 1864-ben 
pedig a koronái uradalom által fölajánlott költségből, és az 
egri érsek, s más magán személyek kegyes adományaiból 
kettős torony épült hozzá.

Ezeken kivűl van még a kálvária hegyen Máriássy 
Gábor fölszentelt püspök, egri olvasó kanonok által gót styl- 
ben építtetett, 1863-ban a Szent Kereszt föltalálása  emlékeze
tére szentelt kápolna; a vármegyeházban szintén Szent Ke
reszt emlékezetére szentelt kápolna. A felső plébánia pedig 
1827-ben keletkezett, s ez alkalommal a plébánus és kántor 
kellő javadalmazására egy, és fél jobbágy telek értékű szántó
föld, és rét adományoztatott, és adatott át az egyháznak. 
(Schem. Cleri Agr. 1871. 02. és 63. II. — N. II. A . 1824 cs. 
30. sz.)

13. §.

P Á S Z T ó .

Boldogasszonyról czimzett cziszterczita apátság.

A Heves vármegyei Zagyva vize partján, Hatvan mező
várostól éjszak felé négy mérífölduyire fekvő, Pásztó mező
városban hajdan létezett önálló cziszterczita apátság kelet- 
keztét Pázmán Péter bíbornok 1190-dik, Schmitth Miklós 
(Historia Episcoporum Agriensium I. köt. 98. I.) czimü mun
kájában egy évvel későbbre teszi ngyan ; azonban Mauricus, 
a cziszterczita szerzet évlapjai írója, nyíltan írja, hogy a czisz- 
tercziták már 1134 körűi jöttek be Magyarországba, és pedig 
ez apátság monostorába a Fényesvölgyi. (Ciaravallensi) monos
torból hozattak szerzetesek, habár a szerzet többi írói nem 
említik is e körülményt; bizonyos tehát, hogy ez apátság 
előbb keletkezett, sőt maga Schmitth is megjegyzi, hogy a 
cziszterczita rend már több évig lakott az egri püspökmegyé
ben ; de mivel Magyarországban igen elterjedt az eretnekség, 
a boldogságos Szűz Mária  tiszteletére szentelt hajlékából
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távozni kényszerült; II. Béla király 1138-ban a dömösi pré- 
postság számára kiadott alapítványlevelében pedig e szavak 
fordulnak e lő : „In Ubadi est vivarium, quod est commune cum 
Abbate Pastuhiens“, s Jankovicb Miklósnak erről pecsétlenyo
mata is volt ily körirattal: „S. Fratris Ulrici Abbatis de 
Pastuh.“ (Jerney tört. tár II. 108. 109. I.) Mindezen adatból 
önkint következik, hogy a pásztói apátság eredetileg már 
1134-ben alapittatott, csakhogy az onnét elszéledt szerzetesek 
1190-ben szerezték vissza monostorukat, midőn a pilisi apát
ságból küldetett oda 12 szerzetes.

Az apátság kegy- és védurai eredetileg a királyok valá- 
nak ; de később e jog magánosokra szállott; mert 1265-ben
V. István király, IV. Béla király fia, ez apátság véduri jogát 
Istvánnak, a királyné főlovászmestere, Domonkos mester 
fiának, és törvényes utódainak adományozta oly kiváltsággal, 
hogy István személyén kívül sem a nádor, sem az országbíró 
ne ítélhessen az ő, és a pásztói egyház jobbágyai fölött. — 
Ez után a pásztói egyház kegyuraiül említtetnek: Jób pécsi 
püspök, 1272-ben PorcM István főtárnokmester; 1320-ban 
Hasznosi Nagy Domonkos nádor; 1396-ban Pásztói János, 
Domonkos fia; 1407-ben Thari Lörincz. ( Czinár II . 112.)

Az apátság tehát akkortájt szintúgy, mint előbb, virágzó 
állapotban volt, mig a gyászos emlékű mohácsi ütközet után 
a törökök azt föl nem dúlták, kik 1544-ben a szerzeteseket 
mind meggyilkolták. Az apátság e siralmas állapotra jutása 
után nem szerzetes egyházi férfiaknak kezdett 1568-ban ado
mányoztatok s az ily czímzetes apátok közt utolsó Zsolnay 
András vala, ki 1690-ben oly föltétel alatt kapta ez apátság 
czímét, hogy az apátsághoz tartozott ingatlan javakat vissza
szerezze, és azokat megtartani törekedjék. Mivel azonban 
Zsolnay András nem sokra ment, I. Lipót király 1698-ban 
az apátságot visszaadta a cziszterczita rendnek azon kikötés
sel, hogy Zsolnay András apát kimúlta után a Morvaország
ban keblezett vdehradi apát mindig szerzetesei közöl jelöljön 
ki apátot. Mihelyt tehát Zsolnay András meghalt, a király 
1702-ben a pásztói apátságot, mint fiókot, a velehradi apát
sággal egyesítette, s mint ennek fiókját Nezorín Flóriánnak 
adományozta, ki 1716-ban székházat, 1721-ben kápolnát 
építtetett a Boldogasszony emlékezetére az egykori templom



96 E G K iFŐ M EG Y E.

szentélye romjai fölött, 1733-ban pedig, visszaszerezvén a 
mátraverebélyi fekvő javakat, ezekbe kormányzót helyezett.

Később a velehradi monostor megszüntettetvén, ennek a 
pásztói és pilisi apátsággal eszközlött egyesítése is önkint 
megszűnt, jóllehet felsőbb helyen azok elkülönítése szándó- 
koltatott. Miután pedig Zury  Fűlöp, pásztói apát, befejezvén 
a püspöki tized iránt gróf Eszterházy Károly egri püspök 
ellen indított hosszas pőrét, Jézus társasága pedig eltöröltet
vén, az egri gymnasium számára cziszterczita rendi tanárokról 
gondoskodott, a czisztercziták 1784-ben üj okmánynyal meg- 
erösittetvén, az egri jezsuiták minden fekvő birtokát az egri 
házzal és gymnasiummal együtt megkapták, s átvették.

Később a cziszterczita rendet is megszüntetvén II. Jó
zsef császár, a gymnasiumi oktatást cziszterczita áldozárokra 
bízta, míg 1802-ben a cziszterczita rend visszaállíttatván, ezek 
örökölték a jezsuiták minden jogczimét. Végre 1814-ben a 
pilisi és pásztói apátságok mindenkorra a zirczi apátsággal 
egyesíttettek. ( Czinár az i. h. — Eccl. Cam. 30. cs. 39. 45. 
sz. és irreg.)

Sorozata a pásztói javadalmas és czímzetes apátoknak.

1277. évben. Im iért javadalmas apát. (Cod. Dipl. V.
2. 377. I.)

1544—1568. Lukács javadalmas apát ( Czinár II. 112.1.
1577. — — Spinola Jeromos, győri őrkanonok, czím

zetes. ( M SS. Mus. Nat. 1223. sz.)
1614. — — Zsembery István, czímzetes apát. (Eccl. 

Cam. 30. cs. 33. sz.)
1648. — — Somogyi Ferencz, czímzetes apát. (Szvo- 

rényi Syn. Deer. Synod.)
' 1665. — — Kada  István, czímzetes, később erdélyi 

püspök. (Eccl. Cam. 30. cs. 34. sz.)
1686 előtt. — Szentpataky István, és Svehla György. 

( Czinár az i. h.)
1690. — — Zsolnay András, czímzetes apát. (Eccl. 

Cam. 30. cs. 35. sz.)
1702. 1712. 1721. Nezorin Flórián Velebradról. (U. o.

39. sz.)
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1724—1749. M aly  József Velehradról. (U . o. 44. sz.) 
1749. — — Hauch Antal Velehradról. ( Czináraz i. h .) 
1763— 1800. Zury Fülöp „ (U. o.)

A cziszterczita rend visszaállítása után:
1802— 1809. Schuhmann Teofil javadalmas. (U . o. 

113. I.)
1812. — — Dréta Antal javadalmas egyszersmind 

zirczi perjel. (U . o.)

14. §.

P O R O S Z L Ó .

Boldogasszonyról nevezett benczés apátság.

Poroszló Heves vármegyei a Tiszától s Tiszafüredtől 
nem messze termékeny terlileten fekvő mezővárosban hajdan 
Boldogasszonyról nevezett apátság létezett, melyről Fuxhoffer 
Monasteriologiájában, az ez apátságot a bizonytalan szerzeti 
apátságok közé számitó Pázmán Péter ellenében azt állítja, 
hogy a sz. Benedek rendi szerzeteseké volt, minthogy más 
irók nem említik. De Pázmán Péter azon állítása sem fogad
ható el, hogy Poroszló, mint apátsági székhely, már 1216-ban, 
és pedig- Marmaros vármegyében lett volna ismeretes, miután 
semmiféle okmányból sem bizonyítható be, hogy ily nevű 
hely hajdan Marmaros vármegyében létezett volna, amint most 
sem létez, habár a szatmári püspök megye is területéhez tarto
zónak vitatja ez apátságot. Ennélfogva Péterffy Pázmán név
sorához készített jegyzeteiben (II. r. 274. 1.) helyesen írja: 
„Poroszló apátság Heves vármegyében, mely az egri püspök 
Eörsre vonatkozó kiváltságlevelében említtetik.“

Ezenkívül a Károlyi grófok levéltárában bizonyos ősrégi 
a XIII. század elején kelt törvényszéki okirat létez, melyben 
a poroszlói monostor és annak birtoka említtetik Heves (Külső 
Szolnok) vármegye azon vidékén, melynek negyed részét 
jelenleg is a Károlyi grófok bírják (Sehem. Cleri Agr. 1870. 
32. 1.); meg nem határozható azonban, váljon ez okirat 
ugyanazonos-e bizonyos IV. Béla  király, és fia V. István
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király közt létesült kiegyezkedési okinányuyal, melyet Czinár 
(I . 303. I.) Bél utáu (Notit. Hung. I. 123. I.) tárgyának min
den további kijelölése nélkül idéz.

Ezen apátság keletkeztéuek kora, viszontagságai s más 
viszonyai teljesen ismeretlenek lévén, csak annyi jegyezhető 
föl felőle, hogy 1292-ben poroszlói apát János volt, ki ugyan
ezen évben a helybeli plebánussal, és István gróffal Poroszlói 
Jula fiával s másokkal jelen volt Urus Imre végrendelete 
szerkesztésekor, mely szerint Urus Imre, örökösei nem lévén, 
Tycia (?) nevű birtokát, melyen sz. István első vértanú emlé
kezetére alapittatott templom létezett, az egri püspökségnek 
hagyományozta. (Schmitth. Episc. Agr. I. 225. I.)

15. §. 

S A Á R .

Boldogasszonyról, most sz. Andrásról nevezett ben- 
czés apátság, és sz. Ágoston remete rendi per

jelség.

Gyöngyös mezőváros tőszomszédságában a Mátra hegy
ből lefolyó Bene patak öntözte Bene völgyben terül el Saár 
helység, mely az ott egykor létezett Boldogasszony emléke
zetére alapittatott Saári (máskép Sár-Monstorai) benczés 
apátság miatt lön ismeretessé.

Ez apátságot, a közvélemény nyomán, Aba Sámuel 
király alapította 1042-ben. Az őshagyomány szerint ugyanis 
már sz. István, első magyar király, kérte élte végső évében 
magát a szerzet alapítóját sz. Benedeket, ékes arany keresztet 
küldvén neki, hogy a kassinohegyi kolostorból sz. Benedek- 
rendi szerzeteseket küldjön neki, s hogy sz. Benedek csak
ugyan küldött Magyarországba két kassinohegyi szerzetest, 
kiket, meglialálozván e közben sz. István, másod utódja, 
Sámuel király, tisztelettel fogadván, a saári monostorban he
lyezett e l ; míg mások ezt tagadván, azt állítják, hogy e szer-
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zeteseket alkalmasint Péter király, 5 legdíszesebb vecsernye- 
köpenynyel, és más ajándékokkal megörvendeztetvén, nem 
sokára visszaküldte apátjukhoz. (Cssinár I. 203. I.)

Mint Thuróczy Krónikájában (XXXVII. fej.) írja, Aha 
Sámuel királyt III. Henrik császár, ki a magyarok által a 
királyi méltóságtól megfosztatott Péter király visszahelyezése 
végett rontott be Magyarországba, 1044-ben megvervén, Aha 
Sámuel Tiscia (a Tisza) felé futott, és ott bizonyos major régi 
vermében, más írók szerint Scioba, vagyis Csaba majorban 
a magyarok állal meggyilkoltatott; bolt teste pedig az e ma
jor közclébeni templomban temettetett e l ; néhány év múlva 
azonban sírjából kiásatván, mivel szemfödele, és ruhái egé
szen épeknek, sebei egészen begyógyultaknak találtattak, 
saját Saár helységben általa alapittatott monostorában taka- 
ríttatott el.

Ezen apátság kegy- és védúri joga, és a monostor birto
kainak harmadrésze miatt, melyhez Saár helységen kívül 
minden gabna-és bor kilenczedével s tizedével együtt Kom
polt puszta, Tarnócza helység, (most puszta) és Heves vár
megyei Karácsond helység is tartozott, egész a XIII. századig 
hosszasan tartó pör folyt. Ezért Károly király 1324-ben a 
a kegy- és véduri jogot, Péter fiától elvevén, Imrének, Pál 
fiának, ki Kompolt Sziráki várnagy fia vala; Zsigmond király 
pedig 1421-ben Várai Kompolt Istvánnak adományozta. 
(Fejér Cod. Dipl. V ili.  2. 538. I. -  X  6'. 393. I. -  Eccl. 
Cam. 31. es. 3. 4. sz.)

A saári apátság, mely a pápai tizedek 1332-ben készült 
sorozatában is előfordül, valószínűleg a mohácsi gyászos ütkö
zet után nem sokára megszűnt, midőn a futással menekült 
szerzetesek kénytelenek voltak a monostort minden hozzá 
tartozott fekvő javakkal együtt idegen kezekben hagyni, s e 
javak egy része, mint a földvári apátság 1629- és 1630-ban 
készült leltára mutatja, ez apátságnak adatott át. — Azóta 
ez apátságnak csak ezíme szokott adományoztatni, sőt később 
még a Boldogasszony czím is „sz. András“ nevezetre változott.

A saári apátok közöl névszerint előfordulnak: 1406-ban 
Péter, mint javadalmas apát; 1630-ban Vasváry György, 
sári és földvári apát; 1639-ben Czeglédy Albert; 1648-ban 
hdenczy Miklós és 1673-ban Kolo$vá>y István, mint czímzetes

7*
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apátok. (Eccl. Cam. 31. cs. 10. sz. — Schmittk. Episc. Agr. I.
24. I. — Szvorényi — Acta Jesuit. Agr. 7. cs. 29. sz.)

Jelenleg Sár faluban, hol egyik halmon még most is 
látható romban heverő köhalmaz jelzi az egykori monostor 
helyét sz. Péter, és Pál apostolokról nevezett anyaegyház van, 
melynek fiókja a szomszéd Vörösmarth helység keresztelő sz. 
Jánosról czimzett templomával, — a szőllőbegyen pedig sz. 
Anna , és Olajban fő tt sz. János kápolna létez. ( fíchem. Cleri 
Agr. 1871. 133.1.)

A fentnevezett Benevölgyben, és pedig a Sár falutól fél 
mértföldnyire fekvő Bene pusztán még sz. Ágoston remete 
rendi perjelség is, létezett, mint Pázmán Péter, noha azt semmi 
más iró nem említi, főijegyezte, de nevén kivtílsemmi más adatot 
nem idéz (Czinár, II. 223. I.) Annyi azonban bizonyos, hogy 
e perjelség a XIII. században létezett; mivel IV. vagy kun 
László király 1285 ben az e perjelségben lakott remetéknek 
Szegekercse nevű földet adományozott. (Cod. Dipl. V .3. 2 9 4 .1.

16. §.

S Z E N D R Ő.

Szerafikus sz. Ferenczről nevezett a Szentséges 
Megváltó tartományabeli sz. Ferenczrendi társház.

Borsod vármegye éjszaki, Torna vármegyével határos, 
járásában Boldva.folyó bal partján fekszik Szendrö mezővá
ros, és vár, melyben hajdan a sz. Ferencz rend szigorúbb sza
bályait követő szerzetesek társházzal bírtak.

E társházat, a régibb írók állítása szerint, gróf Vesse- 
lényi Ferencz nádor alapította, s az akkori irók egyike Thú- 
róczy László (Hungária szíts cum regibus 272. I.) e társház 
alapittatását 1660 ra teszi; de helytelenül; mert bizonyos, 
hogy a Ferenczrendi szerzeteseket már 1688-ban -II. Ferdi
nand király parancsára, az egri püspök beleegyezésével, gróf 
Homonnay János, kassai főparancsnok igtatta be a szendrői
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társház birtokába, zárlattal ellátott kertet, halastavat és 20 
szekér szénát termő rétet adván át nekik használatra; gróf 
Vesselényi, mint királyi helytartó, pedig nejével Széchy Máriá
val évenkint 100 forint készpénz- 7 hordó bor- 100 mérő 
Chehi malomból járó szombatnapi jövedelmi búzából állott 
alapítványt tett 1654-ben számukra, valamint még több élelmi 
szereket is utalványozott, s ezen szerek évenkinti kiszolgál
tatása 1663-ban újra megerősittetett. Eredeti. (A c ti  Conv. B . 
cs. 13. sz. F. cs. 1. sz.)

Végre 1667-ben gróf Vesselényi, mint nádor, azon ren
deletet adta ki, hogy e sz. Ferenczrendi szerzeteseknek a 
templomuk tágítására, s toronyépítésre szükséges pénzgyüj- 
tés megengedtessék. — Ered. hitel. (U . o. P . cs.)

Ezen a plébánia gondozására alapittatott társház szá
mára tett alapítványokhoz sorolható a később szintén e szer
zetesek gondviselésére bízott alsó várban hajdan létezett 
Szentháromság kápolna javadalmazása, melyet még 1624 ben 
II. Ferdinand király szabott meg. Ezen javadalmazás szerint 
a lelkész- és kántortartásra, míg a szántóföldek, addig a kál
vinisták által birt, tizede, és a malom szombati vámjának jö
vedelme a plebánusnak visszatérittetbetik, évenkinti 150 fo 
rint készpénz, 50 köböl búza, 5 hordó bor, mi évenkinti 
250 forint értéket képviselt, rendszeresittetett. Egy 1755-dik 
évi átiratban. (U. o. F. cs. 3. sz.)

Más jótevők is tettek e kolostor számára különféle ala
pítványokat, mind ingatlanok ajándékozása, vagy zálogba 
adása, mind szentmise-áldozatok fölajánlására szánt hagyo
mányozás által, mint évenkinti följegyzésükböl leginkább 
kiderül. 1650-ben Bornemisza Ferencz a társbáznak alamizsna 
fejében 100 forintott adott.

1671- ben gróf Csáky Péter végrendeletében ügy intéz
kedett, hogy halála után Szigliget, és Szilas birtokaiból 2000 
forint, és 6 ló a szendrői barátoknak, ezek társháza templo
mában levő sz. Antal oltárnak 100 tallér hagyomány jusson. 
Egy 1701-ben készült átiratban.

1672- ben Feyes István Szent Simoni plebánus hagyo
mányozta végrendeletileg 1000 tallér, és 420 forintra becsült 
elzálogosított javai értékét a szendrői társháznak.

1698-ban Freindlich Mátyás a szendrői sz. Ferenczrendi
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társháznak kápolnájában, hol boldogult felesége Mária Erzsé
bet vala eltemetve, óhajtott saját temetése költségeire, és ha
lotti szentmisék fölajánlására összesen 700 forintot hagyomá
nyozott a társháznak. 1711-ben ugyanezen Freindlich a szend- 
rői Ferenczieknek, több más adományokon kívül, templomuk 
tornya építésére 2000 forintot adott.

1763-ban Székely Katalin alamizsna fejében 2 körmöezi 
aranyat ajándékozott nekik.

1768- ban Bedli Mátyás a lelke iidveért Istennek évcn- 
kint fölajánlandó 200 szentmisére 1000 forintot hagyomá
nyozott.

1769- ben Szarvas Sándor várkonyi plebánus szentmi
sékre 500 forintot adott a szendrői Ferenczieknek.

1770- ben Borsy Anna Alinásy özvegye 400 forintot adott 
át ugyanazoknak szentmise-alapítványul.

1772 ben Virág Róza, Franitics Mátyás özvegye, vég- 
rendeletileg meghagyta, hogy holt teste szendrői társház 
temploma sírboltjában takarittassék el s egyszersmind a szer
zeteseknek szentmisékre 6 forint, s minden a bútoraiból bejö- 
vendett pénz, saját házával, 4 kertjével, rétjével, teheneivel, 
sertéseivel, ékszereivel, és házi készletével együtt, hagyo
mányként a társháznak adassák át.

1774-ben Petrik Mihály 100-, Pál Erzsébet, kapitány 
özvegye, szintén 100 rénes forint szentmise alapítványt tett, 
végre 1780-ban Tóth Erzsébet, Petroy Márton özvegye pénz
összegeket hagyományozott a sz. Ferenczrendi szerzetesek 
szendrői kolostorának. ( Acta Conv. F. cs. 0‘. 7.11 — le . sz. — 
K. cs. 1. 4. sz. — L. cs. 40. —  M. cs. 43. sz: N. és O. cs.).

Biztosíttatván a Vesselényi féle alapítvány által a szeud- 
röi társház fennállása, a szerzetesek minden gondjukat templo
muk, és kolostoruk kiépítésére és fölszerelésére fordították, ezért 
1678. 2 mázsa, s 17 font siilyú harangot öntettek, 1717. szerző
dést kötöttek a templom tornya fölépittetése iránt; 1723-ban 
újra építették társházukat, 1737-ben második 6 mázsa, és 
62 font súlyú harangot öntettek, 1765 ben szerződést kötöttek 
egy toronyóra készítésére, 1771-ben a torony fából épült, 
végre 1773 ban sz. Anna-, sz. Antal-, és Boldogasszony oltárai 
festése- és aranyozása iránt szerződtek. ( U. o. C. cs. /.. 
4 —9. sz.)
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E társbáz személyzetét illetőleg megjegyzendő, hogy 
1773-ban benne 17 áldozár, 1 szerzetes nevendék, 5 szolgáló 
testvér lakott, kik a király által megerősittetett Vesselényi- 
alapítvány tőkéjéből évenkint 254 forint, s 20 krt, szentmi
sékre 69 rénes forintot kaptak; az alamizsna-gyűjtéssel éven
kint mintegy 200 pozsonyi mérő gabnát, s 80 akó bort sze
reztek. Egyébiránt a társház szerzetesei egy plébániát, s két, 
úgymint Edelyénben, és Vajdán létezett káplányságot gon
doztak lelkipásztorilag, mig 1787. körül II. József esászár 
reájok is kiterjesztette a megszüntetés kérlelhetlen rendeletét. 
(U . o. B. cs. 2. sz.)

A szendröi társház főnökei közöl följegyezvék 1679-ben 
Erdős Anasztáz; 1714-ben Mera Balázs; 1728.1741.1744. 
és 1750-ben Megyesy György; 1736-ban Györy Ferencz; 
1752-ben Bódy Gábor, és Sávay Imre; 1753—1757-ben 
Csapd Florentin; 1756-ban Sdrváry János ; 1758 —1759-bén 
Balás Zsigmond; 1760-ban Mészáros Solán; 1762-ben Dub- 
niczky Baj mond; 1764-ben Palcz Béla; 1766-ban Krisztin 
Fülöp; 1770-ben Sós Pál, később tartományi főnök ; 1773-ban 
Bély Apolliuáris ; A ry  Apollináris; Lánya  Mark ; Móth János; 
Szentimrey Imre ; — 1783-ban Gynrko Kornél; 1785. 1787. 
Pintér László. (77. o. A. cs. 10. sz. — B. es. 8. 16. 17. sz. — 
E. cs. 4. 7. 30. 35. 41. 44. 51. 62. 66. — F. cs. 2. — H. cs. 
1. 7. sz. — Ál. cs. 4,1. sz. — Λ'. — 0. — P. — R. cs.)

A sz. Ferencziek ezen kolostorán kívül Szendrő mező
városban hajdan Jézústársasági székház is létezett, melyet 
Roskoványi László 1638-ban szerkesztett végrendeletével ala
pított, minthogy e végrendeletében Szendrön birt nemes udvar
telkét Borsod vármegyei Rudóbánya, Gömör vármegyei Tas- 
kaháza, és Jeszte helységeit három szőllővel, és Borsod vár
megyei Görömbölyön létezett két telkével együtt Szendrön 
szervezendő gymnásium állítására hagyta. Ez alapítványt 
a következő évben keresztszegi gróf Csáky István a nevezett 
véghagyományozó Roskoványinak, és kijelölt örököseinek a 
jezsuitáknak 4940 magyar forintért eladott Csehi falujával 
(most pusztával), Borsod vármegyei Galvács pusztájával (most 
helységgel), az ottani udvartelkekkel, és malommal gyarapí
totta. E fekvő javak törvényes birtokába a jezsuiták 1641-ben 
iktattattak be ünnepélyesen, s háborítatlanul is bírták azokat,
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mig Szúnyog Gáspár nem kezdte őket zaklatni, előbb ugyan 
megtiltja nekik a Roskoványi-féle házban a bormérést, később 
székházukat is erőszakkal megtámadván. — Továbbá 1650- 
ben gróf Veselényi Ferencz, Magyarország felső részének fő
kapitánya egy legfelsőbb királyi rendelettel oda utasíttatott, 
hogy More István Gersén volt házát a jezsuitáknak adassa át. 
Azonban e székház további viszontagságairól Jézus társasága 
megszüntetéséig semmi biztos adat nyomára sem jöhettem. 
(N . R. A. 512. cs. 3. 14. 19. 23. 43. sz. -  Eccl. Cam. 48. cs. 
13. sz.)

17. §.

( S A J Ó )  S Z E N T - P É T E R .

Szent Péter apostolról czímzett egyháziak számára 
alapított prépostság.

Sajó Szent Péter mezőváros Borsod vármegyében Sajó 
vize jobb partján Miskolcz mezővároshoz éjszaknak mintegy 
két mértföldnyire fekszik. Hogy itt hajdan prépostság létezett, 
Pázmán Péter bibornok névsorozatában épen nem, de ehez 
illesztett jegyzeteiben említi. A közvélemény szerint még most 
is láthatók a mezőváros végén a prépostsági templom némely 
romjai, legtöbb kövei azonban a sz. István király emlékeze
tére szentelt plebánia-egyház, és lelkészlakba építtettek bele, 
s ezek egyikén 1453-ban találtatott sziklába bevésve.

A prépostság keletkeztének éve, alapítójának neve, vi
szontagságainak sora egészen ismeretlen; de hogy 1337. előtt 
alig létezett, onnét kitetszik, mivel az ezen évi pápai tizedek 
sorozatában elő nem fordúl; a hiteles hagyomány szerint 
azonban nem szerzetes, hanem egyháziak számára alapítta- 
tott prépostság volt. — Jelenleg ezen prépostságnak is csak 
czime adományoztatik érdemes egyházi férfiaknak. — A sajó 
szent-péteri már 1332-ben létezett plébánia pedig 1762-ben 
állíttatott helyre, s ennek kegyurai gróf Szirmay István Tamás 
örökösei. (Schem. Cler. Agr. 1871. 80. I.)
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18. § .

T A P O L C Z A .

Szent Péter, és Pál apostolokról czímzett benczés
apátság.

Tapolcza (máskép Toplicza) a kies B ük  völgyben, Mis- 
kolcz szomszédságában fekvő, most is néhány épület környezte 
fördövel bíró pusztán, Pázmán Péter bibornok tanúsága szerint, 
már 1217. és 1224-ben sz. Benedek rendi apátság létezett, 
melynek alapítója teljesen ismeretlen, jóllehet Hevenessy 
Gábor ez apátság alapíttatását a magyarok megtérésével, vagy 
sz. István első magyar király uralkodásával egykorinak  
mondja; iskolája pedig már III. Béla király korában virágzott.

A tatárjárás folytán sokféle viszontagságokkal meg
küzdőit, ennek megszűnte után előbbi díszébe visszahelyezte
tett apátság a magyar korona birtokáért küzdő Ferdinand, és 
Zápolya János közt kiütött villongás közben, Zápolya  elfog
lalván, és földúlván a monostort, minden birtokától megfosz- 
tatott, sőt 1537-ben Zápolya párthíve Belek György a tapol- 
czai apáttal, Ferdinand király iránt tanúsított ragaszkodása 
miatt, oly kegyetlenül bánt, hogy őt nyakig a földbe ásatván 
be, golyókkal lövöldöztette.

Ezen elpusztítás előtt az apátság birtoka vala Tapolcza, 
és Jenke puszta járulékaival, Görömböly helység, Valkon  egy  
birtokrész, Mindszenten egy ház, Miskolczon egy nemes udvar
hely mészárszékkel, és korcsmával, két malom, egyik Miskol
czon, másik Csabán, és a Borsod vármegyei Sajólád határában 
Nóta nevű puszta. — E monostor apátja vala 1503-ban Bona- 
ventura sz. Domonkos rendi szerzetes, ki az apátságot mint 
annak kormányzója bírta, s kinek a sz. Benedek rend meg
újítása alkalmával II. Ulászló király meghagyta, hogy az 
ezen rendújitással megbízott főapátnak Máténak, ha a tapol- 
czai apátságba fog jőni szerzeteseivel, engedelmeskedjék. 
( Czinár. I. 281 .1. — Magy. Sion I. 593—605. II.)

Azonban II. Ulászló királynak ezen a tapolczai apát
ságra vonatkozó rendelete eredménytelen maradt, miután ez
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annyi viszontagságon keresztül ment apátság javai magáno
sok kezeibe jutottak, maga az apátság a rendtől elvétetett.

U gyanis: a benczés apátok után, milyen volt 1242-ben 
János, 1335—1381-ig· János, 1422-ben Antal, 1453-ban 
Jakab. (God. D ifi. ÍV. 1. 267. I. —  IX. 5. 484. I. — Eccl 
Cam. 22. cs. II. I. — Act a. Paul. Diósgy. ti. cs. 4. sz.), min
dig az egyháziak közöl s többnyire az egri kanonokok sorá
ból neveztettek apátjai, kiknek elseje bizonyos Patrik volt. 
1515-ben az apátság javait Ipoly egri püspök bírta, ki azokat 
Keresztúri Péter csabai plébánosnak, egri kanonoknak, és 
püspök-helynöknek, mint 1519-ben apátnak is adta át. 
(M agy. Sión a z i .h .  láb. Reg. Eccl. US. köt. lit). I. Pray  
Hierarch. I. köt, 215 I, )

1531-ben Oláh Miklós székesfehérvári őrkanonok és 
Mária királyné tanácsosa neveztetett tapolczai apáttá ; 1557. 
Keglevics Ferencz ; 1Γ 59-ben Zakalinsky István scopii választott 
püspök ; 1567-ben Körmendi Gáspár sz. Domonkos rendi álta
lános helynek, ki az apátság javait Ország Honának, Perényi 
Gábor özvegyének, adta bérbe. (P ra y  Dipl. Sacra. MM. SS. 
I I .  29. — L. R . Eccl. 1. kot. Ül. I. — Czinár az i. h .)

A tapolczai apátok közöl a következők nevei ismerete
sek. 1608— 1617-ig Habardy László, egri kanonok, (Lib. Reg. 
Rudolphi regis 119. I.) 1621. Deálcy László bosnya püspök ; 
esztergomi sz. György mezei prépost. (Collat. Eccl. I. kot. 
268. I.) — 1623. Losy Imre, előbb esztergomi kanonok, és 
Csanádi püspök. (U. o. 286 .1 .); — 1625 —1629. Eölvedy Albert, 
egri kanonok. (V . o. 2 9 4 .1. — Eccl. Cam, 22. cs. 12. 13. ez.); 
— 1631-ben Dienes, egri kanonok, később Orodi prépost. 
(C o lt Eccl, 354. I ) ;  -  1633—1638-ban Cseh János, egri 
kanonok, később pécsi püspök, kinek III. Ferdinand király 
az új adományozás következtében Miskolczon egy házat adott, 
(U . o. 370. I. — Eccl. Cam. 22. cs. 14. sz.), s kinek 1638-ban 
ugyanazon király szabadalmat adott, hogy az apátság birto
kain bitófákat, kerekeket, karókat, s más kínzó eszközöket 
állíttathasson. Hitelesít. ( Coll. Eccl. /. köt. 414. I.) ; 1639-ben 
Czeglédy Albert, egri nagyprépost,;· (U . o. 433. I . ) ; — 1643 
-1653-b an  Pálfalvay  János, esztergomi kanonok. (U . o. 
468. — Szvorényi. — Act a Paul. Tyrn. 3. cs. 1. sz. és Paulin 
in Lód. 17. cs. 4. 6. sz.); — 1653-ban Somogyi Ferencz.
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(Eccl. Cam. irreg); — 1654-ben Stauczel János, egri kano
nok. ( Coll. Sec. II. (). I . ) ; — 1672-ben Bágyon Benedek, egri 
kanonok. (Coll. Sec. II. 264. I.) ,·— 1677-ben Jalkóczy János, 
egri kanonok. ( U. o. 264. I.) ; 1682-ben llyefalvai István, 
egri kanonok, később prépost. (U . o. 434. I . ) ; — 1689-ben 
Szántosy Endre, (U. o. III. köt. 54. I . ) ; — 1696. gróf Csáki 
Imre. (U. ο. 218. I.)

A XVII1. században apátok voltak: 1715. Kolonich 
Zsigmond, s ennek bécsi püspökké neveztetese után 1716-ban 
gróf Altban Mihály váczi püspök. (Act a. Paul Diósgyőr, tí. cs. 
33. ez. — Coll. Eccl. IV. köt. 238. sz.) ; — 1734-ben gróf Eltz- 
Kempenich Hugo, Eerencz Károly. (U. ο. V. köt. 45. I .) ; — 
1741-ben Máriássy Sándor, tinnini püspök. (U. o. 151. I.); —
1745-ben Foglár György, egri kanonok, kinek apátsága köz
ben a pannonhalmi főapát hiába törekvék ez apátságot szerze
tének visszaszerezni. (U. o. 213. I.); — 1754-ben birodalmi 
gróf A ttems Károly Mihály. ( U. o. 506. I .) ; — Végre ennek 
balála után 1776-ban bdiogult Mária Terézia királynő ez 
apátságot az ftjonnan alapittatott munkácsi görög katholikus 
püspökségnek, melyrőlkésőbben lesz szó javadalmazására tűzte 
ki minden hozzá tartozott fekvő javaival együtt, és Bacsinszky 
Andrást nevezvén munkácsi püspökké, neki, és utódainak 
adományozta, s azóta a tapolczai apátság a munkácsi püspök
ség sajátja. (Urb. et Conscript. 169. cs. 2. sz. — N. R. A. 
1802. cs. 3. sz.)



Π . FEJEZET.

ROZSNYÓI PÜSPÖKMEGYE.

1- §·

R O Z S N Y Ó .

Püspöki s bányaváros egyházi épületeivel együtt.

Rozsnyó püspöki- s bányaváros Gömör vármegyében 
Sajó vize mellett Rákos, Szöllö-Mál, Bányaoldal és Nyerges 
halmok s az ezek közöl éjszak felé kimagasló máskép Pozsa- 
lónak nevezett Ökörhegy közt terül el, s némely írók szerint,
II. Etfdre király korában a szászok, más írók állítása nyomán, 
még előbb a jászok, és quadok által földalatti aknákkal k e lt 
tetett be az egykori arany- és rézbányák művelése miatt 
minthogy Rozsnyó vidéke, Béla király névtelen jegyzője ira
tai szerint, régente Zalán  vezért uralta, később a szlávok 
uralma alá jutott, kiktől a magyarok foglalták el, s ezeknek 
vezére Gumur várát építtette a vidék védelmére.

Rozsnyó nevét kétségkívül az ott különös figyelemmel 
müveit rózsák miatt a németektől kapta, s a magyarok is épp 
ezért Rózsa- (most Rozsnyó ) bányának nevezték el, mit bizo
nyítani látszik a városnak most is használatban levő pecsétje, 
melynek angyal tartotta paizsán három rózsa szemlélhető, 
kettős kalapácscsal.

Rozsnyónak, mint királyi birtoknak neve először egy 
1291-ben kelt okiratban fordul elő, melynek értelmében
II I .  Endre király Rozsnyót Lodomér esztergomi érseknek 
adományozta, és 1313-ban Károly király ez adományozást,
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megerősítette, 1320-ban pedig, minthogy időközben az eszter
gomi érsekségtől elsajátíttatott, Tamás esztergomi érseknek, 
s utódainak visszaadta, és 1340-ben különféle szabadalmakkal 
ajándékozta meg. I. Lajos király e mezővárost város czímmel 
tüntette ki, 1410-ben pedig Zsigmond király alatt Rozsnyó 
már mint szabad királyi bányaváros fordul elő, sőt ez időtájt 
a város különféle szabadalmai s kiváltságai védelméről tanús
kodik egy 1417-ben a város bírája Jakab, és néhai Bozgonyi 
Simon fia István közt Zsigmond király előtt létrejött egyez
kedés, melyet Rozsnyó városa Bozgonyi István jobbágyai, és 
vámszedői által a rozsnyói polgárokon zsarolt 900 új kirá
lyi forint miatt Rozgonyi István ellen indított por befeje
zéséül kötött. (N . B. A . 54. cs. 43. sz.) 1496-ban II. Ulászló 
király- is megerősítette e város szabadalmait s kiváltságait. 
(Schemat. Cleri Bosn. 1836. 1—10. I. — H unfalvi János : 
Gömör és Kis-Hont vármegyének leírása. 61. és 62. II. — Kra- 
m arcsik: Bozsnyó. — N. B. A . 1469. cs. 2. sz. 2. és 3. §. — 
és 1857. cs. 50. sz. 49. §.)

Az 1. Ulászló, és Erzsébet özvegy királyné közt ez utóbbi 
még kisded fia László érdekében a korona birtoka miatt 
kiütött küzdelem folytán, Rozsnyó város a királynő pártjához 
szítván, Erzsébet Giskra János busszita vezért hívta segítsé
gül e vidékre; Giskra pedig a cseh husszitákkal elfoglalván 
Gömör vármegyét, a Sajó partján várat építtetett, melyen 
1490-ben Bakács Tamás esztergomi érsek térés palotát emel
tetett, s ennek alapjai a város temetője hátulsó részén sokáig 
valának láthatók. I. Ulászló király elfoglalta ugyan a várat, 
melynek fenntartására 1456-ban V. László király Gömör vár
megye nemességének, s más birtokosainak meghagyta, hogy 
a megyei végzés nyomán fölajánlott élelmi szereket egészen 
beszállítsák a várba, de Rozsnyó vidékének még tovább is jó  
ideig a csehek maradtak urai. (N . É. A . 1553. cs. 87. sz.)

A mohácsi vész után Bozsnyó lakosaira szomorú napok 
következtek ; mert a török, elfoglalván 1553-ban Fülek vá- 

.rát, Rozsnyó vidékét is zsarolta, más részt pedig a hatalmas 
pelsőczi Bebek Ferencz, a szomszéd Krasznahorka vár ura, 
majd I. Ferdinand-, majd Zápolya király pártjához csatlakoz
ván, iszonyúan pusztította az egész vidéket, midőn Rozsnyó 
majdnem másfél századig aínlödött a török uralom alatt.



ROZSNYÓI PÜ SPÖ K M K G Y K .

Erre 1678-ban, míg· az országos rendek Veselényi Ferencz 
nádor elnöklete alatt Magyarország bajai orvoslásáról tanács
koztak, Tököly Imre az esküszegőkkel Rozsnyóra ütött, s azt 
különféle zsarolásokkal sanyargatta; Tököly halála után pe
dig ifjabb Rákóczy Ferencz 1705-ben tűzte ki e vidéken a 
zendülés zászlóját, míg végre Rákóczy Ferencz Ugye meg
bukván, a törvényes király iránti hűségre visszatért rozsnyói 
lakosság élvezhette az annyira óhajtott béke áldásait. (Schern. 
Cleri 1830. 11—13. ll. — Hunfalvi az idézett helyen 04. 
és 05. ll.)

Ezen belzavarok folytán a vallás ügye is megváltozott; 
mert Murdny vár helyőrsége, és a Belek család közreműkö
désével Luther új tanai oly erőre kapták a Rozsnyón men- 
helyet talált Fischer András wittembergi hittudós, és enuek 
1529-ben föllépett szintén német tanítványa Leudischer 
György, 1556 ban magyarországi születésű Gilch Mátyás,
1573-ban szintén magyarországi születésű Medvicher János 
igehirdetők ernyedetlen működése folytán, hogy az ős katho- 
likus bittől elszakadtak száma 1656-ban oly nagygvá lön, 
mint a katholikusoké.

Azonban 1. Lipót király uralkodása közben Jézus társa
sága, melyről alább szólandunk, Rozsnyóra telepíttetvén, e 
viszonyok is annyira megváltoztak, hogy a nem katholikusok, 
az általuk erőszakkal elfoglalt templomokból ki szőri itatván, a 
szomszéd helységekbe utasittattak, mig, a II. József császár 
által kihirdetett vallásszabadságot igénybe vevén, engedélyt 
nyertek a már 1659-ben megkezdett saját templomuk kiépit- 
hetésére. Megkezdett saját templomuk kiépítését azonban 
azért kényszerültek félbe hagyni, mivel 1659-ben földesurok, 
Lippai György esztergomi érsek, Rozsnyót meg akarván láto
gatni, az e látogatástól megijedt lakosok azon hazug bírt ter
jesztették az érsek jövetelének megakadályozására, hogy a 
városban dögmirigy pusziit; azonban e hamis hir terjesztése 
miatt arra ítéltettek, hogy az esztergomi érseknek 2000 for in
tőt azonnal, a Jezsuitáknak pedig évenkint 200 tallért fizes
senek, s a város piaczán az ő költségükön felépülendő templo
mot a jezsuitáknak adják át. — E bündij a jezsuiták meg
szüntetése után a katkolikus elemi iskolák fenntartására 
forditfatott. (Schein. Cleri 18. 1. — H unfalvi 02. és 03. ll.)

IK*



ROZSSVÓ SZENT ÉPÜLETEI VEL. I l l

Ezeken ki vííl más csekélyehb jelentőségű, Rozsnyót kö ■ 
zelebbröl érdeklő, majd örvendetes, majd szerencsétlen esemé
nyek is merültek föl. így  1581-ben a király, kincstári igaz
gatósága fölterjesztésére, elengedte a városnak az évenkinti 
32 ezüst márkára rűgott bányaadó felét, és pedig 1576-dik 
évi május 1-től fogva további királyi intézkedésig. (N . R . A . 
1007. cs. 68. sz.)

1614-ben királyi biztos, és a jászói társház kiküldöttei 
Hetz Zsófia, szentkirályi Andrásy Péter özvegye, kérésére 
bűnvádi vizsgálatot tartottak Rozsnyón, s e bűnvádi vizsgá
latban egy a határigazítás közben elkövettetett ember meg
ölése emlittetik, de az is kiderült belőle, hogy Krasznahorka 
vára, és Rozsnyó mezőváros területe határa Aranypatakéi 
csermely. (U. o. 1.086. cs. 59. sz.)

1636-ban homonnai Drugeth Mária grófnő, rimaszécsi 
Széchy György özvegye, tiltakozott Rozsnyó mezőváros lako
sai ellen, hogy ezek emberemlékezet óta vámfizetésre kötelez- 
tetvén, az ő vámházainál, szabadalmaik ürügye alatt, meg
tagadták a vámfizetést. ( U. o. 679. cs. 29. sz.) Azonban
I. Lipót király 1666-ban kelt Rendeletében meghagyta, hogy 
a mezőváros lakosai, ha élelem-beszerzés végett járnak-kelnek 
az országban terheikkel, árüik- és cselédeikkel, bírói kereset 
alá ne fogassanak ; tulajdonuk és árúik le ne tartóztassanak ; 
hanem ügyeiket és panaszaikat a helybeli hatóság vizsgálja 
meg. (Lib. Reg. E cd . II. 150. I.) — 1681-ben pedig királyi 
kiváltságlevelet kaptak a rozsnyóiak, mely a rozsnyói polgá
rokat az egész országban fölmenti a podgyászuktól s árúiktól 
fizetendő minden harminczad- és vámilleték alól. Ennek nyo
mán a rozsnyói városi hatóság 1693-ban nemes polgárai 
Szerecsen Márton, Szendry Miklós, Szabó Ábrahám, és Újházy 
István számára e kiváltságnak megfelelő útleveleket adott ki. 
(N . R. A. 1443. cs. 3 5 . I.)

Végre 1710-ben iszonyú mirigy pusztított Rozsnyón, 
annyira, hogy májustól augustus hónapig 2025 személy halt 
meg. (H unfalvi az i. h. 65. lap.)

Mivel pedig a magyarországi püspökmegyék, különösen 
az esztergomi órsekmegye határai oly messze terjedtek, hogy 
legkitűnőbb férfiú sem lehetett képes főpásztori kötelmeit 
kellőleg teljesíteni, már Pázmán Péter javasolta a'püspök-
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megyék fölosztását, s új püspökmegyék alapítását. Azonban 
e nagy férfiú óhajtása csak 1775-ik évi martius 13-dikán 
teljesült, midőn a boldog emlékezetű Mária Terézia királynő 
ajánlatára VI. Pius pápa az esztergomi érsekmegyét föloszt
ván, Rozsnyó mezővárost püspöki székhelyül tűzte ki, s e püs
pökmegye egyházi hatósága alá egész Gömör,és Torna várme
gye területét, kis-konti kerületét Nógrád vármegye losonczike
rületét, Abaúj vármegye addig a püspöki hatóság alól kivett, s a 
premontrei kanonókrend által gondozott öt plébániát rendelte.

Az ezen királyi adományozást biztosító alapitványi ok
mány 1776 ik évi január 15-dikén kelt, s meghatározza a 
püspökmegye határait, kitűzi a prépost, olvasó-, éneklő-, őr- 
és más két kanonokból, kiknek egyike plebánus tartozott 
lenni, szervezendő káptalan hatáskörét; meghagyja, hogy ez 
új megye számára az esztergomi érsekmegyének a nagy- 
szombati egyetem mellett levő egyetemes papneveldéjében az 
új megye költségén 25 a püspök kinevezésétől függő pap- 
nevendék képeztessék, adományozza a fent nevezett kerüle
tekben addig az esztergomi érseket illető tizedet, s az új püs
pök javadalmáúl az esztergomi érseknek Rozsnyó körüli 
birtokait, az esztergomi főkáptalan tizede, és negyede kivé
telével.

Ez alapitványi okmányhoz volt csatolva a királyi k ine-. 
vezési oklevél, melynek értelmében a királynő ez új püspök
séget Galgóczy János, Esztergom főegyházi nagyprépostnak, 
traguri választott püspöknek, s lekéri apátnak adományozta 
oly kedvezménynyel, hogy ez esetben minden, akár a várak 
fenntartására, akár a plébániák alapjára fizetendő százalék 
alól föl mentetik; ehelyett azonban az általa alapítandó, és 
szervezendő plébániák fölállításához a vallásalapból semmi 
segélyezésre sem számíthat; továbbá e kinevezési okmány a 
királynak tartja fenn az egyházi javadalmak adományozását; 
meghagyván a püspöknek, a javadalom megürülése esetére, 
alkalmas egyének kijelölhetési jogát. ( Schem. Cleri. — Lib. R . 
Eccles. VI. k. 359. és 387. II.)

Az alapitványi oklevélhez volt még csatolva az újon 
szervezett rozsnyói káptalan, és székesegyház 1776. jun. 15-kén 
kelt alapitványi okmánya, mely szerint ezeknek kellő javadal- 
mazásúl a Boldogasszonyról czímzett ipolysághi prépostság
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birtokaiból Parasza puszta, Tesmág helység, Olvdr puszta, és 
Alsó-Palojta falu (Hont vármegyében) adományoztatott; 
1779-ben pedig e káptalannak adattak át azon főesperességi 
jövedelmek is, melyek a rozsnyói püspökség megalapittatása 
előtt ezen vidékeknek az esztergomi főkáptalanból kinevez
tetett föespereseit illették, nevezetesen : a gömöri tized negye
déből 250, a tornai tized, és negyedből 200, a kishonthi 
negyedből 18 ft, ügy szintén a rimaszombathi székesegyház
illeték 4 ft. 30 kr. (L. 1ί. az i. h. 390. és 486. II.)

A rozsnyói egyházi épületek között első helyen emlí
tendő a Székesegyház, mely egyszersmind a Nagyboldogasszony
ról nevezett plébániatemplom is. Ezen templom építése vagy 
a XIII. század végére tehető, midőn, mint följebb említettük, 
1291-ben III. Endre király Rozsnyót Lodomér esztergomi 
érseknek adományozta, vagy helyesebben 1304-dik évben 
történhetett, minthogy a Gömör vármegyei valamennyi tem
plomok megvizsgálására 1721-ben kiküldött bizottmány a 
főoltár mellett oly fölírást talált, mely szerint e főoltár 
1304-ben épült. Hogy pedig e templom keletkezte óta a bol- 
dogságos Szűz Mária  emlékezetére vgla Istennek fölszentelve, 
tanúsítja Telegdy Chanádnak 1339-ben kelt oklevele, melyben 
a rozsnyói Boldogasszony templom fenntartására adományozza 
a szomszéd Gömör vármegyei Nadabula, és Csúcsom, helysé
gek tizedét. — 1514-ben Bakács Tamás bibornok, esztergomi 
érsek bőkezűségéből e templom megujittatott, s 1516-ban 
Bakács bibornok hozzá csatolta a Szentkeresztröl nevezett, 
máskép Bakács kápolnának mondott templomot, melynek alsó 
vagy földszinti része ez új püspökség alapíttatása óta sekres
tyékké, felső része, vagy emelete káptalani könyv- és egy
háziszer raktárrá, földalatti része pedig sírbolttá alakíttatott 
át. (Sche.m. Cler. Rosn. 20—22. II.)

Míg a protestánsok uralma tartott, ezek a templomot, 
melyből 1580-tól kezdve mintegy 80 éven át a katholikus 
isteniszolgálat ki volt szorítva, saját ha-ználatukra fordítot
ták. Egyébiránt a Pázmán Péter parancsára 1636-ban Pál- 
falvay  János által tartott egyházi látogatás jegyzőkönyve 
szerint e templomban hat oltár volt, és pedig a főoltár a 
boldogsdgos szűz Mária, sz. Orsolya, sz. Katalin, sz. Margit, 
képeivel, és sz. Borbála szobrával. A templom tornáezában a
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kertben Vértizzadó Krisztus szobra állott, a többi oltárok 
szobrait Bebek véste; a keresztkút a templom közepén állott, 
orgonája kitűnő zenével volt egyesítve ·, tornyában három 
harang vala. A tizedet a német igehirdetö szedte be, a ma
gyarnak pedig a mezőváros 75 forintot adott, s ez a német 
papnál étkezett. Az iskolamesternek a tanácsosok 40, az orgo- 
násznak 28, az első kántornak szintén 28 forintot fizettek 
évenkint. — A templomnak az almdsi szőllőhegyen két szől- 
leje volt, melyekben 1636-ban 16 hordó bort termelt, — 
1643-ban a protestánsok a város piaczán tornyot építettek, 
melyhez később 1653-ban a később jezsuitáknak átadott tem
plomot kezdték építeni; a székesegyház pedig, a jezsuiták 
letelepítése után, 1672-ben visszaadatott a katholikusoknak.

Ez alkalommal a város bírája Theisz György új főoltárt 
készíttetett; e helyett azonban 1778-ban gróf Révay Antal 
püspök új kőoltárt csináltatott. — 1827-ben készült a nepo- 
muki sz. János emlékezetére állíttatott mellékoltár, melyhez a 
a következő évben még két mellékoltár, úgymint: sz. Bor
bála, és sz. András emlékezetére szentelt oltár járultScitovszky 
János püspök alatt, ki az 1837-ben Romából hozott sz. Nejt 
vértanú ereklyéjét más mellékoltáron állította föl, hol ősrégi 
német minta szerinti szárnyas oltáron 1513-ban készült sz. 
Anna, bold, szűz Mária és Krisztus Urunk arczképe is látszik : 
tovább a püspöki trónt, a kanonokszékeket, a szószéket és a 
24 változatú orgonát is elkészíttetvén, az egész templom meg
újítása után 1835-ben az ősrégi sz. Anna  kápolna fülkéjébe 
Úrkoporsót is helyeztetett. A mostani, a templomtól mintegy 
3 —4 ölnyire emelkedő torony 1773-ban a város költségén 
kezdett építtetni. A templom belső hossza 132, szélessége a 
szentélyben 32, a három oszlopon nyugvó hajóban 42 láb, 
karzata pedig 4 oszlopra van építve. (U. o. 16.' 24. II.)

Az alább leírandó rozsnyói gymnasium, és sz. Ferencz- 
rendiek templomán kívül említésre méltó a kálváriahalmon 
levő kápolna, mely miután gróf Eszterházy esztergomi érsek 
Szabó Ferencz jezsuita székház-főnöknek, s egyszersmind 
rozsnyói plebánusnak 1734-ben megengedte annak építését, 
és az isteni szolgálatra kellő fölszerelését, 1741-ben Steer 
Jakab, és ennek neje költségén építtetvén, a hétfájdalmu szűz 
Mária emlékezetére avattatott tol, 1841-ben pedig hét erede-
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tileg készült állomás kápolnával együtt megüjíttatott, s ezekbe 
Scitovszky János püspök Münchenben festetett, Krisztus szen
vedése főeseményeit ábrázoló képeket ajándékozott. Végre 
1854-ben Grorner Elek később kanonok buzdítása nyomán 
az ottani szent sir is megüjíttatott, Sztrakay János plebánus 
gondoskodásából pedig a kálvária bekeríttetett, inig a ká
polna tornyában levő bárom harang 1741- és 1798-ban ké
szült. (Magyar Sion. IV . 1857. 860. I.)

A  Rozsnyón hajdan lakott, s jelenleg is lakó szerzetes rendeké.

a) A Jézus társasági székház Xavieri sz. Ferencz 
emlékezetére szentelt templomával.

Lippay György esztergomi érsek, a protestánsok uralma 
közben Rozsnyóról száműzött katbolikus hit visszahelyezése 
végett, 1659-dik évi julius utolsó napján kelt adománylevele, 
és a pozsonyi káptalan előtt tett bevallása értelmében, miután 
saját mezővárosába, Rozsnyóbányára egyelőre két Jézus tár
sasági áldozárt telepített le, a jezsuiták vezérfőnökének Mickel 
Cosimusnak 5000 magyar, 20 garasával számított, forintot utal
ványozott Késmárk városnál elhelyezett 10,000 ft tőkéjéből; 
a rozsnyói sülyos kihágásaik miatt, mint följebb említettük, 
200 tallér bírságra törvény utján elítélt polgárokat pedig e 
200 tallér kamatja évenkinti fizetésére szorította a jezsuiták 
székháza számára a rend tagjai illőbb eltartása végett. Ezen 
bevallást I. Lipót király 1659-dik évi noyember 7-dikén kelt 
megerősítő okmányával szentesítette. Ezen időtől fogva, az 
1682-dik évi junius közepétől 1687-dik februárig lefolyt idő
köz kivételével, minthogy ezt számkivetésben kényszerültek 
a jezsuiták tölteni, a rozsnyói jezsuita székház mindinkább 
épült s gyarapodott; a jezsuiták pedig mind a vallást, mind a 
tudományokat hathatósan előmozdították. (Schem. Cler. az 
i. h. 128. I. — Lib. Reg. R ed . II. köt. 81. I.)

Ugyanezen alkalommal az alapító érsek meghagyásából 
a protestánsok által a piaezon építtetni kezdett templom a 
toronynyal, haranggal, 8 toronyórával együtt, valamint a kö
zelében létezett pineze, cs a templom melletti iskola, plebánia-

8*
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épületek is, hol most a gymnasium van, a jezsuitáknak adat
tak át. Az ezen épületekhez csatolt a Csúcsom utezára nyüló 
szeglettelken a jezsuiták kemény anyagból társoddt építettek, 
melynek földszinti helyiségeiben a tantermek valának. E tár- 
soda, az új püspökség alapittatása után, a vele szomszéd ér
seki uradalmi házzal egyesíttetvén, a várost nem kévéssé 
díszesítő mostani püspöki lak  keletkezett belőle. (Sehern. Cleri. 
24. 25. II.)

A Késmárk városnál kölcsönül elhelyezett, s csak hosz- 
szas pör utján megnyert 10,000 frt javadalmazási alaptőkén 
kívül a jezsuitáknak fekvő birtokuk is volt, és pedig a Gömör 
vármegyében keblezett Henczko, és a Szepes vármegyéhez 
tartozó Lengvard helységek, mint a következő okiratilag bi
zonyos tényekből kitetszik. Mert 1714-ben a rozsnyói jezsuiták 
bérbe adták Lengvard helységet a lőcsei jezsuita társodának 
104 frt évenkinti bérletfizetésért; — 1720-ban tiltakoztak 
ugyanezen helységnek a pálosok Ungvármegyében keblezett 
Kapos mezővárosban bírt társháza részére történt itéltetése 
ellen. — 1755-ben báró Andrdsy Ferencz a rozsnyói székház 
főnökétől 3666 rénes frt kifizetését, vagy e helyett a jezsuiták 
Henczko birtoka átadását követelte biztosítékul. — Ezenkívül 
egy két kerekű malmot is bírtak, mely nekik a lőcsei társodá- 
tól 2146 frt 25 dénár adósság fejében, bírói végrehajtás ut
ján, ítéltetett oda. (Ácta Jesuit. Rosn. 1. cs. 1. 3. 4 . 7. 14.
27. se.)

Megemlíthető még, hogy 1691-ben Lőcse város kötelez
vényt állított ki a rozsnyói jezsuitáknak tőlük kölcsön vett 
2000 forintról, s e kölcsön biztosítók áúl Jam nik  szepes vár
megyei birtokát kötötte le. 1752 ben pedig Mathddes János 
szepesi kanonok a rozsnyói jezsuita székháznak 2000 frot en
gedett át az ékesszólás és költészet e székházban működő két 
tanára eltartására; 1771-ben végre a rozsnyói jezsuita székház 
számára 1000 forint adósság fejében Reisinger Fülöp, és neje 
Magdolna Rozsnyón birt háza, bírói végrehajtás nyomán, le
foglaltatott. (U . o. 6 . 11. 45. sz.)

1773-ban a jezsuita rend megszűnvén, s a jezsuiták 
Rozsnyóról eltávozván, a gymnásiumot más majd sz. Ferencz- 
rendi szerzetes, majd világi tanárok vették át 1778-ig, midőn 
a gymnasium épülete egy emelettel bőviftetvén, királyi intéz
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kedés folytán, a jászói prémontréi kanonokrendnek adatott át; 
de ezen rend is megszüntettelvén 1787-ben, a gymnasium gon
dozása majd ezen megszüntetett rendbeli, majd világi egyé
nekre bízatott, míg 1802-ben, a prémontréi rend ismét vissza
állíttatván, a prémontréi rend vette át e gymnasium állandó 
gondozását, amint jelenleg is az igazgatón kivűl 6 prémon
tréi, s több Rozsnyó püspökmegyei áldozár kezeli benne a 
tanítást. ( Schem. az i. h. 131. 132. II.)

A rozsnyói jezsuita székház főnökei közöl a következők 
nevei ismeretesek: 1665-ben Viszocsáni Ferencz ; — 1714-ben 
Szilágyi István; — 1717-ben Kovacsis János, és Zarkóczy 
Ádám; — 1732-ben B akay  Gábor; 1732 —1736-ban Szabó 
Ferencz; — 1735-ben Berzeviczy János. ( Act. Jes. Rosn. í cs.
2. 8 . 10. 14. 34. 37. sz.)

b) A szentséges megváltóról czímzett sz Ferencz 
rendi tartomány sz. Annáról nevezett társháza.

Ezen sz. Ferencz megújított kisebb rendje szerzetesei 
1733-ban telepedtek le Rozsnyón, midőn Pecz János polgár 
városi tanácsos, és ennek neje Ethes Mária Dorottya végren
deletükben ezen szerzeteseknek hagyományozták társház, és 
templom építésre saját házukat s telküket két szőllövel, 
melyek egyike a zemplénvármegyei Tolcsuán, másika Sam- 
bor-Berekal néven a szabolcsvármegyei Máda helység szőlő
hegyén vala, s 2000 forintra becsültetett, és egy másik Kőpo
ros nevli szintén Mádán létezett, szőlőjükkel, úgyszintén egy 
Rozsnyón bírt 280 forintra becsült malom harmadrészével, 
végre 691 egy forintot, 59 dénárt érő egész malmukkal együtt. 
(Lib. Reg. Eccl. V. köt. 15. I.)

Mihelyt gróf Eszterházy Imre esztergomi érsek 1733-dik 
évi april 16-dikán kelt okmányával ez alapítványt helyben
hagyta, III. Károly király pedig ugyanazon évi augustus 
19-dikén a társház építését megengedte, a sz. Fermczn'endi 
szerzetesek e hagyomány utján szerzett Pecz-féle ház birto
kába beiktattattak; de 1748-ban előbbi társházuk a templom
mal együtt nagy részt leégett, 1780-ban (más írók tanúsága 
szerint 1791-ben) a mostani társházat építették, a templom
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szentélye, és hajójának fele pedig már 1761-dik évi augustus 
15-dikén szenteltetett föl, végre 1826-ban a templom hajójá
nak második fele is elkészülvén, a főoltárral együtt ünnepé
lyesen fölavattatott. — E társházban a házfőnökön és ennek 
helyettesén kívül 6 áldozár van, kik az elemi iskolák 2. és 3. 
osztályában tanítanak, s az egri érsek-, és rozsnyói 'püspökme
gyei lelkészeket segítik a lelkipásztorkodásban. (Schein, az i
h. 124. I.)

ROZSNYÓI PÜSPÖK M KG YE.

2. §.

F Ü L E  K.

Vár- és mezőváros a szentséges Megváltóról czím- 
zett sz. Ferenczrendi tartomány szerzetesei kolos
torával, és NagyM dogasszonyról nevezett templo

mával,
Fülek Nógrád vármegyében, Losoncztól kelet felé mint

egy másfélórányira fekvő, mezőváros már 1612-ben minden a 
kellő védelemre szükséges készletekkel fölszerelt, most azon
ban romban heverő várával együtt sokféle viszontagságokon 
esett keresztül. Mint a bányavárosokba biztos bejuthatást 
nyújtó várost, 1554-ben a törökök foglalták el, s 40 év hosszat 
szenvedett e pogány zsarnokok uralma alatt, míg végre több 
ízben ismételt ostromlás után sikerült Tifenbach, és Fálffy  
császári vezéreknek vitéz hadaikkal Fülek várát visszafog
lalni. — 1604-ben vízhiány miatt Bocskay hatalmába esett a 
vár, 1619-ben a törökkel szövetkezett Tököly bizonyos Brak 
András gyalázatos, ámbár nem egészen sikerült, árulása követ
keztében, minthogy Koháry István 1670-től fogva a vár főkapitá
nya férfiasán védte a várat, mégis 1682-ben elfoglalta azt, míg 
végre a császári hadsereg újra visszavette az annyi ostromot 
kiállott várat.

Fülek mezővárosnak, melynek földesurai Bebek Ferenczen 
kivül71-en, a gersei Pethe, Széchényi, végre Koháry családok 
valának, s mely a várral hasonló bajokba keveredett, kelet- 
kezte bizonytalan ; de az bizonyos, hogy benne már 1397 ben
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plébánia létezett, s 1513-tól fogva 1544-ig sz. Ferenczrendi 
szerzetesek is lakták, kiknek zárdája a török hordák becsa
pásai alatt egészen elpusztúlt; azonban 1612-ben Bosnyák 
Tamás, a vár kapitánya (kitől leány ágon a Koháryak szár
maztak) a Szentséges Megváltóról nevezett tartománybeli sz. 
Ferenezrendi Fülekre visszatért szerzeteseknek telket jelölt 
ki, melyen e szerzetesek 1694-ben társházat s templomot 
építvén, átvették a lelkipásztori hivatalt. De e zárdát Tököly 
hadai ismét földíiltak, s annak romjain gróf Koháry István 
országbíró kezdett számukra 1725-ben új zárdát építtetni, s 
miután 1730-ban a Nagyboldogassonyról nevezett templom 
építtetését is befejezte, azóta a sz. Ferenczrendi szerzetesek e 
klastrom békés birtokában vannak, s a plébániát is gondozzák.

A plébánián kívül e szerzetesek Füleken a népiskolában, 
Loson czon egyik elemi osztályban tanítanak, több egyház
megye lelkipásztorait segítik a lelkipásztori teendőkben, s a  
zárdafőnökön, és ennek helyettesén kívül rendesen hatan 
vannak a zárdában. (Korabinszky. — Schem. Cler. Rosn. 1836. 
77. és 125. II. — Schem. Óvd. 1854. 30. I.)

3. §. .

G O M B A S Z Ö G .

I. remete sz. Pál rendje szerzetesei társháza, és 
Boldogasszony temploma.

A Gömörvármegyében Sajó  vize partján, Pelsöcz mező
város közelében, fekvő Gombaszög, hajdan Zavassallya, pusz
tán I. remete sz. Pál szerzeteseinek vezórfői helynökséggel 
összekötött társbáza létezett. E társbázat Bebek György, és 
László alapították, s az utóbbi 1371-ben saját, és Bebek Péter 
mester neje lelki üdvére adomány-, vagy alapitványlevelet 
adott ki, melynek értelmében Ők, mint kegy- és védurak, a 
szerzeteseknek ajándékozott majorságban a pálos szerzetesek 
számára Boldogasszonyról czímzett templomot, és társházat 
alapítottak. (Acta. Conv. Gombaszög. 1. cs. í. I.)
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Ez ajtatos alapítványon kívül a Sebek (máskép Bubek) 
család tagjai a gombaszögi pálosoknak több más fekvő birto
kot adományoztak részint javadalmazás részint alamizsna czi- 
men. íg y  1406-ban a gombaszögi társház beiktattatott a Bor
sod megyében Hernáld vize partján fekvő Kemej puszta birto
kába, melyet gróf Bubek János Ferencz fiával együtt, úgy 
szintén Bebek Imre vajda fiai András, és László, s Bebek De
meter nádor fia Péter örökös alamizsnául ajánkékoztak e társ
háznak. 1470-ben birtokukba vették ilsvafői The,kés János
nak a Torna vármegyei Borzova helységben volt birtokrészét, 
1486-ban István, Thekes György fia, alamizsnául ajándékozta 
nekik ugyanott volt birtokrészét, 1497-ben Zeeni Ferencz 
ngyanottani birtokrészét és 100 arany forintot kaptak ala
mizsna fejében; 1500. Zéeni Jób adta nekik borzovai birtok
részét örökös szent misére, s 200 arany forintot ajándékozott 
a gombaszögi társháznak. Végre 1532-ben pelsőczi Bebek 
János fiai Imre, és Ferencz új adománylevélben a gombaszögi 
társház közelében Sajó folyón bírt malmukat adták e szer
zeteseknek.

A többi e társház által koronkint szerzett fekvő birtokok 
közt előfordúl; Gömörvármegyében : Kápolna, Szalócz, Teres- 
tényé, Licze, és Berzéthe, részint helységekben, részint pusztá
kon volt birtokrészek, Nógrád vármegyében Kártyán, Abaúj- 
ban Onga, Hevesben Domaháza, Zemplénben Kalck birtok, 
melyekre a következő okmányok vonatkoznak. Pelsőczi Imre 
özvegye Veronika és ennek fia Pál a pálosok Berzéthe hely- 
ségebeli jobbágyait a vámfizetés alól fölmentették. (Eredeti.) 
Hasonló kiváltságot engedményezett 1470-ben Zápolya Imre 
a gombaszögi pálosok Szalóczon tartózkodó jobbágyainak.

1532-ben pelsőczi Bebek Imre és Ferencz Szalóczon, és 
Felső- s Alsó-Kemejen volt birtokrészeiket, úgy szintén Sajó- 
Szent-Péteren létezett nemes udvarhelyöket szőllőstül malmos- 
tül a gombaszögi pálosoknak adományozták. — 1550-ben 
Bebek Ferencz és György Licze helységben volt birtokrészü
ket szintén ezen pálosoknak ajándékozták, kik ugyanakkor 
Baksay  Tamással, és K akki Bálinttal kicserélték ezeknek 
Kakk körül volt Morichzegő eredejét, és malmát saját Onga 
pusztán bírt földjeikért. — Végre 1553-ban a gombaszögi pá
losok törvényesen beiktattattak Terestenye falu, és Domaháza
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puszta birtokába. Eredeti. (U .o . 3. cs. 2. ez. — 4. ca. 1. az. — 
5. cs. 1. 6 . az. — 6 . cs. 2. sz.)

Azonban az emberi viszonyok változandósága követ
keztében a gombaszögi pálosok sem élvezhették sokáig a k o 
lostori béke, és nyugalom áldásait. Mert Bebek György a 
Lutherféle hitújítás legmakacsabb ellenségének Bebek Ferencz- 
nek fia, hitvesével Patócsy Zsófiával együtt az üj hitfeleke- 
zethez szegődvén, 1555-ben, a szerzetesek elűzése után, a 
zárdát megerősítette, és váracscsá alakította, ekkép sokféle 
erőszakoskodást követett el, ezért a pálos szerzetesek a ve
zérfő helynökséget Sátorallya-Ujhelyre kényszerültek áthe
lyezni ; de egyszersmind ünnepélyesen tiltakoztak Bebek 
György azon embertelen merénylete ellen, melynél fogva a  
szerzet 10,000 forint értékű arany- és ezüst, biztosságból Lite
rati Jakab rozsnyói polgárnál letéteményezett szereit, onnét 
elvitette s világi használatra fordította ; a gombaszögi vezérfő 
helynököt Lukácsot pedig s a többi szerzeteseket ugyanott 
börtönbe záratván, és szerzetesi öltönyüktől megfosztatván, 
török ruhába öltöztette. (U. o. 1. cs. 5. sz. — Gömör- és Kis- 
Iiont leírása 12. I.)

Még ugyanazon 1566-dik évben gróf Schwendi Lázár 
császári hadvezér Bebeknek a kolostorból alakított várát föl
dig összerombolván, 1569-ben a király Biztosítási okmányt 
adott ki, hogy a lázadó Bebek György által a szerzettől elra
bolt ingatlan birtokok el nem idegenittetnek; azonban a ga
rázdálkodó törökök közelléte miatt egy időre ő Felsége hasz
nálatára fordíttatnak. A gombaszögi kolostor pusztán maradt 
helye annak borzovai birtokaival együtt a herczeg Eszterházy 
család birtokába került, minthogy a pör a herczegi család 
javára dőlvén el, Antal herczeg a pálosok magyar tartomá
nyának 1100 rénes forintott fizetett. A kolostor templomának 
igen magas romjai még a legújabb időben is látszottak. (Acta  
Conv. Gomb. 1. cs. 7. sz. — Schem Cleri. 227. I. — Benger 
Chronot. V. fe j X L V 1I. sz.)

A  gombaszögi helynökök közöl ismeretesek:
1462-ben Miklós, 1470-ben Antal, 1476-ban Jakab, 

1534-ben Bánffy Gergely, a katholikus hit legerélyesebb vé
dője Simontornya Gergely Bebek Imre titoknoka ellenében;
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1553-ban Gergely; 1555-ben Péter; 1566-ban Lukács. (Acta 
Conv. 1. cs. 3. 5. sz. — 2. cs. 1. sz. — 4. es. 1. sz. — 6‘, cs, 2. 
és 6 . sz. — Schemat. Cleri. /27. I.)

4- §·

G Ö L N 1 C Z

Mezőváros egyházi épületeivel, és dömés zárdájával

Ezen ősrégi, hajdan várral is bírt, bánya-mezőváros 
Szepes vármegyében Remete (Einsidl) és Krompach mező
városok közt a legbájosabb helyen fekszik s már 1280-ban 
hires vala vas- és réz-, sőt ezüstbányáiról is, mely utóbbiak 
jövedelméből IV. László király a szegények és betegek ápo
lására állítandó szálloda építésére évenkint 100 márka ezüstöt 
utalványozott. De e király más alkalommal is tanúsította e 
mezőváros iránti kegyességét, midőn valamennyi a lakosok
nak, (kik ez okmányban Quilnichbana- és GilnuchbanaiaknaI: 
neveztetnek,) IV. Béla, és V. István királyok által engedmé
nyezett szabadalmaikat megerősítette, különösen azon kivált
ságukat, hogy valamennyi saját maguk közt fölmerülendő 
pörös ügyeiket, mint vérontás, lopás- és rablási vétségeiket 
maguk közt intézzék el, hogy a város területén létező major
ságokon senki piaczot ne nyithasson, hanem a város vala
mennyi népe árúit a város piaczára tartozzék vinni elárusitás 
végett, hogy végre a halászok, szénégetők és favágók az ot
tani erdőkben minden háborítás nélkül dolgozhassanak, s üzhes 
sék mesterségüket. (Wagner Analecta Scefus1 .192. és 194.11.) 
Ugyanezen kiváltságokat Károly és Lajos királyok is szente
sítették hozzájárulásukkal, mint a szepesi káptalan egyik 
1699-dik évi átiratából kiderül. (N. R. A . 1756. cs. 32. I.)

Mindebből kitetszik, hogy a mostani Gölnicz mezőváros
ban már IV. Béla kora előtt sikerrel űzetett a bányaművelés 
kétségkívül az oda már jóval előbb telepített szász gyarmato
sok által, s hogy e hely rövid idő alatt gyorsan terjeszkedvén,
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kivívta magának a város nevet, mint I. Károly királynak 
1338-ban kelt azon Rendelete is tanúsítja, melyben a szepesi 
káptalannak meghagyja, hogy iktassa be a gölniczi és szo- 
molnoki polgárokat az előbb Miklós, és György, Koprádnak 
fiai, Tamás Franciénak fia, és Lőrincz, Miklósnak fia, által 
bírt, s tőllik visszaszerzett 3 Svedlér és egy Remete nevű ne
gyedik hely birtokába, mihelyt más ezekkel hason értékű 
birtokaikat azokért e megnevezett birtokosoknak cserébe 
fogják adni, e cserét 1364-ben I. Lajos, 1456-ban László 
király is megerősítette. (Anal. Scepus. I. 203. I. — N. R. A. 
452. cs. 1. sz.)

Ezekhez járúl még I. Lajos király azon kiváltságlevele, 
melyben meghagyja, hogy a Gölnicz városhoz tartozó hét, u. m.: 
Sakery (Zsakócz?), Volhmari (Folkmar), Prakonis (Pranken
dorf), Herchmany (Ileltzmanócz ?), H<rcmita (Remete ), Svedlér 
és A la kú k  ? nevű falvakban tartózkodó emberek egyike se 
merjen bormérést nyitni, se rendkívül mészárszéket is ren
dezni, vagy posztót nyírni és árulni, sem e megnevezett hét 
faluban fölmerülendő bármiféle pörös ügyek fölött, kivéve 
egy fertónyi bírságot, ítélni ne merészeljen, hanem mind a 
bevett szokás szerint ítéltessék el. (N . R . A. 1706. cs. 1. sz ) 
— Végre 1435-ben Zsigmond király is különféle szabadalma
kat engedményezett e városnak, jelesül a lelkész és bíró sza
bad választását, mindenféle ügyekben bíráskodást, minden a 
polgárok által fizetni kellett fej-, birtok- és árúadótóli men
tességet, s más a többi a bányavárosok által élvezett jogokat, 
és szabadalmakat. ( U. o. 452. cs. 42. sz.)

Azonban a szerencsétlen mohácsi ütközet után Ferdi
nand, és Zápolya királyok változó szerencsével küzdvén a 
magyar korona birtokáért; de a törökök is gyakran átcsapván 
e vidékre, Gölnicz várost gyakori zaklatás érte, minek kö
vetkeztében e város elvesztvén kiváltságait, és szabad királyi 
bányaváros ne vét, függő állapotba jutott. Ezért, jóllehet János 
király 1527-ben védlevelet adott ki Gölnicz régi kiváltságai 
épen tartására; mindemellett Ferdinand király felségsértés 
miatt Gölnicz és Szomolnok mezővárosokat más fekvő birto
kokkal együtt még ugyanazon évben bethlenfalvi Thurzó 
Eleknek adományozta. (N . R . A. 207. cs. 24. sz. — 452. 
cs. 20 . sz.)
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Ezen időn tűi a magyar haza iránti szolgálataival bokros 
érdemeket szerzett Thurzó család maradt 1538-ig Gölnicz 
mezőváros birtokosa; mivel az utolsó Thurzó ivadék Mihály 
1636-ban gyermektelenül halálozván meg, e család is kihalt. 
Ezért nem lesz érdektelen e birtoklásra vonatkozó némely' 
adatok megemlítése. — Jelesül 1550-ben kelt a nyitrai káp
talan jelentése Thurzó János megidéztetéséről, mivel e hatal
mas főül· erőszakosan elfoglalta Gölnicz várát mellékleteivel és 
Stosz birtokot, melyet gróf Thwrzó Elek a menedékszirti („La
pidis refugii“) kolostor szerzeteseitől örökösen vett meg, jól
lehet nem tartozott a Báthory András által neki átadott Sze- 
pesvárhoz, a királyi tábla elé ugyanazon Báthory András, és 
ennek neje Anna, az említett néhai Thurzó Elek leánya, és 
ormosdi Székely Magdolna, előbb Thurzó Sándor, ennek 
halála után Pernstein János özvegye, mint első férjétől nem
zett Erzsébet leánya gyámja által indított igénypörben. (N .E .  
A . 1001. cs. 6 . sz.)

1558-ban Gölnicz mezőváros földesura, bethlenfalvi gróf 
Thwrzó Szaniszló volt, Thurzó Elek fia, Kristófnak pedig 
fivére. Thurzó Szaniszlónak Gölnicz polgárai térítvényt adtak 
arról, hogy őt földesurokul elismerik, s mindenben engedel
meskedni fognak neki. Ugyanezen évben gróf Thurzó János 
végrendeletileg a fentnevezett Thurzó Szaniszlónak hagyo
mányozta az Erbstollenben, és Gölniczen létezett bányákat. 
1578-ban Thurzó Szaniszló és Elek fölmentő és megnyugtató 
okmányt állítottak ki gróf Salmis Gyula és ennek Thurzó Er
zsébettel nemzett leánya Anna számára az iránt, hogy való
sággal átvette több várra, ezek között Gölnicz mezővárosra, 
s ennek szétdült várára; valamint Szomolnok mezővárosra 
is vonatkozó valamennyi okiratokat. — 1579-ben gróf Thurzó 
Szaniszló gróf Salmissal egyezkedést kötött a többi között 
arra nézve, hogy a gölnicziek, kik régi jogaik és szabadal
maik védelmeért esedeztek a krasznahorkai lakosok ellen, 
bányáikat helyreállítsák, és Zakarfalva  (talán Szakai) hely
ség jizedét azontúl is az akkori gölniczi lelkészeknek, és utó
daiknak szolgáltassák ki. (U. o. 286. cs. 49. sz. — 451. cs. 
18. sz. — 505. cs. 2. sz. — 696. cs. 1. sz. — 653. cs. 1. sz.)

A Thurzó család magvaszakadta után a Szepes várhoz 
tartozó javakat a szepesi főispáni méltósággal együtt a gróf
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Csálcy család örökölte. Ugyanis III. Ferdinand 1638-ban 
kelt üj adománylevele nyomán keresztszegi gróf Csáky István 
iktattatott be törvényesen, a jászóvári hiteles hely jelentése 
szerint, ezen fekvő javak, tehát az ezekhez tartozott Gölnicz 
mezőváros, és Szepes vármegyei Prakendorf puszta birtokába 
is. — 1693-ban ugyanezen gróf Csáky István Gölnicz mező
várost Matyasovszky László szepesi prépostnak zálogosította 
el 10,000 forintért, ez viszont Szirmay Istvánnak adta zálogba 
ugyanazon pénzösszegért, ki még 1711-ben is Gölnicz mező
város kétségkívül ideiglenes birtokosai közt fordul elő. —  
1700-ban Lipót király Gölnicz mezővárost Szomolnokkal, 
Svedlérrel, és Stoszszal együtt, mint az ezüst-, réz- és sóbá
nyákhoz tartozó, s a nagybányai pénzverdéhez csatolt helye
ket a katonaszállásolástól, fuvarozástól és előfogatadástól 
mentesítettnek és kiváltságoltnak nyilvánította. — Végre
1708-ban Eákóczy Ferencz az eperjesi Igazgatósághoz azon 
rendeletet küldte, hogy Gölnicz mezővárost, és Koissó Szepes 
vármegyei helységet Bácsmegyei Adám kezeiből saját kormá
nya alá vegye át. (77. o. 364. cs. 45. sz. — 368. cs. 6 . sz. — 
1440. cs. 11. sz. — 1491. cs. 8 . sz. — 1585. cs. 17. sz.)

A Gölniczen hajdan létezett, s jelenleg létező egyházi 
épületekről, és szerzetes házakról igen kevés elmondani va
lónk van. Mert az utóbbiakra nézve csak egyről van tudo
másunk. E z:

A hithirdető, vagy sz. Domonkosrendi szerzetesek
társháza.

A sz. Domonkosrendi, vagy hithirdető szerzetesek Göl
niczen 1288-ban épült társháza alapítójának neve ismeretlen. 
Csak annyit találunk felőle Wagnernél (Analecta Scepusii 
II. 9.) följegyezve, hogy 1288-ban épült a draveczi, valamint 
a gölniczi, és <perjesi kolostor is, s a legelső nagy hírre jutott. 
— Hogy pedig az itt említett gölniczi klastrom a döméséké 
volt, arról Ferrarius tanúskodik „a dömések magyarországi 
tartománya eseményeiről“ (IV . R . IX . fe j .)  czimü munkájá
ban melyben baseli Riech Jakabnak, a Lénárt mester által 
megújított dömések magyarországi tartománya vezérfői Hely
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nőkének Umbert atyához, a kassai társliázbani tanárhoz inté
zett azon meghagyást tartalmazó levelét idézi, hogy Umbert, 
míg őmaga visszatérend Magyarországba, a nevezett Lénárt 
által végrehajtott javítástól netalán eltért társházakat, ha 
ilyenekre találna, mint a gölniczi társházról hallatszik, a szer
zetes élet hajdani fegyelmére szorítsa.

Mily viszontagságon ment azonban e több századon át 
fennállott dömés társház, s mikor sztínt meg, föl nem derít
hető ; annyi mindazáltal bizonyos, hogy a kolostor némi 
nyomai most is észlelhetők, miután az utcza, melyben létezett, 
jelenleg is kolostor-utczának neveztetik. ( Sebem. Cleri Rosu. 
1836. 126. 1.)

A jelenleg Gölniczen létező templomok közt első helyen 
említendő az ősrégi s nagyszerű ,,Nagyboldogasszonyról“ ne
vezett plébániatemplom a plébániával együtt, mely már 
1397-ben a püspöki hatóság alól kivett plébániák közé sorol
tatott; továbbá megemlíthető a Szent Kereszt 1760-ban völgy
ben épült kápolnája, és az 1827-ben Czehisben emelt keresz
telő sz. János kápolna. A plébánia védura a gróf Csáky csa
lád. (U. o. 114. I.)

5. §.

H A N G 0  N Y.

Remete sz. Pál szerzetesei sz. Annáról czímzett
társháza.

Gömör vármegyében Rimaszécs mezőváros közelében 
dél felé a Hangony csermely mentében jelenleg is létez 
Alsó- és Felsö-Hangony nevű két szomszéd falu, hol hajdan 
remete sz. P ál szerzeteseinek társháza volt, melyet „sz.Anná- 
rólu czímzett templomával együtt 1368-ban Hangonyi Lázár, 
és ennek fia Domonkos alapítottak. Ezen társház birtoka vala 
Balázsfölde falu, jelenleg puszta, Gömörben. E birtok felét 
Lipolcsi Miklós ajándékozta nekik, felét pedig 1418-ban saját 
pénzükön vették meg. (Benger. Chronot. V .fe j.  L l. sz.).
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E kolostor viszontagságai ismeretlenek; de mivel 1567. 
már az elpusztult kolostorok közé Boroztatott, kétségkívül a 
hazánkra a XVI. században sülyosult szomorü viszonyok 
közt pusztult el. Ezért 1567-ben a Pálos Rend vezér föperjele 
Péter, és a jjatakújhelyi kolostor perjele Imre a hangonyi 
kolostor minden fekvő birtokát Balázsfölde pusztával, és a 
Barátbegyi szöllődombon volt szellővel együtt Choltói Basá
nak 200 magyar forinton, ez pedig rimaszécsi Szécky Tamás
nak ugyanezen szőllőt 65 magyar forinton adta el örök áron. 
(Aeta Conv. egyetlen cs. 1. és 2 . sz.)

6. §.

H Á R O M H E G Y .

A pálosok „boldogságos szűz Máriáról" nevezett
kolostora.

A pálosok háromhegyi „ Boldogasszonyról“ czimzett társ
háza Ivanovics pálos atya jegyzetei szerint 1383-ban alaplt- 
tatott; de alapítójának neve nem jutott az utókorra; sőt még 
aziránt sem egyeznek meg az írók, hol létezett; mert annyi 
bizonyos, Háromhegy nevű hely már régóta megszűnt, mert 
egy földirati névsorban sem földül elő. Azonban Háromhegy 
helyett Mdrtonyi helység emlittetik, melynek közelében e 
társház létezett volna. Mivel azonban Magyarországban több 
Mártonyi nevű hely van, némelyek e Mdrtonyi helységet, 
mely fölött e kolostor állott, Abauj vármegyében keresik; 
de helytelenül, mivel Abaujban nincs hasonló nevű helység. 
Mi tehát Pazmán nyomán a pálos rend régi Jegyzőkönyvét 
követve azt állítjuk, hogy c tavsház Szendrö fölötti Mártonyi 
falu mellett Gömör vármegyében létezett, jóllehet e két hely 
mindenike, alkalmasint az egymással határos vármegyék ős
régi határjavitás és változtatása folytán, jelenleg Borsod vár
megyéhez tartozik. (Bunger. Chronot. V. fe j. L II . sz.)

Ezen társház birtokviszonyait nyomozva, azt találtuk, 
hogy 1400, midőn a palos rend évlapjain legelőször fordul
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elő a hárombegyi kolostor említése, Kelcsen Miklós e társház
nak némely Borsod vármegyében fekvő birtokokat adományo
zott. — A rövid kivonat szerint Mdrtonyiban e társház 7 egész 
telket birt. — 1480-ban Vajdai György, és ennek neje Vero
nika 3 az Alacska  mezőváros határában volt Gyergyámos 
szöllőhegy^n Borsodvármegyében birt szőllejöket ajándékoz
ták a társháznak. — Ered. a jászóvári hiteles hely függő pe
csétjével. (U. o. — Acta. Conv. egyetlen cs. 1. sz.)

A XVI. században e társházat is alkalmasint a hango- 
nyi kolostoréval hasonló sors érte, midőn a szerzetek elüzet- 
vén kolostoruk pedig üresen maradván, birtokai magánosok 
kezeire jutottak. — így 1567-ben bizonyos Baktay  Gergely 
említtetik, Va Mártonyiban létezett jobbágy telek birtokosául, 
kinek leánya néhai Fuló  Antal özvegye, azt Panka  Péternek 
adta el. — Azonban még 1649-ben is tiltakozott a pálos rend 
vezér főperjele Vánoviczi Horváth István ellen, ki egy Már
tonyiban volt, a háromhegyi kolostorhoz tartozott birtokrészt 
adott el Vathay Istvánnak. ( Acta. Conv. egyetlen cs. 3. és 6 . sz.)

7. §.

H Á R S K Ú T  (MELLEI FONTIS).

Boldogasszonyról czímzett cziszterczita apátság.

H árskút — Tornavármegyei, Gömör vármegye határán 
Krasznahorkától egy negyed mértföldnyire eső — helységben 
hajdan csiszterapátság volt, mely az irók állítása szerint mel
lei fon tis  néven templomával együtt már 1141-ben alapitta- 
tott; a Hárskút név az e helyütt magánosán állt kút körül 
bőven tenyészett hársfáktól ragadt reá, melyek legtöbb méz
anyagot tartalmazó virágait a méhek igen szeretik, s innen 
keletkezett latin: mellei fontis- (mézkút) neve.

Azonban ez apátság keletkeztéről, viszontagságairól, s 
elpusztulásáról sem a Rend évkönyvei, sem hazai íróink nem 
szolgáltatnak adatokat, hacsak az egri érsekmegyei levéltárban
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nem lennének némely ez apátság viszonyaira vonatkozó jegy
zetek föllelhetők ; miután Czinár Mór pannonhalmi főapátsági 
könyv- és levéltárnok azt állítja, hogy ez apátság okiratai, s 
más irományai biztosság végett az egri érsekmegyei levéltárba 
tétettek le.

Egyébiránt bizonyos, hogy ez apátságot is vagy a török 
uralom, vagy az uj hit hívei pusztították el. Azonban romjai 
még a múlt század végén látszottak, de azóta a hárskúti lako
sok széthordták azokat házaik építésére, csak az egy templom 
maradt épen, s jelenleg plebánia-egyházül használtatik. A 
mohácsi ütközet után a lutheránusok foglalták el e templomot, 
és egész 1662-ig bírták ; ekkor azonban a katholikusok vissza
foglalták sajátjukat, s a katholikusok első plebánusa, később 
egri püspök, Telekessy István kiengesztelvén: keresztelő sz. 
János emlékezetére avatta föl azt Istennek. A plébánia kegy- 
és védura a gróf Andrásy család ; az apátság czime pedig 
érdemes egyházi férfiaknak adományoztatik. (Czinár. II. 103.)

8. § .

J Á N O S I .

Keresztelő sz. Jánosról nevezett sz. Benedekrendi
apátság.

A Kishont vármegyében Rimaszombat közelében fekvő 
Jánosi pusztán egykor keresztelő sz. Jánosról czímzett sz. 
Benedekrendi apátság létezett; de alapítója neve, alapítta- 
tása, s elpusztulása kora föl nem kutatható; bizonyos azonban, 
hogy már a XIV. században létezett; mivel apátja mind 1397. 
mind 1629 ben, az esztergomi érsekmegye joghatósága alá 
tartozó apátok közt említteiik, minthogy e vidék még nem 
volt az esztergomi főmegyéből kikeblezve, s rozsnyói püspök- 
megyévé alakítva.

Ez apátság nevezetesebb viszonyai közöl Péterffy em
líti, hogy Rimaszombat mellett malma volt, melyben utolsó

HOPP. E G fH . íNTl':Z. - -  fi.
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apátját a molnár meggyilkolta, mi a XVI. század eseményei 
közt nem csak ez egyszer, hanem más egyháziakkal, kivált 
szerzetesekkel is megtörtént.

A közel múlt században még látszottak a nagyszerű 
monostor alapjai, s ezeken a kálvinisták által templomúl hasz
nált kápolna, valamint a monostor majorsága romjai is a Rima 
folyó meletti halmon. — Az apátsági négyszögkövekböl épült 
két tornyú templom jelenleg is megvan, melyben 1723-ban 
Hornig Miksa iktattatott be ez apátság czimzetes apátjául. 
( Czinár. 1. 265, — Schem. Cleri Rosti. 1836. 40. I. — Eccl. 
Cam. 22 . cs. 4. sz.)

1). §.

j  A s z ó.

Kér. sz. Jánosról czímzett prémontréi Kanonok
rendi Prépostság.

Hazánk jelenleg is virágzó prépostságai egyike a Jászói 
prémontréi Kanonokrendi Prépostság Abauj vármegyében. E 
prépotság a Kassától három mértföldnyire fekvő Jászó mező
város mellett van, s mind régisége, mind nevezetes esemé 
nyei, mind a természet javaival megáldott területe miatt 
nevezetes. Mert már a tatárjárás előtt alapittatott keresztelő sz. 
János emlékezetére, s eleinte a nagyvárad foki sz. István vér
tanú egyháza fiókja vala, 1294-ben pedig a Morvaországi lu- 
cei apát joghatósága alá jutott; alapítójáúl egyik magyar 
királyt, de nem tudni melyiket, tiszteli. (Annál. Ord.)

A tatárok Jászót is földülván, ez alkalommal a prépost- 
ság kiváltságlevelei, s többi írott okmányai elégtek. IV. Béla 
király tehát, Albert prépost kérésére, az előbbi királyok által 
engedményezett kiváltságait 1255 ben kelt oklevelében újra 
megállapította, s öcscse Kálmán Halics vezérének a leégett 
monostor fölépítésére fordított bőkezűségét, valamint Pohyu 
(Pocheg?) Monejkeldi (Monaj), Nyesta, Perecse (Abauj-), 
Jeszte Gömörvármegyében keblezett földeknek, Kálmán által
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a prépostság javadalmazásául történt adományozását megerősí
tette, valamint az Aha törzsből származott Izsák által ugyan
csak a prépostság részére történt Mihluk major adományát is 
helybenhagyta, végre ezen adományokat saját maga részéről 
Noé ? Saul ? és Endre Gömörvármegyében volt földekkel toldta 
meg. Ezenkívül Béla király a monostor népeitől a királyok 
számára beszedetni szokott gyűjtéseket a monostornak aján
dékozta, a prépostság alapítványi jobbágyait a vármegye ha
tósága alól mentesítvén, az egy prépostot hatalmazta föl 
minden főben járó vétség megtorlására, vagy a vétkes föl- 
mentésére. Továbbá a társbáznak hiteles hely, és nyilvános 
levéltár tarthatási jogot adott, végre a Jászón alapított sz. 
Mihály egyház adományozási jogát a társháznak engedte.
IV. Béla király ezen okmányát 1494-ben II. Ulászló, 1539-ben
1. Ferdinand királyok is megerősítették. Czhiár. II. 23. I. — 
Eccl. Cam. 42. es. 14. sz. a.)

1263 ban IV. Béla király megsemmisítette az ifjabb 
király István állal Zsúp (máskép Apáthi) Abauj vármegyei 
helység iránt a Préposttal eszközlött sérelmes cserét, és Zsúp 
helységet vissza adta a prépostnak, István király pedig e sé
relem orvoslására egy Szabolcs vármegyében létezett Kolon 
nevű halastavat ajándékozott a prépostnak. Mindazáltal Zsúp 
helység még tovább is különféle pörlekedés tárgya maradt; 
mert annak a Cháni nemesek foglalásai elleni biztosítására 
Salamon prépost 1284 ben üj határokat rakatott, két évvel 
utóbb pedig János széplaki apát újra pört indított Antal 
prépost ellen Zsúp helység birtoklása miatt, migvégre egyez
kedés utján választott bírák azt a Prépostnak ítélték oda. 
( Czinár az i. h.)

1λΑ. László király a monostor birtoka nagy területét 
Gölnicz városnak ajándékozta, azon Ígérettel, hogy a monos
tor e veszteségét csere utján más birtokokkal fogja kipótolni, 
s mivel ez ígéretét nem teljesítette, III. Endre király a mo
nostor némelyek által igényelt véd- és kegyúri jogát, mint 
régente volt, a királynak tartotta föl *) a prépostság jobbá

« . fÁtíZQl  PREMONTREI PRÉPOSTSÁG.

*) A királyi kegy- és véduri jog soha sem volt gyakorlatban, 
csak I. Lajos király vette azt igénybe, midőn 1350-ben az osztrák 
herczeg kivánatára több rendtagok tiltakozása ellenére, II. Miklóst

a*
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gyait pedig a kerületi bírák, és ezek hivatalnokai hatásága alól 
oly terjedelemben mentesítette, hogy ott adót szedni, s meg
szállni ne merjenek, a monostornak pedig megengedte, hogy 
újonnan szűk eb b határok közé szorított földjein található 
mindennemű erezet (az ezüstön kivtil) bányászoknak bérbe 
adhasson, s a szokott részt szedhesse, s a Tarov (?) faluban 
régóta szedetni szokott adót végre templomok javítására a mo
nostornak adományozta. (N . R. A. 1235. rs. hl), sz.)

Miután továbbá Károly király is 1332-ben a prépostsá.y 
földei nagy részét elvevén, Szomolnok városnak adta; Lajos 
király 1358., és 1364-ben a monostor kármentesítésére a mo
nostornak minden annak alapítványi határai közt föltalálandó 
ércznemekre vonatkozó korlátlan bányajogot adományozott 
mindenkorra, s ez adományozást 1430. Zsigmond király is 
helyben hagyta. (U. o. 1109.cs. 15.sz. — Anal. Scepus. I. 210.)

Egyébiránt a királyok által engedményezett kiváltságo
kon, s kedvezéseken kívül, a prépostok is különféle kedvez
ményeket s kiváltságokat engedtek, különösen a prépostság 
népei szaporítása végett, ezeknek. így Albert prépost meg
engedte 1244-ben, hogy Keresztelő sz. János egyháza népei 
minden egész házhelytől sz. Márton évnapján a város mér
téke szerint telekadóul három nehezék (pondus) ezüstöt fizes
senek ; ellenben akár vétel, akár irtás, akár bármely más 
módon szerzett szö'leik- s földjeiktől semmit se tartozzanak 
fizetni, mindenik malom  pedig egy házhelyet terhelő adót 
fizessen; szintúgy az asztalosok, bognárok, vargák, pékek, 
mészárosok, tímárok, s ezekhez hasonló kézmíívesek, kik 
bérben laknak, éveukint 12 dénárt szolgáltassanak be a-mo
nostornak. Továbbá két ünnepen, úgymint : sz. Mihály

nevezte préposttá. 11. Ulászló király uralkodása közben e véduri jog 
megváltozott, uiinthogy θ király azt 1508 ban György pécsi püs 
pöknek adományozta oly kikötéssel, hogy György püspök halála 
után c jog i'a*»« városra szálljon; de Kassa város oly tartózkodva 
használta e jogot, hogy a prépostválasztásba soha sem avatkozott. 
(Czmár az i. h. 27. l.j  — Azonban ugyanazon Ulászló király már 
1512 ben a prétnontréi kanonok rendnek szabad prépo>tválasztási 
jogot engedményezett. (Ecd. Vám. irreg.J, míg ezen mindig- a Rend 
kebeléből történendő választás 1776-ben Sauberer András prépost 
részére kiadott királyi kiváltság nyomán állandóstttatott. (Lib. li. 
Ecet. VI. 346. ez.)
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főangyal, és Karácson ünnepén mindenikök tehetségéhez 
mért illő ajándékkal tartozzék a monostort megtisztelni. Ke
resztelő sz. János éviinnepén az egész helység egy berbécset, 
egy üveg sert, s minden házhely egy kalácsot adjon a kolos
tornak ; az időnkint óhajtott papot közösen választhatják, s 
papjuk tizedét a németek szokása szerint a szántóföldeken 
hagyják. — E kiváltságlevelet 1295-ben Vigand prépost, és 
az egész társház megerősítette. (Czinár I. 24. I.)

1394-ben János prépost a szomszéd Somogy helységben 
tartózkodott Mária királynétól Jászó mezőváros részére Ke
resztelő sz. János születése évnapjára, és az ezt megelőző na
pokra éveukinti vásártarthatási szabadalmat eszközölt ki 
ugyanazon kiváltságokkal, minőkkel a szabad királyi váro
sok szokták országos vásáraikat tartani. ( (tód. d ifi. X . 2 . 
Htő. f . )

Mindezen, a még több hasonló kedvezmények daczára, 
melyekkel a monostor jászói alattvalói. elhalmoztaítak, ezek 
makacs szellemüktől sarkaltatva, nemcsak az engedelmes
séget tagadták meg földesurok iránt, hanem nyílt lázadásra 
veíemliltek. Mert midőn Péter prépost 1421-ben halastavat 
akarván szervezni, és malmot építeni, a jászóiakat kézi mun
kára szólította föl, ezek még Zsigmond király parancsainak 
is ellenük szegültek, annyira, hogy Szaniszló prépost biztosí
tani akarván magút alattvalóinak, kik néhány prépostot saját 
inkában öltek meg, további garázdálkodásai ellen, váracs 
nem létében, szükségesnek látta, saját lakát és a prépostság 
épületét kő-, vagy faépítményekkel váracscsá alakítani, tor
nyokkal, falakkal, és védbástyákkal megerősíteni, ezért 
kényszerült Zsigmond királyhoz folyamodni engedélyért, ki 
143(1-bun a prépostságuak várrá alakíthatását megengedte, 
azon meghagyással, hogy az alattvalók e munkában segély- 
nyújtásra szón itassanak: de a lázongó alattvalók sehogy sem 
akarván földcsűrök parancsának engedelmeskedni, új vizsgá
lat után, csak királyi tekintély által valamik n szükséges kézi 
munkára szoríthatók. (Czinár az i. h. 25. I.)

A jászóiakat ezen konok ellentállási merényleteikre leg
inkább Szepsi mezőváros lakosainak gonosz példája csábí
totta. Mert ez utóbbiaknak megengedvén P ál prépost, hogy 
szöllőhcgyet alakíthassanak bortermelésre, s 1330-ban szántó
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földeket is adván nekik, szerződésileg minden terméstől! 
tized, továbbá bizonyos mennyiségit bor, fejórposztó, s a tem
plom és monostor világítására szükséges világitó szerek szál
lításának kikötése mellett, e tartozásaikat több ideig pontosan 
lerótták; de Tamás prépost hosszas betegeskedése folytán 
senki sem figyelmeztetvén a szepesieket szerződésileg elvál
lalt tartozásaik lerovására, ezek minden további fizetést vég
kép önkéntesen megszüntettek, sőt 80 évi folytonos küzdel
mek után László nevű lelkészük izgatása következtében még 
a pápák által a daczoló lakosok ellen kihirdetett kiközösítés! 
Rendeletet is megvetvén, a Rozgonyi családhoz tartozó földes - 
urak segítségében bízva, annyira elvadultak, hogy 1442 ben 
nem iszonyodtak Péter prépostot meggyilkolni akarni, a 
monostor perjelét is súlyosan megsebesíteni. Ezen zavargá
soknak végre I. Mátyás király azzal vetett véget, hogy János 
prépost a jászóiaknak annyi év folytán megtagadott tartozá
saikat elengedte, a $ze,psiek pedig, helyreállíttatván a hűbéres 
földek hajdani határai, a törvényes szerződés megtartására 
szorittattak. (U . o. 26. I.)

1648-ban a királyi biztosok védlevelet adtak ki Jászó 
mezőváros vámszedői ellen, melynek értelmében meghagya
tott nekik, hogy a jászói lakosokat, hajdani kiváltságaik sze
rint, áruikkal minden harminczadvám, vagy más fizetés köve
telése nélkül szabadon hagyják ki s bejárni a városba. (N .R .  
A. 65. cs. 12. I.). A bor- és sermérhetési szabadalomról semmi 
bizonyost sem tudunk, csakhogy a Jászón nemes udvarhelylyeí 
birt hethesi Pethe László, ki ez udvarhelyét 1617-ben hitve
sének Kapy Annának hagyományozta, 1611-ben e jog ellen 
tiltakozott. (U . o. 1037. cs. 21. 23. II. — 1638. cs. 33. I.) — 
Jászó mezővárosban Szegedy Ferencz egri püspöknek is volt 
háza, melyet azonban e püspök 1675-ben unokahugának, 
P ataky  István hitvesének hagyományozott végrendeletében, 
(V . o. 1055. cs. 28. sz.) —  A Jászóiaknak nem kedvező in
tézkedés volt a bányamtivelési-e vonatkozó azon a monostor
hoz 1735-ben intézett királyi réz-, és más a monostor javain 
kiásott ércznemüektőli, részfizetésre vonatkozó intés, hogy míg 
ez Ugybeni kiváltságaikat ő Felsége a király újra meg nem 
vizsgáltatja, a szomolnohi érczkezelö hivatalnak szolgáltassák 
be elöleges megvétel végett. (U . o. 1062. cs. 11. sz.)
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A prépostság birtokviszonyait tekintve, birtokai régi 
szokás szerint a régi Jászóvár járulékainak tekintettek, s innen 
keletkezett „a jászóvári prépostság“ nevezet. így 1391-ben 
Zsigmond király, minthogy Gady Péter fia László e várat 
mellékleteivel együtt önkint föladta, és a királynak szolgál
tatta át, ennek és örököseinek adományozta a csere utján 
királyra és Ilsvai Euszták királyi udvarbiróra szállott Borsod 
vármegyei Aranyos, és Stringh ( f )  helységeket az említett 
Jászóvárért szintén cserébe a szavatolás kötelessége mellett, 
vagy ha ez nem sikerülne, más hason értékű birtokot. Hitel. 
(N . R. A . 683. cs. 22. az.)

Az 1512-ben tartott határjárás szerint a prépostság bir
tokaihoz tartozott: Dtbröd, Alsó és Felső Métáén seif, Mind- 
szent, és Rudnók helységek Abauj vármegyében.

1642-ben Zákosith György kinevezett egri püspök 
a püspökség javadalmához csatolt jászóvári prépostság 2000 
forintnyi jövedelmének nevendékek tartására fordítható jöve
delméről szóló térítvényt adott a prépostságnak, azon kikö
téssel, hogy a Jászó mezővárosban létező kastély ptisköki 
lakul, szükség esetében pedig a kanonokok menhelyeül szol
gáljon.

1685-ben a szepesi királyi kincstári hatóság Iglódy 
Mihály ugyanazon kincstári hatóság hites jegyzőjét küldte ki 
biztosül, hogy a jászóvári prépostság valamennyi Horváth 
György prépost hűtlenség! vétsége miatt, s halála következ
tében a királyi kincstárra szállott birtokait lefoglalja.

1772-ben Horváth-Mladosovics Istvánnak Gáva Szabolcs 
vármegyei helységben birt valamennyi ingó, és ingatlan javai 
vissza adattak a prépostságnak. (N . R . A . 1381. cs. 18. sz. — 
Lib. Ee. Eccl. VII. köt. 304. sz. — N . E. A. 1068. köt. 29. sz. 
— 1260. cs. 22 . sz.)

A jászóvári prépostságnak a mohácsi vész után a refor
matio mindenüvé terjedése miatt számtalan zaklatással, s kü
lönféle viszontagságokkal kellett küzdenie. Mert utolsó szer
zetbeli prépostja Ollasyma, 1552-ben bekövetkezett halála 
után, ki kanonok társaival gyors futással kényszerült mene
külni, a prépostságot Draskovich Györgytől fogva majd egy
házi, majd világi férfiak bírták. Draskovich prépost ugyan 
kieszközölte, hogy a Tornallyai János által 1519-ben sz. Anna
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tiszteletére alapítványul kijelölt Jdszóújfalu  (máskép Js'ová- 
csan) a prépost számára királyi megerősítéssel biztosíttatott, 
mindazáltal a prépostság 1568-tól egész 1570-ig 4000 arany 
forintban a Csanádi püspökre Íratott át élete tartamára. 
Scardelati Dudich András pécsi püspök, s 1564 ben jászóvári 
prépost alatt Thurzó Szaniszló, szepesi gróf erőszakosan el
foglalta a prépostság bányáit, és kohóit. — Bornemisza Ger
gely váradi püspök pedig, ki mint jászóvári prépost 1583-ban 
halt meg, megszorulván, Pnszta-Kéreh, (máskép Prépostjaidé) 
pusztát Móricz Lőrincznek adta.

Az 1587-ben jászóvári préposttá nevezett betessi Petk* 
Márton 1599-ben lett utódja Mikáczy Miklós a prépo8tságo1 
hetessi Pethe László királyi tanácsosnak engedte át; ez pedig 
eladta azt gercsd Ferencznek, sztropkói bárónak. Ekkor 
ismét Bethlen Gábor 1621-ben Jászé-Mindszeut helységet do- 
manoveczi Zmeslcál Jaroslávnak, 7 bányaváros kamara gróf
jának, és saját tanácsosának zálogosította el 3000 forintban ; 
de a prépost is, hogy ne legyen Belliimnél kevesbbé igazság
talan, több telket, i623-ban pedig Alsó-Novay falut 30uü 
forinton szintén elzálogosította gönezi fízabő Györgynek, va
lamint 1631-ben a Marvssy András és János által Jászón birt 
nemes udvartelket is Pyhér János egri püspökre, és atyja 
fivéréről unokaöeseseire Pyhér Ferenczrc s János 600 
forinton Íratta át zálog czimen, kiktől azt l.osy Imre, a font- 
nevezett Pyhér püspöknek az egri püspökségben utódja, 776 
forinton vette meg. (Czinár 11, 29 l. - -  Lib. Reg. Bed. I. 71. 
és 141. I. — N. R. A. 1718. cs. 1. sz.)

Jobb napokra viradt a jászóvári prépostság erdödi gióf 
l ’álffy Nándor az egri püspöknek 1679-ben történt jászóvári 
préposttá neveztetése után; mert a rablók által elfoglalt pré- 
postságot fegyveres erő segítségével régi fényébe vissza
helyezte, és a prépostság népeinek kiváltságlevelet eszközölt 
ki. Tököly ugyan 1685-ben Jászót a prépostság javaival 
együtt elfoglalván, saját kincstára birtokába jutottnak nyilvá
nította ; de Fenessy György egri püspök 1686-ban préposttá 
neveztetvén, a leégett, és szétrombolt várat saját költségén 
helyreállíttatta, a prépostság birtokait azoktól, kikre zálog 
fejében átírattak, visszaváltotta, templomát pedig alapjából 
újra építtette, s a jászói kórházat is bőkezüleg segítette és igy
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a prépostság helyreállításában szerzett érdemei bokrosak.
( Czindr u. o. SO. I.)

I. Lipót király 1697-ben a jászói Fenessy György által, 
s a leleszi Benkovies Ágoston, nagyváradi püspök által birt 
prépostságok iránt azt rendelte, hogy akkori birtokosaik ha
lálozása esetére lefoglaltatván, minden járulékaikkal együtt, 
Schóllinger Ferencz, az alsó Austriában létezett pemeld pré- 
montréi prépostság Főpapjának, és törvényes utódainak adas
sanak át, minthogy hadi költségekre e prépostságoknak visz- 
szaválthatási joga léjében 230,000 forintot áldozván, ezen 
érdemeiért neki adományozta e prépostságokat. Ez adomá
nyozás következtében Schöllinger Ferencz a jászéi prépostsá- 
got, Fenessy Györgynek 1699-ben bekövetkezett halála után, 
annak jogos birtokába jutván, 1700-ban Kratoehvill Károly a 
lucei Morvaországban keblezett kauonokság apátjának adta 
át, hogy a pernekiek által roppant adósságga l terhelt pré- 
postságof e tehertől megváltsa. (Lib. II. F ed . III. köt. 248. 
SStí. II.) Ezen időtől kezdve a jászói prépostságot mind 
világi, mind egyházi ügyeiben a lucei monostor küldöttei 
kormányozták. E kormányzók egyike Miidós 1707-ben a 
föllázadt lláké 'zy  Ferencz által fegyveres erővel kényszeríl- 
tetvéu, hogy a Háköczy által Ónodon tartott országgyűlésre 
követet küldjön, bizonyos Kakas nevű rendtársát küldte el. 
Ez által felségsértési vád alá esvén, az esztergomi érsek ki
közösítette öt; de később ártatlannak találtatván, a király 
újra kegyelmébe fogadta. ( Czindr «. o. SI. I. )

Nem csekély fontosságot kölcsönzött a jászóvári pré- 
postságnak „a nyilvános levéltár, s hiteleshelyi jog“, melynek 
Czinár elsorolta viszontagságait röviden említjük. A hazánk
ban borzasztóan pusztított tatárjárás közben a prépostság, s 
vele a levéltár is elbamvasztatott; de Béla  király a levéltárt, 
a mennyire lehetett, helyreállította, Azonban 1476-ban bezi- 
thaj Magyar Balázs, a csehek elleni biztosítására, Jászót 
elfoglalta, s falakkal kerítvén be, 16 évig megtartotta. Ké
sőbb, midőn a levéltár biztosítása végett, aunak más helyre 
szállittatása iránt intézkedés történt, még nagyobb kárt oko
zott a levéltárnak Kérdd tíobis Mihály deák, a jászói egyház 
hites jegyzőjének ármánya, ki 1492-ben a káptalan pecsétje 
alatt némely hamis bevalló okmányt gyártván saját számára,
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magát saját, és fivérei nevében a király és monostor nem 
szerzetes emberei által a jászói egyház Jászó Kérek falujának 
birtokába, csalárdul beiktattatta.

A társház levéltára minden további bármily megkárosí
tása elhárításáról mind a királyok gondoskodtak ugyan leg - 
felsőbb Rendeleteikkel, mind 1618-ban az országgyűlés 
intézkedett, azt határozván, hogy a török által székhelyéből 
elűzött egri káptalan Jászón telepedjék le, s ugyanonnét vé
gezze a törvényes eljárásokat, és e végre ríj hivatalos pecsétet 
is kapott, de az egri kanonokok nem sokáig maradhattak 
Jászón; mivel Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem 1619-ben az 
ország nagy részét hatalmába kerítvén, s ez úttal Széchi 
György hadai vezére által Jászóra is reá törvén, az egy részt 
meggyilkolt, máskép börtönökbe zárt egri papokon töltötte 
boszúját, lakásaikat földúlatta, a levéltár kezelését pedig vilá
giakra bízta. Végre a XVIII. században visszahelyeztetvén a 
prémontréi kanonokrend ősi törvényes birtokába, a hazai 
törvényekben jártas levéltárnokok választattak, kiknek leg- 
jelesbike vala M olly József. Ezek a nehezen olvasható okira
tok kijavításához, ezek újra leírásához, és az ercdetiekkeli 
összehasonlításához láttak, s ezeket hitelesíttetvén, a törvény
székek előtt jogérvényesekké tették;

A Korabinszky földirati szótárában körülményesen leirt 
űj, s nagyszerű prépostsági keresztelő sz. Jánosról nevezett tem
plom fölépíttetésére legnagyobb gondot fordított az 1745-ben 
préposttá kineveztetett Sauberer Audrás, ki méltán a prépost- 
ság második alapítójának mondható. A templomot egyik ol
dalról a kanonokok lakjai, másik oldalról a főpapilak kör
nyezi. Azonban a prépostságnak 1786-ban József császár által 
rendelt megszüntetése után ezen nagyszerű templom 1792-dik 
évi augustus 19-dikén lángok martalékává lön, s puszta kor
mos falai meredeztek az égnek, míg I. Ferencz király kegye
letből vissza nem állította 1802-ben a prémontréi kanonok
rendet, s az épületek ki nem javíttattak. Ez alkalommal a 
prépostság a kassai középtanodát, és bölcsészeti tanfolyam, 
az eperjesi, és nagyváradi nagy- a lőcsei, és rozsnyói kis 
gymnásium gondozását vette át. Jelenleg azonhan Jászóvárott 
a Rend hittudományi Intézete, ujonczneveldéje, és az orszá
gos levéltár, Kassán, Nagyváradon, Rozsnyón főgymnasium
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van a Rend igazgatása alatt; Leleszen az országos levéltárt 
őrzi. Ezen kívül a rozsnyói egyházmegyében a jászói, felső- 
meczenseifi, Jászó-debrödi, Jászó-mindszeuti, s Jászó-rudnoki; 
a kassai egyházmegyében a felső-novaji, nyéstai, leleszi, király- 
helmeczi, — a szathmári egyházmegyében a kiskaposi, — a 
nagyváradi egyházmegyében a pecze-szent-mártoni, asszony
vásárai plébániákon lelkipásztorkodásban működik a Rend 
12 tagja. ( Czinár az i. h. — A  premontrei kanonokrend név
tára 1868/9.)

Jászón a prépostsági templomon kívül másik ősrégi sz. 
Mihály főangyalról nevezett plébániával már 1243-ban egye
sitett templom is van, melynek kegy- és védura a prépostság.
— E plébánia lelkésze 1680-ban Miklósy Péter vala, ki 
Túróczy Miklós Derecske Hevesvármegyében levő helységben 
volt jobbágyait a Túróczy Mihály által a jászói sz. Mihály 
templomnak hagyományozott 250 magyar forint tekintetéből 
minden szolgálat- és tartozás alól fölmentette, és az általuk 
biit földeket örökösen nekik engedte át. — Végre a mezenseifi 
régi ut felé „ Krisztus elfogadásáról“, Rudnok felé pedig 
-Boldogasszonyról“ czimzett kápolna van. (Schein. Cler. 111. I.
-  N . 11. A. 1431. cs. 3. I.)

A  j á s z ó v á r i  P r é p o s t o k  n é v s o r a :

1243— 1256. Albert. (Cod. dipl. IV . I. r. 304. I. — 
Eccl. Cam. 42. cs. 14. sz. a.)

1263. — — János. (U . o. 14. b.)
1284. — — Salamon (máskép M árk). (Czinár II.

23. I.)
1286. — — Antal. (U. o )
1289. 1295. Vigand. (Cod. dipl. V. 3. 47 ti. I.)
1 3 2 1 .------- Mihály (U. ο. V III. tí. 59. I.)
1330. 1337. 1341. 1343. 1349. Pál. (V . o. 26. I. -  

Cod. dipl. V III. 4. 278— 526. I. — IX . 1. 708. I.)
1 3 5 0 .------- Miklós. (U . o. 27. I.)
1360. 1382. János. (Cod. dipl. IX . 5. 629. I.)
1383. — — Tamás. (U . o.)
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1385. 1388. 1392. 1394. János. (U. o. 24, N. R, A. 
42. cs. 5. sz. — Eccl. Cam. 42. cs. 14. sz. a.)

1414. 1415. Miklós. (N . R. A. 52. cs. 55. sz.)
1418. — — János. (Acta Paulin, in Göncz 2 . cs. 11. 

sz. — - N. R. A. 959. cs. 6. sz.)
1421. 1422. .Péter. (Czinár 24 . 26'. 11.)
1435. 1436. Szaniszló. (Cocl. dipl. X . 7. 710. 754. I.) 
1482. — — Morei János, egyszersmind királyi Tár

nokmester.
1504. — — Chahoti Gáspár. (Act, Paul. de Göncz.

3. cs. 2 . sz.)
— Vajai László, nicomediai püspök. ( U. o.27j

1508. 1509. Pál. (Acfa Paul. in Göncz. 4. cs. 0 . sz.) 
1520. -  — Karacsondy Gergely. ( N. R. A. 504. cs.

4. sz.)
1552-ig Olasyma György, utolsó szerzetes prépost. 

( Czinár II. 29. I.)
1553. — — Draskovics György, első a világi papság

ból. (U. o.)
1564. — -  Sbardellati Dudith András, pécsi püspök. 

(Kovach. Form. Sol. styli L X X X 1 II. I.)
1583 ig. Bornemisza Gergely, váradi püspök. (U.o.) 
1587— 1591. Hetesi Petim Márton. (L . R, Eccl. 1.230.

Feel. Cam, irr eg.) .
1599. -  — Mikáczy Mikló;, ez által pedig 

-  Hetesi Retke László, világi birtokos.
(Czin. 11. 29. I.)

1613—1615. Gersei Pét hő férc néz,, sztropkói báró, vi
lági birtokos, (N . R. A. 1021. cs. '19. sz. — Eccl, Cam. irreg.)

1667. — — Pálffy Tamás, egri püspök. (X . R, A. 
1741. cs. 85. sz.)

1669. — — Szegedy Fercncz. (Lib. Reg. Eccl, / 1. 218.) 
1675. — — Erdődi Pálffy  Tamás, nyitrai püspök. 

( 11. ο. Π . 312.)
1679. — — P álffy  Nándor, egri püspök. (U. o. 11. 

412. L)
1681. — — Horváth György, corbaviai püspök, egri 

nagyprépost. (U. ο. II. 432.)
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• 1685. — — Korompay Péter, egri püspök. ( U . o . l L
608 . I.)

1686. — — Fenessy György, egri püspök. — Utolsó 
prépost a 'világi papok sorából. (U . ο. II. 575.)

1697. — — Schöllingm  Ferencz, jászói, és leleszi pré
post, első a peraeki főpapok közöl. ( Czinár I I I  248.)

1699. — — Blödeni Rajm ond, perneki prémontréi 
kanonok. (Czinár II. 30.)

1700. — — KratockvUl Károly, lucei apát, ki Schöl- 
lingen átengedése által lön préposttá. ( Uh. R . Fed. Hl. 
336. I.)

1710. — — Fromhold Miklós, lucei prémontréi kano
nok. (ü . ο. IV . 35.)

Í715, — — Unverzagt Albert, lucei prémontréi kano
nok. (U . ο. IV . 184.)

1720. — — Tesdi Károly, lucei prémontréi kanonok.
(U. ο. IV . 350.)

1745. 1751. 1769. Sauberer András, lucei prémontréi 
kanonok. (U . ο. V. 215. — Λτ. 11. A. 1246. cs. 45. sz.)

A  prémontréi kanonokrend visszaállíttatása után szerzetes 
prépostok:

1802. — — Záz András. (Czinár II. 31. I.)
—  — — Bernáth Miksa, egyszersmind leleszi, és

nagyváradi prépost. (U. o.)
1829. — — Richter Alajos, ugyanott. (U. o.)
1854. — — Répássy József. (U . o.)
1856. — — KaczvinszkyYictorVmcze.föchem.lSe^/a.)

10. § .

L O S  0  N C Z  (DE LUCENTIA).

Boldogasszonyról czímzett cziszterczita apátság.

Ezen apátság egykori helyéi ől, s alapittatása idejéről 
semmi biztos adatokkal sem bírunk, csak azt tudjuk, hogy 
Heimbius azt a „lucentiai Boldogasszony“, vagy a Vischius- 
nál előforduló „Kolostorok időtana“ szerint „fényes völgyröli“
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(de valle lucida) apátságnak nevezi. Sőt némelyek azt tartják, 
hogy 1190-ben a kalocsai érsekmegyében keletkezett, mig 
Sartorius cziszterczita író azt állítja, — nem idézvén a kútfőt 
— hogy 1198-ban alapíttatott. A kalocsai érsekmegy étöl elég 
messze a Csanádi püspökmegyében s Arad vármegyében van 
ugyan Világos nevű mezőváros, s mellette Viláyosvár váracs, 
melyet Bonfin magas hegyen létezettnek mond, s „Világos 
váracsnak“ (castellum lucidum) nevez; de e sejtelmeknél 
mindenesetre valószínűbb azok véleménye, kik a lucentiai 
apátságot a Nógrád vármegyéhez tartozó nevezetes Losoncz 
városban létezettnek állítják, minthogy a szlávok, kik Lo
soncz mezővárost lakták, a hason nevű folyamot Xwcenetz-nek 
hívták, de a szomszéd A pá th f alván világos nyomai is látszanak 
valamely hajdani monostornak.

Losoncz mezőváros kellemes, a tőle majd két mértföld- 
nyirelevő Fülek, és egy és negyed mértföldnyi távolságban lát
szó Gács várak közötti vidéken terül el. Eredetileg- Losoncz 
a Losonczi család ősfésvke vala. Mert Eszterházy Pál nádor 
„mennyei korona“ czímíi 1696-ban közzétett munkájából az 
derül ki, hogy Losonczy Lambert, sz. László király nővére-fia, 
szintén Magyarország nádora, 1128-ban Losonczon „Boldog- 
asszonyról“ nevezett templomot építtetett, mely jelenleg a 
losonczi reformátusok birtokában vau. ( Schemat. Gier. 1836. 
84. I.) — Ha pedig ez csakugyan tény, épen nem alaptala
nul következtethető, hogy Losonczi Lambert utódai a nevezett 
templomot plebúnia-egykázzá szervezvén, az említett 1198-ik 
évben apátsági egyházzá alakították. — Azonban hogy Lo
soncz a Losonczy család ősbirtoka volt, azon osztályozási 
1393-ban, még pedig 100 márka tiszta ezüst bündij lekötése 
mellett kelt okmány is bizonyítja, melyben Losoncz mező
város a család tagjai közt osztatik föl, sértetlenül hagyatván 
közös használatra a család birtokain netalán felfödözendő 
aranybányák, és érczjövedékek. (N . 11. A. 1599. cs. 20 . sz.)

Miután pedig a Losonczy c-íaládnak magva szakadt, mi
dőn Losonczy István, Ferdinand királynak kapitánya, Temes 
várában, melyet 1552-ben a keményen ostromló törökök ellen 
oly hősiesen védelmezett, végre kényszerült tisztességes ki
vonulás biztosítása mellett a várat átadni, de a hitszegő törö
kök által az adott szabad elvonul hatási biztosítás daczára
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elfogatván, s meggyilkoltatván, gyermektelenül múlt ki : a 
gntbi Ország, Balassa, ghimesi Forgách, Török, és több más 
nemes családok kaptak Losonczon birtokot. 1560-ban pedig 
Ferdinand király, mintbogy az Ország család e vidéken már 
a XVI. században az előkelőbb családok közé tartozott, új 
adománylevélben Losoncz, és Rimaszombat mezővárosok felét 
guthi Ország Kristófnak adományozta. De gróf Balassa Imre 
is 1670-ben, mint losonczi közbirtokos fordúl elő; 1689-ben 
pedig gbimesi Forgách Simon neje, Eszterházy Ágnes grófnő 
egy fél Forgáchféle malmot zálogosított el Losoncz mező
városnak 200 rénes forintért. (N . R. A . 231. cs. 26'. sz. — 
374 cs. 12. sz. — 402. cs. 31. 34. sz.)

Thúróczy Krónikája (XLVIII. fejezetében) olvasható, 
bogy Hunyady János országkormányzó 1451-ben a fíiskra  
vezér alatt hazánkba tört csehekkel csatát vívott, s ez ütkö
zetben a fíiskra  által Losoncz közelében létezett sz. István 
király kolostora falaihoz építtetett váracsot ostrom alá vette, 
s elfoglalta; azonban mindemellett a néhány magyar főűr 
árulása következtében fölül kerekedett fíiskra  seregének sok
kal nagyobb száma miatt, mielőtt megütközött volna, kény
szerült táborát odahagyni. —- Ebből ismét arról értesülünk, 
hogy Losoncz közelében hajdan „Sz. István királyról“ czim- 
zett kolostor is volt, melyről azonban, adatok hiánya miatt, 
egyedül Pázmán Péter véleményezi, midőn a „Boldogasszony
ról“ nevezett apátság birtokosainak a cziszterczitákat mondja, 
hogy az apáczazárcla volt; de nem tudható, miféle apáczáké 
lehetett? — Egyébiránt a kathoükusoknak is van „Sarlós 
Boldogasszonyról“ nevezett plébániatemploma, mely azonbau 
csak 1783-ban épült, míg a plébániaiak 1792-ben készült c l ; 
a hajdani apátság egyháza pedig jelenleg a reformátusoké, 
kik azonban azt egykori alakjából egészen kiforgatták.

n - § .
R I M A S Z O M B A T

mezőváros egyházi épületeivel.

Gömör Kishont vármegye Rima patak partján fekvő 
székhelye Rimaszombat, melyben a vármegye háza is van, de
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melynek eredetét homály födi, Istvánfalva*), Szabadka, 
Kurincz, Téhány, Gars, Tarnócz, és Möcsény helységekből 
alakült. Hajdan e mezőváros a kalocsai érsekség birtoka 
vala; de később a László kalocsai érsek, és Szécsényi Tamás, 
erdélyi vajda, közt 1334-ben kötött csere utján Szécsényi 
Tamásra szállott. Ennek azonban, 1474-ben László fia fiü 
nélkül halván meg, magva szakadt. Mivel pedig László egyik 
leánya Hedvig I.osovczi Alberthez, a másik Anna guthi Or
szág Jánoshoz.ment férjhez, ezek mindaketten megmaradtak 
Rimaszombat birtokában, míg a XVI. század közepe körül 
Losonczy István fiörökös nélkül halván el, csak két leányát, 

Annát és Eufrozinát hagyta hátra. Mert ekkor Rimaszombat 
birtoka Forgách Zsigmondra, Losonczy Anna harmadik fér
jére, s másokra szállott. De az Országh család férfiága is 
kihalt a 10. §-ban említett Országh Kristóf figyel mek nélküli 
halálával. (Gömör, és Kishont leírása 48—49. II.)

1335-ben Károly király Rimaszombat mezővárosnak oly 
szabad királyi várost illető kiváltságokat, és szabadalmakat 
adott, minőkkel Buda város birt, s az ezekre vonatkozó eredeti 
királyi Rendelet a mezőváros levéltárában őriztetik. — Az 
1450-ben Hunyady János kormányzó, és Giskra János cseh- 
vezér közt vívott ütközet után béke köttetvén, Gdskrának 
Rimaszombatban saját kastélya volt, ezért az ottani templo
mot védtornyokkal és bástyákkal erősítette meg, s erre a 
katolikusokat kiűzvén, az ott maradt lakosokat Huss eret
neksége elfogadására szorította.

1506 ban iszonyú tűzvész hamvasztotta el az egész me
zővárost, ezért II. Ulászló király 1512-ben az ottani főnemes 
urak, guthi Ország Mihály, Ferencz, és Imre, bizonyos Mekcse, 
és a város újra építésére legtöbb áldozattal járult ÍMsonczy 
István kérésére a losonczi lakosokat, és kereskedőket sorsuk 
enyhítése végett, a királyi és minden más az egész országban 
akár szárazon, akár vizen terbeiktől, barmaiktól, javaiktól, s 
áriáktól fizetendő vámtól mindenkorra mentesítette, s e kivált
ságot 1612-ben II. Mátyás, 1622-ben II. Ferdinánd, 1637-ben
III. Ferdinand királyok is megerősítették. — 1514-ben ugyan-

*) A németek Istvánfalvát Steffelsdor/nak nevezték, most pedig 
magát Rimaszombatot is „fírosz-Steffelsdorfnak“ hívjak.

ROZSNYÓI PÜ SPÖ K  \fF.OYE.
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azon Ulászló király Rimaszombat régi kiváltságait is megújí
totta. —  1549-ben Rimaszombat országos vásártarthatási 
jogot is kapott, minthogy hetivásár tarthatási joggal már előbb 
bírt, s a hetivásárokat szombaton szokta megtartani, ezért né
melyek e körülményből származtatják a Rima-szombat ne
vet. — 1601 ben rimaszécsi, és alsólindvai Szécsy Tamás, 
mint Rimaszombat földesura, a mezővárosnak pallósjogot 
adományozott, s ez adományozást 1735-ben III. Károly király 
is megerősítette.

Ugyanezen Szécsy 1612. szigorúan meghagyta Rimaszom
bat lakosainak, hogy bírójuknak engedelmeskedjenek, s a mező
városból kiszállítani szándékolt bor kivitelé" előtt figyelmez
tessék öt, nem veszi-e meg azt a község csapszéke számára ? 
az általa meg nem vett bort pedig a mezővároson kívül még a 
körülötte fekvő falukon se merjék kiméretni, végre hogy min
den ügyeikben közös egyetértéssel járjanak el. — Ezúttal 
még azt is kell említenem, hogy 1633-ban Szécsy Katalin, 
előbb Gyulafy László, ennek halála után Prépostváry Zsig- 
mond felesége is, Rimaszombat közbirtokosai közt fordul elő.

1662-ben Lipót császár védlevelet adott ki, melyben 
megparancsolta, hogy a mezőváros lakosai minden igazságos 
és törvényes, általa megerősített kiváltságaik gyakorlatában, 
ezek bármily erőszakoskodó megsértőik, nevezetesen a vám
szedők ellen a közel levő várőrségek által oltalmaztassanak.
— Ezen Védlevelet a király a nádorhoz, és a szécseni, s ér- 
sekujvári főkapitányokhoz intézte.

1669-ben a honthi főesperes a rimaszombati kerület 
feléből járó illetékeit, a katholikus plebánusokat illető negyed- 
és tizenhatot kivételével, bérbe adta 200 forintért Rdkóczy Fe- 
rencz herczegnek, gyarmati gróf Balassa Bálintnak, az Orlay-, 
és iváni Fekete családoknak s Jánosy Mihálynak. — Végre 
16'56-ban adattak át Koháry Istvánnak, és Jánosnak a 8400 
forintért Rimaszombaton nekik adományoztatott birtokrészek. 
(U. o. 50. s 51. II. — N. R . A . 492. cs. 12. sz. — 618. cs. 
7. sz. — 725. cs. 24. sz. — 938. cs. 48. sz. — 1155. cs. 28. sz.
— 1701. cs. 30. sz. — 1757. cs. 7. sz.)

1554-ben, elfoglalván a törökök Fülek várát, Rimaszom
bat közelében Szabadka váracsot építették, s erősítették meg, 
és ennek őrzésére valamint élelmezésére is a rimaszombati

R U P P. EG Y H Á Z. JNTlfiZ- —  I I . 10
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lakosokat szorították, kik az egri és budai basáknak is kény- 
szerittettek még, midőn a törökök 1593-ban a várat odahagy
ták is, élelmi szereket, és pénzt szállítani. — Akkortájt Rima
szombat mezőváros egyik felét a Koháry, másikat a Forgách 
család bírta, kiktől azonban a lakosok, 1692-től 1747-ig bizo
nyos megbatározott pénzösszeget fizetvén le, megváltották 
magukat, egyedül 630 váltó forint évi tartozással maradtak 
még hátralékban, melyet Colurg-Gotha herczegnek, mint a 
Koháry birtok örökösének, kellett fizetniök.

1697. és 1680. között a lakosok nagy részét iszonyüan 
dühöngött járvány pusztította el. Nem csekélyebb veszély 
súlyosodott e mezőváros lakosaira a XVI. század közepe tá
ján körükben is terjesztett Luther, és Kálvin vallásüjitása kö
vetkeztében a katbolikusok, és protestánsok közt kitört elkese
redett viszálkodások miatt, melyek folytán a protestánsok 
száma annyira megszaporodott, hogy még a XVIII. század 
elején a katholikusok bizonyos Varga János által a temető 
éjszaki oldalán építtetett kis kápolnából is kiszoríttattak. Az 
esztergomi érsek ugyan mindent megkísértett a zavargó pro
testánsok lecsillapítására, s a népnek az ős katholikus hitrei 
visszatérítésére; mivel hitkirdetőket küldött hozzájok, kik az 
összegyűjtött népet tanítással, és intéssel józanabb eljárásra 
törekedtek birni, s e végre ünnepélyes körmeneteket is tar
tottak ; de a nem katbolikusok közt azon bír terjedvén el, 
hogy a templomot el fogják veszteni, mindezen békés törek
vés meghiúsult, míg végre a zavargó lakosok törvényszék elé 
idéztetvén, 1771-ik évi april 9-dikén a főizgatök egy része 
több évi börtönre, másik része testi büntetésre, az egész nem 
katholikus, nagy részt református község a katholikusoktói 
erőszakkal elvett templom, iskola, és ennek jövedelme, úgy 
szintén az egyházi eszközök visszaadására Ítéltetett, nyilvá
nos vallásgyakorlatától megfosztatott, a nem katholikusoktói 
elkobzott birtok a katholikusoknak adatott át, a lelkipásztor
kodás pedig Karóba György hithirdetőre bízatott.

Az ekkép még magánházakban sem engedett vallás
gyakorlatukkal együtt kiszorított protestánsok távolabb eső 
vidékekre kényszerülvén távozni, több Ízben folyamodtak a 
királyhoz orvoslásért; de sikertelenül, míg végre II. József
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császár 1783-ban szabad vallásgyakorláson kívül saját tem
plomuk fölépítését is megengedte a reformátusoknak, kik 
1784-dik évi april 19-dikén lerakták templomuk alapját, 
1801-ben pedig, Szíjgyártó István bőkezűsége által gyámo- 
littatva, iskolát is építettek. Végre 1786-ban a lutheránusok 
is építettek maguknak a tamásfalvi lakosokkal együtt Rima
szombatban templomot, s jelenleg mindakét protestáns fele
kezet lelkésze békés egyetértésben van a katholikus plebá- 
Itussal. ( Gömör, és Kishont 5 3 —58. II.)

Rimaszombat legkitűnőbb, „Keresztelő sz. János nyalta- 
rágásáról“ czimzett temploma jelenleg a katholikusok birto
kában van, s e templom a reformatiónál sokkal előbb híres és 
népes plébániatemplom volt; mivel ezen, mint följebb emlí
tettem, Giskra János cseh vezér által 1450-ben tornyokkal 
ékesíttetett templomban leghitelesebb okiratok tanúsága 
szerint, 1462-ben, s a következő években hét lelkész végezte 
a lelkipásztori foglalkozásokat; 1550 körül pedig a főespercs 
is itt lakott hat egyházi férfiúval. — Később a protestánsok 
foglalták el e templomot a 1771 -ig használták; ezek kezei 
közt azonban annyira elpusztult, hogy végkép szét kellvén 
hontatnia, 1773-ban új díszesebb plébániatemplom épittetet 
helyette. E templomban „Sz. Antal hitvallóról“ ' nevezett 
hajdan alapittatott oltárnokság is van, mely lassankint ide 
gén kezekbe jutott. így  ez oltárnokság Gillá /yi György tin
óim választott püspöknek, és liptói prépostnak halála után 
1727-ben a Rima vizén hozzá tartozott Felső-malom nevű 
malommal együtt Ujvendégi Jánosnak adományoztatott.
1771-ben azonban ez oltárnokság is Mária Terézia királynő 
által törvényes birtokosainak visszaadatott, és a plébánia- 
hivatallal mindenkorra egyesittetett, adományozási joga a 
királynak tartatván fenn. (Schem. Cler. Rosn. 1836. 44. és 
101. II — Lib. Reg. Eccl. IV . 5Í7. I.)
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12. § .

8 Z O M O L N O K

mezőváros egyházi épületeivel.

$zomo7noZűbányamezövároS,mely Schmölnitz német nevéről 
a régi okiratokban majd Schmulnuch, majd ismét Schmulnuch- 
bdnyának mondatik, Szepes vármegyében fekszik azon min
denfelől igen magas hegység kerítette völgyben, mely Gömör 
vármegye határáig terjed. Ezen mezőváros már hajdanában 
híres volt, valószínűleg eleinte szász gyarmatok által müveit 
rézbányái miatt, a XVII. század vége felé pedig magánosok 
birtokából a királyi kincstár sajátjává lön, mely ott legfőbb 
bányafelügyelőséget szervezett.

Szomolnokot, mint a szepesi vár javai közé tartozott bir
tokot, I. Károly király 1327-ben ősi szabadalmai, és kivált
ságai állandósításával örvendeztette meg, s e kedvezményt 
1364-ben Lajos király is megerősítette; 1332-ben pedig Ká
roly király a mezővárosnak, vagyis a mezőváros új gyar
matosainak ajándékozta a város környékén két mértföldnyire 
terjedő földet, 1338-ban ismét a három Svedlér nevű falut, 
valamint Remete helység negyed részét, melyek előbb néhai 
Frank, szepesi alispán, és Szepesvár várnagya Konrád, és 
Tamás fiai Miklós és György nevű fiainak birtokai valának, 
adományozta, a határjárás megtartása mellett, a szomolno- 
kiaknak, s ez adományozást Lajos király is helyben hagyta 
1353-ban. Ezen felül 1344-ben Lörincz tárnokmester, és 
nyitrai főispán megparancsolta, hogy a szomolnokiaknak a 
fentidézett nekik adományozott Svedlér és Remete helységekre 
vonatkozó kiváltságaik Telegdy Chanád esztergomi érsek, és 
a Bebek család ellenében sértetlenül fenntartassanak. 1424-ben 
a kincstári nyeremény grófjaihoz, és kivetőihez Zsigmond 
király oly tartalmú rendeletet intézett, hogy ennek fizetését a 
szomolnokiaktól régi kiváltságaik ellenére ne követeljék s e 
rendeletet 1698-ban I. Lipót király is megerősítette. Végre
V. László király 1456-ban megengedte & szomolnokiaknak, 
hogy évenkint szabadon választhassák bírájukat. (Wagner
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Anal. Scepus. 1. 200. 203—205. II. — N. R. A. 451. cs. 20. sz.
— 452. es. 1. sz. — 295. cs. 17: sz. 1. 3. §. — 725. cs. 26. sz.
—  1752. cs. 16. sz.)

Midőn Zápolya János, mint Szepes vára, és földje örö
kös főispánja, s a Szepesvárhoz tartozott, hajdan a hatalmas 
pelsőczi Belek család által bírt javak ura királylyá lön, vetély- 
társa I. Ferdinand Fölségsértési vétségbe esettnek nyilvá
nította öt, ezért a Szepesvárhoz tartozott fekvő javakat Szo
molnok mezővárossal együtt 1527-ben bethlenfalvi Thurzó 
Sándornak adományozta. Ezentúl egy egész századon túl a 
l'hurzó család hirta e javakat, mint a következő adatok bi
zonyítják.

1552-ben az ország nádora Thurzó János részére meg
idéző okmányt adott ki Belek Ferencz ellen a Szomolnok, és 
Svedlér mezővárosokhoz tartozó erdők pusztítása miatt. Hite
les. Hasonló pörök keletkeztek 1568. 1574. és 1591-ben a 
Thurzó család, és szomolnoki lakosok közt az erdők pusztí
tása, és határsórtés miatt a Bebekek krasznahorkai várnagya 
Kétházy Pál ellen azon a gróf Thurzó Elek, és ő Fölsége közt 
létrejött szerződés következtében, melynek értelme szerint 
Thurzó bizonyos Szomolnok, Svedlér, és Krasznahorka között 
pörös földterületek használatáért a pör végleges eldöntéséig 
40 forintot tartozott évenkint fizetni, s e pénz fölvételét Krasz
nahorka új ura Szentkirályi Andrásy Mátyás jószágigazga
tója nyugtatta. Ekkép szűnt meg ez évek során át húzódott 
viszálkodás. (U. o. 207. cs. 24. sz. — 260. cs. 38. sz. — 438. 
cs. 37. sz. —· 451. cs. 18. sz. — 984. cs. 21. sz.)

1638-ban Szomolnok mezővárost több más birtokokkal 
együtt, gróf Thurzó Mihály, magvaszakadván, 85000 forinton, 
gróf Forgács Éva beleegyezésével, de csak a fiú ágra örökö
sen gróf Csáky Istvánnak adományozta. Ezen adományozást
1651-ben III. Ferdinand király új adománylevélben ugyan
ezen Csáky gróf mindkét nembeli utódaira kiterjesztette, s ez 
adományozás nyomán a nevezett gróf Szepesvára, és Szomol
nok mezővárosa, s az ottani vaskészítés birtokába 1652-ben 
a jászóvári káptalan jelenlétében törvényesen beiktattatott. — 
1689-ben gróf Csáky István, a királyi jogok Igazgatósága, és 
Mariásy család, mind Fölperesek, és az Andrásy család, mint 
Alperes, között Szomolnok, Svedlér, és Vagendriisszel mezővá
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rosok, Stelbach puszta, és a krasznahorkai uradalom határai 
igazítása közben kitört pörnek barátságos kiegyezkedés ve
tett végett.

Végre 1671-ben gróf Csáky Ferencz, és István testvérek, 
megosztván a szepesi uradalmat, és a szomolnoki bányákat 
egymásközt, a Tököly pártba keveredett Ferencz birtokrészét 
a királyi kincstár foglalta el, 1690-ben pedig a más fekvő 
javakkal kielégíttetett István gróf bányarészót is visszavette, 
sőt midőn 1709-ben a gróf Csáky család osztályos atyjafiaj 
pört indítottak a királyi kincstár ellen a szomolnoki rézbá 
nyák, és Szomohiok, Stosz, Svedlér mezővárosok visszatérítése 
végett, a királyi Tábla ítélete megsemmisittetvén, a kincstár 
nyerte meg a pört. (W agner Anal. Scepus II. 25. I. —  N. R. 
A. 826. cs. 35. sz. — 827. cs. 52. sz. — 933. es. 59. sz. — 
1041. cs. 20. sz. — 1522. cs. 17. sz.)

Szomolnok mezővárosban, melynek lakói, többnyire ka 
tholikusok, s csak kisebb részök vallja Luther tanait, jelenleg 
sz. Katalinról czimzett 1804-ben épült templom van, s mint
hogy a régi, 1310-ben épült plébániatemplomot a lutheránu
sok foglalták el, a katholikusok 1666-ban a „Szent Lélek“ 
tiszteletére avattatott templomot építették maguknak.

Az 1707-ben tartott vizsgálat szerint mindenik feleke- 
zetbeli lelkésznek a város évenkint 40 forintot fizetett, heten- 
kint 8 itcze sert, 2 font hüst, és a szentmisékhez szükséges 
bort szolgáltatott. A kápolna káplánja jövedelmeihez tarto
zott : hetenkint egy 80 itczés hordócska ser, 100 frt évdij, 
étkezésére évenkint 50 frt, melyeket az Eüblig-féle bizottmány 
még 10 forinttal toldott meg, kapott továbbá két szekér szé
nát, karácson és húsvét ünnepein egy aranyat, Pünkösd- és 
három királyok ünnepein egy tallért a szentmisékhez elégsé
ges borral együtt; végre a kántorok minden héten 10 itcze 
sert, 4 font húst, és 24 dénárt kaptak. Az eddig nevezett 
templomokon kívül van még a kórházban egy „Boldogságos 
Szűz hét fájdalm áról“ czimzett, 1830-ban megújittatott, a 
szomszéd Stoszi hegyen „Sarlós Boldogasszonyról“ nevezett 
1735-ben épült templom, végre a Királyhegyen 1805-ben 
építtetett sz. Józsefről czimzett kápolna. ( N. R. A. 62. cs. 20. 
sz. — Schein at. Cleri Rosn. 1836. 117. 1.)



III . FEJEZET.

SZEPESI PÜSPÖKMEGYE.

1. §·

S Z E P E S

Szepesvárral, és mellékleteivel együtt.

Lengyelország határain a Kárpátok tövében fekvő kü
lön, Sáros, Abaűj, GürnÖr, és Liptó vármegyék által környe
zett, negyven mértföldön tül elterült, tartományt képező Sze- 
pesség nevezetes mind a rajta letelepedett népesség, mind 
régóta meghonosult sajátságos intézményei tekintetéből.

A Szepességben letelepedett ős lakosokról semmi bizo
nyos adattal sem bírunk, noha némelyek azt állítják, hogy ős 
lakosai gólok valának, sőt Szepesség német Scyrps, és Scypx 
nevét scyr népségtől származtatják, mely Attilának a Krisztus 
után 451. évben Galliába intézett hires hadjáratában, mint tár 
sassereg vett részt, s a Duna  éjszaki tájain lakott. Később 
Szepes földjét a szomszéd Lengyelország királyai vagy főurai 
foglalták e l ; de, mint némely írók vélekednek, I. Károly király, 
Erzsébetet, László lengyel király leányát, vevén nölll, herczegséy 
czime alatt szerezte volna vissza Magyarországnak e hírneves 
tartományt. Azon gyarmatosok pedig, kikről némely irók azt 
állítják, hogy Henrik, Krakó, és Silesia herczege, megengedte 
már 1204-ben Tivadar krakói nádornak, miszerint a Poprád- 
ból kiömlő fejér és fekete Dunajecz folyók körülötti erdőben 
Theutonokat telepíthessen le, alkalmasint szászok valának, ki
ket a bányaművelésben tanúsított jártasságuk miatt II. Gejza



152 tfZEI’J fó l rÜ SPÖ K M K G V IÍ.

király (1141— 1161.) szállított e vidékre, az első magyar 
királyok pedig kiváltságokkal ajándékozták meg. (Kora- 
binszky — Bárdosy Suppl. Anal. Scepus. 5. és 30. II.)

Hazánk első alakulása, és szervezkedése alkalmával 
egész Magyarország kiszabott határok közé szorított várterü- 
letekre osztatott, melyek várispánságoknak neveztettek; e 
várterUletek várai őrizetével tapasztalt htiségti kapitányok
nak, vagy vár ispánoknak, ( comiteseknek) nevezett vitézek bízat
tak meg, kik katonáikkal a királyt hadjárataiban kisérni 
tartoztak ; a várterületek várispánságoknak neveztettek,. s az 
ily várterlilet két harmadrésze bérbirtokul zsold fejében a vár
katonák közt vala felosztva, de a vár többi népe is annyi ille
téket kapott belőle, hogy abból nemcsak elélhetett, hanem 
terheit, és adózásait is födözhette; a várterlilet egy harmad
része pedig a várispánokat, s várörüket illette. Az előbbiek 
várjobbágyoknak, az utóbbiak pedig udvarnokoknak, s vár űrök
nek (Castrenses) neveztettek. Ily, még pedig a legrégibb váris- 
pánság vára vala, a magyarok által Szepcsvárullyának, a néme
tek által Kirchdorfnak nevezett mezőváros területén már 
régóta romjaiban heverő Szepesvdr, talán ugyanaz, melyről 
Béla király névtelen jegyzője ekképir (XVIII. fej.) „Missus est 
Borsu, filius Bunger, cum valida manu versus terram Polono
rum, qui confinia regni conspiceret, et obstaculis confirmaret 
usque ad montem Tatw.(T&\r&), et in loco convenienti castrum 
construeret caussa custodiae Regni, Borsu vero, factis metis, 
reversus est ad ducem Árpád. — Dux vero Borsum in eodem 
castro comitem constituit.“

Ezen királyi vár népeinek, vagyis a szepesi nemeseknek, 
kik akkortájt 10 lándzsásoknak neveztettek, IV. Béla király 
1243-ban kiváltságlevelet adott, melyben valamennyi régóta 
élvezett szabadalmaikat, s kiváltságaikat megerősítette. E 
kiváltságok pedig a következők valának: egyikök se tartoz
zék bármely gyűjtést, vagy követelést fizetni, hacsak a gyűj
tés magokra a király szabadjaira, és minden más nemesre 
is általánosan ki nem vettetik ; a piaczokon, és udvarhelyei
ken minden adótól mentek legyenek ; a király zászlója alatt 
intézett hadjáratokra, minden négy 8 eke alá való (egyre 120 
holdat számitva) földet biró nemes egy fegyverest tartozzék 
állítani; a szepesi gróf csak lopásra, érezpénzbamisitásra, és
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tizedekre vonatkozó ügyekben biráskodhassék fölöttük, a  
kisebb ügyek tárgyalására pedig maguk választhassanak 
maguknak bírót; párbajaikat csakis a király vagy (az ennek 
személyét képviselő) szepesi várispán előtt végezzék; a szepesi 
várispán semmiféle erőszakos megszállást ne követelhessen 
náluk; ha valamelyikük fiörökös nélkül halna meg, minden 
vagyonát veje, vagy hátrahagyott özvegyének második férje 
örökölje, kire azonban a meghalálozott kötelességei és tarto
zásai is szálljanak; ha valamelyikük esküvel kényszerülne 
magát igazolni, vagy valamely vád alól kitisztázni, a hetedik 
eskü után csak 40 dénárt fizessen, végre minden elitéit a vi
dék szokása szerinti bírságot megfizesse. (Bárdosy az i. h. 
3 4 - 3 8 .  II.)

Mily kedvezményekben részesítették a magyar királyok 
a Szepességben, főleg Várallyán lakott szászokat, kiderül a 
következőkből: 1262-ben IV. Béla király megengedte Elés, 
Rynold, Mihály, Gergely, és Sváb várallyai királyi szász ere
detű szabadosoknak, hogy András rokonuknak, a szepesvári 
jobbágyok egyike fiának, földjét megszerezhessék oly föltétel 
alatt, hogy ezen, és más örökség utján bírt földjüktől a ki
rálynak évenkint megfizessék az általak ajánlott egy obon 
(két lat) aranyat.

Nevezetes azon 1271-ben kelt királyi okmány is, mely
ben V. István király a szepességi szászoknak igen terjedelmes 
szabadalmakat engedményezett, s az ezekkel járó kötelmeket 
is elsorolja, és pedig, hogy minden évben sz. Márton ünnepén 
a budai mérték szerint számított 300 gira (rnarca) aranyat 
fizessenek, s ezen évbér fejében minden más tartozástól, gyűj
téstől, és adózástól fölmentetnek, hogy a hadjáratra induló 
királynak 50 jól fegyverzett lándzsáit állítsanak, kik a király 
zászlója alatt küzdjenek, a vidékükre utazó királyt kíséretével 
együtt fényesen fogadják, és kísérjék e l ; ispánt vagy bírót ma
guk választhassanak, ki a szepesi királyi várispánnal együt
tesen bíráskodjék a tartomány fővárosában Lőcsén minden 
fölmerülő ügyeikben ; de a jelentékenyebb pörös ügyekben 
megszabandó büntetésekről, és bírságokról a várispán ítéljen, 
kit ezért két dénár díj ille t; a harmadik dénár pedig cseké
lyebb ügyekben! bíráskodásért a szászok ispánjának, vagy 
grófjának jusson; továbbá egyházaik lelkészeit maguk választ
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hassák; tartományuk határain kívüli helyre semmiféle álla
pota, vagy méltóságü ember se idézhesse őket; Virágvasár- 
napján minden évben elfogadják, és forgalomba hagyják 
menni a királyi érczpénzt, s a királyi kincstárt illető nyere
ményt tartozzanak megváltani; a piaczon vagy vételár fejé
ben minden girától évenkint egy nehezéket kapnak ; végre 
saját kerületök határai közt teljes halászati, vadászati, erdő- 
irtási, s ezeket szántóföldekké alakíthatási, úgyszintén érez 
nyomozási, és kiaknázási szabadsággal bírjanak. (U. o. 9 4 .1, 
— Anal. Seep. I. 189. 1.)

1328-ban Károly király a szepességi szászok ezen, s 
más hasonnemü kiváltságait azon kikötéssel erősítette meg, 
hogy a fennt jelzett 300 gira szinarany helyett azontúl éven
kint 1400 gira aranyat tartozzanak sz. János, és M árk  ünne
pén fizetni, mi arra mutat, hogy a lakosok száma az Y. 
Istvántól I. Károlyig lefolyt időszakban tetemesen szaporodott.

A szepességi XIII város ezen, s hasonló kiváltságait a 
lengyel királyok is, jelesül 1539-ben Zsigmond, 1578-ban 
pedig Báthory István helybenhagyták, és szentesítették. 
Ezenkívül IV. Béla király 1254-ben a szepességi szászok ese- 
dezésére nekik adományozta bizonyos föltételek alatt az álta
luk a királyi peczérektől megvett Somogy (Schmegen, Smi- 
zsan) nevű földrészt, melyet III. Endre király 1293-ban a sze
pességi szabadalmazott falvak közé sorozott, mit 1582-ben 
Kudolf király is megerősített.

Továbbá IV. Béla király Várallya mezővárosban letele
pedett gyarmatosainak adományozta 1258-ban Kohlbach sze
pességi helységet; I. Ulászló király pedig 1440-ben azon 
rendeletet küldte a szepességi szász városokba, hogy azontúl 
közös gróf ot, vagy ispánt válaszszanak maguknak, kinek szék
helye Késmárkon legyen. ( Bárdosy 61. 441. II. Wagner anal. 
Scepus. I. 222. 226. 235. II.)

Nem mellőzhető még ez alkalommal a szepesi szászok 
városjoga, vagyis azon szabványok, melyeket e szászok már 
ősidőben használtak, s a szepesi tartomány népvénei 1370-ben 
német nyelven, de régi, és nyers irálylyal közzétettek, és 
egész 1516-ig folytattak, s melyek Wagner analectáiban föl - 
lelhetők. (U. ο. I. 2 4 1 -2 6 1 . II.) '

A szepességi királyi szászok ősrégi pecsétjén e körirat
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olvasható: „SIG1LLVM * SAXONVM * DE * CIPS.“ E pe
cséten halomra épült két oszlopon nyugvó hegyes tetejű két 
elszáradt, és csonkított fa között álló ház fölött kettős kereszt 
látható. (Bárdosy. 392. I.)

A Szepessógröl általánosan elsorolni szándékolt ismerte 
tések földerítését tetemesen elősegítik azon okiratok, melyek 
az eleinte királyi, utóbb királyi adományozás réven különféle 
egyes családoknak jutott Szepesvár eseményeire, és viszontag
ságaira vonatkoznak. Ilyen azon okmány, melynél fogva kün 
László király 1278-ban Polan  szepesi várispánt, s ennek 
fivérét Ricolphot, Szepesvárnak Mack fiától Lorandtól vitózsé 
gökkel végrehajtott visszafoglalása, miatt Farkasfalva, és 
Pokaj ipajorságok adományozásával jutalmazta meg.

I. Károly király egy 1308-ban kelt okmányban elismerés
sel említi a Berzeviczi nemzetségből származott Kakas mester
nek Károly király vetélytársa, Wenczel cseh király, emberei 
által elfoglalt királyi Szepesvcír ostromlásában szerzett érdemeit.

Zsigmond király 1437-ben Rozgonyi István és György 
pozsonyi grófoknak adományozta Szepesvárt a szepesi főispán 
méltósággal, és Szepesföld 11 kerülete, évenkint 700 arany 
forintra rúgott bérével együtt, míg a királynak tetszeni 
fog. Hiteles.

1443-ban Szepesvár, Báski Péter várnagy hanyag fel
ügyelete folytán, Giskra, és cseh zsoldosai hatalmába jutván, 
a szepesi káptalan és országos nemesek jogaira vonatkozó 
okiratok elfoglaltattak, és sz. Márton templomából, hol azok 
őriztettek, elraboltalak. (W agner anal. Scepus I. 34. 35. 
109. — N. R. A. 16. cs. 65. sz.)

I. Ulászló királynak a várnai csatában történt gyászos 
kimúlása, s a cseheknek Magyarországbóli kivonulása után 
utószülött László király uralkodása közben, békésebb viszo
nyok következvén Magyarországban, Hollós Mátyás király 
Szepesvárt, és a szepesi uradalmat 1465-ben Deák más
kép Zápolya Imrének, előbb Nagybányán szatmári kamara
grófnak, utóbb felső Magyarország főkapitányának, végre 
Dalmát-, Horvát- és Slavoniai bánnak adományozta a szepesi 
örökös főispán méltósággal együtt. — Ez pedig 1487-ben 
csak Pelsöczi Beliek Orsolya özvegyét hagyván hátra, megha- 
lálozott, ezért birtokait, s méltóságát Zápolya István, szilt-
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tón a felső magyarországi részek főkapitánya, örökölte, ki 
1492-ben a nádori méltóságra jutott, s 1499-ben meghalt. — 
Ezt fia Zápolya János követte, kit II. Ulászló király 1500-ban 
a szepesi örökös főispán  méltóságban megerősített *), de ki 
utóbb erdélyi vajdává lön, végre magyar királylyá kiáltatott 
ki .Zápolya János, mint király, Szepes- és Késmárk várakat az 
ottani városokkal, valamint Richno, Gölnicz és más várakat a 
szepesi örökös főispáni méltósággal együtt Laskó  Jeromos 
sirádi nádornak ajándékozta az általa közötte s a török csá
szár közt szerencsésen eszközlött frigy jutalmául.

De Laskó Jeromos nem igen bírta sokáig e javakat; 
mert I. Ferdinánd király Szepesvárt illetőségeivel együtt már 
1527-ben Bethlenfalvi Thurzó Elek királyi fötárnokmesternek, 
és Jánosnak, ezek által pedig Thurzó György- és Ferencz 
testvéreknek, atyjaik után unokaöcscseiknek, adományozta, 
mire Szepesvárt 1533-ban Laskó (megtartván magának a kés
márki, és többi várakat) önmaga átengedte a már említett 
Thurzó Eleknek, ki 1543-ban kelt végrendeletében Szepes- és 
Bajmócz várakat öcscsének Thurzó Jánosnak hagyományozta, 
oly kikötéssel, hogy ennek halála után Thurzó Bernátra, és 
öcscsének Thurzó Kristófnak gyermekeire szálljon.

A Thurzó családnak ezen birtokbani biztosítása végett 
Ferdinand király 1558 ban üj adományozási okmányt adott 
Thurzó Jánosnak, e z . által pedig Thurzó Szaniszlónak, úgy
szintén Jánosnak, és Kristófnak, valamint néhai Thurzó Ber- 
nátnak Szepes- és Bajmócz várakra, s e váraknak, Thurzó Elek 
végrendelete értelmében, a szepesi káptalannak II. Miksa 
király parancsára kiadott hivatalos jelentése szerint, Bérnát, 
és aThurzó család többi tagjai közt történt elosztása 1570-ben 
eszközöltetett. — Thurzó Szaniszló, Kristóf legöregebb fia, ki 
egyébkint is többi rokonaival súlyos pörbe keverte magát, s 
a sz. Mártonról nevezett prépostság tulajdonát elrabolta, a 
prépostság elrablóit ingóságai visszaszolgáltatására 1560-ban 
legfelsőbb királyi parancs által utasíttatott; de a királyi 
kincstár levéltárában Szepesvármegye közönségének 1572-ben 
ellene kibocsájtolt Iiendelete is létez, minthogy a királyi

*) Szepességet eleinte kormányozták a Fő-Ispán, Al Ispán és
Szászok Grófja, melyeknek sorját lá s d :  ., 1 Vayner Anaketa Scepus* 
77/. 1!>n—2ő6.
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Helytartó előtt nemesek elnyomatása miatt vádoltatott be. — 
1583-ban pedig maga Thurzó Szaniszló indított a Szepes vár
megyei törvényszék előtt pört Zedniczky Kristóf, és Polyankay 
Anna, néhai plavniczai Horváth János özvegye, ellen, az ezek
nek jobbágyai által Szepesvár alatt Várallya mezőváros köze
lében létezett nemes udvarhelyre intézett erőszakos megtáma
dás, és a vámos megverése miatt. (Anal. Scepus. 1. 36. 168. 
379. -  IV . 84. — N . R. A. 15. cs. 34. sz. -  17. cs. 83. az. 
31. cs. 2. sz. — 297. cs. 24. sz. — 440. cs. 1. sz. — 466. cs.
6. sz. 710. cs. 19. sz.)

Ezentúl a hírneves Thurzó család fiörökösei marad
tak, mint már följebb Gölnicz leírásában említettük, Szepes
vár, és a szepesi uradalom birtokosai egész 1638-dik évig, 
melyben Szepesvár járulékaival és királyi haszonvételeivel, 
mint az uradalomhoz tartozó vár alatti vám- és sörház- s ma
lommal, úgyszintén a Kolinóczi vámmal együtt keresztszegi 
Csáky Istvánnak, és nejének ghimesi Forgách Évának adó 
mányoztatott férfi ágoni örököseik számára, és azóta a Csáky 
család fiörökösei bírják a szepesi uradalmat egész a jelenkorig. 
( Lib. Reg. Sec. 7. köt. 7. I.)

2. § .

A sz. Mártonról nevezett szepesi própostság és 
káptalan templomával, s ennek kápolnáival együtt.

Szepesvárnak, mely alatt Szepesvárallya (németül Kirch
dorf) mezőváros terül el, átellenében emelkedő magaslaton 
látható a sz. Márton emlékezetére Istennek fölavattatott tem
plom a própostság épületeivel, hol jelenleg a püspök és káp
talan székhelye van. A prépostság keletkeztéről az írók kü
lönféle véleményekre oszlanak. Némely írók azt állítják, hogy 
e prépostságot a lengyelek alapították, midőn II. István ki
rály (1114—1131.) Juditot, Boleszló lengyel király leányát, 
vevén nőül, vele nászhozományúl kapta a Szepességet. Azon
ban ezen vélemény alaptalanságát eléggé tanúsítja azon kö
rülmény, hogy már sz. István, és sz. László királyok bírták 
a Szepességet. Mások szerint sz. István király alapí
totta volna e prépostságot·, de e nézet sem fogadható el, mi
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után éppen nem valószínű, hogy ez. István ezen a szászok oda 
vándorlása előtt mindenfelől rengeteg erdőség kerítette, min
den emberi műveléstől távol eső vidéken tett volna fontos és 
nagy jelentőségű alapítványt, melyről, a talán már előbb léte
zett templomon kívül, úgysem történik említés az egykorú ok
iratokban. Ennélfogva e prépostság alapittatását kénytelenek 
vagyunk azon korra tennünk, melyben a II. Gejza király által 
hazánkba meghitt szász népesség· száma mindegyre szaporod
ván, a Szepe^ségben állandó gyarmatot képezett, s e korszak 
leginkább összevág III. Béla  király (1173 —1196.) uralko
dása éveivel. Wagner Anal. Scapus. III . 1—5.)

A tatárjárás, később bolgárok, kunok, s más népek be
törései következtében e prépostsági egyház valamennyi ok
iratai elveszvén, sőt sz. László király uralkodása közben 
pecsétje is elraboltatván, ez egyház roppant kárt szenvedett. 
A jelenleg kettős tornyű, s gót ízlésre mutató Szrpeshegyi sz. 
Mártonról nevezett templom már hajdan oly szűk volt, hogy 
a nagyobb ünnepélyek alkalmával tetemes számmal össze
gyülekezni szokott hívek bele nem fértek. Ezért már Palócz 
György prépost e templom nagvobbitására 1000 arany forin
tot hagyományozott; Stock János prépost pedig 1462-ben 
megkezdte annak nagyítását, s azt különféle egyházi készle
tekkel, kincsesei, és könyvekkel gazdagította. Ez meghaláloz- 
ván, és az ó-budai sz. Péterről czimzett prépostságban takarit- 
tatván el, berenti Back  Gáspár prépost folytatta a templom 
építését; de világi hatalom eltulajdonítván a templom kincsét, 
az építés félbeszakadt mindaddig, míg az egész ezen egyház 
joghatósága alá tartozott papság szeretetadományaiból 
1478 ban fölépíttetvén, fölszenteltethetett. — E templomhoz 
tartozott hajdanta, mint Zsigmond király egyik adományleve- 
léböl kiderül, a vár vörös tornya, melyben belzavarok alkal
mával a templom ékszerei, és egyházi készletei tartattak ; de 
melyet a gróf Thurzó család magának állított. (U . o. 279— 
281. II. — Magy. történelmi tár II. 71.)

IV. Béla király ama gyászos emlékezetű tatárjárás meg
szűntével, mihelyt a tatárok elvonulásáról értesült, visszatér
vén a végkép elpusztított Magyarországba, az egészen nép- 
telen szepesi vidékre Európa minden részéből szállított föld- 
mi velőket, s más különféle kézművekkel foglalkozó iparoso
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kát. Ezért a szépé ü prépostság és káptalan helyreállításáról 
is gondoskodván, 1248-ban Mátyás prépostnak saját, és neje 
Gertrud lelke lidvére Almás földet adományozta, vagyis in
kább a már atyja, II. Endre király, által tett ezen adományo
zást megerősítette; Szepesvárban pedig 1249-ben ugyanazon 
prépostnak védtorony- és kastélyépítésre alkalmas helyet aján
dékozott. Ez adományát az olaszok által művelés alá fogott 
Liszka-ölaszi (Zempl) földdel, most mezővárossal, szaporította, 
s ez adományozást 1290-ben III. Endre király is megerő
sítette *).

Ugyancsak IV. Béla király 1250-ben Heymuth helysé
get, hol Marcell vára vala, és Lethon falut, saját, és öcscse 
Kálmán lelke nyugalmára a szepesi prépostnak adományozta 
oly kikötéssel, hogy azok jövedelmeiből 4  kanonok javadal- 
maztassék, s ez adományt 1278-ban IV. László király, 
] 279-ben Erzsébet királyné is helyben hagyta. — Ezen hely
ségek jövedelmének felét Muthmer prépost 1281-ben a kápta
lannak ajándékozta; Lukács prépost pedig 1282-ben hat 
általa alapittatott kanouoksággal szaporította a káptalant.

1264-ben IV. Béla király Muthmer prépostnak adomá
nyozta Vizoka majorságot (most szepességi pusztát), mely, 
valamint Roskócz helység, már előbb is a prépostság bir
toka vala. — 1297-ben III. Endre király a szepesi pré
postnak, és káptalannak a szepesvári őrség élelmezésére 
évenkint általa szolgáltatott 500 kepe gabna fejében, a szepesi 
szászok földadójából évenkint fizetendő 10 gira ezüstöt utal
ványozott. — 1299 ben Jakab püspök a sz. Mártonról neve
zett szepesi káptalannak Podolin, és Lubló városokból járó 
tizede felét adományozta. ( Bárdosy 50.. 121. 143. 157. 159. 
221. 410. II. — Wagner anal. Scepus. I. 2.95. 308. II.)

1406-ban tíara  Miklós nádor Kls-lda, és Zsebes Abauj 
vármegyei helységeket 250 gira szinezüst fejében vétel jogon, 
valamint bizonytalan évben Fel Garadna, máskép Petri hely

*) Gróf Bubek Imre országbírónak Miklós szepesi prépost 
által 1386-ban Bozgony Líhincz ellen Liszten helység kirablása és 
elpusztítása miatt indított pőrében hozott végzése nyomán, minthogy 
az alperes mindent tagadott, ez ünnepélyes esküre szorlttatott. (Led. 
Cam 38. es. 64. sz.) 1606-ban pedig Bocskay István Liszkát 25,000 
forintért Zerdahelyi Imreffy  Jánosra íratta át. (N . B . A . 337. ca. 
30. az.)
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séget 80 gira vételáron a szepesi káptalannak ítélte; ugyan
azon Petri Zsadány nevű pusztáját pedig a káptalan 1523-ban 
vette meg ; Kolacskó Szepes vármegyei, a prépostnak, és káp
talannak adományoztatott helység pedig a prépostnak maradt 
szöllejével együtt mindaddig, míg hajdan a prépost, és káp
talan birtokával Göncz Abauj vármegyei mezővárossal együtt 
Kolacskó szöllőstül együtt idegen kezekre jutott; mely mező
város a Thurzó családnak ítéltetett oda. 1522-ben Potentiana, 
Szepessy György leánya, Frich János neje, Felső-Répáson 
Szepes vármegyében volt birtokrészét a szepesi káptalannak 
80 arany forinton adta e l ; végre 1657-ben Pálfalvay  prépost 
a fennt nevezett Zsebes, és Kis-Ida  helységeket gróf Vesselényi 
Ferencz nádornak adta át cserében a Gömör vármegyei Mu- 
rányvárhoz tartozott, de Semsey Borbálának, nóbai Horváth- 
Mladosovich özvegyének elzálogosított, a nádor által pedig 
kiváltott Vernath és Telgart helységekért. (N . R . A.149tí.cs. 
1. sz. — Eccl. Cam. 38. cs. 12. és 40. sz.)

A szepesi prépost egyházi a Sáros vármegyei Tarcza, és 
Tornai kerületre is kiterjedt joghatóságához tartozott: java
dalmak, és kanonokságok alapítása, templomok építtetése, az 
egyházi bíróság elé tartozó ügyek fölötti Ítélet az esztergomi 
érseki, vagy püspöki szent székhez, melynek alárendeltje 
vala, intézendő fölebbezéssel, továbbá: a kerületében! zsi
natok tartása, melyekre a plebánusok is meghivattak; egyház- 
látogatások elrendelése, a székhelyi díj javadalma 70 szállás
ról, melyek mindegyike évenkint egy ezüst gira és 4 nehe
zéket tartozott neki fizetni a budai mérték szerint, úgyszintén 
a püspökföveg, és pásztorbot használata, melyet 1472-ben
IV. Sükösd pápa engedélyezett B ack  prépostnak, és utódainak. 
Ezeken felül, I. Károly királynak 1323-ban kelt kiváltság- 
levele szerint, a szepesi egyház népei, vagy alattvalói minden 
bünperben mind a szepesi grófok, mind más bíróságok ható
sága alól föl lévén mentve, egyedül a prépost és egyház bíró
sága alá tartoztak. ( U. ο. I. 346. 366—369.)

A mi pedig a prépost-választási jogot ille ti: ezt eleinte 
a magyar királyok, mint az egyházak legfőbb kegy- és véd- 
urai gyakorolták; de e jogukat később a káptalannak enged
ték át, mely azontúl választotta a szepesi prépostokat, az 
esztergomi érsekek pedig megerősítették a választást, habár
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t. jogot olykor a főispánok is igénybe vették, vagy a király 
engedményéből gyakorolták. Ilyenek valának Zápolya Imre 
és István örökös főispánok, mig Hedvig, a tessini herczeg öz
vegye, s ennek fiai János, és György ezen választási kivált
ságot lomniczai Horváth János prépost alatt a prépostságnak 
vissza nem adták. — A Zápolya család kimúlta után II. Thwrzó 
Elek főispán 1587 ben — a prépost tiltakozása következté
ben — hiába törekvék e jogot visszaszerezni; sőt Hosszútóty 
László préposttá választatása alkalmával 1606-ban Rudolf 
király is szentesítette e jogot továbbra is. (Eccl. Cam. 38. es.
9. 11. 13. 38. sz. — Ν ’. R. A. 424. cs. 30. 35. sz.)

Különös figyelemre méltók a prépostsági templomhoz 
tartozó, és a prépost gondnoksága alá helyezett kápolnák. 
Ezek közt legkiválóbb a prépostsági sz. Márton templomhoz 
csatolt Krisztus Szentséges teste kápolnája, melyet az 1490-ben 
meghalálozott gróf Zápolya István nádor saját költségén épít
tetett, s benne Imre öcscsével együtt márvány sírboltot ka
pott. E kápolna számára 1506 ban 100 napos pápai búcsú 
engedélyeztetett bizonyos ünnepeken. — Ezenkívül Zápolya 
István özvegye, Hedvig tessini herczegnö, fiaival Jánossal, és 
Györgygyel együtt Zápolya István egykori férje, és ennek 
öcscse Imre lelke üdvére, 1510-ben kelt alapítványi evele 
nyomán, ugyanezen kápolnának Somodi Abauj vármegyei me
zővárost, Kisfaludin és Szegin létezett birtokrészeit, Kolbach 
Szepes vármegyei helységet, végre a templom czinterme mel
lett létezett Codria nevű kőházat adományozta oly kikötéssel 
hogy a kápolna gondnokán kívül hat káplán, 4 karénekes e 
házban lakást, és élelmezést kapjon, s a kápolnában naponkint 
isteniszolgálat tartassák. Ezen később idegen kezekbe jutott 
kápolna bérbe adott birtokaival együtt végre a jezsuitáknak 
adatott át tanodaépitésre, melyről saját helyen leend szó. 
(Acta Jes. Scepus 1. cs. 1. 21. 24. sz. — Anal. Scepus. I. 
359. sz .* )

A sz. Márton templom czintermében a következő kápol
nák vannak : A Boldogasszony, jelenleg sz. Bálint kápolnája,

*) Egy 1635-ben kelt okmányból kiderül, hogy e bérbe adott 
kápolnáért a prépost 2000 forintot, 20 hordó Liszkai hegyen termett 
válogatott bort tartozott további rendelkezésig az esztergomi érsek
nek szolgáltatni.

RUPP. EQYH. INTÉZ. IT. 11
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melynek alapítója ismeretlen ; de nagyobbitója s megújitója 
Ondrékovies András, hajdan a Boldogasszony liptói prépostja, 
s a szepesi káptalan éneklő kanonokja volt. E kápolnában 
3, úgymint: a Boldogasszony, sz. Bálint, és Nagyboldogasz- 
szony oltára létezett. A második Karáesonymezői Miklós sze
pesi éneklő kanonok 1466-ban alapította sz. András apostol 
kápolna vala. A czintermen kívüli mezőn továbbá a Bethlen- 
fa lva i  János által 1663-ban alapíttatott sz. Rozália kápolna 
áll ugyanezen szent oltárával; ezenkívül a Bdrsonyi György 
1675-ben építtette xavieri sz. Ftrencz; végre a mező alatt az 
ugyanazon Bdrsonyi György, mint váradi püspök, és szepesi 
prépost által állíttatott sz. Kereszt kápolna van. Azonban ezeket 
mind ódonságára, mind nagyszerűségére nézve felülmúlja a 
Kis-Kolatsini Zbiskó Károly tinnini püspök, és szepesi prépost 
által a múlt század végén befejezett nepomuki sz. János ká
polna. (A nal. Scepus. II . 285. I.)

A szepesi társas-, most püspöki székesegyházban, a sz. 
Márton hitvalló s püspök emlékezetére Istennek szentelt fő
oltáron kívül, a következő oltárok léteztek: A haldokló bol- 
dogságos szűz Mária 1660-ban M r az Mihály kanonok alapí
totta oltára; az őrző angyal Lenchovich György, gágyi Bol
dogasszonyról czimzett apát, szepesi kanonok által alapítta 
tott,oltára; a sz. Kereszt, néhai Luzinsky Jákim váradi püspök, 
szepesi prépost 1679. javadalmazta oltára; a három sz. király 
és Keresztelő sz. János — a Miklós prépost 1387-ben alapí
totta sz. Mária Magdolna, — sz. Péter és P ál apostolok, — az 
Ur színe változtatása, — sz. Rókus hitvalló, és Sébestény vér
tanú, — sz. István, és László királyok, úgyszintén sz'. Imre 
magyar herczeg emlékezetére szentelt oltárok, melyeken ün
nepeken énekes szentmisék ajánltattak föl Istennek. — A 
templom levéltára alatti raktárban sz. Anna  oltára több sz. 
vértanú és szűz képeivel, melynek alapítványa Szmtmariay 
Dánieltől származik. Ez oltár megfertőztetése után, Szemen- 
driai Cziky István 1611. püspök által újra építtetett. — A sek
restye mellett sz. Mihály főangyal, — végre a torony alatt Szent- 
háromság oltára vala sz. István vértanú képével. — Ez oltárt 
1664-ben Luctor Imre, szepesi kanonok, készíttette saját költ
ségén. — Ugyanott magasan Feszület van, melyet jobbra s 
balra a boldogságos szűz Mária, és sz. János apostol, s evan-
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gelista a fenntnevezett Ondrejkovich kanonok készíttette szob
rai környeznek. ( Anal. Scepus II. 286.) Ezekhez csatolható 
a Wagner Analectáiban ( I I I .  k. 1— 143. II.) följegyzett; de 
a kincstári levéltár- és más adatok okmányaiból bővített

Szepesi prépostok névsora:

1209-dik évben A d o lf királyi udvari tanácsos.
1234. — — Benedek.
1239. —1258. A Hermann nemzetségből származott M á

tyás, ki esztergomi érsekké lön. ( Cod. Dipl. IV . 1. 398 l.)
1259. — — Benedek, a királyi udvar korlátnoka.
1263. — — János, a királyné korlátnoka.
1264— 1281. Muthmer, Kün László királynak gyermek

kori nevelője.
1282. — — Lukács, a királyné korlátnoka.
1283. — — Bertalan alkorlátnok, később váradi püs

pök. (Schmitth. Ep. Agr. I. 211. I.)
1284— 1301. Jakab  (1293— 1301-ig püspök).
1301 — 1315. Pál, a királyné korlátnoka.
1316—1323. Henrik, az esztergomi érsek iroda-igaz

gatója, később veszprémi püspök. ( Cod. Dipl. in Ind. 368. I. 
— és V III. 2. 101. I.)

1323—1347. János, bosnya prépost, érseki iroda-igaz
gató, később veszprémi püspök. (U . ο. V III. 2. 139. I. és Ind. 
370. I.)

1 3 2 7 .------- Adolf. (U . o. 3. 188. I.)
1347 —1356. Miklós, előbb új Pesthegyi plehánus.
1357. — — Domonkos. (N . R . A . 1538. cs. 32. ss.)
1357—1379. Benedek, Lajos király káplánja. (Cod. 

Dipl. Ind. 376. I.)
1379—1382. János, oppelni herczeg.
1382—1392. Miklós, Mária királyné korlátnoka, és 

Zsigmond király káplánja. (N . R . A . 1543. cs. 33. sz.)
1392—1405. Chamó György.
1406—1408. (Dósa) Domonkos, később Csanádi püspök.
1408—1419. Palóczy György, később erdélyi püspök, 

1423-tól kezdve esztergomi érsek.
11*



164 SZEPESI PÜSPÖK ME (I YE.

1419— 1433. Késmárki György, Zsigmond király kor
látnoka.

1433— 1464. Stock János, orvostudor, királyi tanácsos.
1464—1493. Berendi Back  Gáspár, ki a sz. Márton 

templom építését befejezte.
1494— 1505. Mekchei György. (Eccl. Cam. 38. cs. 6 . sz.)
1 5 0 5 -1 5 1 0 . Chobadi László. (U. o. 10. sz.)
1511 — 1544. Lomniczai Horváth Mihály. ( U. o. 11. 13. 

sz. -  N. R . A. 1531. cs. 58. sz.)
1533. — — Bachiai Ferencz, kit Zápolya János király 

nevezett ki. ( Anal. Scepus. 1. 374.)
1545—1548. Várallyi Szaniszló, előbb pécsi püspök.
1549—1560. Vérad-Petri Balázs, egyszersmind váczi 

püspök. (Eccl. Cam. 38. cs. 14. sz.)
1560. 1561. Paulini Péter, egyszersmind Csanádi püs

pök, ki papjait megyei zsinatra hívta meg. (U . o. 17. sz.)
1561 — 1584. Bornemissza Gergely, egyszersmind Csa

nádi, később váradi püspök. (U . o. 44: cs. 3. 19. 20. sz. — 
Schmitth Episc. Agr. III . 41. I.)

1585—1587. A prépostság üresedésben volt.
1587— 1605. Hetessi Pethe Márton, előbb szerémi, az

után váczi püspök, végre kalocsai érsek.
1606—1648. Hosszútóty László, előbb erdélyi, utóbb 

váradi püspök. (U. o. 38. sz. — 44. cs. 14. sz. és irreg.)
1648— 1655. Lelóczi Tarnóczy Mátyás, egyszersmind 

Csanádi, később váczi püspök. ( Szvorényi Deer. Synod. 
Synops.)

1655—1663. Pálfalvay  János, egyszersmind erdélyi, 
azután váradi püspök.

1663—1675. Lovasberényi Bársony György, váradi, 
később egri püspök. (Eccl. Cam. 44. cs. 56 ll.)

1676—1681. Luzénszky Jákim, váradi püspök.
1681 — 1683. Sebestény András, erdélyi püspök. (Ibid.

38. cs. 53. sz. — 48. cs. 52. sz. és irreg.)
1688. 1689. Balogh Miklós, egyszersmind Csanádi, ké

sőbb váczi püspök. (Eccl. Cam. irreg.)
1689—1696. Matyasovszky László tinnini püspök. —

(U . o.)
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1696—1718. Sigray János ugyanott pUspök. (Eccl. 
Cam. irreg. — N. R. A. 1585. 45. cs.)

1708. — — Brenner Domonkos. (Eccl. Cam. 48. cs. 
tí6. sz.)

1719—1724. Sz.-miklósi és óvári báró Pongrdcz Imre, 
pharoi püspök.

1725— 1740. Belez Jáuos ez. stagnai pUspök. (Eccl. 
Cam. irreg.)

1740— 1744. Szalai Barko'czy Ferencz, tenagrei, később 
egri pUspök.

1745—1755. Markusfalvi Mariássi Sándor tinnini 
pUspök.

17,55— 1774. Kis-kolaczini Zbiskó József Károly, tin
nini püspök. (U . o.)

1776-ban dicső emlékezetű Mária Terézia királynő a sze
pesi sz. Márton prépostsági egyházat püspöki egyházzá, s az 
előbbi társas káptalant székesegyházi káptalanná alakította át, 
helyén van tehát, hogy e püspökség, és káptalan történetéről 
is röviden megemlékezzünk. — Az imént elsorolt prépostok 
névsorából kitetszik, hogy a szepesi püspökség alapíttatása 
előtt majdnem ötszázaddal Jakab  szepesi prépost (1284— 
1301) élete folytán Püspök néven működött; de e kitüntetés 
utódaira át nem szállott. III. Endre király ugyanis, ismervén 
ezen irányában bő érdemet szerzett férfiú kiváló képességét, 
s erényeit, 1292-ben püspöki méltóságra emelte őt, melyet, 
mig ő, s a király élt, viselt is. Most tehát azon kérdés 
merül föl, valljon Endre király csak pUspök czimet adomá- 
nyozott-e Jakab prépostnak, vagy minden joggal, és javada
lommal bíró püspökséget, és káptalant alapitott-e ? — Hogy 
a király csakugyan ez utóbbit tervezte, e tárgyra vonatkozó 
1293-dik évben kelt okmányából kitetszik; mert e szavakat 
tartalmazza: „ Jakab  atya, Isten kegyelméből, szepesi püspök, 
kedvelt hívünk, hozzánk járulván, tudatta velünk, hogy akkor, 
midőn még szepesi prépost volt“. Azonban alig valószínű, 
hogy a király ezen terve végrehajtatott, minthogy e szavak 
után: „Jakab Isten“ nincsenek a szokásos „és az apostoli 
szentszék kegyelméből“ szavak betűzve. Ugyanis IV. Miklós
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pápa, Endre királyra neheztelvén, öt nem nevezte királynak, 
hanem az ország kórmányzójának ; Jahal· pedig cseh Venczel 
pártjához szegődvén, ezt, mint püspök, Székesfejérvárott ki- 
rálylyá koronázta a szent koronával, ezért Jakab halála után 
Róbert Károly király vetélytársa uralkodása közben többé 
senki sem említi, hogy a szepesi prépostság püspöki-, a társas 
káptalan székegyházi káptalan méltóságára emeltetett volna, 
.és igy biztossággal, alapítványi okmány hiányában, nem 
deríthető fel, valljon Jakabnak  élete tartamára csak a püspök 
czím adományoztatott e a már úgyis birt prépostsági jogok
kal, és haszonélvezettel; vagy az egész megyés püspöki jog
hatóság adatott-e meg ? Kérte ugyan Lajos király, Károly 
fia is, nejével Erzsébettel együtt e püspökség szervezését; 
de még sem sikerült akár a pápa által 1348-ban e végre 
kiküldött megbízottak jelentésére, akár Stoch János prépost 
(1433—1464.) folyamodására, jóllehet azt vitatta, hogy a 
szepesi egyház már volt székesegyház, a püspökség óhajtott 
szervezését kieszközölnie. Sőt X. Leo pápa a prépostnak 
II. Fiús pápa által engedélyezett kiváltságait, nevezetesen 
a sz. Márton egyházban Zsinat tarthatási szabadalmat is 
vissza vonta 1513-ban. (V . Ö. Anal. Scepus 1. köt. 305. 319. 
és 366.11. I I I .  köt. 17.1.)

Az új szepesi püspökség, mint följebb megjegyeztem, 
1776-ban történt alapittatása tehát csakis Mánia Terézia k i
rálynénak tulajdonítható, ki a Szepes vármegyére is kiterjedt 
esztergomi érsekség roppant, egy főpap föl ügyeletét túlhaladó 
kiterjedését tekintve, ennek szétosztása után, a már előbb meg- 
alapittatott l·eszterczel·άnyai és rozsnyói püspökségeken kívül, 
a szepesi sz. Márton egyházat is, mely addig a szepesi prépost 
joghatósága alá tartozott, püspöki székesegyházzá alakította, 
s első püspökévé Szatteh Károly, váczi nagyprépostot, ne
vezte, az addig társas káptalant pedig 10 kanonokból álló 
székes káptalanná alakította, hozzá csatolván a székesegyházi 
főesperességen kívül a liptói, és árvái főesperességeket, vala
mint a nagyszombati egyetemen kiképezendő 38 nevendék 
pap neveltetését is elrendelte, a püspöknek javadalmazásül 
valamennyi a prépost által birt fekvő javakat utalványozta *),

*) A püspöki fekvő birtokul Schavnik helység· az ottani Bol- 
(logasxzony apátsággal, Grönicz (Hranovicza). Kubarh. Kravján, Vikar-
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a káptalannak pedig addig volt javadalmazásán kívül, az 
Árva- és Liptó vármegyékből eső tizedet, és a vdrallyai plébá
niákat adományozta oly föltétel alatt, hogy ezek plebánusa a 
nagyprépost legyen. (L . E. 1Ved. 0. köt. 378. és 381. II.)

■ 6. §.

Szepes mezőváros többi szent épületei.

Ezeket előre bocsájtván a szepesi sz. Márton egyház 
prépostságáról, még a Szepesvárallya mezővárosban hajdan 
létezett, s jelenleg létező szerzetes rendekről kell némelyeket 
megemlítenünk. Ezek közé tartozott:

a) Sz. Ágoston remete rendje, sz, Erzsébetről neve
zett, Perjelsége.

Sz. Ágoston remete rendje szerzetesei az 1400-dik év 
elején Szepesvárallya, mezővárosban letelepedvén, egy a kül
város végén ugyancsak feléje faviskók, cs fűz cserjék közt 
folydogáló patak mentében létezett kőből épült kápolnát fog
lalták el, melyet bizonyos llcnczmann nevű áldozár alapított, 
és a mellé saját költségén építtetett szállást sz. Erzsébet szál
lodájának nevezte; c szálloda első gondnokává pedig, a Pré
post beleegyezésével, bizonyos Miidós nevű káplánt rendelte, 
úgy intézkedvén, bogy c gondnok kinevezése a külvárosi 
Boldogasszony szentegyháza plebánusát, megerősítése pedig 
a prépostot illesse ; de ezen szálloda utósó godnoka nem tud-, 
van megélni, eltávozott, és azt üresen hagyta. Mivel azonban 
sz. Ágoston remetéi e kápolnát, elöleges megkérés után ugyan, 
do a plebánus, és egyházközség megszólítása nélkül foglal
ták el, ezek e reájok nézve sérelmes foglalás ellen tiltakoztak;

twz-. Alsó-Szunyává helységek, Teplics mezőváros Yidernik hely
séggel, tfgovszka, Olcmova, Dluhokova, Színező, llinczava, Trunóez 
puszták, Smrrxina Szepes vármegyei téiséggel együtt, jelöltetnek ki.
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mindazáltal a nép kivánatára az isteni szolgálat emelésére, 
és vallásos buzgalom ébresztésére, befogadták a remetéket 
( Anal. Scepus. 1. 416.)

Hogy e zárda tovább is fennmaradt a mezővárosban, 
tanúsítja Γ. Zsigmond, lengyel király, okmánya, melyben 
1512-ben Borbála neje kérésére, ezen remetéknek egy igen 
szűk társházukkal szomszéd, bizonyos Madley nevíl asszony
tól megvett udvart, vagyis házát, és kertet ajándékozott; de 
minden hozzá tartozott szántóföldek, és rét nélkül. ( Czindr. 
II. 221.) — Azonban e zárda viszontagságairól, és megszün 
téről semmi biztos adat sem jutott az utókorra.

A Magyarországi „Topographia“ szerzője 4 5 2 .1. sz. Ágos
ton remetéi másik hajdan Szepesi-árában létezett sz. Erzsébet 
néven ismeretes perjelségét is említi e szavakkal: Szepesvárnak 
még most is megvan ama roppant, hajdan sz. Ágoston reme
ték sz. Erzsébet kápolnájához tartozott harangja, s e remeték 
zárdája miatt az egész vár nagy kolostornak neveztetett“ . — 
Azonban, jóllehet Czinár azt állítja, hogy sz. Ágoston reme
téinek itt két külön álló perjelsége volt, egyik a szepesi ma
gában a várban; másik a „várallyai“ a külvárosban, megval
lom, nem igen tartom valószínűnek, hogy ugyanazon mezővá
rosban, két külön álló ugyanazon, szerzet, ugyanazon Szentről 
nevezett, és ugyanazon időben állt kolostora létezett volna, ha
csak azt nem föltételezzük, hogy a várallyai perjelség később, 
talán udvarhelye szűk területe miatt, a várba helyeztetett át

b) Jézus társaságának székháza.

Alig adományozta hetesi Pethe László, szepesi prépost, 
és kalocsai érsek 1604-ben a jezsuitáknak Kolcsva, Tamás- 
fa lra , és Arnótfalva  Szepes vármegyei, Mátyás király által
1610-ben járulékaikkal együtt a király tetszése szerinti időre a 
szepesi káptalannak ajándékoztatok helységeket, valamint a 
menedék szirti templomtól megváltott lőcsei házat, ügy szintén 
a Zemplén vármegyei Liszka Olaszi szőllőhegyen Barát Szőlő, 
Gardon- és Négyszegű szőlőnek nevezett három szőllőt, melye
ket Magócsi Ferencztől vett vissza, mint ez adományozást III. 
Ferdinand király 1646. is szentesítette, aPázmán Péter bibornok
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által behívott jezsuiták nem sokára a szepesi prépost hegyén 
telepedtek le ; javadalmazásukra és iskola szervezésre pedig 
a „Krisztus Szentséges Teste“ kápolnához tartozott fekvő birto 
kok, úgymint: Somodi Abaúj vármegyei mezőváros udvar
h e lly e l és malommal, Kisfalud, és Szegi Zemplén vármegyei, 
és Kolbach szepességi helységek adattak át nekik.

Ezen idegen kezekből a királyi ügyigazgató által 
visszaszerzett birtokokat Pethe László 17,000 császári tallé
ron vette zálogba, s végrendeletében magyarajku papneven- 
dékek eltartására Pázmán Péter akkor tájt esztergomi érsek
nek hagyta. Pázmán viszont, 1618-ban V. Pál pápa is hely
ben hagyván tervét, e végre a szántóföldek-, gabna-, méh- és 
Liszka mezőváros szőllőhegyén termett bortizeddel együtt, 
valamint Szegi, Kisfalud, Horváthi, a kincstár által Szentiványi 
Zsigmond, később Forgách Zsigmond nevére átíratott; de Páz
mán érsek által 5600 forinton visszaváltott helységeket is 
örökös birtokúl, azon kikötéssel, hogy a fentnevezett kápolna 
gondozásáért 1800 forintot fizessen, az esztergomi káptalan
nak adta át. (Act. Jes. Scepus. 1. cs. 29. 30. II. — 2. cs. 1. I. — 
Act. Jes. Szathm, 5. cs. 3. sz. 2. %.)

Mivel mindazáltal időközben ezen szándék végrehaj
tása ellen több akadály merült föl, Pázmán bibornok érsek 
1636-ban e javadalmat a szepesi prépostságnak adta oly föl
tétel alatt, hogy a nevezett kápolnát jó karban tartsa, abban 
isteniszolgálatot tartson, s annak javaiból évenkint aSzath- 
márra, vagy máshova telepítendő jezsuitáknak, e letelepítés 
nem sikerülte esetére pedig, az érseknek 2000 forintot fizes
sen. De Tarnóczy Mátyás prépost e föltételt a prépostságra 
nézve terhesnek hívén, 1653 ban a szepesi jezsuita társház
nak adta vissza, mit III. Ferdinand király is helybenhagyott 
1654-ben kelt szentesítési levelében. 1653-ban átadattak a 
jezsuitáknak Liszkai, előbb Lethoni kartausiak, Hosszutóty 
László Prépost által kiváltott és 1647-ben nekik hagyomá
nyozott szőlők is. ( Act. Jesuit, Scepus. 1. cs. 2. 3. 4. 6. sz. — 
6. cs. 21. sz. — Acta. Jes. Szathm. 6. cs. 1. sz. —  7. cs. 40. sz.
3. §. és Act. Jes. Leucs. 3. cs. .34. 41. sz.

A temető mellett állott sz. Márton kőből épült plébánia-, 
Codriá-nak nevezett Hedvig herczegnő alapitványlevelében 
„Krisztus Szentséges Teste“ kápolnája birtokaihoz sorolt — ház
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helyett Hosszutdty László prépost 1642-ben a káptalannak saját 
kertjéből más területet tűzött ki, melyen a régi plébánia létezett; 
de ez az érseknek 1649-ben kelt helybenhagyásával, Je
zsuitáknak adatott át tanoda, és tápintézet építésre oly kikötés
sel, hogy a Jezsuiták e régi plébánia épületben semmiféle lelki 
joghatóságot, vagy hozzá tartozott szántóföldeket se követel
hessenek ; ha pedig a Jezsuiták onnét eltávoznának, e ház a 
káptalanra szálljon vissza ; a prépost háza végre addig plébá
niaiak maradjon, de bormérési jog nélkül. (Act. Jes. Scepus. 
1. cs. 11. 29. sz. — 4. cs. 44. sz.)

Később mindazáltal a már többször említett „Krisztus 
Szent ség es Teste“ Kápolnája javadalmazása iránt a lőcsei je
zsuita társoda, és szathmári, s szepesi székházak közt különféle 
vitás kérdések merültek föl, melyek 1690-ben ügy döntettek 
el, hogy a szepesi székház azontíd is a lőcsei társodába ma
radjon bekeblezve, s e javadalom legfőbb felügyeleti, s kor
mányzási joga a lőcsei társodát illesse; 1693-ban pedig oly 
szerződés köttetett a lőcsei társoda, s a nevezett székházak 
közt, hogy e javadalom Kisfalud , és Szegi helységei a szatk- 
ínári-, Somody, és Kolbach helységek a szepesi székház bir
toka legyen, „ Krisztus Szentséges Teste“ kápolnája fenntar
tása, javítása, és gondozása terhével együtt. (Act. Jesuit. 
Szathm. 7. cs. 40. sz. — 12. cs. 21. sz.)

A többi jezsuiták által a Szepcs vár alatt elterülő mező
városban megszerzett fekvő birtokokról a következő adatok 
jegyezvék föl. 1646-ban gróf Csáky István, mint foldesur, a 
szepesi jezsuitáknak a Kolbach helység felé létezett kőből 
épült sörházat, kertet, és malmot adományozott, az első meg- 
vételi jogot magának tartván föl. Ez adományozást 1654-ben 
III. Ferdinand király is helybenhagyta ; mindazáltal sokféle 
akadály gördíttetett ez adományozás ellen egyfelől még ugyan 
azon 1646 dik évben 1 .udomirszky Szaniszló krakói nádor, ki 
a jezsuiták ezen becsempészése ellen fenyegetődzvo tiltako
zott, másfelől Várallya mezőváros közönsége, mint a jezsui
ták ellensége által, minthogy, — mint állíták — a jezsuiták 
a „kegyesiskolák rendjén jámbor lelki rablást követtek el“ ; 
mivel 1650-ben azoknak több telkét, és sörházát elfoglalták, 
malmukat megakasztották, szénájukat elhordatták, az utakat 
előttük elárkoliák, kertjeikben, és léteiken más károkat
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tettek. Az ezen ügyben 1660-ban megkezdett pörnek csak az 
1775-ben a jezsuiták, és mezőváros közönsége közt köttetett 
azon egyezkedés vetett véget, mely szerint a többi mind az 
előbbi állapotban maradván, a város a jezsuita székházzal 
szomszéd rétet tartozott visszaadni Krutzmusl nevű malommal 
együtt, s a jezsuitákat minden birtokháborítás ellen biztosí
tani ; különben 2000 frtot kellvén fizetnie. (Acta. Jes. Scepus. 
1. cs. 29. sz. 5. §. — 2■ cs. 2, 3. 4. 8. 10. 16. s köv. sz.)

A Szepességben letelepedett jezsuiták által részint egye
sek bőkezűsége folytán, részint vétel utján szerzett egyébb 
kedvezmények, s ingatlan javak közé a következők tartoz
nak : 1648-ban kelt hetesi Pethe Rozina, előbb orbavai Jaku- 
sics Imre, később panaszi Pdzmán Miklós neje azon alapít
vány-levele, melynélfogva meghagyta, hogy e jezsuitáknak
20.000 forint adassék át Ravó (Ráró) nevű Győrvármegyében
19.000 forinton elzálogosított Kéry-féle várkastélyával együtt ; 
azon esetre pedig, ha az alapitónő e pénzösszeget megtartaná, 
a Zemplén vármegyében keblezett Piszkán volt nemes udvar
helye a jezsuitákat illesse. 1653-ban Tamóczy prépost a sze
pesi jezsuitáknak adományozta a Vmelényi Anna által K luk- 
nón a forrás mellett építtetett sz. Anna  kápolnát.

Nem sokára a fennt említett gróf Csáky István végren- 
deletileg két ezüst képét, egyiket a szepesi katholikus temp
lomnak, másikát a jezsuita székház kápolnájának hagyomá
nyozta, ezenkívül 100 forintot a társodának, 100 forintot pe
dig 6 szegény tanuló eltartására hagyott nekik. — 1659-ben 
Ungvdry István, neje Pápai Katalin megegyezésével, a 

jezsuita székháznak hagyományozta Várallyán bírt egész 
telkét. 1665-ben Piépásy Mihály Somodiban létezett házát, vagy 
udvarhelyét 400 forintért a jezsuitáknak adta el. —  1666-ban 
Páka  Tamás királyi helybenhagyást eszközölt ki más ugyan
azon Somodiban jezsuitáknak adományozott nemes udvarhely 
számára. — 1719-ben Székely Erzsébet, Pinesis János neje, 
Piszka N. Mogyorós mezőváros szőllőhegyón bírt szőllőjét 
186 forinton a jezsuitáknak adta el. — 1724-ben Pongrácz 
Imre prépost Piszka Olasziban bírt szőllejét adta el 200 írtért 
a jezsuitáknak. — 1760-ban lmrey Pál, és neje Monthi Éva 
ugyanezen mezővárosban birt telkeket adta el 200 forinton 
a jezsuita székháznak. Végre 1767-ben liptói Féja János
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Liszka  mezőváros Meszes nevű szőllőhegyén volt szöllejét 
örökös birtokül a szepesi jezsuitáknak engedte át. (77. ο. 1. cs. 
27. sz. — 2. cs. 47. 49. sz. — 4. cs. 3. 9. 16. 28. 35. 44. sz.)

A szepesi székház főnökök 1773-ig, mely évben Jézus 
társasága József császár által megsztintettetett, a következők 
valának : 1625. 1648-ban Gosztonyi István. (Act. Jes. Lenes. 
Scepns. 2. cs. 12. sz. — 7. cs. 10. sz.); — 1660—1662. Bor
nemisza András. ( U. o. 4. cs. 45. sz. — 7. cs. 12.22. s z .) ; — 1671. 
Derkay György (4 . cs. 44. sz.); — 1690. 1791. Jankovich 
György (3. cs. 25.·sz. — 7. cs. 25. sz.); — 1693. Permay 
László egyszersmind a társoda igazgatója. (2. cs. 43. s z .) ;
— 1699—1701 .Szabolth Ferencz (3. cs.8. 29. sz. — 7. cs. 7. sz.);
— 1714. Terebessy István (4 . cs. 7. sz.; — 1720. Eépásy Mihály 
(4. cs. 13. s z .); — 1723. Liptay  Jakab (3. cs. 11. s z .) ; — 
1740— 1743. Szamaróczy Pál egyszersmind „Kisztns Szentséges 
Teste“ kápolnája javadalmának igazgatója. (2. cs. 45. sz. —
7. cs. 43. sz); — 1743. 1744. 1745. Miskovits György. (7. cs. 
36. 40. sz .); — 1747. Földessy János (7. cs. 49. s z .) ; — 1750. 
G raff Gábor (5. cs. 60. sz.); — 1750. 1751. 1752. Palugyay 
János, egyszersmind Krisztus Szentséges Teste kápolnája 
igazgatója. (6. cs. 1. 18. 22. sz.); — 1 7 6 0 -6 1 . 64. 65. 68. 70. 
Szalay István. (5. cs. 62. sz. — 6. cs. 17. 22. sz. — 7. cs. 
35. sz.); — Knopf Károly. (5. cs. 55. sz.)

.SZEPKSI PÜSPÖK M E« YE.

c) Várallya koronái mezőváros többi egyházi 
épületei.

A Szepesvár alatti Várallya mezővárosban van még 
Kisasszony, vagy Mária születéséről nevezett plébániatemplom, 
mely 1174-ben épült, s örökös jogon a Püspökség nagypré- 
postságához csatoltatott. E templom kegy- és védura a ma
gyar király. Ezen templom nyoma legelőbb is egy 1219-ben 
a sz Márton egyház éneklő kanonokja, és Kalderbach, (Kohl- 
bach) nagyobb majorság plebánusa közt az ezen helységtől 
járó tizedek iránt kötött egyezkedésben fordúl elő, mely 
egyezkedés szerint a pusztai tized, a szászok szokása szerint, 
a szepesi (azaz Schavniki) Boldogasszony egyház éneklő ka- 
nonokját, a személyes tized pedig a külvárosi említett Bul
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dogasszony egyházat, hol a kohlbachi lakosok a szentsége
ket fölvenni szokták, illette. ( Act. Jes. Scepus. 2. cs. 46. sz.)

Ezen várallyai templomot 1575-ben erőszakosan elfog
lalván a katholikusoktól a lutheránusok, 1671-ig ezek használ
ták, s valamennyi okirataitól megfosztották. 1755-ben gróf 
Brühl kapitány kijavíttatta ezen templomot, melynek plebá- 
nusa mellett az 1776-dik évi összeírás szerint két káplán mű
ködött, s a plebánus évi jövedelme 2588 frt 50 krra; a pré
postra hárult terhek pedig 1518 forintra rúgtak. ( Cam. Arch. 
Cumul, 20. sz.)

Ezen plébánia körében a székesegyház, püspök, és káp
talan lakaival beépített halomra vezető utón van a Lubo- 
mirszky Szaniszló lengyel herczeg 1650-ben alapította irgal
mas szerzet koródája, és istenes Jánosról nevezett temploma, 
s e kóroda 1730-ig az Irgalmasok lengyelországi tartományá
hoz tartozott, de ez évben sz. Mihály főangyal ausztriai tar
tományába, 1848 ban pedig a szerzet újon alakult magyar 
tartományába kebleztetett. Jelenleg az irgalmasok e társházá
ban 8 szerzetes társ 16 beteg ápolásával foglalkozik. (Schem. 
Ord.)

4 .§ .

C S Ü T Ö R T Ö K  H E L Y  (QUINTOFORUM).

Mezőváros sz. László király templomával, és mino
riták társházával.

A Szepesvár járulékai közé sorolt, Lőcséhez közel fekvő 
Csütörtökhely mezőváros az Okmányokban majd Quintoforwm, 
majd Sz.-Ldszlófalva (villa s. Ladislai) néven fordül elő ős
régi sz. László király emlékezetére szentelt temploma miatt; 
melyet a németek Donnersmarknak neveznek. E helység két
ségkívül jóval a tatárjárás előtti időben keletkezett; mivel 
már hazánknak IV. Béla király által a tatárjárás után szerve
zett újjáalakittatása közben a csütörtöki anyaegyház fiókjai 
között több Csütörtök körül fekvő helységnek egyháza említ- 
tetik, mint a következőkből ki fog tetszeni.
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A szepesi káptalan egyik 1244-ben kelt okmánya sze
rint egy vészről Volmár csütörtökhelyi plebánus, más részről 
gróf János kassai polgár, és ennek B olm anl helységbeli 
jobbágyai közt szerződés köttetett a volmári, Boldogságos 
Szűz M ária emlékezetére szentelt fiókegyháznak kikeblezése 
iránt, s e szerződés értelmében Volmár plebánus e fiókegy- 
házrai vonatkozó minden jogáról lemondván, a volmári egy
házközséget plebánusválasztásra fólhatalmazza azon kikötés
sel, hogy gróf János jobbágyaival együtt a következő kará 
csontól számítva a csütörtöki plebánus rétje felét lekaszál- 
tassa, és kér. sz. János ünnepén 3 fo n t maszkot, s 21 garast, 
sz. Mihály napjától karácsonyig ismét 3 font viaszkot fizes 
sen. ( Act. Jes. Scepus. 7. cs. 8. sz.)

1280-ban IV. László király megengedte a Lethon (Le- 
thonfalva) helységben lakott Zécki nemeseknek, hogy a 
sz. Lászlőfalvi anyaegyháztól csaknem egy egész mértföldnyi 
távolságra esett saját falujokban építtethessenek templomot, 
s ez engedély fejében ezen fiókegybáz lelkésze a sz. László 
király ünnepén Csütörtöki) elyre vezetendő körmenet alkalmával 
3 fontos lámpát ajánljon föl az ottani egyháznak. (U . <>.)

A többi fiókegyházak, a csütörtökhelyi anyaegyháztól 
létezett függésök elismeréseid, a csütörtöki egyháznak, és ez 
egyház lelkészének beszolgáltatni kellett tartozásait a fent- 
emlitett Volmár plebánus végrendelete s a szepesi káptalan 
nak 1349-ben kelt bizonyságlevele ekkép sorolja el: a tamás
fa lv i  (Villa S. Thomae) hívek sz. Márton napján a plebánus- 
nak évenkint fél girát (24 garast), Gyertyaszentelő Boldogasz- 
szony ünnepén a templomnak két font viaszkot; a bethlenfalvi 
nemes urak Gyertyaszentelő Boldogasszonykor a plebánusnak 
fél gira garast, a templomnak két font viaszkot; Schavnik 
helység Husvét ünnepén a plebánusnak fél gira garast, a 
templomnak 8 font viaszkot, vagy e helyett egy fertő, (12 ga
rast) fizessenek *); a viderniki lakosok sz. Mihály napján a

*) 1413-ban egyrészt a csütörtöki plebánus Miklós, és Melger 
Miklós, másrészt a schavniki lakosok közt fölmerült pörben kötött 
b arátságos egyesség szerint a schavnikiak évenkint husvét ünnepén 
a  templomnak 4 font viaszkot, a plebánusnak szepesi számitás sze
rinti fél girát tartoztak fizetni.
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plebánusnak két hold szántóföldet szántsanak meg, a tem
plomnak két font viaszkot adjanak; az andrdsfalvi hívek 
Gyertyaszentelőkor a plebánusnak 24 garast, a templom szá- 

, mára 6 font viaszgyertyát szolgáltassanak b e ; M arüli (Mar- 
kusfalva ?) helység a plebánusnak 24 garast, a templom szá
mára nagyböjt közepén 3 font viaszkot adózzon; Bulm ani? 
falu lakosai kér. sz. János, és Karácson ünnepein a plebáuus- 
nak 4 és fél negyed (fertőt) azaz 54 garast, a templom szá
mára 3 font viaszkot fizessenek ; a bükfalvi (?) nép nagyböjt 
közepén a plebánusnak 26 garast, a templomnak két font 
viaszkot adjon; végre a mik fa lv i  (Vilkócz) hívek nagyböjt 
közepén a plebánusnak 6 garast, a templomnak két font viasz
kot tartoznak beszolgáltatni. ( U. o.)

Hasonló tartozások tárgyai a következő okmányoknak 
is. — Jelesül az 1407-ben Miklós, a esütörtökhelyi sz. László 
anyaegyház plebánusa, szerződést kötött a bozafalvi ? kisfalvi ? 
sz.-endrei, tóbiásföldi, és prim falvai (Primóczi) fiókegyházak 
híveivel, melynek értelmében, e fiókegyházaknak az anyaegy- 
házhozi tartozása fejében, a hívek évenkint a nevezett plebá
nusnak 20 szepesi mérték szerint számított garast, a templom 
számára pedig 5 mázsa szénát tartoztak a szerződésben meg
határozott módozatok szerint beszolgáltatni. — 1414-ben HU 
debrand, Dravecz helység bírája, és közönsége lekötelezték 
magukat, hogy az említett esütörtökhelyi plebánusnak 
az általa nekik elengedett négy font viasz hátralékban volt 
tartozásuk helyett azontúl évenkint egy font viaszt fognak sz. 
László király ünnepén a templom számára neki beszolgál
tatni. (U . o.)

Ugyancsak a esütörtökhelyi sz. László templom javára 
történtek a következő egyrészt egyes hívek, másrészt egész 
hitközség által fekvő javakban tett adományozások: 1349-ben 
bizonyos Henchmann az íjászok falujából szántóföldjéből há
rom holdat, bizonyos Frigyes özvegye a sz. László nemes 
udvarhelye mögötti rétet, a kis kő mögött pedig egy hold 
szántóföldet; Gervsa, Sedlin fiának, Zoblinnak neje a csütör- 
tökhelyi határokhoz közel Mahol ( M achalfalva?) majorság 
körül egy hold szántóföldet; Zoldus, Zóblin fiának Theodorik- 
nak özvegye egy hold földet; János bíró egy mészárszéket; 
Tylman, Vulquinnak fia, egy másik Csütörtökön létezett mészár
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széket ajándékozott a sz. László templomnak. A plebánusnalc 
pedig ugyanezen Tylmán özvegye a Boldogságos Szűz Mária 
oltáránál naponkint Istennek fölajánltatni szokott szentmisére 
Kysmán ? körül birt nemes udvarhelyét hagyományozta örökös 
birtokűl.

Ezekhez tartozik azon 1370-ben a csötörtökhelyi sz 
László templom plehánusa, és Manos Lörincz bíró, s a csütör
töki esküdtek közt kötött egyesség, melynél fogva ez utób
biak az ottani fürdöbázat 3 láncz réttel, és Vt telek szántó
földdel a templomnak engedték á t; valamint ezekhez járul a 
lechniczi karthauziak a szepesi káptalan előtt 1560. tett azon be
vallása, mely szerint a Szmizsán mezővárosban birt malmukat a 
Csütörtök mezővárosi közönségnek, de kizárólag csak a sz. 
László templom használatára, 180 magyar forinton eladták. 
(U. o. és N. li. A . 506. cs. 2. sz.)

De a csütörtökhelyi lakosok is hajdan különféle jogokat, 
kiváltságokat és kedvezményeket élveztek. Ezek közé tarto
zik Károly királynak 1336-ban kelt, a nádorhoz, országbíró
hoz, főispánokhoz, különösen a szepességi várnagyokhoz 
intézett azon parancsolata, hogy egyikök se merészeljen a 
Mártonfölde, Machalfölde, Kelecsen, és Gerlachfölde helysé
gek birtokában nyugtalanittatott csütörtökiek fölött bírás
kodni; hanem ezek egyedül a szepesi gróf törvényszéke alá 
tartozzanak; az ezen helységek területén nyert aranyat ille
tőleg pedig, ősi szokás szerint a csütörtökiek sz. Márton hit- 
valló ünnepén a királynak évenkint fél gira és 3 nehezék 
mintegy 21) legfinomabb aranyat fizessenek.

Valamelyik meg nem jelölt évben András, a szepesi 
szászok grófja, I. Lajos királyhoz oly tartalmú kérelmet inté
zett, hogy meg ne engedje Tamás mester várnagynak, Tamás 
királyi fötárnokmester alispánjának, miszerint a csütörtök
helyi határban bizonyos, négy eke alá valónak becsült, a 
csütörtökiek által szilárd joggal birt, földrészt elsajátíthasson 
magának. — 1424-ben pedig Zsigmond király a csütörtökiek 
nek, a városuk által addig fizetett 31, és V* gira, s 6 nehezék

SZEPKSI J’ÜSPÖKMEOYE.
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királyi bánya haszonbérből egy óbon (két lat) híján négy gira 
súlyú ezüstöt elengedett*). (Anal. Scepus. I . 201.208.217. II.)

Csütörtökhely mezővárost, hajdan a Henkel gróf család 
székhelyét, III. Ferdinand király 1651-ben több más Szepes 
várához tartozott fekvő javakkal együtt ifjabb gróf Csáky Ist
vánnak adományozván, ez üj birtokos, 1668-ban a király 
helybenhagyását is kieszközölvén, Csütörtökhelyen sz. Ferencz- 
rendi minorita kolostort alapított, s a Nagyboldogasszony ká
polna mellé telepedett minoritáknak két, és pedig egy fél 
jobbágy- s egy fél zsellértelket, ügy szintén egy Soffranko 
György által bírt házat, és telket adományozott a hely tize
dével együtt örökös birtokúl. — 1672-ben pedig átadta nekik 
a kolostorral együtt magasabb helyen épült sz. László plebá- 
nia-templomot is, a plébánia lelki gondozása végett. Ezért a 
csütörtökhelyi plébániában jelenleg is a házfőnök, mint ple- 
bánus-helyettes, a székház elnöke, és két káplán végzi a lel
kipásztori teendőket.

E mezőváros régi pecsétjén e fölirat olvasható: „SIG* 
OPPID * QVINTOFOR“. és László király álló alakban, 
jobbjában fölemelt alabárdot tartva látható. — Végre e mező
városban volt egész 1774-ig a szepesi kormányhatóság szék
helye ; de ez évben Kassára szállíttatott át. (N . R. A . 932. cs. 
58. sz. — 1066. cs. 20. sz. — 1292. cs. 1. sz. — Schem. Cleri. 
Scepus.)

5. §·

D A K Ó C Z  (DRAVECZ).

A sz. Antalról nevezett keresztes rend szállodája.

Darócz Szepesvármegyébe keblezett helység nevéről, 
és fekvéséről legbiztosabb fölvilágosítást nyíijt IV. Béla ki
rály egyik 1263-ban kelt okmánya (Bárdosy. Sappl. 96. I.)

*) Egy nehéz súlyú ezüst gira 4 arany forint, egy ily forint 
40 dénárt, egy neht-zék egy garas, 6 garas egy obon értékű vala. 
(Rupp, Magyarország pénzei, II. 5. l.J

RUPP. ΕΟΪΠ. THTÉZ. — II. 12
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a szászok Ursi ( Illyésfalva)  földje, és a királyi Sólymosoktól 
Draucarii Drauch, vagy Darouchnak, jelenleg a magyarok 
által Darócznak, a németek által Autznak, a tótok által Dra- 
vecznek nevezett helység között kiütött határpörben, mely
nek a vele határos sz. László, vagy Csütökhdy majorságából 
Lywcke (Lőcse) majorságig vezetett út megnyitása vetett 
véget.

Darócz helységet 1282-ben IV. László király Brauch 
néven Helias grófnak, Jordán fiának adományozta 100 ezüst 
gira, s évenkint| fizetendő egy gira aranyért. (Bárdosy í. h. 
225. I.)

A szent Antalról nevezett keresztes rend keletkeztéről 
Bonanni Fülöp a szerzetes rendekről irt névsorában (  T. 1c. 1 .1.) 
ezeket jegyzi íö l: A sz. Antal testvéridet Gallia Vienne egyház
tartományába keblezett sz. Dezső Móta nevű várában, telepedett 
le, midőn ugyanott templom épült, melyben sz. Antal apát Kon
stantinápolyból oda szállíttatott holt teste helyeztetett el. Ekkor 
Galliában járványos mirigy (az úgynevezett sz. Antal tüze*) 
pusztítván, a nagyszámmal oda sereglett zarándokok közt 
Gasto (Dauphine franczia tartományban lakott gazdag nemes) 
és fia Gerund máskép Querin is mirigybe esvén, szerencsésen 
fölgyógyult fiával együtt, ezért mindketten a betegek ápolá
sára szánták magukat; 1121-ben pedig többen csatlakozván 
hozzájuk sz. Ágoston szabályait követő szerzetes renddé ala
kíttattak. Pagius azonban Bannonius bírálatában ettől né
mileg eltérőleg írja: P alkó  1095 után templomot kezdett épít
tetni, s 1218-ban kieszközölte ΠΙ. Honorius pápánál, hogy 
sz. Antal testvérülete sz. Antal rendjévé alakittassék. —- Da- 
róczon e szerzetesek, a szepesi krónika szerint, zárdájuk, és 
kórodájuk mellé 1288-ban templomot is építettek. Ez eleinte 
testvérület, vagy gyülekezet, később szerzetes rend Antoni- 
ták, Antalurak, sz. Antal kórházasai, sz. Antal lovagjai néven 
vala ismeretes.

I. Lajos király egyik 1363-ban kelt okmánya szerint 
Kassán is létezett a város falain kivtil hasonló keresztesek

*) E betegségben az ember tagjai megfeketiiltek, hasznave 
hetlenekké lettek, elszakadtak, vagy lerohadtak, ezért e mirigy po 
koli tűznek neveztetett, s minthogy sz. Antal esedezése tartatott ellene 
legjobb eszköznek, sz. Antal tüzének is mondatott.

SZEPESI PÜSPÖKMKGVK.
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koródája a Szent Lélek Istennek szentelt templommal, melyet 
a kassai polgárok betegek, és ttgyefogyottak ápolására alapí
tottak, s a daróczi keresztesek saját számukra törekedtek el
foglalni ; de Lajos király János nevű perjelökhez intézett ira
tában szigorúan megtiltotta neki a kassai kórházba tolako
dást, s oda utasította, hogy ha valamely jogot vél tarthatni 
reá, ezt a király előtt érvényesítse; sőt midőn a királyi tár
nokmester már oda Ítélte nekik a kassai kórházat, a király 
1375-ben a tárnok ezen tettét megsemmisítve, a kassaiakat, 
kik jogaik védelmére erélyes okmányokkal álltak elő, kórhá
zuk további birtokában meghagyta. ( Wagner, Anal. Scepus. 
I. 4. 13. 414. II.)

Mily viszonyban valának sz. Antal keresztes szerzetesei 
a daróczi községhez, és saját alattvalóikhoz, egy 1399-dik év
ben kelt okmányból tűnik ki, melynek értelmében egyrészt 
Almaim, a kórház főnöke, másrészt a község, és más zsellé
rek, és a kórház jobbágyai közt a következő pontokat tartal
mazó szerződés létesült: Először is a nevezett Almannak és 
törvényes utódainak minden telkes gazda évenkint 3 nap 
tartozzék szántani; kellő időben figyelmeztetve egy szekér fát 
behordani; a szokott bért, bírságot, ajándékokat, és kedves
kedéseket beszolgáltatni, a kórházfőnök személye irányában 
elkövetett minden makacskodásért, s kihágásért sz. Márton 
napjáig 100 girát fizetni; végre iránta engedelmességet, és 
tiszteletet tanúsítani; a kórház káplánjának és papjelöltjének 
pedig mindenki élelmezést, ruházatot, és a tartományban szo
kásos jövedelmet beszolgáltassa, még pedig elhanyagolás 
esetére a szepesi gróf által kiszabandó büntetés terhe alatt. 
Ezen szerződés a daróczi keresztesek parancsnoka Gerhard 
kérésére 1431-ben a szepesi sz. Márton káptalan által hitele
síttetett s adatott ki, 1656-ban pedig ugyanazon káptalan 
átiratában tétetett közzé. Hitelesítve. (N . 11. A . 1762. cs. 
37. sz.)

VII. Kelemen pápa 1523-ban kelt apostoli iratában a 
daróczi sz. Antal kolostornak a betegség sanyargatta emberek 
élelmezésében, ruházásában, s gondozásában, a zarándokok 
megvendégelésében kifejtett ernyedetlen tevékenysége miatt, 
szabad kéregetés, és alamizsna-gyűjtésre engedélyt adott. 
De Darócz helység a kórházzal együtt mindemellett nem

12*
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sokára elidegenittetett, s minden egyházi jogával együtt el
adatott, és világi ’ czélokra fordíttatott. Ezért III. Ferdinand 
király 1655-ben e javadalmat P álfalvai János, erdélyi püs
pöknek, és nemrég kinevezett szepesi prépostnak, s a szepesi 
káptalannak adományozta.

Ennek nyomán a javadalom ingatlanai visszaszerzése 
végett a királyi kincstár 1656-ban pörbe fogta Darőcz részint 
valóságos, részint átiratos tényleges birtokosait, Fiuk, más
kép Draveczky Gáspárt, Horváth-Kissevith Lászlót, Bet> óczy 
Jánost, Bán  Mihályt, Zaborszky Gábort, Berzeviczy Samu öz
vegyét Zsuzsannát, Fiuk  György özvegyét, Bobroviczy Ilonát, 
Töke Annát előbb Budaházy János, utóbb Zdvor László, Bán  
Annát, Kubimyi özvegyét, végre Bán  Annát, a fölségsértésben 
elmarasztalt Görgey János nejét. Ezen a Kassa városi tör
vényszék előtt indított pörben az alperesek mindannyian, 
makacsságban marasztaltatván el, a pör tárgya a fölperes 
királyi kincstárnak, illetőleg szepesi prépostnak Ítéltetett oda. 
(U. o. 41. es. 2. sz. Act. Administr. Scepus. 957. 965. cs. 
1033. sz.)

Daróczon, vagy Draveczen jelenleg sz. Erzsébet emléke
zetére szentelt templom van, mely a Csütörtökhely mezővárosi 
anyaegyház fiókja. ( Sehern. Cleri. Scepus.)

Ezen daróczi keresztesek majd parancsnok, majd perjel, 
majd kormányzó (commendator), majd mester néven előfor
duló főnökei a következők voltak: 1313-ban Remund mester, 
1326-ban Guidó mester, és kormányzó, 1366-ban János per
jel, később parancsnok ; 1399-ben Almann  parancsnok, sok
kal utóbb a rendnek Magyar- és Tótországban vezérlő pa
rancsnoka. 1412—1420. Renard, vagy Reinhard; 1431-ben 
Gellert parancsnok; 1496-ban Tapolczai Albert, ki a sz. An
tal templomot Mekche prépostnak adta át. 1517 ben János,
1520—1534-ben Miklós, 1538-ban János, 1555-ben Szent- 
györgyi István, a már akkor fölötte kifosztogattatott kórház 
és templom prépostja. (Anal. Scepus. III . 163—172.)
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6. §·

HUNFALVA (HUNDORF vagy HUNDSDORF).

A jeruzsálemi sz. sír kanonokjai sz. Keresztről 
nevezett káptalana.

Ezen Késmárkhoz 3 negyed órányira Poprád  vize part
ján fekvő helységet némely régibb írók, nevezetesen Kora- 
binszky a 441-ben hunnok és rómaiak között ott vívott ke
mény ütközetről Hunfalvának (Hundorfnak); mások ellenben 
az ott lakott várbeli kutyapeczérektől Ebfalvának  (Hunds- 
dort'nak) nevezik. Az első vélemény pártolói állításuk bebi
zonyítására azt mondják, hogy e helység Hunfalva (Hunnen
dorf vagy H undorf) neve (mely azonban semmi névtárban 
sem fordul elő,) onnan keletkezett, mivel e helységben, s kör
nyékén gyakran talaltak az emberek hun fegyvereket, és 
római pénzeket, s edényeket. Mindazáltal a várbeli peczérek- 
röl hangzó vélemény sem egészen alaptalan, minthogy ezek 
csakugyan Hernád és Poprád folyók mellett a Tátra alján 
lakván, a király vadászebeit gondozták, ezért mint a királyi 
várak népei a többi udvarnokok, mint a királyi udvar szol
gálatára rendelt népek, közé soroztattak. (V . ö. Bárdossy 61. 
s 96. II.)

Késmárk vára és uradalma járulékai közó tartozónak 
tekintetett Hunfalva helység is, és mint ilyen szintén átesett 
mindazon változásokon, s viszontagságokon, melyek ez idő 
folytán az uradalom egyik földesurról a másikra átszállása 
nyomán Késmárkot élték, ezért a következő, Késmárkot tár
gyaló szakaszban fordulnak elő. Itt tehát csakis Hunfalva  
helységet, s annak birtokosait tárgyaljuk.

Hunfalva birtokosai egyike a Berzeviczy család vala, 
melynek tagjai 1580-ban osztozkodtak egymás közt fekvő 
birtokaikon, s ez osztály alkalmával Laszki (máskép Laszkó) 
Albert is bírt Huufalván, mint Késmark vár, és járulékainak 
ura. — 1587 ben Semsey György nejével Boldog Katalinnal, 
és a Berzeviczy család szerepelnek Tököly István Késmark 
vár ura mellett, mint hunfalvi birtokosok. — 1659-ben Zekéi
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András és János osztakoztak hunfalvi birtokrészükön. — 
1665-ben Berzeviczy János ottani birtokrészét az említett 
Tököly Istvánra irta á t ; — az erre következett évben pedig- 
nyugtát állított ki az ezen birtokrészért, árverés czimen to
vább zálogösszegűi kikötött 160 forintról, s ugyanazon birtok
részért fölvett 60 forintról. — 1668-ban Lipótzi Keczer Ambrus 
végrendeletileg ügy intézkedett, hogy hunfalvi birtokrésze 
(egy jobbágy telek), melyet Tököly István- és Zsigmondtól 
kapott, húgának Zsófiának jusson annak haláláig; Zsófia húga 
halála után pedig fivéreire Keczer Andrásra, és Menyhértre 
szálljon. Minthogy azonban Keczer Menyhért s ennek neje 
Mariassy Erzsébet, felségsértési vád alá esvéD, elmenekültek, 
Keczer Menyhért ingóságaival együtt e hunfalvi telek is a 
királyi kincstár által foglaltatván el, 1688-ban Vitális János, 
lőcsei póstamesternek adatott el 200 tallérért.

1675-ben a szepesi királyi kincstárígazgatóság a kés
márki tiszttartónak a többi között azt is meghagyta, hogy a 
hunfalvi Keczer Ambrusféle királyi kincstárra szállt szántó
földet báró Tökölyi Zsigmondnak adja át a szántóföldekkel, 
rétekkel, 4 jobbágy telekkel, és 37 zsellérséggel együtt; egy 
év múlva pedig azon rendelet tétetett közzé, hogy a hunfalvi 
ugyanazon Tökölynek bérbe adott fekvő birtok, a bérlet ideje 
lefolytával, a királyi kincstár számára foglaltassák le. 
1710-ben Radvánszky-féle, a királyi kincstárra szállt birtok
rész is fordül elő, melyet a kincstár Jakiin  bárónak adott el. 
— Végre 1749-ben Sponcz Antalnak is volt Hunfalván bir
tokrésze, melyet visszaadott a Berzeviczy családnak. (N . R . 
A. 1289. cs. 11. sz. — 127. cs. 24. sz. — 452. cs. 19. sz. —- 
757. cs. 20. sz. — 128. cs. 89. sz. — 1289. cs. 26. sz. — 1293. 
cs. 9. sz. — 1294. cs. 29. sz. — 1155. cs. 54. sz. — 1149. cs. 
1. sz. —  1289. cs. 38. sz. — 1290. cs. 17. sz. — Protoc. Adm. 
Scepus. 1675 -  3081. -  1676. cs. 3325. sz.)

A hunfalvi káptalanról, vagy prépostságról azonban 
kevés adatra hivatkozhatunk. Mert alapítója neve nem lévén 
ismeretes, a própostság keletkeztéröl egy lőcsei fölirat csak e 
néhány szóval emlékezik m eg: „Anno 1222 — ist dasHunds- 
dorfer Kloster erbauet worden“. (Anal. Scepus. II . 8.) — Fáz- 
mán Péter bíbornok Péterffynél (II. 285. I.) az ezen monos
torban lakott kanonokrendet a keresztesek közé sorozza: de
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nem lévén kinyomozható, melyik rendhez tartoztak. Czinár 
Mór ( I I .  190. I.) hajlandóbb őket inkább a jeruzsálemi sz. sír 
keresztesei, mint a Jánosvitézek rendjéhez tartozóknak hinni, 
ekkép okoskodván: „Mivel pedig sz. János keresztesei név
sorát Pázmán, és Pray elég pontosan állították össze, melybe 
Hun- vagy E bfa ivá  nincs besorozva, e szent épülei éppen 
nem ok nélkül számítható a jeruzsálemi sz sir keresztes kano- 
nokja birtoka közé, kik jelenleg keresztelő sz. János kanonokjai 
néven ismeretesek.“ — Azonbanbármintvélekedjenek az írók 
e tekintetben, e prépostság — mint mondtuk — eredetileg 
Szent Kereszt prépostsága néven volt ismeretes; czímének 
utóbb keresztelő „sz: János préposiságra" változtatása éppen 
nem oldja meg azon kérdést, mi adott okot e névváltoztatásra, 
s nem volt-e talán e monostor már keletkeztekor a sz. János 
keresztesei sajátja inkább, mint a sz. sir kanonokrendjeé?

Egyébiránt mindenesetre javadalmazott prépostság volt; 
mert annyi bizonyos, hogy magában Hunfalvában alkalmasint 
voltak, valamint a vele határos Kakas-Lomniczai, jelenleg 
fiókegyházban is fekvő javai, azaz: telkei. Azonban az sem 
lévén kinyomozható, mily viszontagságokon ment keresztül 
keletkezte után, s kik voltak prépostjai ? csak 1700-ban az 
ugyanakkor méltóságába beiktattatok Mariin οι-sz/cyPéter, asze- 
pesi káptalan őrkanonokja emlittetik, mint Hunfalvi, és Kakas- 
Lomniczai keresztelő sz. Jánosról czimzett prépost, térítvényt 
kedvén róla adnia, hogy minden pörlekedési teher elhárítá
sára, e prépostság világi kezekre jutott, később pedig akár 
htítlenségi vétség, akár a birtokosok magvaszakadta miatt a 
királyi kincstár szavatolása nyomán a királyi kincstárra szál
lott javait nem máskép, mint a kitűzött tartozás lerovása után 
fogia visszaszerezni. (A ct Administer. Scepus. 1700 cs. 119. 
188. 191. sz.)

1759-ben előfordül a hunfalvi, Féja  János, szepesi 
őrkanonoknak valamennyi hozzá tartozott javaknak; 1858-ban 
végre a hunfalvi kér. sz. János prépostságnak Bénáik Ferencz 
thuróczi főesperesnek, és bergi plebánusnak történt adomá
nyozása. (L . R . Eccl. VI. köt. 64. I.) — Czinár 11. 160. I.) 
— Jelenleg Hunfalván 1247-ben épült Szent Keresztről neve
zett plébániatemplom van, mely 1675 óta a püspök szabad 
adományozásától függ. (Sehern. Cler. Scep.)
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7 . §·

K É S M A R K.

Szabad királyi város szent épületeivel.

A magas Kárpátok Tátrának nevezett hegysége előtti 
Poprdd folyó partján a Leibicz, és Fejérvíz (Albula) cserme
lyek beömlésénél Lőcsétől éjszaknak két órányira eső Kés
m árk  szabad királyi város, a hagyomány szerint, hajdan há
rom, úgymint: sz. Péter és Pál, sz. Mihály és Sajtpiacz (Käss- 
markt, latinul: ( Caseoforum)  nevű egymás mellett feküdt 
helységből keletkezett, s Magyarország első királyai korában 
szász gyarmatosok telepedtek le benne, ezért német lakosai 
száma még most is túlnyomó.

Midőn a tatárok 1241-ben Gács-, és Lengyelországból 
ide is betörtek a sandeci szoroson, Kálmán, Gácsország királya, 
s a Szepesföld herczege uralkodása közben, ezen vidéket szin
tén elpusztították, s két év múlva oda hagyták. Az országába 
erre visszatért IV. Béla király tehát, a mennyire lehetett, 
helyre állítván hazánk szerkezetét, 1269-ben Késmárkon lete
lepített gyarmatosainak (mint akkor nevezték: vendégeinek) 
is különféle szabadalmakat biztosított, úgymint: szabad sá
fár- választást, ki a királyi udvarbirónak fenntartott lopás
tized- vérontás- és bányavétségeken kívül, minden ügyben 
biráskodhassék, a bírság kétharmadrésze a királyi udvar bí
rót, egy harmada a városbirót illetvén; továbbá megengedte, 
hogy a polgárság a szászok szokása szerint földbérül, vagy 
adóúl évenkint két rész gira finom ezüstöt, egy részt pedig 
dénárokban fizessenek a királynak, szabad piaczczal bírjanak, 
a többi szászok szokása szerint saját papjaiknak fizessenek 
telkeiktől tizedet, templomuk a temetővel a halottak elteme
tése, és földberejtése a bevett szokás szerint minden tehertől ■ 
ment legyen, végre földjeiket, mások hátránya nélkül, béké
sen bírhassák. (Anal. Scepus. I. 48 .)

Az erre következő évben R ikolf, és Polan  testvérek, és 
a késmarki gyarmatosok közt, bizonyos egy eke alá való föld
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miatt fölmerült viszály akkép egyeulittetett ki, hogy e pörös 
föld nyugatfelöl kezdődő Poprád  melletti fele a fentnevezett 
E ykolf, és Polan testvérek birtoka maradjon-, másik kelet
nek eső fele pedig a Késmark városnyedi gyarmatosoknak 
jusson. ( Bard Suppl. 224. I.) f

Ezen IV. Béla király által kiadatott kiváltságlevélen k í
vül Zsigmond király 1404-ben a késmárki polgároknak, és 
gyarmatosoknak, az előbbi zavaros időkben tanúsított híísé- 
gök, és az általuk szenvedett tűz okozta károk tekintetéből, 
bat év óta hátralékban volt királyi adójukat, vagy gyűjtést 
elengedte oly kikötéssel, hogy azzal házaikat helyreállítsák.

Azonban sok több kárt okoztak e késmarkiaknak a 
táboriták neve alatt ismeretes Hussiták, midőn e dühös cseh 
népség, Dlugoss lengyel iró állítása szerint, 1433-dik évi sz. 
Márk ünnepén roppant haderővel a városba rontván, azt föl
gyújtotta, s minden védelmi szertől megfosztotta. Ezért Zsig
mond király a falaikat és bástyáikat széthányni és összerom- 
bolni szándékozó polgárokat komolyan megintette, hogy e 
szándékukkal fölhagyván, törekedjenek inkább falaikat, 
s erődítményeiket kijavítani, és védelnökre alkalmatosakká 
tenni.

Mivel pedig ezen 1441—1462-ig a városban garázdál
kodott hussziták által végbe vitt borzasztó pusztítások folytán 
a késmarkiak. kiváltságlevelei, és a magyar királyok által 
nekik engedélyezett szabadalmakra vonatkozó minden okmá
nyuk részint elégett, részint vad lelkületű kínzóik által minden 
egyóbb vagyonukkal és javaikkal egyttt elraboltatotott, Zsig
mond király 1435-ben a polgárok esedezésére ismét és újra 
engedélyezte minden előbb bírt szabadalmaikat, és saját k i
váltságlevelével szentesítette azokat, különösen a városnak 
minden eladó, vagy cserébe bocsátandó árui megmérésére 
szabad mértéket, vagy mázsálási jogot adott, megengedte, 
hogy a polgárok mind nagy, vagyis mázsás szekereket, mindköny- 
nyü, vagyis közönséges terhű kocsikat a városba bevihesse
nek, s ott lerakodhassanak ; valamint a dicsőséges Szűz Mária 
valamennyi, úgyszintén sz. Péter és P ál apostolok ünnepein, 
s az ezeket megelőző és követő 14 nap országos vásárokat 
tarthassanak. Ezen kiváltságaikat 1690-ben I. Lipót király 
is megerősítette.
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Hasonló kedvezményeket nyertek a késmarki lakosok 
Ulászló lengyel királytól is 1440-ben, az ennek magyar ki- 
rálylyá választatása közben szerzett érdemeik elismeréséül, 
midőn e király szabad járást, kelést, és visszatérést engedett 
nekik egész Lengyelország területén minden árúikkal együtt, 
telyes vámmentességgel. A késmarkiak ezen, s ehez hasonló 
még I. Mátyás király által 1464-ben engedélyezett szabadal
mait, és kiváltságát 1528—1533. és 1564-ben I. Ferdinand, 
és Miksa királyok is megerősítették. Sőt baudisi Giskra János 
főkapitány is megerősítette egy a király nevében 1447-ben 
kiadott okmányban a késmárkiaknak valamennyi a dicsőtilt 
magyar királyok által engedményeztetett kiváltságaikat. — 
Végre 1607-ben II. Kudolf császár is szentesítette a Késmár
kiak  valamennyi, különösen a hussziták által elhamvasztatott, 
vagy elrabolt kiváltságleveleikben foglalt szabadalmaikat. 
(A nal. Scepus. I. 49. 50. 53. 55. 58. 00. — Lib. Reg. Sec. 
I. köt. 108. I. I I :  köt. 152. és 568. I. —  IV . köt. 658. I. 
X II I .  köt. 422. I. — N. R . A. 1494. es. 2. sz.)

1465-ben I. Mátyás király Szepesföld örökös grófja 
méltóságát roppant terjedelmű birtokaival együtt Zápolya 
Imrének, felső Magyarország kapitányának adományozta, a 
a csehek szerencsés szétverése miatt, s azóta a Zápolya csa
lád birta a Szepességhez tartozott Késmark várat, és várost is. 
Azonban 1527-ben I. Ferdinand király a Zápolya családtól 
elfoglalt Késmark várat, és várost járulékaival együtt a hozzá 
átpártolt gróf Batthányi Ferencznek, és Ferencz fivére fiának 
Kristófnak, s ezek utódainak adományozta. Midőn azonban a 
Zápolya pártjának kedvező Kosztka Miklós lengyel foglalta 
el Késmárkot, annak lakosai ismét Zápolyának esküdtek hű
séget. Zápolya pedig Késmárkot Szepes, és Árva  várakkal 
együtt átiratási czimen az ezek birtokába 1539-ben törvénye
sen beiktattatott Laszkó vagy Laszki Jeromosnak, sirádi ná
dornak, ki Késmárkot Zsigmond, lengyel király nevében 
bírta, adományozta. Laszki Jeromos után ennek fia Laszki 
Albert örökölte, I. Ferdinand király beleegyezésével e szép 
birtokot, melyben 1571-ben Miksa király is megerősítette őt. 
(L. R. Sec. I. köt. 40. 736. II. -  N. R . A. 655. cs. 41. sz. — 
1289. cs. 5. sz.)

Laszki Albert Késmark várát és városát ugyanezen
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évben pixendorfi és gvavenwerti Rueber János királyi taná
csosra, és a magyarországban táborozó császári hadsereg fő
vezérére íratta át, az ettől kölcsön vett 10,000 forint fejében. Ez 
ismét 1477-ben Késmárkot 12,000 forinton Thurzó Szaniszló- 
nak engedte át, mint zálogot; de Schawnikot járulékaival 
együtt magának tartotta m eg; 1579-ben pedig, visszafizetvén 
Thurzónak ama 12,000 forintot, Rueber Késmárkot Schawnik- 
kal együtt 42,000 forintért Tököly Sebestyénnek adta át. De 
Laszki zokon vette ezen az általa átengedett birtokokról 
tudta nélkül történt intézkedést, azok visszaváltása, és, mint
hogy magának nem volt, pénzszerezhetés végett Tökölyhöz 
fordult; de ez, mind a kettőt megtagadván, kijelentette, hogy 
Laszkinak a fentemlitett összegen felül kész még 18,000 frtot 
adni oly föltétel alatt, hogy Laszki 3 év múlva sz. György 
napján az egész 60,000 forint összeget fizesse meg, s ez meg
történvén mind Késmark, mind Schawnik birtoka örökös jog
gal Tökölyre, és ennek örököseire szálljon.

Azonban az ezen vállalatról korán értesült Rueber és 
Tököly közt, minthogy ez Laszkival az előbbi szerződéssel 
mit sem tőrödre, új szerződést kötött, igen éles viszály tört ki, 
mely végre 1582-ben a pörös felek között kötött egyezke
déssel akkép egyenlittetett ki, hogy Tököly a Laszkinak adott
18,000 forint helyett, elengedvén 2000 forintot, csak 16,000 
forintot kapjon Ruebertől, s mindakét, tudniillik Késmark és 
Schawnik birtokot megtartsa, és igy Tököly újra Késmark 
urává lön. (N . R . A . 34. cs. 20. sz. — 60. cs. 11. sz. — Anal. 
Scepus II. 296. — 301. II.)

De ezen egyezkedés ellenére sem szűntek meg Laszki, 
a Rueberek és Tökölyiek, a késmarki uradalomra igényelt jo
guk fentartásának ürügye alatt, a késmarki polgárok szaba
dalmait nyirbálni. Ez alatt L,aszki elüttetett jogától, Rueber 
János, az előbbi Rueber fia pedig 1610-ben a Tököly István 
és Miklós által zálog czimen birt Késmark várra, és városra 
vonatkozó örökösödési jogát, II. Mátyás király helybenhagyá
sával, 13,000 forinton e két Tökölynek örökösen eladta. Az 
ekkép mindegyre hatalmasabbakká vált Tököly család azon
ban tovább is zaklatta a várost. Ezért III. Ferdinand király 
királyi tekintélyével úgy intézkedett, hogy Késmark város 
közönsége, béke kedvéért Tökölynek 50,000, a királynak szin
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tén 50,000 forintot fizessen, mely összeg azonban, ha a birtok 
más valakire szállna, a városnak vissza fog téríttetni, s ezzel 
a késmarkiak elégedjenek meg, kik egyszersmind biztosíttat
tak, hogy e fölött királyi adománylevelet kapnak, s ez végre 
1655-ben csakugyan ki is adatott a városnak. (Anal. Scepm. 
II . 306. 307. — N. I I  A . 1345. cs. 19. 24. sz. -  127. cs. 
20. sz. — 5046. cs. 30. sz.)

Ezen királyi adománylevél értelmében minden a város, 
és a teljesen kielógíttetett Tököly család közt létezett viszály 
kiegyenlíttetvén, III. Ferdinand király Késmark várost ismét 
visszahelyezte a Laszki által megszüntetett szabad királyi 
vár ősi jogaiba, s megengedte lakosainak a már I. Mátyás király 
által 1463-ban adományoztatott vörös pecsétviasz használatát 
azon további kedvezményekkel, hogy temploma, temetője, 
piacza tehermentes legyen; lakosai szabadon építhessenek 
bástyákat, házakat, alakíthassanak majorságokat, telkeket, ré
veket, külvárosokat, töltéseket, börtönöket és erődöket, meg
engedte nekik, hogy akasztófát állíthassanak, s a vétkeseket 
kivégezhessék ; hétfőn, szerdán, és pénteken hetivásárt; Nagy
böjt I. vasárnapján (Invocavit) szent kereszt fölmagasztalta- 
tása, és szűz sz. Lucza vértanú évnapján, mint hajdan, Szent 
Háromság utáni vasárnap pedig új országos vásárt tarthassa
nak, mindenféle árúikra kiterjedő szabad mérték- és mázsáló 
joggal, a városukba szállíttatott egy szekér gabnától 3 dé
nárt, egy szekér fá tó l pedig egy dénár vámot szedhessenek; 
a polgárok 25 évre mentiek legyenek a karminczad- adó- és 
vámfizetéstől; a bor, réz, viasz, iné;:- és barom be- és kiszállí
tását, mely tárgyak a királyi haiminczadot illetik, végre Sza
badon gyakorolhassanak minden mesterséget, mérhessenek 
szeszes italokat, szervezhessenek ezéheket, s többe féle jogok
kal bírjanak. (L . R . Sec. V i l i .  köt. 553— 569. II.)

Végre, minthogy a vártól, és várostól elidegeníttetett 
többi fekvő javak birtokában megmaradt Tököly család még 
ezek után sem szűnt meg a város lakosainak addig bírt jogait 
sértegetni, I. Lipót király 1663-ban a késmarkiaknak véd
levelet adott; a város pedig 1671. és 1687-ben a Tököly hüt- 
lenségi vétsége miatt a királyi kincstárra szállt Késmark vára, 
és városához tartozott javak visszaszerzéséért folyamodott, 
csak az volt még hátra, hogy előbb a Ihieber család elégít-
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tessék ki az ezen fekvő javakra vonatkozó birtogjogára 
nézve. Ezért 1701-ben egyrészt a királyi kincstár, másrészt 
néhai gróf Rueber Ferdinand örökösei, végre Késmark városa 
közt oly kiegyezkedés létesült, hogy a Rueber örökösök kije
lentették, hogy a királyi adományozásból 113,604 rénes forint 
és 16 kr. fejében egykor bírt Késmárk várához tartozott fekvő 
javakat 100,000 forintért visszabocsájtják a királyi kincstár 
birtokába, ha a kincstár e javak helyett más Buda körül, 
vagy annak közelében 20,000 forint értékű családjok mind
két ágára átszállandó fekvő birtokot ad át nekik örökösen, s 
mihelyt ez megtörténik, az ekkép a királyi kincstárnak áten
gedett fekvő javak a Rueber családnak részletekben fizetendő
80,000 forintért örökös joggal a városnak adassanak át. Ezen 
egyezkedést 1703-ban I. Lipót király is helyben hagyta, és 
szentesítette. (Contr. et Transact. III . köt. 275. sz. — N. R . A. 
1345. cs. 42. 44. sz. — X V I. cs. 420. sz.)

Az ennyi viszontagságokon keresztül vergődött Késmark 
város többi nevezetes eseményei közöl említhető, hogy a min
denfelől fallal és bástyákkal kerített városnak 3, úgymint 
délre felső, éjszak felé alsó, vagy lengyel, végre tímár kapuja 
van, ez utóbbi hajdan rendesen be volt reteszelve. A z 1461-ben 
építtetni kezdett városház szép tornyával együtt díszes volt; 
de 1770-ben leégett. Van még a felső kapunál 1433 ban a 
hussziták betörései elleni védelemre épült hatalmas torony.

A szepesi évlapokba illesztett Bohus-féle kézirat szerint 
a város minden épületei közt leginkább kitűnt a Tököly Ist
ván által a város mellett építtetett nagyszerű Tököly várkas
tély, melyből öt vörösre festet téglatetejü torony emelkedett 
magasra ugyanazon helyen, melyen a hagyomány szerint va
lamely 1190-ben alapíttatott (kétségkívül a tatárok által föl
dült) apáczazárda állott. (Anal. Scepus II. 8.) Ezen kettős 
fallal, és árkokkal bekerített várkastélyon a város piaczával 
általellenben levő torony látszik, mely alatt a városba jut
hatni, e fölirattal: „Turris fortissima nomen Domini“. — A 
várkastély udvara igen tágas, s benne hajdan a magyar ki
rályok ábrázolatai díszelegtek; az udvar közepén pedig ércz- 
lemezekkel födött kis tomyu „Szent kereszt“ emlékezetére 
szentelt kápolna állott, melynek szószéke művészeti, talapzata 
olasz mtí. — A várkastély termeit magyar hősök, olasz művé
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szék által készült, képei díszesítették, volt benne bohózatok 
és színi mutatványok előadására alkalmas, — ágy szintén a 
vendégségeknél használt serlegek eltakarítására szánt, — 
végre a kápolnával kapcsolatban levő titkos terem is. Nem 
hiányoztak benne a földalatti börtönök sem, melyeket később 
a város polgárai puskaporraktárakká alakítottak át, valamint 
tágas pinczék is valának alatta. A várkastélyon kívül a város
falakhoz épitett istálök voltak fekete márványból készült 
lójászolokkal. — Az egész épületet hajdan vadaskértül hasz
nált kert, halastavak, s más legcsinosabb kertek kerítették; 
ezekhez a Tököly család uradalmi tisztjei-, és cselédeinek 
lakai csatlakoztak, melyek később katona -laktanyákká ala
kíttattak át. Mindezen, Korabinszky által is bővebben leírt, 
helyiségek pusztulásnak indultak.

A czimeréül kettős kardot használó városra sülyosodott 
szerencsétlenségek főbbjeit tűz és dögvész okozta. Ugyanis 
1436-dik évi vizkereszt utáni negyednap, úgyszintén 1521-, 
1774- és 1780-dik években iszonyú tűzvész pusztította el a 
várost; 1545-ben pedig járványos mirigy Pünkösd ünnepétől 
sz. Mihály évnapjaig 400 embert taszított sirba, valamint 
1662-, és 1711-ben is mirigy pusztította a város polgárait.

a) Késmárk város egyházi épületei.

Késmark város még jelenleg is fennálló szent épületei 
legkiválóbbika a Szent Kereszt fölmagasztalása emlékezetére 
szentelt plébániatemplom, melyet 1468-ban a polgárok épít
tettek, 1656-ban pedig a plebánusnak hetenkint 15 forintot 
szolgáltatott város közköltségén megújítottak. Ezen templom 
főbb ékei közé tartozik a keresztre feszíttetett Krisztus művé
szileg készült nagyszerű szobra (l. Bél Prodrom. Hung, novae 
2. k .) , egy 1472-ben harangérczből öntetett keresztelő kút, az 
1483-ban állíttatott sz. Katalin oltár, és a templomról elkü 
lönzötten álló magas torony. — Ezen kívül a város területén 
van még a Tököly-féle várkastélyban a Szent Keresztről czim- 
zett Tököly család kápolnája, melynek sírboltjában nyugsza 
nak az 1651-ben meghalálozott II. Tököly István, és neje 
ráthóti Gyulafy  Mária grófnő hamvai. (Anal. Scepus. Π. 345.)
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Továbbá a tótajku lakosok Sarlós Boldogasszonyról nevezett 
temploma, a keresztet hordó Jézusnak szentelt, és a nepomuki 
sz. Jánosról czimzett kápolna, a felső kapunál végre az ágostai 
hitvallásnak temploma s gymnasiuma. ( Schein. Cleri Seep us.)

Régente Késmárkon még más templomok is léteztek, 
úgymint: a város falai mellett volt sz. Erzsébet, alsónak ne
vezett egyház, melyet a város 1348-ban Rudger János bíró 
hivatalkodása közben, a polgárok plébániatemploma jogainak 
minden sérelme nélkül, a szomszéd landeki kolostorban lakott 
·,, Jeruzsálemi sz. sír szerzeteseinek“ adott át, e templom plebá- 
nusává Eberhard atyát rendelvén. 1444-ben Gergely milkói 
püspök, az esztergomi érsek segédpüspöke, és általános hely- 
nöke a sz. Keresztről nevezett plébániatemplomot, és a sz. 
Erzsébet szentegybázat áhítattal meglátogató híveknek az Úr, 
és boldogságos Szűz Mária, valamint az evangélisták ünnepein, 
és e templomok egyház- s búcsú vasárnapjaira 40 napi búcsút 
engedélyezett.

A város falain kívül létezett a sz. Mihály plébániatem
plom, melynek György nevű lelkésze 1449-ben a római 
Szentszékre hivatkozván, panaszolkodott, hogy némely slavken- 
dorfi nemes urak, a neraui polgármesterek, és Toportz,Janusch, s 
Schwartz Miklósnak nevezett késmarki polgárok több év óta 
tartozván neki tizeddel, és más öt illető jövedelmekkel, Stock 
János szepesi prépost pártfogásában bízva, vonakodnak tar
tozásaikat megfizetni.

Végre volt még Késmárkon egy a „Szent Háromság egy 
Istennek“ tiszteletére szentelt templom, melyben Abramoviczi 
Szaniszló működött, mint a Mindenszentek oltárának káplánja. 
Ez azonban, midőn a városi tanács erőszakosan megfosztotta 
őt ez örökös káplánságától, sőt még börtönbe is záratta, az 
apostoli szentszékhez folyamodott orvoslásért; ezért II. Gyula 
pápa 1507-ben a városi tanácshoz apostoli iratot intézett, 
hogy komolyan vizsgálja meg ez ügyet, s a mit ez igazságos
nak tart, aszerint hozzon ítéletet. Ezekhez járul még a teme
tőben létezett Szent Kereszt kápolna, melyet 1468-ban panyo- 
vai Thele Jakab alapított a Szentháromság tiszteletére, s letevén 
300 arany forint összeget, e templom mellé, lelke üdvére káp
lánt rendelt. (Anal. Seep. I. 59. 63. 70. 412. — IT. 107. 1.)
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b) I. Remete sz. Pál szerzetesei székliáza.

Remete sz. Pál szerzeteseit Bársony György, váradi 
püspök s egyszersmind szepesi prépost, telepítette le 1670-ben 
Késmárkon, s átadván nekik a plébániatemplomot és más fiók
egyházakat, a plébánia gondozásával együtt, javadalmazásukra 
a plébániához tartozott tizedet tűzte ki nekik egy a mádi 
Királyhegyen létezett szőllővel. Miután a pálosok néhány éven 
át működtek a lelkipásztorkodás terén, Szelepcsényi György 
esztergomi érsek 1673-ban kelt adományozáslevelében 3 házat 
adott nekik székházépítés végett, az ezekhez csatolt, addig 
általuk gondozott kápolnával együtt, míg a nemkatholikusok 
által elfoglalt nagyobb plébániatemplom ezek által oda nem 
hagyatik, mely alkalommal Gesták Adám volt a plebánus- 
helyettes. Ez adományozást a következő évben I. Lipót csá
szár is helybenhagyván, a pálosok azonnal beiktattattak an
nak törvényes birtokába. ( Act. Paul. Késm. 2. sz. — Protoc. 
Paul. 801. I.)

1674-ben a város és a királyi kincstár megegyeztek, 
hogy valamennyi a városban levő templom, kápolna és plé
bániai iskola visszaadassék a katholikusoknak; 1686-ban 
pedig I. Lipót király üjra meghagyta legfelsőbb Rendeleté
ben, hogy a nemkatholikusok a Paulinusoktól elfoglalt nagy
templomot a plébániával együtt okvetetlentil visszaadják. 
Ennek következtében a polgárok, és pálos rend közt a városi 
kegy- és véduri jog  gyakorlata iránt pör keletkezett, mely 
azonban, miután a pálosok beiktattatásukról tanüskodó hiva
talos okmányaikat megmutatták, de a szász herczeg, esztergomi 
érsek, és bíbornok is a pálosok jogait védvén, barátságosan 
egyenlittetett ki. A pálosok javadalmazására vonatkozólag 
pedig már 1688-ban egyezkedés létesült a pálosok, és város 
közt a tized beszolgáltatása, a plebánusnak a város által he- 
tenkint fizettetni szokott 15 magyar forint további rendes 
fizetése, és a fenntemlített mádi szőllőhegyen létezett plebánia- 
szöllő átadása iránt. Ezen a város részéről megtörtént átadás 
után a város még egy az Erdöberényi Alsó-Mulató hegyen 
volt szöllőt is adott a pálosoknak. (Beiig. Chronot. V. fej. 
L X III . sz. — Act. Paul. 8. és 152. sz.)
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A pálosok tehát, mint a mondottakból kiderül, akkor
tájt nemcsak a nagytemplomban, és a városban volt fiókegy
házban, hanem a városon kívül létezett két templomban is 
végezték a lelkipásztori teendőket; pedig Szelepcsényi György 
esztergomi érsek 1675 ben a pálosoknak adományozta a már 
előbb szintén általuk gondozott hunfalvi, Ttakaslomniczai, sz. 
keresztfáival, sztrázsai, és rakuszi Szepesvármegyében keble- 
zett plébániákat is. (Act. Paul. Késm. 4. 5. sz. — Protoc. 
Paul. 801. sz.)

A. késmárki, II. József császár által megszüntetett, pálos 
székház főnökei valának 1673-ban Sestak Adám, mint plebá- 
nnshelyettes jlöSO.íPIMtGáborszékházfőnök; — 1682—1690. 
Majthényi László perjel, és plebánus ; — 1706-ban Weiskopf 
Elek perjel; — 1714-beD Majer Ágoston perjel; — Ivancsics 
Lőrincz perjel, és plebánus; 1760-ban Eosman Béla perjel, és 
plebánus; — 1784. Stahel Mátyás perjel, és plebánus. (Act. 
Paul. Késm. 2. és 14. sz. és 153. sz. Szelencze. — L. Reg. Sec 
XI. köt. 239. sz.)

8 . §·

L Ä N D E R .

A jeruzsálemi szent sír kanonokrendje sz. Miklós
ról nevezett prépostsága.

A Kárpáthegysógtől s Béla  mezővárostól körül belől egy 
órányira eső Landck, máskép Landok helységben hajdan a 
8Z. Ágoston szabványait követő jeruzsálemi szent sír kanonok- 
rendjének prépostsága létezett, melyet II. Endre király 1212. 
a Sárosvármegyei Komlós helységben alapított, IV. László 
király egykor a hozzá tartozott Rókus (Rakusz) és N yirczf 
fekvő birtokokkal együtt szepesi gróf Polján  fiának Endré
nek adományozott, s ez adományozást legelőbb III. Endre 
1290-ben, később 1322-ben I. Károly király Endre Polján 
gróf fia részére kiadott okmányával erősítette meg. Hitéi.

1313-ban I. Károly király beleegyezésével Landek hely-
KTTPP. EGYHÁZ. INTÉZ. — II. IS
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ség, Henrik, az ugyanezen rend Lengyelországban keblezett 
miechowi monostorának prépostja, és ennek testvérei egy- s 
nébai E yko lf  gr.óf fiai Kokos, és János közt más részről kötött 
csere nyomán, Henrik prépostnak adatott át járulékaival 
együtt, ezért a prépostság is Landekre szállíttatott át. ( N . E. 
A. 620. cs. 41. sz. — Anal. Scepus. I. 398— 400.)

Midőn a jeruzsálemi sz. sir kanonokrendje Landeken te
lepedvén le, ott üj káptalant és prépostságot szervezett, 1315. 
Pál szepesi prépost, és Henrik, a fenntemlitett miechovi pré
post, s Landek földesura közt oly egyezkedés keletkezett, bogy 
Pál, a szepesi prépost, minden őt a landeki templomra illető 
jogáról lemondván, lelke nyugalmára a Landeken lakott kano
nokokat csak arra kötelezte, miszerint évenkint elküldjék 
egyik rendtársukat a sz. Márton egyházban tartatni szokott 
zsinatra, és ennek évenkint sz. Márton nyolczadában egy sze
pesi mérték szerinti gira finom ezüstöt fizessenek. ( Anal. 
Scepus. I. 402. I.)

Mennyire zilált volt e kanonokrend vagyoni állapota, 
hogy még tizedeit, szántóföldjeit, házait, erdeit, rétéit, és mal
mait is kényszerült elidegeníteni, tanúsítja XII. Benedek pá
pának Chanád esztergomi érsekhez 1341-ben intézet levele, 
melyben az érseknek meghagyja, hogy ezen jövedelmi forrá
sokat a prépostságnak, melyre Késmárk város 1348-ban sz. 
Erzsébetről nevezett temploma gondozását bizta, mint följebb 
említettem, visszaszerezni törekedjék.

Később mégkevesbbé következhetett kedvezőbb vagyoni 
viszony ezen rendre, minthogy 1558-ban a landeki prépostság 
kegy- és védúri joga a lengyelországi miechovi·, néhai Body 
György választott Csanádi püspökkel pörbe keveredett, társ
háznak engedtetett át oly kikötéssel, hogy a miechovi pré
post á megürült landeki prépostságra alkalmas, az esztergomi 
érsek vagy maga, vagy a szepessógbeni helynöke által megerő
sítés végett föl térj esztendő egyéniséget jelöljön ki, de ez tartoz
zék a rend öltözetét felölteni, és a prépostságban lakni, s egy
szersmind a prépostság vagyona eltékozlásától, és elidegeníté
sétől óvakodva, az egyházi teendőket szorgalmatosán végezni.

Ezen egyezkedésből is kitetszik, hogy e káptalan akkor
tájt épen nem volt oly helyzetben, miszerint köréből a pré
postságra alkalmas személy szemeltethetett volna ki. Sőt,
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bogy 1593-ban már éppen nem létezett, kiderül onnét, mivel 
ez évben a lengyel miechovi prépost teljhatalmú biztosa 
Landek, Hanusfaha, (Hanusovcze), és Alsó-Lajosa  (Labs) 
szepesvármegyei helységeket a prépostság házával, és udvar
helyével együtt — az egy plébánia jog fenntartásával — pa- 
locsai Horváth Györgynek, és elölegesen ugyan fiörököseinek, 
ezek magvaszakadtával pedig leányágoni örököseinek, s utó
dainak adta el örökös birtokúl 2025 forintért Fejérkövy Ist
ván nyitrai püspök, és Magyarország királyi Helytartója előtt 
azon kikötéssel, hogy a romai katholikus hitet sértetlenül 
fenntartsák, a miechovi társház által saját körükből kijelölendő 
leugyel ajkú plebánusok bemutatását megengedjék, a mie
chovi társház kegy- és véduri jogát kétségbe ne vonják, a lan- 
deki plebánus számára alkalmas lakást építtessenek, ezenfelül 
a landeki plebánusnak az egész, Wylkowcze nevű jobbágy
telket minden hozzá tartozó földekkel, mindennemű termeszt- 
mény tizedével, szabad legelővel és favágással, bor-, viasz- és 
más a háztartásra szükségelt kellékekkel együtt, az addigi 
szokás szerint, kiszolgáltassák. (U. ο. I. 410. 433. 439.)

Mivel a landeki káptalannak azon időtől fogva, midőn 
ez a miechovi jeruzsálemi sz. sir kanonokrendje prépostságába 
kebleztetett, lassankint minden további említése megszűnt, 
csakis a káptalan egykori monostorából alakíttatott landeki 
kastélyról, s Landek — világi kezekbe, nevezetesen a Hor
váth, másképp Falocsay család, és ennek örökösei s mások 
birtokába jutott — helységről jegyezhetünk még föl némely 
földerítő adatokat. És pedig Landek más birtokosai között 
találjuk Bocskai István fejedelmet is, kinek halála után a 
landeki kastély, mint Horváth Anna, néhai Báthory Gábor 
fejedelem özvegye, és Horváth Katalin, Horváth György 
leánya, Desöffy Ferencz hitvese 1615-ben közbejött tiltakozá
sából kitűnik, a fenntnevezett Horváth Anna birtokába ke
rült. 1648-ban ismét Falocsay István bevallotta a szepesi 
káptalan előtt, hogy a többi között a landeki kastélyt, és 
Landek helységet is majorságával együtt csere fejében átíratta 
Falocsay Gáborra, ennek Sáros vármegyei Palocsa nevű 
váráért.

Később a Tököly-család is betolakodott Landek vára, és 
helysége birtokába, és ezért a Palocsayakkal egy ideig pör-

13*
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lekedett is, mint a közöttük, minden további súrlódás elhárí
tására, 1662-ben kötött egyezkedés tanúsítja, melynél fogva 
Palocsay István, a fenntnevezett Palocsay István fia, a lan- 
deki várkastélyt majorságával, nagy és kis marháival, veté
seivel, gabnájával, szalma-és szénájával együtt visszaváltható 
zálogúl átadta gróf Tököly Istvánnak az ettől kölcsönül föl
vett 7000 s különféle arany pénznemekben, tallérokban és 
kisebb ezüst pénzben — a történt költekezések kárpótlásául 
járó 1000 tallér levonása után — kifizetett magyar forint 
fejében. (N . R . A. 12. cs. 57. sz. 3. §. — 77. es. 15. sz. — 
619. cs. 11. sz.)

Végre meg kell még említenem, hogy a landeki plébá
niát, a prépostsági sz. Miklós egyháznak plébániatemplommá 
változtatása után csaknem a jelen század elejéig a lengyel 
miechovi monostorból küldött jeruzsálemi sz. sir rendje kano- 
nokjai gondozták ; jelenleg azonban a Szepes egyházmegyei 
papságból válnak ki lelkipásztorai. — A landeki várkastély
ban pedig a Horváth Palocsay család utódai szoktak volt 
lakni. A préposlságnak most csak czíme ndományoztatik. 
(Czinár II. 189. I.)

A  l a n d e k i  p r é p o s t o k  n é v s o r a :

1315-dik évben Henrik, miechovi, és landeki prépost. 
(Anal. Scepus. I I I .  148. 149. II.)

1325. — — Boriszló lengyel. (U. o.)
1340. 1343. 1360. Berzeviczy Rikolf, máskép Lükolf. 

(U. o. -  Cod. Dipl. V III. 4. 437. I. — N. R . A. 1536. cs. 
77. sz.)

1520. — — János. ( Anal. Scepus. u. o. 150. I.)
1542. 1543. Tarczay II. János. (U. o. — és N . R. A. 

1586. cs. 16. sz. 2. §.)
1545. — —t Albert. (A nal. Scepus. III . 150.J
1548. — —  Zwla Gáspár. (U. o.)
1549. — — Bálint. (U. o.)
1554. — — Bódy  György, később leleszi prépost, 

végre Csanádi püspök. (U . o.)
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1559. — — Solcwszkv, máskép Cholovszku Vincze. 
(U. o. 151. I.)

1564. — — Máté utolsó prépost 1593-ig, mely évben 
a prépostság szétmállott birtokai világi kezekbe kerültek.
(U . o.)

!'■ §·

L E C 11 N 1 0  Z.

Szent Antalvölgyi karthausi, később kamaldoli 
szerzetes perjelség.

A Szepességben IJiumje.cz folyó partján, a Kárpáthegyek, 
és Lengyelország közelében fekvő Lechnicz falu melletti sz. 
Antal völgyben hajdan karthausi szerzetesek laktak, kiknek 
kolostora, vagy vörösszínti · cserépfödele miatt, vagy mivel a 
köznép a legrégibb zárdák lakosait általánosan vörös bará
toknak nevezte, szintén vörös kolostornak mondatott. Ezen 
kolostort 1319-ben Márton szerzetes alapította, ki e czélra 
Goblin szerzetessel együtt Kokos mestertől, R iko lf gróf fiától 
Lechnicz 62 szállásból állott helységét szerezte meg, a Duna- 
jecz folyóbani halászattal együtt. Ezen alapítványt 1320-ban 
a kolostor első perjele János királyi helybenhagyással bizto
sította, s az alább elsorolandó fekvő javakkal, s jövedelmek
kel, úgyszintén két szabad szállásból állott majorsággal, fél 
malommal, sörfőzőházzal, a bérlet hatodik dénárjával, és az 
egész bíróságnak nagyobb bíráskodása harmadrészével gya
rapította. (Anal. Scepus. I. 403. — Cod. dipl. V i l i .  2. 2 5 5 .1.)

A karthausi remeterend alapittatásáról Bonanni Fülöp 
a szerzetes rendekről irt névsorában (1. 108. sz.) a követke
zőt jegyzi fö l: „E remeterend szerzője sz. Brúnó  vala, ki 
Kölnben mind eredetére, mind erényeire nézve kitűnő család
ból származván, Párisban tudorborostyánt nyert, később 
rheimsi kanonokká lévén, hat barátjával igen megkedvelte a 
magányt, ezért velők Hugo grenoblei püspökhöz járult, s 
kieszközölte, hogy e püspök megyéje legvadonabb (Char-
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tbaus) néven ismeretes hegységét nekik ajándékozta, sőt 
1180-ban önmaga is hozzájok csatlakozott. Ekkép és e he
lyen keletkezett, Sigebert egykorit Író tanúsága szerint, a 
karthausi remeterend. — A karthausi remeték szőr alsóruhát, 
e fölött fehér bokányi, fekete gyapjú köpenyt, fejcsuklyát, és 
vállszalagot viselnek, húst soha sem esznek, minden pénte
ken kenyéren és vizen bőjtölnek, mintegy kápolnaszerü ma
gánlakaikban egyedül étkeznek, némely ünnepeken kívül, 
melyeken együtt esznek. Ezenkívül beszélniük tilos, és a zár
dából, a fölügyelő, és sáfáron kívül, de ezeknek is csak a 
kolostor ügyeiben, senkinek sem szabad távozni.

A lechniczi, dunajeczinek is nevezett, karthausi remeteség 
lakói javadalmazásul, és élelmezésökre a királyok, és magá
nosok bőkezűsége folytán több javak-, fekvő birtok-, és ke
gyes adományra tettek szert; jelesül fekvő birtokaikat ille
tőleg, e karthausiak E ur  (jelenleg Nehre, vagy Sztraska) 
néven ismeretes helységtől Kokos mester által elkülönzött 
földjüket R iko lf mesternek, R iko lf  gróf fiának 10 giraért 
eladván, (mint ez eladást 1339-ben I. Károly király is meg
erősítette), 1330-ban bizonyos Kilderiktöl a Szepességben 
keblezett Ófalu, hajdan helység, most mezőváros bírói major
ságát 83 kézen forgott érez giraért szereztek meg; 1335-ben 
pedig Villerm nádor ez egész akkori helységet saját, és övéi 
lelke nyugalmára, végrendeletileg e karthausi remetéknek 
hagyományozta, minthogy e helységet 1320-ban I. Károly 
király a menedékszirti (Lapidis refugii) karthausiak birtokaiba 
keblezte. 1342-ben pedig I. Lajos király rendeletére a mene
dékszirti karthausiaktól elvétetvón, visszaadatott a lechniczi 
remetéknek. Midőn később 1350-ben Guido bíbornok, az 
apostoli Szentszék követe, a lechniczi egyházat is az ottani 
kolostorba keblezte be, az erre következő évben a karthausi 
rend vizsgálói Ítélete nyomán Lechnicz helység is, a fentemlí- 
tett alapítvány értelmében, teljes joggal az ottani sz. Antal 
kolostor sajátjává lön.

Ófalu helységről azonban még följegyzendő, hogy a 
karthausi remeték 1362-ben abban egyeztek meg az ófalvi 
lakosokkal, miszerint ezek az ottani mészárszékek használa
táért évenkint 3 girát fizessenek a remetéknek. Eredeti. 
1349-ben továbbá Goblin perjelsége közben az ófalvi plebá-
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ríia is e remetéknek adományoztatok, végre 1495-ben II. 
Ulászló királytól az ófalvi lakosok minden szombaton heti
vásár tarthatási engedélyt nyertek. — Ófalu helységen kívül 
a lechniczi kolostor Richwald szepes vár megyei helységet is 
bírta, melyet 1404-ben W aldorf Pál, krakói polgár, adomá
nyozott a karthausiaknak örökös alamizsnáúl, s ez adományo
zást W aldorf Pál örökösei is megújították 1409-ben. ( Fejér 
Cod. Dipl. V III. 5. 88. 198. II. — Flench, act. Lechn. pos. 7. 
L. 0 . cs. 10. sz. —  p . 8. L. L. cs. 6. sz. — Flench, pos. 15. L. 
cs. 12. sz. és pos. 9. — Acta Camald. Lechn. C. cs. 21. sz. L. 
0. cs. — Anal. Scepus. I. 408. 421. — Eccl. Cam. 71. cs.
39. sz.)

Ezen viszonyokon kívül a lengyelországi Chorstin vár
kastély és a lechniczi remeték közt Dunajecz folyó haszná
lata miatt pör merülvén föl, e pör 1404-ben a krakói várnagy 
és kapitány döntvényirata szerint úgy intéztetett el, hogy 
mindenik fél a folyó felét jogos tulajdonul bírja, s ez intéz 
kedést 1518-ban Zsigmond lengyel király is helybenhagyta. 
A lechniczi remeték csekélyebb fontosságú birtokai közé tar
tozott két ház az Abauj vármegyei Szikszó helységben (most 
mezővárosban, s ugyanannyi ház a Zemplén vármegyei 
Liszka faluban (most szintén mezővárosban), melyeket II. 
Ulászló király 1506-ban minden köztehertöl menteknek nyil
vánított.

Ezenkívül a karthausiak Szikszó német hegyén két 
Körtvélyesneh nevezett, Felkes János által a boldogságos szűz 
Mária oltáránál Istennek fölajánlandó szentmisére ajándéko
zott szöllöt is bírtak, valamint az ugyanottani Nyulmál, he
gyes Abus néven ismeretes, Szatnak László által nekik ha
gyományozott két, és más négy Agyagosnak hitt, végre a 
magyar hegyen fél puszta, 1406-, és 1472-ben nekik adomá
nyozott szőllejük is volt. — 1518-ban bizonyos Tóthfalvi 
Svaby e remetéknek adta el 300 magyar arany forinton Kis- 
Lechnicze pusztát, Körtvélyesen és Nagy-Lechniczén több bir
tokrészt és némely erdőcsapásokat. — 1553-ban a lechniczi 
kolostor Haligovcze, hajdan a lechniczi határból kiszakasztott 
pusztát, Ganócz helységben pedig az 1563-ban eladott udvar
helyei is bírta. — Volt még a lechniczi sz. Antal kolostornak 
Szepes vármegyei Smegek, máskép Szmizsan egykor helység,
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most mezőváros határában egy malma, melyet a remeték 
1560-ban 180 magyar forinton Csütörtökhely mezőváros köz
ségének adtak el. (Eccles. Cam. 44. cs. 14. sz. — Act. Camald. 
Lechn. C. 0 . cs. 9. sz. — C. L. cs. 12. sz. — N. R. A . 506. cs.
2. sz. — Anal. Scepus. III . 187. 194. II. — Acta Jes. leucsov.
4. cs. 38. sz.)

A remeteknek engedélyezett kiváltságok és szabadal
mak közé a következők tartoznak: 1359—1369-ben I. Lajos 
király fölmentette a sz. Antal kolostor remetéit, és azok job
bágyait a kereskedelmi-, és barminczadvám fizetéstől, s a 
kincstárhaszon adózás a ló l; ugyanezen tartozások, és minden 
más gyűjtések alól II. Lajos, Zápolya János, és I. Ferdinand 
királyok is mentesítették őket 1516. 1527. és 1551 ben kelt 
intézményeikkel. — 1386-ban Asszonyfalvi László mester 
fölmentette a remetéket a csöbrökben s hordókban beszállí
tott borváln fizetéstől. — 1409-ben W aldorf Pál a kolostor 
közelében volt Richivald major felét a kolostornak ajándé
kozta. — 1504 ben. Y. Márton pápa, fölmentette a remetéket a 
tized fizetés alól. — 1482-ben Mátyás király megengedte ne
kik, hogy bort szállíthassanak Lengyelországba. — 1536-ban 
Zsigmond lengyel király a lechniczi remeték alattvalóit föl 
mentette világi bírák hatósága alól, mint ugyanezt már I. Lajos 
király 1359-ben megrendelte. (Elehch. Act. Conv. Lechn. pos.
12. 13. — L. P . 1. 4. 11. 18. — Elench. Anni. 1821. pos. 9. 
11. 16. 33. 41. — L. P . cs. 5. sz. — C. L. cs. 12. sz. Anal,. 
Scepus. I. 421. III . 180.)

A többi ezen remetéknek részint élelmezésükre, részint 
ruházatjokra szükségelt, a magyar és lengyel királyok által 
alamizsna czimen nyújtott jótéteményekről és segélyezésekről 
a következő okmányokból értesülünk. 1393. és 1395-ben Hedvig 
lengyel királyné a bochniai szállásokból *) évenkint 12 mázsa 
sót rendelt szállíttatni a lechniczi remeték számára, mit 
1452-ben Kázmér lengyel király újra meghagyott. — 1392. 
Mária magyar királynő, 1419-ben Zsigmond, 1500-ban II. 
Ulászló, 1522-ben II. Lajos király megparancsolták, hogy e

*) Az okmány szerint Zuppákból, mely szó a horvát-, és dal
mát népeknél emberek által lakott vidéket, vagy ily emberek gyül- 
helyét teszi, ezért az ily szállások, vagy gyülekezetek elöljárói 
ZuppanoJcxíak neveztettek.
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remetéknek a szikszói szőllőkből évenkint kiszolgáltassék két 
csöbör bor. — 1392-beu Mária királynő, 1410-ben Zsigmond 
király, Ulü-bau Borbála királyné, 1473-és 1474-ben Mátyás,
1494-ben II. Ulászló királyok a lechniczi remetéknek ala
mizsna fejében két tonna hérinyet, s ugyanannyi vég fehér- 
posztót utalványoztak, mely adományokhoz II. Ulászló 1501. 
II. Lajos 1518-ban még egy tonna olajat; János magyar ki
rály 1527-ben, Ulászló, és Zsigmond királyok pedig 1440- és 
1521-ben 12 mázsa őrlött sót, az utóbbi végre fél font borsot, 
és sáfránt is toldott. (Act. Camald. Lechn, sub L. 12. sz. — 
E. 3. 4. ti. 9. 19. sz. és Eccl. Cam. 71. cs. 39. 43. sz.)

Ezekhez még némely szellemi kedvezmények, úgymint: 
búcsú engedélyek járultak, és pedig 1419-ben Ágoston, to
lom püspök, Esztergom főmegyei érsekhelynök az új-lechnici 
sz. Jodok templom számára engedélyezett az e templomot 
bizonyos kitűzött napokon blinbánattal meglátogató híveknek 
búcsút. 1431-ben pedig a remeteség lechniczi majorságában 
létezett kápolna számára engedélyeztetett bizonyos napokon 
teljes búcsú. (U . o. C. L. cs.,12. sz.)

A cseheknek hazánkba törése, és az ország felső részei
ben űzött garázdálkodása közben bekövetkezett gyászos kor
szak folytán a karthausiaknak Szepességben létezett, valamint 
más ottani szerzeteseknek zárdái sem maradtak mentek 
különféle zaklatásoktól. Ugyanis már az 1431-ben Szepes- 
ségbe tört Imssziták, és lengyelek, azt hívén, hogy a lechniczi 
remeteségben roppant kincs van elrejtve, a lechniczi kolostor 
minden egyházi edényeit, öltözeteit, ékszereit, és könyveit, 
elrabolták, s a talált zsákmány csekélysége miatt felbőszül
vén, a remeték egy részét megsebesítették, másik részét meg
gyilkolták, a perjelt pedig foglyül magukkal hurczolták el.

Majdnem hasonló szerencsétlenség érte a lechniczi sz. 
Antal zárdát 1133-ban, midőn ugyanezen bősz ellenség, el
foglalván Késmárk várost, a remetéket szétüzte, s az egész 
környéken gyilkodva, és pusztítva dulakodott. — Szintoly 
veszélyben forgott e zárda 1532 ben Ferdinand, és Zápolya 
hadainak e vidéken űzött dulakodása folytán, valamint 1543. 
is, midőn némely fölkelők, nevezetesen : ifjabb Podmaniczky, 
Demeter, Básó Mátyás öcscse, és bizonyos Sadorló a menedék- 
szirti kolostort földúlván, a lechniczi kolostort erőszakkal e l
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foglalták, s kirabolták, csak néhány szolgáló remetét hagy
ván meg benne. (Anal. Scepus. II. 94. 240. — III . 191.)

■ Ennyi, s ezekhez hasonló még több a király ellen föl
kelt portyázó hadak által e kolostoron elkövetett garázdálko
dások-, és rablásokhoz járult még a kolostor csak egy részben 
visszaszerzett fekvő javainak, valamint a lengyel királyok 
általa kolostor számára évenkint kiszolgáltatni rendelt, de 
Schornstein vára főkapitánya által megtagadott alamizsna el
vesztése ; végre a sokféle adóztatás, és hadjárat a lechniczi 
sz. Antal kolostort oly szegénységbe sodorta, hogy minden
napi szükségeit sem volt képes fődözni. Ezért Ferencz perjel 
kényszerült 1563-ban a kolostor G anf alván (Ganóczon) léte
zett nemes udvarhelyét eladni.

E körülmény volt oka, hogy Ferdinand király 1563-ban 
a lecbniczi sz. Antal kolostort a hozzá, és a már 1550-ben a 
szepesi káptalannak adományozott menedékszirti romjaiban 
heverő kolostorhoz tartozott fekvő javakkal együtt Bornemisza 
György szepesi prépostnak, és a szepesi káptalannak ado
mányozta oly meghagyással, hogy a lechniczi sz. Antal kolos
tort, melybe a menedékszirti zárda remetéi is visszavonultak, s 
mely némely szökevény remeték kicsapongásai folytán már 
néhány ízben alattomban elorzott ingóságai és egyházi szerei
től megfosztatott,s megszentségtelenittetett, azonnal elvegye 
tőlük, azt nyugodtabb idő bekövetkeztéig békésen bírja, szük
ség idején káptalanával oda menekülhessen, az ország ottani 
lakosainak kiváltságait és szabadalmait védelmezze, a kolos
torban az isteni szolgálat vezetésére szükséges katholikus fér
fiakat, és egyházi személyeket tartson, s a Lengyelországból, 
vagy más vidékről elillant, vagy elűzött szerzeteseket, hite- 
hagyottakat, és szentségtörőket az egyház kebelébe, s a ko
lostorba belátása szerint, vissza fogadhassa. (U . ο. I. 434. 
436. U. — Eccl. Cam. 56. cs. 13. sz.)

Azonban a királynak ezen a romban heverő menedék
szirti kolostor fekvő, most már a lechniczi remetékkel közös, 
birtokai megmentésére irányzott adományozása, mely a romba 
dőlt menedékszirti kolostor helyreállíttathatásáig, a szepesi 
prépostságban nagyobb számú iijak kiképeztetésére fölállí
tandó iskolák fenntartására történt, óhajtott eredmény nélkül 
maradt. Mert, jóllehet Miksa király 1565-ben a szepesi pré
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postot Qd még 1568-ban az erdöbényei szőllőhegyen létezett 
e javakhoz tartozó Néma nevű szőllőt Zerdahelyi Máténak 
adományozta) megintette, hogy az adományozás czélját léte
sítse, mindazáltal, a szerzetesek egy része elszéledvén, másik 
része elhalván, ezen fekvő javak világi kezekre jutottak, 
ennélfogva a karthausi remeték rendje a Szepességben vég
kép megszűnt. ( Anal. Scepus. 1. 437. — N. R . A. 355. cs.
9. sz.)

Ezen fekvő javaknak átiratási czímen világi férfiak ré
szére történt adományozása pedig a következő időszakokban 
létesült: 1568-ban Miksa király a lechniczi kolostort járulé
kaival együtt 11800, később 25000 forintig kiegészített ősz- 
szegért Magóchy Gáspárra íratta á t; ez pedig az egész birtokot 
1583-ban unokaöcscsének Magóchy Andrásnak hagyomá
nyozta ; de II. Mátyás király 1609-ben a Magóchy családtól 
visszavevón, azt ugyanazon czímen palocsai Horváth György
nek adományozta, s még 10000 forint felülfizetése után, 
ekkép mindössze 35000 forintért az ő nevére íratta. — 1625. 
II. Ferdinand király pedig beleegyezett, hogy e Horváth 
örökösök által bírt uradalom ugyanazon 35000 forintnyi ösz- 
szegért felsövadászi Rákóczy Pálra, Sáros, és Torna vármegyék 
főispánjára, irassék át. Rákóczy Pál örökösétől, Rákóczy Lász
lótól, és ennek örököseitől az egész birtokot Mattyasovszky 
László, nyitrai püspök, váltotta meg 30000 forinton, ki 
az ekkép megváltott birtokot átvevén, 1705-ben végren
deletet szerkesztett, melynek 9. §. szerint akkép intézkedett, 
hogy a lechniczi kolostor minden hozzá, és hajdan a mene
dékszirti kolostorhoz tartozott fekvő birtokkal együtt az általa 
Magyarországba telepíttetett kamaldoli rend remetéinek adas- 
sék át*). Ennek következtében a kamaldoliak 1710-ben a

*) A kamaldoli remete rendet 1018-ban sz. Romuald benedek- 
rendi szerzetes alapította Olaszország Appenini hegységében léte
zett kamaldoli nevű helyen. Ezen remeterend tagjai, mint a kar- 
thausiak, magányos helyeken laktak, húst nem ettek, s a karban 
szokott összegyUlekezésökön kívül a legszigorúbb hallgatagságot 
köteleztettek megtartani, fehér bokányt hordtak vállszalaggal, és re
metékre, szabványosokra, s társaságban élőkre oszlottak; X. Leo pápa 
1513-ban mind a három osztálybelieket egyesitette, miután már 1086. 
Rezső perjelök alatt az eredetieknél szelidebb szabványokat kaptak.
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lechniczi sz. Antal kolostor, és járulékai birtokába ünnepélye
sen beiktattattak; 1720-ban pedig Károly király is adományozó 
okmányt adott ki számukra. (N . R . A . 1718. es. 1. sz. — Eccl. 
Cam. 71. cs. 89. 40. sz. — Acta Jesuit. Léucsov. 2. cs. 11. sz.)

Az ezen adománylevélben elsorolt fekvő javak e követ
kezők: Lechnicz, Ofalu, Alsó· vagy Nagy-Frankóvá, és Rich- 
ivóid helységek; Havka, Margaretecz, (Margeczan), Kis L ip- 
nicze (talán Lipnik helység) puszták, és Körtvélyes birtokrész, 
mely fekvő javak mind Szepés vármegyéhez tartozuak. Azon
ban ezektől később elszakasztatott Ríchwald helység, melyet 
a Svdby családot illető jogon Mattyasovszlcy Imre királyi előadó 
visszaszerzett, és a körtvélyesi birtokrész, melyet a lechniczi 
karthausiak, mint följebb említettük, ugyanazon Svábig csa
ládtól szereztek, de mely. a királyi hadak élelmezésére adott 
300 frt fejében Töke Kristófra íratott, ezután Nagy-Lám  And
rás által ugyanazon összegért, el foglaltatott, ettől Paczot 
János szepesi kanonokra szállott, végre Bornemisza Gergely 
szepesi prépost által 1584-ben Gergelynek, a nagyszombati 
káptalan jegyzőjének és nejének Berzeviczy Borbálának mind
két nemű örökösei számára, adomanyoztatott, végre Daxner 
Andrásnak jutott. (U. o. 71. cs. 47. sz. — Act. Jesuit. Leucs.
4. cs. 35. sz.)

Azonban a kamaldoliak sem bírhatták sokáig ezen má
sok jogigényeitől egészen nem mentesített fekvő javakat 
békésen. Mert Svábi Sváb Károly, és Mattyasovszky Imre 
igénypört indítottak a kamaldoliak birtoklása ellen, mely 
1727-ben egyezkedés útján akkép döntetett el, hogy a ka
maldoliak e fekvő javakat akkor a Görgey Boldizsár örökösei, 
és Gerhard György által bírt körtvélyesi birtokrészszel együtt 
a fölperes résznek tartozzanak átadni; ők pedig egyedül a 
kis-lemniczei pusztát, és nagylemniczd birtokrészt tartsák 
meg. A fölperes fél pedig a kamaldoliaknak Pünkösd.ünne
pén 5000 rénes forintot fizessen ; de ezért a kolostor Rélova 
helységet, melyben Relovszky János nemes udvartelke vala, 
köteleztessék a fölpereseknek átszolgáltatni. ( Acta Miscell. 
Camald. Lechn. 114. cs.)

A mi a lechniczi előbb karthausi, később kamaldoli 
zárda leírását illeti (az Analecta Scepusiensia III. k. 174. 1. 
szerint) : „E zárda köröskörül fallal van bekerítve, két négy
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szögön a remeteségbe juthatni, melynek csaknem közepén 
hosszában keletnek nyúlik el a tágas és díszes templom, térés 
sekrestyével, melynek jobbján a 4 mellékoltárka helye átellé- 
nébeit ékes kápolna látható. — A kartbausjak, később ka- 
maldoliak által lakott magánszobácskák (cellák) a templom 
körüli négyszögben vannak elosztva. A kolostor mellett, an
nak három szárnya, s ezek folyosói mellett ugyanannyi halas
csermely csergedez. Minden magánszoba körében kertecske, 
kívül pedig több kert létez. A csermelyek legnagyobbika a 
szintén halas Dunajeez. A kolostor negyedik szárnya mellett 
a Lengyelországba vezető út vonül el.

A lechniczi karthausiak perjelei va lának:

1320— 1337-ig János; — 1344—1349-ig Góbiin; —  
1351 —1355-ig Theodorik; — 1359 — 1361-ig János; — 
1362. 1364. U ltik ;  — 1369. 1381. János; — 1392. István; 
— 1393. Budai Pál; — 1395. 1399. 1404. M iklós; -  1410. 
György; — 1419. M iklós; — 1425. 1431. M ih á ly; — 1438. 
János; -  1452. Gábor; — 1472. 1474. M árton; — 1481. 
Mátyás; — 1492. 1494. 1500. 1501. István; -  1512. 1527. 
János; — 1532. 1539. 1543. Márton Ursin. — 1543-dik 
évben földúlatván a karthausiak menedékszirti (vagy mint 
akkor nevezték lethonköi) kolostora, ezentúl e remeték a lech- 
niczeiekkel együtt közös perjel alatt éltek. — Ily közös per
jelek valának : 1545 ben János; 1550. 1551. M átyás; — 
1553. 1554. Nagy-Toporczi K ristó f; — 1563. Ferencz; — 
1565. Schatz M ihály; — 1565. 1567. egri Gergely; — 1574. 
Márton. (Eccl. Cam. 44. cs. 1. s köv. sz. — Acta Jes. Leucs. 
I. cs, 83. sz. — IX . cs. 80. sz. —  Anal. Scepus. II I . 174—194.)

A karthausiakat az 1710-ben ünnepélyesen beiktatta- 
tott kamaldoliak követték, kiknek perjelei a következők vol
tak : 1710—1714. Ürményi aranyszájü János; — 1714 — 
L716. Eazy Bódog; — 1717. 1720. Krausz Máté; — 1721. 
Durst Romuald; — 1724. Steinl Ferdinand; — 1731. 1737. 
Don Bódog; — Ί 739. Schaghi Mihály; — 1741. Krausz 
Máté; — 1745. Mariassy István; — 1746 —1749. Kormossy 
Demeter; — 1753. 1756. Lehoczky Venancz; — 1760. Mol
nár Zsigmond ; — 1762. Damiari Péter; — 1767. Am brus;
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— 1772. Adalbert. (Act. Camald. Lechn. 114. cs. — L. C. cs.
12. 13. 21. 28. sz. — Act. Jesuit. Leucs. 5. cs. 17. sz. — 11. 
CS. 4. sz. 1

1 0 . § .

LETHON-KŐ, vagy MENEDÉKSZIRT (LAPIS REFUGII).

Keresztelő sz. Jánosról nevezett karthansi remete 
Perjelség.

Lőcse város szomszédságában, Hernád és Béla  folyók 
közt, létez jelenleg is Lethonfalva (németül Lettendorf) nevű 
helység, mely a mellette emelkedő sziklás Lethon·, és Le- 
thonkö- vagy menedékszirtnek nevezett halomtól kapta nevét. 
Ezen halomra menekültek a tatárok hazánkba intézett legelső 
betörésekor e vidék megrémült lakosai bírásokkal együtt, s 
hosszabb időre elégséges élelmi szereket, bázieszközeiket, és 
marháikat is magukkal vivén, az egész halmot úgy megerősí
tették izmos falkeritéssel, hogy a tatárok tovább vonulása 
után sértetlenül megszabadultak minden bajtól, s ezen ese
mény emlékezetére, kapta e sziklás halom LethonkÖ- (mene- 
dékszirt) nevét. Miután pedig az ellenség távozta után a ve
szélytől megmenekült nép 1245-ben ezen szűk és terméket
len sziklamagaslatot odahagyta, s más termékenyebb vidéket 
keresett, a szomszéd mindenfelé elpusztított, s földúlt kör
nyék egyik magaslatán embereket látott, szász ajkú lévén, 
fölkiáltott: „Nézd csak emberek! nézd!“ (Schau, L eü t— 
schau!), innét a Lethon halom Kémhegynek („mons specula
tionis“) ,  maga a helység pedig, hol e nép letelepült, „Leut
schau“ -nak (Lőcsének) neveztetett.

Később 1250-ben Lethon helység neve is elöfordúl azon 
okmányban, melyben IV. Béla király Mátyás-, a szepesi sz. 
Márton egyháza prépostjának, saját, és Kálmán öcscse lelke 
nyugalmára a többi közt Heymuth, és Lethon helységeket is 
adományozza, valamint IV. László király azon 1280-ban kelt 
okiratában is, melyben a Zécki nemes uraknak megengedi, 
hogy Lethon helységükben, ennek a csütörtökhelyi sz. László
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ról czimzett anyaegyháztól majdnem egy ryértföldnyi távol
sága miatt, templomot építhessenek. (L . a 2. és 4. §.)

Nagyobb fontosságú ennél a karthausi rend Lethonban 
történt letelepíttetése, és kolostora megalapíttatása, melynek 
történetét ugyanezen rend egyik tagjának, (Wagner Analecta 
Scejmsii II. köt. 69— 79. II.) által feljegyzett hiteles ada
tai, a lőcsei jezsuiták okiratai, s más a kincstári levéltárban 
gyűjtött kútfők nyomán ismertetjük. — Midőn 1299-ben 
Márton, Isáák helység plebánusa, kezdeményezése nyomán a 
hozzá csatlakozott más 24 szepességi mezőváros lelkészei 
Jordán szepesi grófot megkérték, ez az . Őrhegyet ( menedék- 
szvrtet) a hozzá tartozott erdőkkel, rétekkel, halászati, s többi 
haszonvétellel, megszabván a határokat, s a menedókszirt 
falain kívül templom, s kolostorépitósre, valamint kert, és 
remetelakok szervezésére alkalmas térséget tűzvén ki, a kar
thausi remeterendnek ajándékozta; Jakab  szepesi püspök 
pedig fölszólittatván, ezen adományozást ugyanazon évben 
szentesítette. Hitel. (Act. Jesuit. Leucs. 1. cs. 26. és 27. sz.)

Legelőbb is tebát Lethonban, vagyis a menedékszirt 
alján 1305-ben a kér. sz. János emlékezetére építtetni szán
dékolt templom alapja tétetett le, erre lassankint, minden 
kegyúr, vagy jótevő hiányában, a szűkén gyűjtött alamizs
nából a kolostor templomával, s néhány remetelakkal épült 
föl leginkább a zeitzi, Pettau és Cilii közt létezett, karthausi 
kolostorból ide küldött András barát, mint főnök, ernvedetlen 
fáradozása folytán; a kolostor mind a négy szárnya felől csu
pán három ijlövésnyi földtér hagyatván szabadon. 1307-ben 
azonban bizonyos Tiba nevű nemes Konrád peijelnek terje
delmesebb, és termékenyebb földet adott el, melyen Edus- 
fa lva  ? helység közelében, hol a .remeték majorsága létezett, 
egy malom és 40 hold szántóföld is volt a remeték nemes 
udvarhelyével. De Ilona, Alcythnek Tibaházi Tiba leányának 
leánya, Chibolka János neje, is a kolostornak engedte át 
1309-ben ottani leányilletékét.

1311-ben P ál, szepesi prépost, Péter perjel, s a fennt 
említett Márton isaakfalvi plebánus esedezése folytán a reme
ték szüksége enyhítésére, a kolostornak adományozta a F a 
lasfalviak (Balistarii, vagy Falistarii), németül Schützen-
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d o r f*) Csütörtökhely körül létezett helysége tizedét oly kikö
téssel, hogy a remeték minden vasárnap különösen emlékez
zenek meg imáikban a prépostról, és káptalanról. Ezen tized- 
jövedelem iránt, melyet a szepesi prépostnak, kit e tized ille
tett, közbe nem szólása miatt a csütörtökhelyi minoriták húztak, 
hosszas pör keletkezett, mely csak 1789-ben, 360 forint lefi
zetése után döntetett el már nem a remeték, hanem a lőcsei 
jezsuiták javára. (Act. Jesuit. Leuts. 9. cs. 51. sz. — 10. cs. 
50. sz.)

Ugyanezen időtájban Farkassy Illés mester, Szepesvár 
várnagya, a menedékszirti kolostornak hagyományozta F al
kenstein helységet, a Breznó felé elterülő és Vemerfalvát ma
gában foglaló erdővel együtt. — Ugyanazon évben kelt gróf 
Arnold  bevallása, melynél fogva elismerte, hogy néhai Hetrik 
gróf fia, János, Arnold  gróf unokája, végrendelete értelmé
ben Tótfalv  jövedelmeiből három gira ezüstöt tartozik a me
nedékszirti kolostornak fizetni. Végre 1320-ban Károly király 
e kolostort, és annak jobbágyait minden gyűjtés, kivetés, és 
negyedfizetés alól fölmentette. ( U. o. 2. cs. 22. 49. sz. — 8. cs. 
1. ss. 8. 9. 28. §. és 2. sz. — 9. cs. 44. sz.)

Ezen felül a menedékszirti kolostor részint magánosok 
jótékonysága, részint vétel révén több más fekvő birtokra, 
jótéteményre, s adományozásra tett szert. Ugyanis 1313-ban 
Tydor és Gublin, kerényi gróf Fridrusti fiai, a menedékszirti 
kolostornak Bisztra nevű helységök jövedelméből évenkint 
sz. Márton ünnepén fizetendő egy a szepesi mérték szerint 
számított finom ezüst negyed bért adományoztak saját és nejeik 
lelki üdvére. — 1-18-ban Mikei Orbán gróf a karthaűsiak 
által addig ideiglenesen bírt, földrészt ugyanazoknak tizen
egyedtől giraért eladta. — 1320-ban Liptói Denes, a kar- 
thausi rendbe lépvén, Schönau (Sunyava) helységet, Kokos 
mester, B iko lf gróf fia, Frank  Mihály bátyja pedig a Sáros 
vármegyei Tarcza járásban bírt Hamburg faluját, melyet

*) Valamint a szepességi lándzsásolc lándzsával, vagyis széles, 
és hosszú dárdával vívó, szintúgy a falasok  (balistarii, vagy falistarii) 
is katonák voltak, kik taltörö gépeket tartoztak gyártani, és kezelni 
a hadjáratokban; a puskapor föltalálása után pedig ágyúöntéssel, 
s puska, és más fegyverkészitéssel foglalkoztak. ífíárdm sy az i. h. 
273. I.)
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később 1328-ban Kolcsva faluval cserélt föl, a király helyben
hagyásával, adományozta a .menedékszirti kartbausiaknak. 
—  1321-ben Dienes, Tiba fiának unokái e kolostornak 7 gira 
garasért 18 hold szántóföldet adtak el. — 1322-ben Henrik 
szepesi prépost lelke üdvére Janus (Janócz) faluja egész tize
dét e kolostornak adományozta. 1327-ben Kormus mester, 
Szepesi A dolf fia, 60 hold szántóföldet hagyományozott a kar- 
thausiaknak. — 1329-ben Miklós, Szepesi Gurk fia, egész 
örökségének felét e remetéknek hagyományozta; a Mike 
család tagjai pedig Somogy (Bars?) nevű falujok határában 
őket illetett egész örökségüket nekik ajándékozták. — 
1344-ben M arolf, és Báthor Miklós fiai Arhold helység terü
letén két eke alá való földet adtak a karthausiaknak. — 
Végre 1358-ban József, és Jordán Mátéfalvi (Matbejóczi) 
Miklós fiai a menedékszirti remeték perjelének eladták 100  
arany forinton G yúrkfaha  (Abauj vármegyei Györke ?) hely
ség határában a Hernád vizén birt malmukat. (U . o. 1. cs. 
85. sz. — 2. cs. 15. 41. 49. sz. — 4. cs. 64. 74. sz. — 5. cs.
3. sz. — 6'. cs. 7. sz. — 8. cs. 1. sz. 10. 11. §. — Eccl. Cam. 
71. cs. 39. sz.)

A menedékszirti karthausiak Féter nevű perjele főnök
sége folytán 1366-ban László atya, Frank  Mihály fia, tinnini 
püspök, a echavniki apátság kormányzója, a karthausi rend 
kegyelője s jótevője, fölépittette a kolostor templom körüli 
elsöemeleti folyosóját, a sekrestye remetelaka fölötti cellát, 
és miseruhákon, s több más diszitményeken kívül, testvérei 
beleegyezésével, egész apai örökségét e kolostornak ajándé
kozta, névszerint Arnóthfalva helységet, Frankenau (Fran
kóvá) falut, Rókus (Bakusz) helység felét, és Farkasiban 
(Farkasfalván) volt nemes udvarhelyét járulékaival együtt, 
mely birtokok valamennyije a Szepességben létezett. (Anal. 
Scepus. II. 75. — Act. Jesuit. Lenes. 4. cs. 52. sz.)

Zsigmond király szintén többféle adományt, és jótéte
ményt juttatott a menedékszirti karthausiaknak. Ugyanis 
1408-ban, mint már elődje Károly király mentesítette a kar
thausiak udvarhelyét minden adó, vagy kivetés fizetése a ló l; 
1441-ben a jobbágyoknak, tartozásaik lerovása után szabad 
költözködést engedélyezett a karthausiak Lethon helységébe; 
sőt azokat a kerületi ispánok bíráskodása alól is fölmentette;

KUPP. JEGYŰ« INTÉZ. — II, 14
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1412-ben a karthausiaknak két vég 14 forint értékű cseh 
posztót, s két tonna héringet ajándékozott a lublói harminczad- 
jövedelemből. 1429-ben pedig (a mint később II. Lajos király 
1518-ban) megerősítette M ária  királyné azon adománylevelét, 
melynél fogva e karthausiaknak évenkint egy hordócska hé
ringet rendelt sz. Márton évllnnepén adatni, sz. Jakab évün- 
nepén pedig két vég cseh posztót parancsolt kiszolgáltatni. 
Végre 1425-ben Zsigmond király e kolostort minden birto
kaitól járó kincstárhaszon, és más követelés fizetése alól föl
mentette, s e kiváltságot 1506-ban II. Ulászló király is meg
erősítette. (U. o. 1. cs. 25. 30. 31. 35, sz. — 2. cs. 21. sz. —
8. cs, 26. —· Anal. Scepus. 1. 425. I.)

Ezen a menedékszirti karthausiak iránt tanúsított ked
vezményekhez járultak még többféle magánosok által nekik 
juttatott fekvő birtokok az ezekkel járó jótéteményekkel 
együtt. íg y  1405-ben Tamás, Berzeviczi Miklós fia, valamint 
Báthfalvai György fiai, Detrik, Mihály., és Antal, és Egyed, 
Miklós fia Tamásiban létezett három jobbágytelküket három
negyed szántófölddel, és Gatzanfalván ? volt nemes udvar
helyüket, 20 hold szántófölddel, 30 tiszta arany forintért; 
ügy szintén Antal, György fiának, és Egyed, Miklós fiának, 
Tamásiban volt két udvartelkét hasonlókép 30 magyar arany 
forintért a menedékszirti kolostornak engedték át.

1408-ban Farkasfalvi Egyed az egykor szintén Farkas
fa lv i Frank  Mihály mester által bírt 21 hold szántóföldet, és 
két, öt szekér szénát termő, rétet adott el a remetéknek 
Rókusbán volt birtokrészükért, s 25 arany forintért.

1415-ben László, Haraszti Tóth fia, lelki nyugalmáért a 
menedékszirti remetéknek szabad faizást engedélyezett feke
tének nevezett erdejében. — Ugyanazon évben Antal mester, 
Bussoni Gergely fia, Tamásiban létezett két fél jobbágytelkét 
adta el 45 aranyforinton a karthausiaknak.

Végre Markusfalvi Márk fia László, s Markusfalvi 
Antal és a menedékszirti remeték perjele közt közbejött csere 
utján, a kolostor Szepesvármegyei Gankfalva  (Ganócz) hely
ségben volt birtoka helyett, 50 forint (minden forintot 50 dé
nárba számítva) felülfizetés után, Jánosfalván (Hanusfalván) 
létezett birtokrészeknek tulajdonosává lön. (U. o. 5. cs. 75. 
76. 82. sz. — 8. cs. 1. sz. 25. §. — 9. cs. 19. sz.
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1433 ban a hussziták kirabolván, és fölgyújtván a me
nedékszirti kolostort, a szétvert remeték más kolostorokba 
kényszerültek menekülni. — 1454-ben· megkísértette ugyan 
Monasser János, a menedékszirti perjel, az Isten házát 
helyreállítani, s a hegyre új, a majorságból a kolostorba 
vezető utat készíttetett; de a visszatért hussziták újra sa
nyargatván e vidéket, a remeték e hely végleges odahagyá- 
sára szánták el magukat. Ennek következtében a perjelnek 
meg is engedte mind a káptalan, mind a király, hogy remete
társaival Lőcsére vonulhasson, hol a polgárok által kijelölendő 
helyen a remeték kolostort, és szükséges épületeket építhes
senek maguknak évenkinti, a város által a királyi kincstárnak 
fizettetni szokott királyi bérből levonandó bérfizetés tarto
zása mellett. 1455-ben László király a karthausiak lőcsei, a 
királylika nevű árok mellett épült, házát minden királyi teher, 
szolgálat, és kézi munkateher alól mentesítette, s ezért a vá
rosnak kárpótlásul a királyi adóból évenkint 15 arany forin
tot elengedett. Ezen engedményt 1464-ben I. Mátyás király 
is megerősítette. (Eccl. Cam. irreg. — Act. Jesuit. Leucs 
1. cs. 12. sz.)

A menedékszirti karthausiaknak Lőcsére menekülésök 
alkalmával, Keresztéig, Menhard helység lelkésze, élelmezé
sökre Lőcse határában volt néhány szántóföldet, Szikszón 
pedig 3 szőllőt ajándékozott. Mindazáltal a remeték, mihelyt 
békésebb idő következett, visszatértek előbbi magányukba. 
(Anal. Scepus. II. 76. —  Act. Jesuit. 1. cs. 22. sz.)

Az erre következő korszakban a menedékszirti karthau
siak ismét új fekvő birtokokat szereztek. Ugyanis 1470-ben 
Lőcsén a plebánus udvartelke mögött létezett fördőjüket, s 
némely ezüst ékszereket Sebaldi Menyhértnek cserébe adtak 
Gröniczen bírt szállásáért; Gábor perjel pedig nagybányai 
örökségét, vagy is szőlleit bizonyos nemesnek adta cserébe 
ennek Hanuszfalván (Hansdorfon) volt birtokrószeért.

1479-ben Zsófia, néhai lőcsei Strékpauer Miklós, és Anna 
leánya, előbb Misszigang János, később Györgynek, Gábor 
fiának, hitvese mátéfalvi birtokrészét, és 60 hold földjét azon, 
föltétel alatt adományozta a karthausiaknak, hogy ezek a 
csütörtökhelyi sz. László templomnak sz. Mihály föangyal 
évünnepén egy arany forintot tartozzanak adni; az adomá

ié»
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nyozó lelke Udveért örökös szentmisét fölajánlani, az ottani 
káplányok pedig naponkint köteleztessenek a „Mennyország
nak királynéja“ karéneket elénekelni.

1484-ben Weichhart János,,kassai polgár, Stosz hely
ségben volt birtokrészét, minthogy a másik ugyanottani bir
tokrészt Kisztner János már 1449-ben adományozta a kar- 
thausiaknak, egy malomrészszel együtt lelke üdvére szintén 
nekik ajándékozta.

1495-ben Zsófia, polonkai Herczeg László özvegye, és 
ennek fia István bevallották, hogy szepesvármegyei V ű k f alván 
(Vilkóczon) volt birtokrészüket egyfelől lelkeik üdvére, más
felől 70 aranyforintért e kolostornak engedték át. — 1496- 
ban Laudesith György, a szepesi sz. Márton egyház ka- 
nonokja, a karthausiaknak hagyományozta Liszkán bírt házát, 
és négy szőllejét oly kikötéssel, hogy Kuncz nevű anyjának 
évenkint egy hordó bort, Hengel György fiának Jánosnak pe
dig tanulási öszjöndijül 100 foriotot adjanak. Végre 1497-ben 
beiktattattak a karthausiak filefalvi Kolin László Urbánfalván 
létezett birtokrészének törvényes birtokába. ( A nal Scepus. I. 
426. — Act Jesuit. Leucsov. 1. cs. 79. 82. sz. — 2. cs. 27. 49. 
sz. — 9. cs. 77. sz.)

A menedékszirti kolostor perjelei igen sokat tettek az 
ottani templom és kolostor helyreállítására, s fölszerelésére. — 
Nevezetesen: tornai András, 1492-ben perjellé választatván, 
a kolostor területén kívül kápolnát, Hernád vizén hidat épít
tetett, a remeték ebédlőjét kijavíttatta, s a vendégek lakát, 
mely a konyha fölött vala, alapjaiból fölépittette, halastavat 
ásatott a kolostor körül, és Jodok testvér pénzén egy remete
lakot készíttetett. — Ennek utódja, ugyanazon Jodok, mint 
perjel, 1500 körül szorgalmas egyházi iró, a templomot szent
ségtartóval, kelyhekkel, füstölővel, és miseruhákkal szerelte föl, 
s valamennyi remete-lakot kijavíttatta.

Ezekhez járult Hedvig herczegnö bőkezűsége, melylyel 
két remetelakot alapított, a templomot két új oltárral, s más 
ékszerekkel, a nagy oltárt ékes táblával diszesitette, a reme
ték élelmezésére pedig a kolostornak Schniegen falu környé
kén nagy halastavat, Tarczalon 4 kilenczed- és tizedmentes 
szőllőt adományozott. Végre az 1512-ben választott perjel, 
Thyr Mihály a remeteség majorjában kápolnát építtetett, a
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franczia származása Euhér perjel pedig vendégházat készít
tetett a remeteség kapája mellett, s az Orbánmezőn halastavat 
ásátott. ( Anal Scepus. II. 78. 79. II.)

A karthansiaknak legutóbb jutott fekvőbirtok szerze
ménye közé sorolható: az Orbdnfalván 60 hold szántóföldből 
állott birtokrész, melyet 1504-ben Kispalugyai H inkó  Gás
pár, és Henrik 45 forint örökáron adtak el a kolostornak; 
ugyanott létezet 30 hold szántóföld, és kaszálló, melyet 1509. 
orbánfalvi Sybak Dorottya, és Magdolna, Sybak János leányai, 
22 arany forinton 32 évre zálogba adtak a karthansiaknak; s 
az 1520-ban a nevezett Dorottyának leánya, Gertrüd által 
16 arany forinton nekik átengedett 26 hold szántóföld. Ezek
hez tartozott még azon csere, melynél fogva Edusfalvi Sza- 
niszló, Thornaki Ferencz fia, és Zsófia, E dm faíusy  Péter 
neje, 1540-ben a fenntnevezett Orbánfalvdn létezett birtokré- 
szöket a lethoni kolostornak adák Lökfalva  helységért, vala
mint ugyanazon Edusfalván lakott Aratz János 1511-ben a 
inenedékszirti kolostornak II. Ulászló király helybenhagyá
sával 25 forinton eladott birtokrésze. ( U. o. 1. cs. 77. 80. 81. 
84. sz. — ü. cs. 12. 13. sz.)

Nem mellőzhető az sem, hogy a fenntdicsért Hedvig 
herczegnő 1509-ben e kolostort bizonyos Somogy helységben 
Hemád  vizén építtetett üj malomért, valamint rétjei-, kert-, és 
havastóért fizetniek kellett 23 üj magyarércz dénár bér- és 
taksa-tartozás alól mentesítette, Ulászló király pedig ugyan
azon évben 500 kősót ajándékozott nekik alamizsna fejében, 
s ez utalványozást 1518-ban II. Lajos király is megújította; 
végre, hogy 1521-ben Zsigmond, lengyel király, két döböny 
héringet, 2 vég fehér svidniczi posztót, két mázsa kemény 
kő- és 8 font apró sőt; fél font borsot; fél font sáfrányt 
utalványozott nekik, mindenikét karácsonra kiadatni a krakói 
Zupán által. (U. o. 1. cs. 29. sz. — 4. cs. 77. sz. — 8. cs. 
1. sz. 35. §.J

A mint följebb Lechnicz leírása közben említettem, a 
menedékszvrti kolostort 1543-ban rablók fosztották ki, és an
nyira feldúlták, hogy a remeték kényszerültek Lőcsére vonulni 
ott létezett régi házukba. De Lőcsén az eretnekek miatt meg 
nem maradhatván, a lechnicd karthausi kolostorba menekül
tek ; fekvő javaikat pedig, úgymint: Kolcsvát, Arnótfalvót,
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Tamásfalvdt, Felső-Puny avat, és Frankovát I. Ferdinand ki
rály 1550-ben a’ szepesi káptalannak adományozta, s ezek 
közöl 1578-ban Bornemisza Gergely szepesi prépost Kolcsna 
helységet az uradalmi majorsággal együtt, Arnótfalvát és 
Tamásfalvdt, melyek előbb királyi helybenhagyással 3000 
magyar forint fejében Káthay Ferencznek adattak zálogba, 
4000 magyar forintért szintén zálogképp a lőcsei polgároknak 
adományozta; a kolostor helye pedig vétel utján ugyanakkor 
Thwrzó Elek birtokába jutott. Miután azonban II. Mátyás 
király e fekvő javakat 1610-ben a szepesi káptalannak adomá 
nyozta, hogy a kolostori teendőket végezzék, s annak hely
reállítására törekedjenek, III. Ferdinand király mind a lech- 
niczi, mind a menedékszirti karthausiak valamennyi fekvő bir
tokát, melyek egy részét a szepesi préposttól, másik részét 
világi kezekből szerezte vissza, a Lőcsére telepitett jezsuiták
nak adományozta. (Anal. Scepus. 111. 91. — Act. Jesuit. 
Leucs. 6. cs. 14. sz. — 12. cs. 45. sz. —  N. R. A. 418. cs. 
3. sz. 6. §. — 1742. cs. 2. sz.)

A  menedékszirti karthausiak perjelei valának : 
1299-ben P éter; — 1305-ben András; — 1307-ben 

Konrád; — 1310.1311-ben P éter;— 1319 1320. 1321.1323- 
ban Márton; — 1325.1328.1329-ben János; — 1337.1352-ben 
János; — 1355. 1358. 1366-ban Herbord; — 1396-ban 
Péter; 1410-ben M ihá ly; — 1412-ben Salamon; — 1416-ban 
M iklós; 1436-ban M ihály; — 1438-ban János; — 1451. 
1452. 1454-ben Monesser János ; — 1462—1463-ban Tamás;
— 1463. 1464-ben Gábor; — Erdélyből származott János;
— 1478-ban M iklós; — 1492-ben tornai A ndrás; — 1500-ban 
Jodok; — 1508-ban János; — 1512-ben Thyr Mihály; — 
1517-ben (frenkói) E uhér; — 1530.1539. Boldizsár; — 1536. 
Péter; 1539— 1540-ben Ursini Márton. — A többi perjele
ket, minthogy mind a két remeteséget közösen igazgatták, a 
lechniczi kolostor leírásában soroltuk el. ( Anal. Scepus II. 
72—79. — Act Jesuit. Leucs. 8. cs. 1. sz. — Reel. Cam. 43.es. 
26. 28. 31. 32. 40. 41. sz. -  44. cs. 17. sz)
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1 1 . §.

L Ő C S E .

Szabad királyi város egyházi épületeivel.

Lőcse Késmárkhoz két mértföldnyire eső szabad királyi 
város, Szepesvármegye főhelye, a tatárok hazánkbóli elvonu
lása után 1245 körül keletkezett, midőn, mint már följebb 
említettem, az egész biztosság végett elöljáróival együtt Lethon 
halomra, vagy a menedékszirtre gyülekezett környékbeli nép
ség ezen kémhegynek (mons speculationis, Schauburg) neve
zett helyet odahagyván, a lőcsei (máskép Leutsch) nevű 
tér.svjre telepedett, s ott a macskaszögnek (Katzenwinkel) hívott 
tértjí|nelyben már 1045-ben Szent Leiekről czimzett kórház 
lételptt, elfoglalváu, a mostani város alapját megvetette, s azt 
lassankint fölépítette. (AnaL.Scepus II. 7. 8. II.)

A külvárosokat nélkülöző, de legkellemesebb kertekkel 
biró Lőcse magaslaton terül el s még a múlt században, mint 
Körabinszki írja, falakkal, s bástyákkal vala bekerítve, há
rom kapuval, melyek egyike a fentemlitett Macskaszöggel 
felső, a másik keletre középső; a harmadik nyugat felé alsó 
kapunak neveztetett. Az utczák egyike, mely nyűgöt felé van, 
kolostor-, a kelet felé vezető mészáros- és kórház — az alsó 
kapu felé fekvő új ,· — a déli irányú Hochgassen, (magas) és 
sz. Móricz, — végre a közép kapu felé terülő reczeutczának 
hivatott. Ezeken kivtíl 1566 körül még rózsa — 1711 körül 
hosszú utcza is említtetik. Az éppen nem egyenes utczáknál, 
és régi házaknál nevezetesebb terjedelmes piacza, vagyis 
hosszú négysz. alakú 1120 lépés hosszú, 130 lépés széles köz
tere, melynek a nyilvános épületek között főékessége a sz 
Jakabról nevezett katholikus plebánia-templom, »az ó német 
ízlésben épült városház, melynek homlokzatán öt képletes szo
bor van, s a következő fölirat: „Temperantia, Prudentia, For
titudo, Patientia, Justitia"  és „D. Micha. Clem. Judice et D. 
P ancra: M ailand: edile existen 1615“ ; csarnoka íves oszlop- 
csoportozatú, s benne több kalmárbolt, és mészárszék van.
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Itt a város tanácsnokai, valahányszor gyűlést tartottak, ősi 
szász szokás szerint, a hivatalos köpenyt öltötték magukra. 
Ezeken kívül kitünőbb épületei a vármegyeház, a minoriták 
társháza, az egykori jezsuita társoda és gymnasium, melyben 
később premontreiek tanítottak, jelenleg világi tanárok mű
ködnek ; aközópkapu előtt az elemi tanoda épület e fölirással 
„Insignia Reijjublice Leutschoviensis; — az ágostai hitvallásunk 
közép-tanodája, néhány kaszárnya, és polgárház.

Ezen épületeket azonban mind túlszárnyalja, mind régi
ségére, mind nagyszerűségére nézve a város piaczán álló már 
említett sz. Jakab plébánia-templom, mely 1442-ben ónémet 
ízlésben épült, és pedig az oldalkápolnában nyugvó Ulébach 
György vagy alapítója, vagy építője buzgósága folytán. Neve
zetes e templomban az 1623-ban Kónicz Kristóf által 13,000 
magyar forintért készíttetett 32 változatú nagyszerű az or
szágban legnagyobb orgona. A templom oltárai túlhalmozvák 
aranyozott faékítményekkel, melyek a főoltáron gúlaalaküak. 
Az oltárok közöl egyiket Hollós Mátyás király építtette, egy 
másik pedig a sírban fekvő Jézus képével s 10 más szoborral 
1520-ban emeltetett. A szószék kettős Mózes fején emelkedő 
torony alakú. A templomban többi. Lipotéa l. Rákóczy-féle, s 
más zászló látható. Külön helyen vannak a Thurzó család
tagok márvány síremlékei, úgymint: az 1508. meghalt Thurzó 
Jánosé, az 1543-ban kimúlt gró fi. Eleké; az 1558-ban túlvi
lágba költözött másik Jánosé, az 1594. elszeudertílt II. E leké; 
az 1614-ben meghalálozott Kristófé, és az 1625-ben elhunyt 
Thurzó Szaniszlóé*). A  templomhoz, melynek harang-tartója

*) Ezen adatok nagyobb részét Steinhaus nevű építész közölte 
velem, midőn 1856-ban fiaimmal felső Magyarországot, a Kárpáthegy- 
ségét, Ciömör, Liptó, és Zólyom vármegyéken keresztül beutazván, 
Lőcsén Steinhaus építésznek a város piaczán levő háza e fölírását 
vizsgáltam : „Benedic Domine domum istam“. Mert a fentdicsért épi 
tész észrevevén kíváncsiságomat, magához hitt régiséggyüjteményi* 
megtekintésére, s a többi között a lőcsei Probatesalád egy ily czimit 
„Analecta sacra, et profana urbis liberae, ac regiae, olim reibpublicae 
Leutschoviensis collecta, atque in partes digesta, studio; et industria 
Stephani Mayer, viri gremialis fataeque urbis viarum Commissarii exa
rata“ kéziratát mutatta meg, valamint egy Koberger Antal által 
1493-ban Norinbergában a városok ábráival ékített, világtörténetét, 
Heine Oáspár által 1678-ban közzétett krónikát Lőcse város kelet-
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1606-ban újra építtetett, tartozó sekrestye és torony 1586-ban 
rézzel födetett be, 1647-ben újból épült, valamint a templom 
mellett levő könyvtár födele is réz, s Korabinszki állítása sze
rint mindezen tetőzésre 213 mázsa réz, és ón fordittatott. --  
Lőcse város többi egyházi épületei ismertetését mellőzve, most 
egyelőre a város történelme, és viszonyai földerítésére vonat
kozókat sorolom el. — Zsigmond király 1412. Ulászló lengyel 
királynak zálogosítván el a 13 szepesi mezővárost, 1461. Má
tyás király megparancsolta a lőcseiknek, hogy Zápolya Istvánt, 
a felvidék alkapitányát kézi munkával istápolják, a polgárok 
segítségével a havasok alján építendő várkastély létesítésé
ben. Megváltozván azonban a viszonyok, a magyar királyok 
többféle kedvezményekkel gyámolították, és segítették sza
badalmaik épen tartásában a különféle szerencsétlenség súj
totta lőcseiket. Ugyanis már 1497-ben II. Ulászló király a 
kassaiaknak komolyan megy hagyta, hogy a borokat és más 
élelmi szereket bármely utón szállító lőcsei lakosokat 
szabadon hagyják szekereikkel és barmaikkal, mint szo
kásban volt, jőni, menni s visszatérni, és ne merjék azokat 
bármikép háborgatni, vagy megkárosítani. — Ugyanez tör
tént a lőcseiek árú-lerakodási jogukra  nézve is. Mert I. Fer
dinand király 1544-ben Lehoczky Mátyás királyi udvarnoknak 
megparancsolta, hogy a késmárkiakat tiltsa el a lőcseiek ezen 
jogának bitorlásától, ezért Ferdinand király 1548-ban a lö 
cselek ezen árúlerakodhatási jogát továbbra biztosította. De a 
lőcsei polgárok kiváltságait is általánosan megerősítette a Zá
polya János trónkövetelővel háborúba keveredett Ferdinand 
király, 1528 —1550-ben pedig a felsővidski városoknak meg
hagyta, hogy az ugyanezen évben tűzvész által igen megká
rosult lőcseieket tehetségök szerint segítsék, végre 1555-ben 
segítséget Ígért nekik a föllázadt Bebek György ellen. ( Anal. 
Scepus. I. 85. 86. 91. 98. 96. — II. 18. 151.)

A lőcsei krónikások jegyzetei szerint Lőcse várost kü
lönféle csapások érték, melyek közt a Lőcse környékén
1603—1623-ig több ízben garázdálkodó Bocskay, Rákőczy

keztétól saját koráig, több régi levelet, és érmet. Ez adatok nyo
mán talán czélszerii lenne, ha a magyar Acadeipia belátása szerint 
intézkednék.
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György, Bethlen Gábor erdélyi fejedelmek hadai által elleuök 
intézett támadásokon kivül, gyakori tűzvész, járványos miri
gyek, s más szerencsétlenségek sújtották e várost. Mert az 
első tűzvész 1332-ben, a másik 1341-ben pusztított benne, 
1431-ben hüsvét ünnepén csaknem az egész város, 1462. és
1485-ben a kórház-utcza lön lángok martalékává, sőt az 1550. 
évi kisasszony hava 15-dikén kiütött tűz, 118 az új utczdban 
megmentett házon kívül, az egész várost tornyaival, templo
maival, haranglábaival, városházával, s minden abban őrzött 
okmányaival együtt elhamvasztotta; 1599-ben ismét, az alsó
kapunál megmaradt 45 házon kivül, minden épülete elégett. 
1608-ban a templom tornyába villám ütött, s azt harangjaival 
együtt elpusztította, nem is említve az 1664., 1746., 1752-ben 
a város egyes részeiben dúlt tűzvészeket. — Járványos mirigy 
pedig 1334. 1542. 1600-ban, mely alkalommal 2500 lakosa 
halt el, 1645-ben, midőn ismét 2214 embert, végre 1664rben. 
midőn 900 embert ragadott el, pusztította lakosait. — 1338. és 
1546-ban sáskák tarolták le vetéseit; 1598-ban marhavész 
fosztotta meg a lakosokat barmaiktól; 1523., 1549., 1559-ben 
jég verte el termésüket. (U . ο. II. 10— 27.)

A városnak nevezetesebb, Korabinszky János földiratos 
történeti tárában, a kincstári levéltárban, és Wagner analec- 
táiban följegyzett eseményei a következők: Lőcse katholikus, 
és ágostai hitvallású németek, és vendek (slávok) által lakott 
város, csak egy kis csermelye, tehát kevés vize vaD, ezért 
a lakosoknak csatornákon kellett vizet vezetniük a városba. 
— A város fekvő birtokai valának: Zavada, Köpern (Ulosza), 
Kundschöbchen (Hradiszkó), Toriszka (Torisdorf), Lengvard 
két majorsággal, és Odoricza helységek, melyeket hajdan a 
Lőcsére telepített jezsuiták bírtak. Ezek közöl Toriszkát több, 
úgymint: a hajdan menedékszirti kolostorhoz tartozott Kolcz 
(Kolcsva), és Hotprechen (?) helységgel együtt a város 1578. 
a szepesi préposttól 400 forinton vette, — 1570-ben gróf 
Thurzó Elek a szántói szőllőhegyen két szöllöt hagyományo
zott a várósnak. 1613-ban Spielenberg Samu az elsőpapirmal- 
mot állította Lőcsén. — Országos vásárt a város September 
hóban tartott. 1614-ben a Breuer család könyvnyomdát szer
vezett, mely azonban 1746—1754-ben majdnem egészen el
égett. A város jelesebb szülöttei közé számítja Korabinszkyt,

SZEPESI PÜSPÖKMKOYK.
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Henkel Jánost, Mária királyné, II. Lajos király neje gyónta- 
tóját, ki 1539-ben mint boroszlói kanonok halt meg, de Lő - 
csén temettetett e l ; Boroveczky József, híres orgona-készítőt, 
és Zisch András takácsot.

A város által 1476 óta minden hivatalos kiadványban 
használt s Bardosy által (Supplem·. 392. I.) rajzban közzétett 
pecsétjét az 1550-ben dühöngött tűzvész fölolvasztván, ugyan
azt 1558-ban I. Ferdinand király üjra megadta nekik. E pe
cséten következő fölirás olvasható: „* INSIGNIA * REIPV- 
BLICE * LEWTSCHOVIENSIS. *“ -  czimerül pedig vörös 
mellvért van rajta, mely alatt hármas bérczü zöld hegy lát
ható, s ennek középső legmagasabb bérczéről fehér, csaknem 
a vért hegyéig érő fa nyülik föl kettős kereszttel, jnelyet két 
fehér, fején királyi koronával ékített nyílt szájú, s kioltott 
nyelvű oroszlány szorít lábai közé. A mellvértet sisak födi, 
melyről két fehér szalag függ alá, fölötte ismét királyi korona 
van, s ebből kisebb kettős kereszt emelkedik. ( Anal. Scepus. 
I. 92.)

a) Lőcse kisebb egyházi épületei.

Lőcse város még most is létező kisebb egyházi épületei 
közé tartozik a már följebb említett Szentlérekröl nevezett kór
házhoz csatolt Szentlélek templom, melynek 1523-ban Thurzó 
György 500 forintot hagyományozott. — E mellett van a m i
noriták társháza, és az elemi tanoda, melyet a jezsuiták meg
szüntetése óta a minóriták gondoznak. Ez egyetlen templom
ban végezték a katholikusok isteni szolgálatukat, míg a többi 
szent épületeket a protestánsok bitorolták, tehát 1684-ig. 
1710-dik év körül Berthoty Ferencz nyugalmazott áldozár 
végrendeletében a minoritáknak 2000 Csáky Zsigmondnál 
elhelyezett forint tőkéjét hagyományozta. A minorita-társház- 
ban az 1852. évi szepesmegyei papnévtár szerint a házfőnökön 
kívül két tartományi őr, a házelnök a Szűz Máriáról nevezett plé
bánia helyettes lelkésze, és az orgonász lakott. ( Eccl. Cam. 
70. cs. 143. sz. — N. R . A . 41. cs. 18. sz.)

A másik kisebb egyházi épület az „ Angyalok királyné
járól“ czimzett templom iskolával és nemes ifjak tápintézeté-
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yel; melyet a jezsuiták gondoztak. A harmadik kisebb egy
házi épület a városon kívüli hegyen levő Sarlós Boldog- 
asszony kápolna, melynek kegy- és védura a város plebánusa 
s melybe sz. Jakab hava 2-dikán, és ennek nyolczada folytán 
számos bucsujáró szokott zarándokolni.

Ezen kápolnára vonatkozólag a sz. Jakab egyház ple
bánusa, és a város közt az esténkint benne a káplánok által 
énekeltetni szokott „Mennyországnak királynéja“ (Salve regi
na) közben szedetni szokott gyűjtés iránt egyezkedés létesült, 
s mivel az ezen egyezkedésről kiállíttatott okmányt a nevezett 
templom káplánjai nem akarták kiadni, 1513-ban II. Ulászló 
király parancsára abban állapodtak meg a pörlekedő felek, 
hogy ezen kápolna, melyet Jakab  plebánus előde, Servdcz 
saját költségén építtetett, s alapított, tovább is a lőcsei plebá- 
nusok sajátja maradjon, annak jövedelmeit a polgárok minden 
beavatkozása nélkül a plebánus húzza, s káplánjai egyike a szo
kott gyűjtést megtarthassa, és a „Mennyországnak királynéja“ 
imányt elénekelhesse; a polgárok pedig bizonyos rét bérleté
ből évenkint 1 forintot fizessenek azon kikötéssel, hogy az 
iskolába járó gyermekek a temetéseknéli végtiszteletet meg
adják ; de a plebánus ne tartozzék őket megvendégelni. (Anal. 
Scepvs. I. 88.)

A Lőcsén hajdan létezett szent épületek pedig a követ
kezők valának: sz. Erzsébet temploma a városon kívül; de e 
templom 1532-ben a fenyegető ostromtóli félelemből földig 
lebontatott; a bizonytalan eredetű sz. György kápolna, mely
nek sajátja vala 1516 körül egy a kassai piaczon állott ház ; 
a kápolna védnökei, s lelkész javadalma'adományozói a lőcsei 
polgárok valának, kik az e kápolna tornyában volt óra fölhu- 
zásáért 40 forintot, a kápolna őrének évenkint 36 forintot, sek
restyésének egy orthót (25 dénárt) fizettek; de mely helyen 
állott e kápolna, még eddig föl nem fedeztetett. Végre volt 
még Lőcse területén egy sz Lőrinciről nevezett kápolna, 
mely még 1786-ban is létezett. E kápolnát a mellette volt 
polgári tehermentes, hajdan a karthausiak által birt házzal, 
kerttel, istállóval, és Lőcsén létezett két udvarral együtt a 
jezsuiták 1000 rénes forinton Széchényi Györgynek adták el. 
— A Lőcsén hajdan létezett ajtatos társulatok, vagyis testvé- 
rületek ezek valának: A Szentháromság 1513-ban virágzott, és
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„Krisztus Szentséges Testének“ 1402-ben alapíttatott, s még 
1537-ben is fennállott testvérülete. (Korabinszky és Anal. 
Scepus I. 100. — II. 133. — Acta. Jesuit. Leutschov. 1. cs.
9. sz.)

b) Jézus társasága társodája az Angyalok király
néja templomával, és nemes ifjak tápintézetével.

Mivel az ágostai hitvallás Lőcsén 1542-ben már annyira 
elterjedt, hogy a katholiknsok az egyetlen fennt említett mi
norita-templomra szorittattak, az ágostai hitvallásnak pedig
1617-ben Lőcsén fogadtatásuk százados érünnepét ülhették 
meg; az ágostai hitvallás tovább terjedésének megakasztása 
végett, jezsuiták küldettek Lőcsére, kik ott 1674-ben Párnnán 
Péter bibornok által segittetvén, társodát szerveztek; 1646-ban
III. Ferdinand király nekik adományozta a hajtani lechniczi, 
és menedékszirti karthausiak fekvő birtokait, 1673-ban I. Li- 
pót király a templomot és társházat is a jezsuitáknak ajándé
kozta, a világi használatra fordított, és elhanyagolt temetővel, 
a városon kívüli épületekkel, s más fekvő javakkal együtt 
azon kötelezettséggel, hogy az épületeket kijavítsák. Ekkép 
a jezsuitákat 1685-ben Szelepcsényi György véglegesen megala
pította ; de az alapítványi oklevelet Szelepcsényinek az eszter
gomi érseki széken utódja, Széchényi György, 1694 körül 
adta ki. ( Acta. Je». Leutsch. 1. cs. 10. sz.; — 7. cs. 4. sz. — 
Schmitth Archieppi Strigon.)

Az I. Lipót király által 1673-ban kelt adománylevél ér
telmében a jezsuitáknak adományoztattak a már följebb elso
rolt Lengvard, Hradiszko, Dvorecz, Toriszka, Zavada, Ulosza, 
és Jamnika, szepesvármégyei helységek, melyek birtokába a 
székházukba 1671-ben behelyezett jezsuiták, 1674-ben iktat- 
tattak be, Lőcse város tiltakozása ellenére, ünnepélyesen. — 
1687-ben hajtatott végre a Szelepcsényi György esztergomi 
érsek által régrendeletileg fele részben Maholányi János 
királyi udvari titoknoknak, fele részben pedig a lőcsei jezsui
táknak hagyományoztatott zemplénvármegyei Ond, és abauj- 
vármegyei Vihnány helységeknek osztályozása a nevezett
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Maholányi János, és Permay László, a jezsuita székház elül- 
járója, közt.

1696-ban a lőcsei Pethö jezsuita atya által képviselt 
jezsuiták, a várossal kötött szerződés szerint, 4240 forint lefi
zetése után, a szepesvármegyei Teplicz, és abaüjmegyei Vi- 
dem ik  helységek birtokát szerezték meg.

Egy 1700-ban kelt árverési okmány értelmében a lőcsei 
jezsuita társoda zemplénvármegyei Mádon, és Ondón, s abauj - 
vármegyei Vümányban szerezte meg azon birtokrészeket, me
lyeket Rákóczy Ferencz, és Juliána Borbála atyja 14,650 írtért 
Szelepcsényi György esztergomi érsekre íratott át, ez pedig 
a társodának ádott át, s melyekért a társoda árverés utján 
3000 forintot fizetett. Azonban ezen fekvő javakat a társoda 
1720-ban, fenntartván visszaválthatási jogát, az egész 17,650 

rénes forintnyi összegért Orczy Istvánnak, és Orczy István 
nejének, Petrovay Zsuzsannának, engedte át.

1715-ben a lőcsei jezsuiták oly szerződésre léptek az 
esztergomi főkáptalannal abaüjvármegyei Bődogkö vára, és 
az ehhez tartozott, Szelepcsényi György, esztergomi érsek által 
1685-ben 60,000 forint értékben végrendeletileg az esztergomi 
káptalannak hagyományoztatott fekvő javák iránt, hogy az e 
javakon létezett ingatlanok fele 10,000 rénes forintért, az in
gók, vagyis függő jövedelmeknek pedig szintén fele 1650 
rénes forinton a jezsuitáknak jusson. De a társoda Jézus tár
sasága tartományának teljhatalmú biztosa Trsztyánszky János 
által e fekvő javakat 1753-ban pécsújfalusi Pécsy Gáborra, 
és ennek nejére Merze Borbálára, s mindkétnemti örököseikre 
ruházta át, 1749-ben pedig Kohányi Zsigmond néhány Bő- 
dogköhöz, és abaüjvármegyei Zdoba helységhez tartozott job 
bágyot eladott a társodának 100 forint kész pénzért, egy ezüst 
kerekes kézi óráért, és a bódogközi majorságukban termett 
két hordó borért.

1746-ban Bosner József, smizsáni plebánus, a szepesvár 
megyei Mátyásfalvdn néhai Ludrnan Piroska által 1495-ben 
neki ajándékozott erdőt, rétet, és 25 hold szántóföldet 480 
forintért a lőcsei jezsuitáknak engedte át. (Acta. Jesuit Lenes. 
1. cs. 10. 11. sz. — 7. cs. 65. 76. sz. — 10. cs. 15. 17. sz. —
13. cs. 3. sz. —  Lib. Comp. Anni 1713. 60. 171. II. — N. R . 
A. 238. cs. 56. sz.)
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Ezenkívül a lőcsei jezsuiták a következő polgári birto
kokat szerezték meg: 1689-ben a város átadta nekik, a kaiv 
thausiak elleni szavatolás kötelezettsége mellett, minden bár
mily építésre tett költségek megtérítése nélkül, a Kmazloch 
nevű árok mellett állott, 1455-ben László király által a leihoni 
kartbausiak számára kihasított házacskát.

1711-ben, kölcsönös csere következtében, a város átadta 
a jezsuitáknak Stark Márton-, és Lang Mártonnak kolostor- 
utczában volt két minden teher alól mentesített házát más két 
néhai Bakos Mártonnak a bosszú utczában sz. Löricz tápinté
zete szomszédságában volt a városnak átengedett házáért, 
és a jezsuiták által fölül fizetett 200 forintért.

1716-ban a város eladta a jezsuitáknak 100 forinton 
néhai David István a bástyák mellett létezett leégett ud
varhelyét.

1729-ben Dévay Mihály, s ennek neje Ginter Éva adta 
el a társodának 100 talléron az alsó kapunál birt kertjét.

Ugyanazon évben Koch született Zvantziger Rozina, és 
Zvantziger Mátyás az ugyanazon kapun kívül · létezett major
jukat 600 forinton adták el a társodának. 1730-ban Bachler 
Henrik 200 rénes forinton ugyanannak adta el kertjét.

1731-ben a város e társodának a Rider-, Dévy- és 
jBctcWer-féle kertekből alakíttatott kertjét minden tehertől 
mentesítette a jezsuiták által lefizettetett 100 tallér, és 5 
hordó bor fejében.

1746 ban megvette a társoda Görgey Borbála lőcsei há
zát, és kertjét 200, — 1748-ban Spirus Pál ugyanottani házát 
326 forintért 40 krért; 1753-ban Mez Andrásnak a templom 
közelében volt házát 24 magyar forinton; a várostól pedig 
mindezen fekvőségeiben a polgári terhek alól fölmentését vá
sárolta meg 250 forintért..

Az 1754-ben végrehajtott nyomozásból kiderült, hogy a 
Jekelfalvával szomszéd Vámosújfalu, és egy másik Tolcsva 
határában létezett kert a jezsuiták Nagyháznak nevezett lisz- 
kai házához tartozott.

1756-ban Wagner Dániel a jezsuitáknak két lőcsei szán
tóföldet 100 forintért, 1760-ban pedig Szmik Lörincz két 
ugyanottani F ruhauf Dánieltől szerzett szántóföldet 30 írtért 
engedett át. .
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1771-ben Korompay János, Lény Ráhel sáfárja, a 
F ray  Godofréd, és ennek neje Vaxman Zsófia által tett adós
ság fejében Lény Ráhel részére bírói végrehajtás utján lefog
laltatott 3 hold szántóföldet 174 forintért s 19 krért átengedte 
a társodának.

Végre 1772-ben Hormmg János, és ennek neje Rozina 
a társodának 3 hold Lőcse határában bírt rétjüket 416 forint 
40 kron adták el. (Act. Jesuit 1. cs. 1. 2. 3. 8 .14 . 17. 34.
38. 41. 42. sz. — 4. cs. 28. st. —  8. cs. 18. sz. — 12. cs. 8. 
11. és 16. sz.)

Azonban a jezsuiták fekvő javaik békés birtoklásában 
sokfélekép háborgattatván, s különféle viszályokba sodor
tatván, sok kellemetlenséget, a többi közt a város által meg
támadott borméres akadályozását, és a szomszéd lakosok által 
okozott károsítást kényszerültek szenvedni. Ugyanis 1729-ben 
a Hernád vizén emelt malmukat gróf Csáky Ferencz Smizsátl·- 
ban lakott jobbágyai szétdülták ; azonban e viszályt gr. Csáky 
azon Ígéretével, hogy a nekik okozott kárt megtéríti, lecsil
lapította. Ennél sokkal károsabb pörbe keveredtek egy 
ugyanazon Smizsánban készíttetett deszka, 8 léczfürészelő ma
lom miatt, melyet Gruber Károly bányafelügyelő az egykor 
menedékszirti kolostor elpusztult malma helyén a jezsuiták 
i ly  ügy fa lva  pusztájokon létezett malmának káros lerombolása, 
és a malomgátok szétháuyatása után, 1741-ben állíttatott a 
fentemlített. Csáky gróf tiltakozása, és lőcsei jezsuitatársoda 
ellenmondása daczára ; de e pör kimeneteléről nincs tudomá
sunk. Ezekhez tartozik még Borza Mihály lőcsei társoda-igaz- 
gatónak tiltakozása a Girgenfelden, máskép Jurikoveczen ( f )  
létezett jezsuita malomnak a nevezett Csáky gróf emberi által 
történt megtámadása, és az ott talált fa erőszakos elhordása 
ellen. A jezsuiták ezen kárát gróf Csáky Ferencz 150 forinttal 
térítette meg. Végre 1766-ban bírói vizsgálat történt a lőcsei 
jezsuiták társodájának Visznove nevű gömörvármegyei Tiba 
helysége határában volt rétjén a lethanfalvi lakosok által 
marháik reá hajtása-, és a fii lekaszálásával elkövett károk 
miatt. (U . o. 2. cs. 23. sz. — 4. cs. 5 3 —57. 67—69. sz.)

De még ezeknél is nagyobb bajokba keverték a lőcsei 
jezsuitákat a protestáns lakosok a vallás miatt. Mert jóllehet 
már 1676-ban oly szerződés történt a királyi kincstár, és a
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város közt, hogy a város Bársony György prépost által a vá
ros területén levő minden templom ot, kápolnát, iskolát, és plé
bániát visszaszolgáltat a kincstárnak, s a szepességi kincstár- 
kórmányzóság 1684-ben nevezetesen a jezsuiták boldogságos 
szűz Máriáról nevezett templomának a katholikusok használa
tára visszatérittetését sürgette, mindazáltal mindezen törekvést 
meghiúsította Tököly fölkelése, ki 1686-ban a városba törvén, 
a jezsuiták székházát erőszakkal elfoglalta, kaszárnyává 
alakította, s biztosai Szirmay Péter, és Komjáty Abrahám 
által minden a társodában, és templomban talált ingóságokat 
elkoboztatta, s elárvereltette, mit sem hajtván Lipót királynak 
a városhoz intézett, az ingóságok visszatérítését meghagyó, pa
rancsára. Ellenben Rákóczy Ferencz herczeg 1705-ben a jezsui
táknak védlevelet adott, ügy szintén 1707-ben Lubomvrszky 
Tivadar berczeg is szabad átmeneteit biztosított nekik min
den málháikkal együtt Lengyelországon, és Krakón keresztül. 
(N . R. A. 1762. cs. 66. sz. — Eccl. Cam. 70. cs. 143. sz. — 
Act. Jesuit. Leucs. 1. cs. 11. 43. 46. sz. — 12. cs. 2. sz.

A katholikusok ügye azonban visszahelyeztetvén előbbi 
állapotába, a jezsuiták is tettek szert néhány új szerzeményre, 
így  1710-ben Berthoty Ferencz, nyugalmazott áldozár, a je 
zsuita templomnak Csáky Istvánnál kölcsön volt tőkéjéből 
900 forintot hagyományozott; 1749-ben Czabaffy János József, 
sigri lengyel plebánus, a jezsuita társodának 3300 forintot 
adott át, hogy ez tószegből a boldogságos szűz Mária tem
plomában két lámpát tartó szobor állíttassék, ezenkívül min
den szombaton, s a boldogságos szűz M ária hét vigélye éjjelén 
lámpa égjen, és minden hónapban a boldogságos szűz Mária 
fogadalmi szentmiséje ajánltassék föl Istennek, valamint 
Mária hét főünnepén is az ő lelke üdvéért sz. Szaniszló oltá
rán, a mi pedig megmarad, osztassák el 10 forintonkint az uj 
megtértek között, kik ezért Mária szobra előtt minden szom
baton, s a fennt kitűzött vigélyeken énekelni tartozzanak, 
és e pénzösszeghez 1753-ban még 200 forintot csatolt. (N . 
R . A. 41. cs. 16. sz. — Act. Jesuit. Leucs. 1. cs. 37. sz.)
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A lőosei jezsuita székház elöljárói, és társoda igazgatói
névsora.

1651. Gosztonyi István székházfőnök ( Act. Collég. 
Leutsch. 12. cs. 49. az.)

1670. Derkay György székházfőnök. (U . o. 1. cs. 52. az.) 
1674. Visovczany Ferencz székházfőnök. (U. o. 6. cs. 

16. sz.)
1688. Permay György székházfőnök. (U. o. 9. cs. 

31. sz.)
1695. Permay László társodaigazgató. (U. o. 6. cs. 

54. sz.)
1695. Kecskeméty János társodaigazgató. (U. o . -------------

65. sz.)
1698. Berzeoiczy Henrik társodaigazgató. (U. o. 4. cs. 

39. sz.)
1702. Berihoty Ferencz társodaigazgató. ( U. o. 1. cs. 

56. sz.)
1704. Badlaházy János társodaigazgató. (U. o. 9. cs. 

49. sz.)
1717. Bossdnyi András társodaigazgató. (U. o . -------------

25. sz.)
1717. 1727. 1728. Borza Mihály, társodaigazgató 

( U. o. 1. cs. 63. sz. —  9. cs. 46. sz.)
1730. Kontil András társodaigazgató. (Acta Jet. Bettes.

9. cs. 50. sz.)
1732. Palugyay  János társodaigazgató. (Act.Jes.Lmcs.

10. cs. 52. sz.)
1736. Verbovszky András társodaigazgató. (U . o. 6. cs. 

69. sz.)
1737—38. 40. Sztankay Pál társodaigazgató. (U. o. 

6. cs. 41. sz. —  9. cs. 52. sz. —  10. cs. 68. sz.)
1740. 41. Zarubal Bertalan társodaigazgató. (6. cs. 17. 

118. sz.)
1743. Szamaróczy Pál társodaigazgató. (V . o. 12. cs.

12. sz.)
1744. Hanerl József társodaigazgató. (  U. o. 11. cs. 5. sz.)
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1745. Szerdahelyi János társodaigazgató. (U . o. 9. cs. 
20. sz.)

1749. 50. Tarnóczy Zsigmond társodaigazgató. (U . o. 
6. cs. 44. 45. sz.)

1752—54. Knopp Károly társodaigazgató. (U . o. ti. cs.
40. 50. 116. sz.)

1756. Pirolt János társodaigazgató. (U. o. 6. cs. 27. sz.) 
1760. Pillér József társodaigazgató. (U . o. 4. cs. — ) 
1764—1765. Vilhelmi Jakab társodaigazgató. (U. o. 

6. cs. 44. sz. — 9. cs. 57. sz.)
1766. — Gruber Ignácz társodaigazgató. (U . o. ti. cs. 

42. sz.)
1769. Szaly István társodaigazgató. (U . o. 12. cs. 20. sz.)

12. § .

P 0  D 0  L I N

mezőváros a kegyesrendi atyák templomával, és 
székhazával.

Podolin, a németek által Pudldnnak, a szlávok által 
Podolinecznek nevezett mezőváros Szepes vármegyében, Kés
márktól másfél mértföldnyire Poprád  folyó partján hosszu- 
dad alakban terül el, kőfalkeritéssel, és régi várkastéllyal. 
Két kapuja van, melyek egyike, a felsőnek nevezett, a vár
kastélyhoz, az alsó kapunak nevezett másik a kegyesrendiek 
székbázáboz, s templomához ér.

£  hely keletkeztét, okmányok hiányában, nem lehet 
meghatároznunk; de mint várost már Venczel cseh király, s 
Krakó, és Sandomir herczege, Morvaország őrgrófja, említi 
1292-ben kelt kiváltságlevelében, melyben e fejedelem meg
engedi Henrik podolini ügyvédnek, Podolin nagyobbitásában, 
és lakosainak szaporításában szerzett érdemei jutalmául, 
bogy mind ő, mind törvényes örökösei, ezen sajátságos ok
mány szavai szerint, valamennyi ottani mészárszéket, posztó
bódét, vargasátort, egy vágóhídúl használandó udvarhelyei, 
melyet a nép Kuttélhofnak nevezett el, minden ez ügyvéd

1 5*
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által saját költségen félmértföldnyi területen szervezendő 
fürdőt, és malmot, s ugyanott általa szerzendett hat tanyát 
szabadon birtokolhassák, följogosítván öt, törvényes örököseit, 
és ezek utódait mindezen megnevezett fekvő birtok elajándé
kozására, eladására, s elidegenítésére. Ezenkívül a király 
ezen kiváltságlevelében az ugyanezen Henrik által szerve 
zendett tanyákról azt rendeli, hogy ezek mindenike sz. 
Márton ünnepén 8 skótot fizessen, minden hatodik tanya 
pedig az övé, s örököseivé maradjon, valamint a posztó 
szövök, és gyógyszerek hatodrészét is neki, s örököseinek 
engedi; a törvényszéki bírságok s bündijak kétharmad 
része pedig a királynak tartatván fenn, egyharmada a neve
zett ügyvédet, s örököseit illesse.

Ez okmányban továbbá a király azt rendeli, hogy Po- 
dolin város minden ügyben, és esetben a magdeburgi város - 

jogokat használhassa, mint ezek Krakó  városban ugyan
akkor divatoztak, s divatoznak, hogy továbbá Lublyó, és 
Gnezda helységek valamennyi lakosai tartozzanak szükség 
esetén Podolin város sánczai, és falai javítására minden 
segedelmet nyújtani, s minden vagyonukkal Podolinba me
nekülni, végre szigorúan meghagyja Yenczel király, hogy 
Podolin mind a négy felén egy mértföldnyi területnyire 
senki se merjen korcsmát vagy sorházat állítani; a podolini 
polgároknak pedig szabad árű lerakodást, halászatot, és 
faizást engedményez a városhoz tartozó erdőkben. Venczel 
cseh király ezen kiváltságlevelét 1404-ben, a polgárok folya
modására, Zsiqmond magyar király is megerősítette. (Bár- 
dosy 3 5 0 -3 5 4 . II.)

Ez okmány tartalmából kiderül, hogy Podolin már a 
XIII. században összeköttetésben volt Lublyó, és Gnezda hely
ségekkel, melyek várkastélyához tartoztak, valamint később 
is a többi 13 szepességi mezővárostól elktilönzött kerületet 
képezett, s a lengyel királyok uralma alatt a többi szepes
ségi városokétól eltérő külön kormányzat, és polgári tartozá
sok rendszere szerint vala szervezve, mit e városnak Magyar- 
országhozi visszaváltására, és visszakeblezésére vonatkozó 
okiratok is tanúsítanak. — Azonban Podolinnak város neve 
csak is a kiváltságos mezővárost ille ti; mert csak is ezt so
rolta Zsigmond király 1412-ben a királyi városok közé, elen
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gedvén lakosainak minden királyi adó-, és árúszereiktöl fizetni 
szokott harminczadvámtartozást, s e kiváltságukat 1636-ban
II. Ferdinand király is megerősítette; de a lengyel királyok 
uralma alatt e kiváltságot nem élvezhették. ( Anal. Scepus. 
I. 211. — iVr. R. A . 26. cs. 29. sz. — 552. cs. 7. sz.)

Zsigmond király a podolini lakosok iránt tanúsított külö
nös kedvezményeit a Perényi családra is kiterjesztette, midőn 
a Horváthy család fölségsértési vétségbe esvén, a podolini 
adót Perényi Péternek, és valamennyi örököseinek adomá
nyozta, s Perényi Péter 1408-ban csakugyan törvényesen 
beiktattatott a szepesi káptalan előtt e királyi adomány birto
kába. — Ugyanezen király 1409-ben Perényi Péter fiának 
Imrének is megengedte, hogy a Rokkantnak nevezett Podolin 
mezővárosi vár fölött magának és örököseinek várkastélyt 
építhessen. (N . R. A. 338. cs. 23. sz. — 407. cs. 7. sz.)

1412-ben Zsigmond király Lubló várát a mezővárossal, 
Podolin mezővárost várával, és a hozzá tartozott helységek
kel, melyek tizede a szepesi káptalant illette, de 1390-ben, 
egyezkedés nyomán a szepesi prépostnak engedtetett át, a 
többi 13 szepességi mezővárossal, és ezek járulékaival, s jö
vedelmeivel együtt bizonytalan időre Ulászló lengyel király
nak zálogosította e l ; Magyarország részére pedig mindezen 
ingatlanok csak 1772-ben váltattak ki, s kebleztettek be is
mét Magyarországba. (Anal. Scepus. II.. 284.)

Mig e szepesi városokat a lengyelek bírták, Ulászló len
gyel király 1442-ben a podolini lakosoknak ismételve árú- 
lerakodhatási szabadalmat engedményezett; I. Zsigmond len
gyel király pedig 1537-ben megerősítette az előbbi királyok
tól nyert szabadalmaikat, melyek közé tartozott két országos 
vásár tarthatási jog Szentkereszt föltaláltatása, és fölmagasz- 
talása évünnepein, valamint hetenkint egy, és pedig minden 
csütörtökön megtartható hetivásár a már előbb engedélyezett 
árúlerakodási joggal együtt. (A nal Scepus I. 223. 224.)

Midőn a bécsi, és pozsonyi kincstár között a 16 szepesi 
város megváltásának Ugye tárgyaltatott, báró Mayerberg ő 
császári királyi Fölségének a lengyel királyi udvarnál volt 
nagykövete, megbizatván a lengyelek érzelmei kipuhato- 
lásával, 1668-ban azon előleges jelentést tette, hogy Lu- 
bomirszky Szaniszló megyefőnök ezen városokat megvefő
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íiöki czimen királyi adományozásból bírja, s belőlük évenkiut 
6000 magyar arany jövedelmet húz; de a lengyelek épen 
nem hajlandók azokat átengedni. Mindazáltal e városok vis'z- 
szaváltásának ügye oly kedvező fordulatot vett, hogy Mária 
Terézia királynő 1772-dik évi September 16-dikán a magyar 
királyi Helytartó Tanácshoz kelt Intézményével e javak át
vételére keresztszegi gróf Csáky Istvánt nevezhette királyi 
biztossá, 1774—1775-ben pedig a 16 szepesi város visszavé
tele, s új közigazgatási szervezése eszközöltethetett. ( Publ. 
Arch. I. köt. 5. cs. 10. sz.)

Az e szepesi városok Magyarországba visszakeblezését 
végrehajtó Bizottmány iratai szerint Lublyó, Podolin, és 
Gnezda kiváltságos mezővárosok, melyek birtokosa Lubo- 
mirszky Szaniszló után gróf Brühl, ezután berczeg Ponya- 
tomzky megyefőnök vala, évenkint 10,000 aranyat jövedelmez
tek, s a magyar királyi kincstár 1774-diki april 29-dikén azt 
ajánlotta ö Fölségének, hogy e mezővárosoknak saját hét 
egyénből álló belső tanácsa legyen; a földesur választásra 
3 egyént jelöljön k i; a pallosjog azonban a vármegyének 
tartassék fenn ; a királyi haszonvételek árverés utján adassa
nak bérbe; a bányászat, főleg a rézbányám (ívelés, az erdő
pusztítás meggátlása végett gondos ügyelet alatt legyen; a 
katholikus plébániák jövedelmei összeirassanak, a templomok 
javadalmai, és a kórházak telkei adassanak el, a czéhek kivált
ságai alakíttassanak át, s több eféléket javasolt.

A királyi kincstár ezen, és egy másik a többi 13 városra 
vonatkozó fölterjesztése kapcsán ö cs. s apóst, királyi Fölsége 
ugyanazon évi octóber 24-dikén, és november 4-dikén, kelt 
Rendeletében meghagyta, hogy „Lubló, Podolin, és Gnezda 
a többi 13 szepesi várossal egybe kapcsoltatván, egy egész terü
letté alakíttassanak át“ s a lengyel pecsét megsemmisittetvéu, 
egy közös pecsétnyomót használjanak. Az évenkinti király 
bérnek pedig, melynek fejében Podolin 1326 forintot, 10 pol- 
turát, 90 köböl árpát, 190 köböl zabot tartozott fizetni, fele 
a közadópénztárba, másik fele pedig a természetben szolgál
tatott bérrel az uradalmi pénztárba fizettessék. A 13 város 
ban fölmerülő pörökben a bírótól a grófsághoz történjék 
fölebbezés, a fizetések pedig a tartományi pénztárnoknál tör
ténjenek. — A kincstári kormányzóság gyűlésébe az első
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3 mezővárosból egy, a többi 13 városból két ülnök választas
sák, s mielőtt a többi pontokra nézve végleges határozat tör
ténnék, előbb gróf Szirmaynak joga annak házára, és a szent 
ohasó társulaté, annak vagyonára nézve, bővebben vizsgáltas
sák meg; végre a nevezett 3 mezővárosban német iskolák szer- 
veztessenek, 1755-ben valamennyi 16 szepesi város kórmány- 
zójává király kincstári tanácsos czimmel Lipcsényi Tiszta 
Pál neveztetett ki 2400 frt évdijjal, ennek utódjává Klobu- 
siczky Antal lön, kinek 1784-ben az évdijak, és természetbeni 
járandóságok szabályoztatása után, a többi között évi illeté
kül 25 öl kemény, ugyanannyi puha fa ;  irnoktartásra évi 
(50 frt; Írószerekre évi 30 frt engedélyeztetett. ( Cumular A r
chiv 138. sz.)

Podolinban „Nagyboldogasszonyról“ czimzett plébánia
templom vau, mely a papi névtár szerint 1295-ben keletkezett; 
de 1298-ban még nem volt egészen kész, miután ez évben 
bücsüt engedélyezett Vazul, jeruzsálemi örmény érsek mások
kal együtt, az ezen még akkor a krakói ptispökmegyéhez 
tartozott különösen sz. Miklós hittanu, és sz. Margit szűz 
oltárnokságát tartalmazó templom építésére adakozó és K a 
rácson, Vizkereszt, Húsvét, Gyertyaszentelő, Gyümölcsoltó, s 
Nagyboldogasszony stb. ünnepein meggyónt, s megáldozott 
hivekuek. (Bárdosy. 429. I.)

Miután Mihály lengyel király 1671-dik évi junius 
24-dikéu kelt Rendelete nyomán Bársony György, szepesi 
prépost, átvette a 96 évig protestánsok által bitorolt 16 sze
pesi város templomait, és plébániáit, ezek valamennyi alapit- 
ványkönyveikkel, s más okirataikkal együtt, 1674-ben Lu- 
bomirszky Szaniszló Heraklius kapitány Podolin mezőváros
ban székházat alapított a kegyesrendiek számára, kiknek sz. 
Szaniszló vértanú püspök emlékezetére szentelt ékes két 
tornyu temploma, s 4 osztályú algymnasiuma most is létez, 
melyben az Igazgatón kívül öt áldozár működik. A mező
városon kívüli temető mellett sz. Anna  kápolnája van, 
melybe sz. Anna  évnapján sok nép szokott zarándokolni. 
(Korabinszky. Eccl. Cam. irreg.)
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15. §.

R Ó Z S A H E G Y

mezőváros egyházi épületeivel.

Rózsahegy, az e vidéket díszesítö Lykava  várhoz tar
tozó, mezőváros, Liptó vármegyében Remcza pataknak a Vág 
folyóba szakadásánál levő halmos területen, Lykava  vár, és 
Rózsakö, s Baráthegy hegyek közt igen kellemes helyen fek
szik. E mezőváros lakosai többnyire tótajku katholikusok és 
zsidók, kik réz- és vasbányászattal, sötét, barna, fehér vona
lokkal csíkozott márványfejtéssel, és kereskedéssel keresik 
élelmöket. Hajdan Hollós Mátyás király is lakott Rózsa
hegyen, Zápolya, Hlésházy István, Tököly, és Rákóczy főurak 
korában híres fegyvertára is volt, mely az 1707-ben szét
rombolt Lykava  várában létezett; de szülőhelye Pábna Fe- 
rencz híres történetírónknak is, ki itt 1735-ben született.

Rózsahegy mezőváros, valószínűleg az ott hajdan dívott 
bányaművelés miatt, a magyar királyoké vala; de I. Ferdi
nand király azt elzálogosítván, 1545-ben petrovinai P eltry 
Lajos volt földesura; ennek halála után Szentpétery János, 
Lykava  vár várnagya kormányozta e mezővárost; de vala
mint elődje, ügy ö is a mezőváros lakosait, mint ezek pana- 
szolkodtak, sokféle zsarolásokkal terhelte. A lakosok ez 
ügy is eléggé nyomorúságos helyzetét még inkább súlyosította 
bizonyos Sedniczky, ki erőszakkal rajtuk tört.

Azonban még 1545-ben I. Ferdinand király a nevezett 
Pekrynek megparancsolta, hogy a mezővárosba bebocsássa a 
király harminczadosát, annak házat jelöljön ki, s őt minden
ben gyámolitsa. De Oláh Miklós, zágrábi püspök, a király 
korlátnoka, is megintette Pekryt, hogy Lykava  vára ő Fölsé- 
gének, a királynak fenntartott jövedelmeit, bebocsátván a 
a királyi harminczadost, adja vissza a királynak. — Pekry 
után 1569-ben Krusits János jutott, átiratási czimen, Rózsa
hegy birtokába. (N . R . A . 31. cs. 55. 60. 63. sz.)

1619-ben a király Lykava egész várát Rózsahegy mező
várossal együtt Illésházy Istvánnak, és nejének erdődi Páljfy  
Katalinnak adományozta oly föltétellel, hogy erről örökösen
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Illéskázy Gáspárra, és ennek mindkét nemű örököseire; ezek 
magvaszakadtával pedig a család többi tagjaira szálljon. — 
1657-ben azonban gróf Illésházy György Lykava  vára felét 
Rózsahegyen volt birtokrészével együtt gróf Tóköly Istvánnak, 
kire már előbb átíratott 55,000 tallér fejében, a lykavai ura
dalom, cs Miticzlcy, s Michna családoknak adta zálogba, s 
miután ugyanazon gróf Illésházy György Rózsahegyen két 
házat s két kertet Schustrik Jánosnak, és örököseinek ado
mányozott, I. Lipót király 1669-ben ez átíratást megerősí
tette. 1763-ban ismét egy másik Rózsahegyen volt, és pedig 
Szuhayféle koronára szállt birtokrósz elosztása forgott szó
ban. E birtokrész előbb a Detelci családé volt; de zálogjogon 
néhai Ternyey János utódai bírták, s érette a fölszerelés fejé
ben 5000 rénes ftot ajánlottak. Azonban Piszta Pál, kincstári 
tanácsos, akkortájt a 16 szepesi város kormányzója, följelent
vén, hogy e birtokrész a koronát illeti, azt magának kérte 
adományoztatni, a koronát illető birtokrész becsára lerová- 
ára pedig a fentemlitett két Rózsahegyen volt Schusztrik-féle 
nemes udvarhelyet ajánlotta föl. (U. o. 84. cs. ti. sz. — 308. 
cs. 38. sz. — 304. cs. 1. sz. 9. 10. §.J

Rózsahegy mezővárosnak a magyar királyok különféle 
kiváltságokat engedményeztek. Ezen kiváltságokat és szaba
dalmakat elsorolta a mezőváros közönsége azon a királyi 
Tábla előtt is megújított pörben, melyet a királyi kincstár 
indított Rózsahegy, valamint Szielnicze, Tarnócz, és Lipcse 
mezővárosok ellen ezen már elavult, s az uradalmi jogokba 
ütköző kiváltságok megszüntetése végett.

E pör következtében az 1655. és 1658. évek közt Tóköly 
uralma alatt sokat zaklatott rózsahegyi lakosok, Tököly hűt- 
lenségi vétsége miatt elfoglalván a királyi kincstár a lykavai 
uradalmat, 1670 óta jobbágyokul tekintettek, s évenkinti 
1400 rénes forint fizetésre szorittattak, és igy kiváltságaiktól 
megfosztattak. — Sőt 1686-ban a lykavai uradalom Széchényi 
György esztergomi érseknek zálogosittatván el, ez a földesúri 
jogot részint önmaga gyakorolta a rózsahegyi lakosok fölött, 
részint bérlői által, kik közül utolsó volt Matyasovszky Jó
zsef, egész 1749-ig.

Igaz ugyan, hogy I. Lipót király 1688-ban megerősítő 
okmányt adott ki Rózsahegy kiváltságai védelmére; de
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1696-baa, ugyanezen király, a rózsahegyiek ellen intézett 
pörből kitűnvén a mezőváros kiváltságainak gyenge alapon 
állása, de a királyhoz ez ügyben intézett fölterjesztés is hely
telen lévén, megsemmisítő parancsolatot adott ki ugyanazon 
kiváltságokra nézve, s azokat megszűntéknek, és megsemmi- 
sitetteknek nyilvánította, mire a királyi kincstár a lykavai 
uradalmat az esztergomi érsektől az ez által tett fölszerelések 
megváltása terhével visszavette. (U. o. 99. cs. 2. sz. — 1480. 
cs. 5. sz. 6. §.)

A rózsahegyi lakosoknak a magyar királyok által enge
délyezett, jóllehet egy részt érvényen kívül helyezett, kivált
ságok a következők valának: 1318-ban a zólyomi főispán 
megengedte nekik, hogy szabadon választhassák bírájukat, 
kit minden előforduló esetben a király fog megerősíteni, ügy 
szintén plébánust is szabadon válasszanak, és mutassanak be, 
szabadon vadászhassanak, és halászhassanak, kivéve a Vág 
folyót; piaczuámoí ne fizessenek.— 1340-ben Károly király 
is mindezt megengedte nekik azon toldalékkal, hogy az er
dőkben, és vizekben szabadon kereshessenek érczet; de föld
adó fejében három kitűzött napon évenkint 50 girát fizes
senek. — 1376-ban Lajos király megengedte nekik, hogy a 
helységekben pörlekedő felek ügyei fölött a városbvró ítéljen; 
sört, bort, s más italt a mezővárosban, de ne a hegy alatti 
tanyákon, mérhessenek. — 1461-ben ezen csapszékekre vo
natkozó kiváltságukat Mária királyné is megerősítette. — 
1469-ben II. Mátyás király azt rendelte, hogy kincstári ha
szonvétel fejében évenkint 18 forintot fizessenek. 1553-ban 
I. Ferdinand király meghagyta, hogy a rózsahegyiek e ki
váltságaik fentartassanak. ·— 1604 ben R u d o lf király meg
engedte nekik az addig szokásban volt szabad bormérést. — 
1712 ben III. Károly király különféle szabadalmakat, és 
kiváltságokat engedményezett nekik, s az előbbi királyok 
által számukra kiadott kiváltságleveleket elsorolta. (U. o. 99. 
cs. 2. sz. — 152. cs. 38. sz. —  335. cs. 3ti. sz.)

Nem csekély károkat okoztak a rózsahegyieknek a gya
kori tűzveszélyek, melyek egyike 1728-ban, a másika 1784-ben 
pusztított, mely utóbbi, roppant szélvész közt beütött villám
ból keletkezvén, csak elhamvasztott házakban 60,000 forintra 
becsült kárt tett. (U. o. 144. cs. 24. sz. — Korabinszky.)
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A Rózsahegyen most is létező katholikus templom, a 
papi névtár szerint, sz. András apostol emlékezetére van Isten
nek szentelve, s az ottani plébánia már 1318-ban létezett 
volna, 1788 óta pedig a mezőváros közönsége kegy- és védura. 
Éhez több fiókegyház tartozik, mint: Csemova, Fejérpatak, 
Vlkolinecz, mint a város ugyanannyi utczái neveztetnek, végre 
Szent Mórion ugyancsak ez. Mártonról nevezett templommal, 
és Zabava csárda.

Azonban az 1732-ben Ujvendégy János föesperes, és 
liptói egyházi látogató által királyi rendelet nyomán, és gróf 
Eszterházy esztergomi érsek megbízásából végrehajtott, s a 
kincstári levéltárban létező egyházi látogatás jegyzőkönyve 
egészen más adatokat tartalmaz. Mert ez egyházi látogatás 
jegyzőkönyve szerint „A templomot sz. László magyar király 
emlékezetére szentelte föl 1672-ben Bársony György egri 
püspök ; 1683-ban pedig a lutheránusok elfoglalták és meg 
szentségtelenítették, 1686-ban a katholikusok visszafoglalták, 
17(J6-ban újra a lutheránusok vették el erőszakosan, végre
1709-ben visszakapták a katholikusok ősi sajátjukat“.

E templomnak 3 oltára van, úgymint: a főoltár sz. 
László király, és Gyümölcsoltó Boldogasszony képével, a hajó 
jobbján a régenten csodatevő, megújított szeplőtelen Boldog- 
asszony fára festett képével, a hajó balján pedig paduai sz. Antal 
oltára. — A templom tornáczában levő fölirat szerint e tem
plomot R udolf király korában gróf Rlésházy István, Liptó 
ura, országbíró, és neje Páljfy  Katalin építtette. — A tem
plom tornya kőből épült, s rajta óra, benne négy 1714-ben föl- 
szentelt harang, a szentély fölötti tornyocskában pedig még 
egy ötödik harang van. —· Mivel pedig a templom építője 
lutheránus volt, a templomnak javadalma nincs, de jövedelme 
sincs más a harangozók perselyén kívül a nagyobb 1509-ben 
öntetett harang szamára szedendő alamizsnára, s e nagy ha
rang 100 ütésből álló meghúzásáért 10 garas fizettetik; hasz
nálatára mégis van egy rét, melyből évenkint egy font viaszt, 
és 11 méhköpüt kap. — E templomban a föltám adt Jézus 
agyagszobra, sz András apostol, nép. sz. János, xav. Ferencz, 
sz. Anna, sz. Antal, Boldogasszony és sz. Valburga Bécsben 
festett képei is vannak. ( Act. Arch. Pubi. 18. cs. ti. sz.)

A plebánus és káplán jövedelmeiről pedig ugyanazon
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egyházlátogatási Jegyzőkönyvben e következők jegyezvék 
fö l: „A plebánns stola-illetéke: keresztelésnél 15; menyasz- 
szonyavatásnál 15 dénár ; újévkor 1 frt 50 k r .; polgár teme
tésekor 1 rénes frt; polgárnő temetésétől 15 garas; gyermek 
temetésért 5 garas; szegények temetésekor semmi; halottas 
beszédért 1 rénes f i t ; a Karácson, Husvét, és Pünkösd ünne
pein tartatni szokott 3 fölajánlásnak fele, másik fele a káp
lánt, és kántort illetvén. A mezőváros a plebánusnak mind 
őszi, mind tavaszi terméseiből tizedet fizet, valamint az oda 
tartozó Bielipotok, és Vlkolinecz helységek is; de Csernova 
tizedét a káplán kapja. Ezen tizedből a plebánus az eszter- 
goipi érseknek 6 tallért, vagy ‘J rénes forintot fizet; Likavka 
faluból pedig a plebánus tizenhatod fejében évenkint 50 dé
nárt kap. — Ezenkívül a rózsahegyi plebánust illette még a 
mezőváros határában levő Trllin  nevű szántóföldek termésé
nek tizede; azonban ezt 1720-ban a fejérpataki lakosok 
megtagadták tőle. (N. B. A. 144. cs. 29. 31. sz.)

A rózsahegyi anyaegyház fiók egyházaira vonatkozólag 
ugyanazon egyházlátogatási jegyzőkönyv megemlíti a hrbol- 
tovi sz. Katalin, a mezővárostól két mórtföldnyire fekvő Re- 
vucza völgyben létezett, — a Inznai Boldogasszonyról czím- 
zett, végre a már följebb jelzett temetőben levő sz. Mártonról 
nevezett templomot sz. Márton oltárával, mely templomnak 
kőből épült tornya van .két 1509-ben öntött haranggal.

Ez utóbbi a sláv népség által Mnichnek, a németek által 
Mónchsbergnek nevezett, tehát Baráthegy mentében a mező
várostól körülbelül egy órányira levő sz. Márton templomról 
még megjegyzendő, hogy néhai Seliga János rózsahegyi ple
bánus, és Liptó egyházkerület! alesperes hiteles jelentése, és 
a Styriában lakó Herberstein grófok családi levéltárában meg
levő okirat szerint, e templom mellett eredetileg a templom
vitézek szállodája létezett. Ugyanis ez idézett okiratban ezen 
szavak fordulnak e lő : „Joannes Godefridus ab Herberstein, 
magnus visitator, et Praeceptor Templariorum Ordinis, mor
tuus est in visitatione anno 1230 in Hungária in peripheria 
Liptoviensi in monte Mnich ad s. Martinum, cuius pater Pro
vinciae Praeses, et senissimus in Styria, et mater Elisabetha 
de Stubenberg erant". — Hogy ott ugyanazon korban tem
plom létezett, tanúsítja egy ősrégi vasrácsokkal megerősített,
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a templom szentélyében látható szeretetadományszekrény, és 
a mi ntegy 5 mázsás harang, melyen e fölirat olvasható: „In 
honorem s. Martini“ ; —■ de bizonyítják a hegymagaslaton 
létező sánczok is, hogy itt valamikor kolostor létezett, s ebbe 
a Vágfolyótól a hegy déli oldalán fölnyúló út vezetett, melyen 
a vizet szállították föl a Vágból a monostorba.

A Rózsahegyen most is fennálló másik egyházi intézet a 
kegyesrendi atyák társodája sz. keresztről czimzett templo
mával, melyet 1729-ben Löwenburg János Jakab udvari 
kincstári tanácsos, és Békés vármegye főispánja 20,000 ala
pítványi töke átadásával alapított meg. Ez alkalommal a 
kegyesrendieknek társoda és tanodaépitésre szükségelt öt a 
mezőváros Konyet nevű utczájában Kresmáry Illés, és Miticzky 
család házai közt létezett ház adatott át telkestül, s kertestül 
bizonyos a királyi megerősítő okmányban részletezett föl
tételek alatt. A kegyesrendieknek átadatott öt ház előbbi bir
tokosai pedig Adám i Adám, Tasky György, Kolár Mihály, 
Lojnik Mihály, és Michalik György voltak.

Ennek következtében a kegyesrendiek vezérfőnöke kér., 
sz. Jánosról nevezett László térítvényt adott a mezővárosi 
közönségnek, melyben biztosította azt, hogy a rend minden 
ezen átvett házakat s telkeket illető polgári terheket, melyek 
fejében a rend 600 rénes forintot tett le a városi pénztárba, 
viselni kész, de egyszersmind minden bor-, hús- és sör
méréstől tartózkodni fog, s az uradalmi jog rovására sem
miféle szántóföldeket, réteket, s más telkeket sem fog 
szerezni.

Jelenleg e társoda személyzete az igazgatón, s aligaz
gatón kívül öt tanár, kik a négy osztályú algymnasiumban 
működnek.

14. §.

S C H A V N I K.

Mária születéséről, vagy Kisasszonyról nevezett 
cziszterczita rendi apátság.

A schavniki cziszterczita rendi monostor, mint a négy- 
szögű kövekből állott monostor, és templom romjai tanúsítják, 
tágas, és nagyszerű volt, s a hasonnevű faluban Hennád vize
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partján azon helyen állott, hol a már egy mederben egyesült 
Primócz, és Ganocz csermelyek a Hernádba. ömlenek, s hol 
később terjedelmes kert és csűr látszott. E csűrtől nem mesz- 
sze a lerombolt monostor romjaiból előbb Lasky, később 
Tököly, 8 mások várkastélyt építtettek, melynek kapuja fölött 
e fölirás vala olvasható: Az Udv 1619-dik évében e házat 
alapjaiból emeltette késmárki Theokeoly István."

A Szepességben, vagy annak közelében hajdan létezett, 
s Boldogasszonyról czimzett cziszterczita apátságok külön
féle, úgymint „új sátori“ (de Casa nova) ,· — „Magyar- és 
Isngyelorszdg közötti ú j“ (nova inter Hugariam, ct Polonian); 
— „Gyertyánod“ (de Candelis); — „schavniki Boldogasszony“ 
(B. Μ. V. de Scbavnik); — végre „szepesi Boldogasszony“ 
(B. Mariae de Scepusio) neveken fordulnak elő, sezeket Pázmán 
Péter Péterfinól föllelhető II. toldalékában, valamint azok is 
kik utána indultak, mind egymástól különböző egyházi java
dalmaknak tartották. Én azonban helyesebbnek tartom azon 
írók véleményéhez csatlakozni, kik okmányok nyomán azt 
állítják, hogy a schavniki Boldogasszony apátság nem egv 
ugyan a gyertyámod (de Candelis) Boldogasszony apátsággal, 
de egy és ugyanaz a szepességi Boldogasszonyról czímezettel, 
mint egy 1486-ban kelt okirat e szávai tanúsítják : „Mi László 
atya a szepességi Boldogasszony Schavnik melletti apátja", 
valamint egy 1513-ban kelt okmány e soraiból is kétségbe- 
vonhatlanúl kiderül: „Mi Culai János atya Isten gonviselésé- 
ből a szepességi Boldogasszony apátja. — Kelt schavnyki mo
nostorunkban". (Anal. Scepus. III. 151-152 . II. *).

*) A többi báróin cziszterczita, csupán különböző nevű apát
ságot kénytelenek vagyunk egynek s ugyanannak hinni. Mert az 
újsátori (de Casa nova) egy és ugyanaz a „ Magyar- és Lenggelország 
közötti ú ju nevű apátsággal, melyet Tivadar krakói nádor német 
származású zászlós úr 1232 körül a Kárpát hegy alatt Ludimir 
fölötti birtokán Dunajecz csermely partján alapított, s melynek rom
jai még korunkban is láthatók. De mivel az cziszterczitákat a szom
széd ófalusi magyar portyázók minduntalan zaklatták, kényszerül
tek a szerzetesek a Kárpát hegyen túl fekvő Zatoria kerületi Sci- 
rium  nevű mezővárosba költözni, mely ófalunak (antiqua villa) ne
veztetett eredetileg; de Boleszló, Krakó és Sandomir herczege, pa
rancsára lakosai Ujpiacznak (Neoforum) kezdték azt hívni. Az ide 
költözött czisztercziták pedig letelepedvén e helyen, ott 1255 körül
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A schavniki monostor keletkeztél a lőcsei Krónika 
1210-dik évre, mások 1222-re teszik; aiapitójáíil pedig vagy  
11. Endre királyt, vagy ennek fiát Kálmán herczeget hiszik, 
s e két vélemény könnyen kiegyenlíthető, ha azt fogadjuk el, 
hogy a monostor alapját Endre király vetette meg, ennek fia 
Kálmán berczeg pedig azt fölépíttette s birtokot, és állandó 
jövedelmet biztosítván számára, véglegesen megalapította. — 
Ezt lehet következtetni IV. Béla király egyik 1260-ban kelt 
okmányából, melyben e »király a tűzvész által kárt vallott 
schavniki szerzeteseknek a Kálmán fivére beleegyezésével 
már rég nekik adományozott kolostor körüli föld birtokában 
megerősítette, s üj határjárást rendelt e birtokukon. (U. ο. I. 
391. és III . 153.)

A schavniki apátság birtokait már följebb elsorolván, az 
ennek engedményezett kiváltságokra vonatkozólag a követ
kező adatokra hivatkozhatom. 1256-ban Albert apát megerő- 
sittetvén a királyok által az apátságnak engedményezel ki
váltságokat, a monostort fekvő birtokokkal, gyarapította — 
1294-ben Jakab szepesi püspök évenkinti 20 giráért átengedte 
a monostornak az általa bírt helységek tizedét. — Ugyanazon 
évben János apát, miután Stoyanfölde nevű mezöségét H ank  
nemeseknek adta bérbe, Granigh (Grönitz),jjés Kubach helysé
gek iránt Stoyan Helbranddal barátságos egyezkedésre lépettt 
— 1347-ben Lajos király e monostornak azon kiváltságot 
engedélyezte, hogy Schavnik lakosait semmiféle bíró, vagy 
más országos igazságszolgáltató se merje ítélni az apáton 
kívül. — 1411-ben Zsigmond király Primócz, vagy Pim falva  
helységet, mely előbb Lőcse városé vala, a fentnevezett Sto- 
janföldjéért, melyet sz. György helységnek kényszerült áten
gedni, a monostornak adományozta. ( Fejér Cod. D ifi. VI. I. 
332. I. — Anal. Scepus. I. 392. I. — Acta Jesuit. Agr. 3. cs. 
43. sz. 4. §.̂ )

Az e kolostor apátja Zsigmond, és grőnichi Hilbrand fia 
fegyvergyártó közt 1421-ben bizonyos Grönicz folyón létezett 
malom- s az ennek birtokosa által Grönicz, Sticz, Kembach,
kolostort építettek. A gyertyámon név pedig azért ragadt ez apát
ságra, mivel Ujpiacz (jelenleg Novitaíg) Gyertyaszentelő Boldog- 
asszonyról neveztetett, s ez ünnepen csakis gyertya fölajánlást szo
kott elfogadni, melyben más monostorokat is részesíthetett. (B&rdosy 
13. 65. 388. 389. —  V. ö. Czinár II . 83— 85. II. is,)
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( Kubach)  és Hagendorft (?) a czisztercziták belységeibeu 
fizetni tartozott bírságok, és jogok miatt keletkezett pörnek 
a szepesi káptalan, és a királyi Főtárnokmester megbízottjai 
előtt létrejött barátságos egyezkedés vetett véget, melynek 
értelmében a nevezett fegyvergyártó s ennek örökösei meg
hagyattak Gröniczen volt udvarhelyük, és házuk, valamint 
szántóföldjeik, és malmuk birtokában azon föltételek alatt, 
melyekkel már őseik bírták ez ingatlanokat, mint más lako
sok is minden bérfizetés nélkül; de egyszersmind azon ked

vezménynyel, hogy Hildbrand fia, s annak örökösei a két tel
kes gazdák fölött bíráskodhassanak, és töltik bírságot vehes
senek, melynek két harmada az apátot, egy harmada pedig 
őt, és örököseit illesse ; földjeik tizede fejében azonban mind
annyiszor, valahányszor az apát, vagy ennek utódai, a király 
parancsára hadjáratba tartozandanak menni, évenkiní 2 arany 
forintot, és a nép nyelvén Lewbidternek nevezett egy köteg 
posztót tartozzanak szolgáltatni. — Ez egyezkedést 1423-bau 
Zsigmond király helybenhagyta. (Ecel. Cam. 21. cs. 12. sz.)

Leggyászosabb volt ez apátság állapota, midőn a husszi- 
ták Szepesbe rontván, az apátság majdnem valamennyi falu 
ját fölgyüjtották, monostorát elfoglalták, kirabolták, s nagy 
mennyiségű pénzétől megfosztották. — László apát tehát, a 
kolostor népein segíteni akarván, 1436-ban a szintén fölgyúj 
tott Teplicza mezővárosban ezek valamennyi elődei által ne
kik engedményezett szabadalmait visszaadta, minden tartó 
zásaikat és szolgálataikat elengedte. — Végső Ínségre mind- 
azáltal e monostor a gyászos emlékezetű mohácsi vész után 
az I. Ferdinand és Zápolya János királyok közt kiütött háború 
közben jutott, midőn Rosen Mihály apát majd az egyik, majd 
a másik párthoz szítván, a mindkét párt által elfogalt és ki
fosztott monostor szerzetesei, megunván a folytonos nyomort, 
részint Legyelországba, részint máshova széledtek el. Ez al
kalommal 1530-ban a kolostor Teplicza, és Vidernik helysé
get az apát Lőcse városának adta 600 forinton zálogba; Fer
dinand király pedig 1539-ben e két helységet 2139 írton 
77 dénáron a lőcseiekre Íratta oly kikötéssel, hogy azok 

kiváltatván, ismét egyháziakra szálljanak vissza. Ezen 
átíratásra 1580-ban árverési okmány adatott ki, melyben az 
1836 forint 11 dénár becslési árhoz még 66 dénár járult.
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Azonban még ugyanazon 1539-ben Lasky Jeromos kapta 
Zápolya Jánostól az egész schavniki uradalmat az apátság
gal együtt átiratási czímen; Mihály apátnak, ki 1536-ban az 
apátsági pusztát Grimberg metiedekkői perjel háztelkeért, 
a Grönöczi malommal együtt felcserélte, élete fogytáig egyedül 
Primfalva  (Prinócz) helység hagyatván meg egy minden más 
fizetéstől mentesített házzal évenkinti 70 frt bérért. (Anal. 
Scepus. I. 426i — III . 161. 162. — Eccl. Cam. 68. cs. 49. sz. 
— Acta Jesuit. Agr. 2. cs. 18. és 24. sz. — 6. cs. 1. sz.)

Laszki Jeromosról az apátság Albertre, Laszki Jeromos 
fiára, szállott, ki azt 7420 forintért Thwrzó Szaniszlóra Íratta 
át. 1564-ben Thurzó Szaniszlótól az apátság birtokait Thwrzó 
Jeromos és Elek örökölték. Thurzó Jeromos az apátsághoz 
tartozott Kranovicza, Kubach, Vikartócz, Kravan, és Alsó- 
Szunyava Laszki Albert által 9720 forint fejében birt helysé
geket ugyanezen összegen, ezenfelül a majorsági igás marháért 
és beruházásokért fizetett 646 forint 50 dénáron pixen- 
dorfi Rueber Jánosnak zálogosította e l ; ez azonban 1579-ben 
e helységeket 42000 forintért, három év múlva ismét 16000 
forintnyi áremelésért Tököly Sebesténynek adta zálogba.
1652-ben az apátság birtokai fölosztatván Tököly Zsig- 
mond, és István közt, ezek, Mratz Mihály birtokától megfosz- 
tatott apát tiltakozása ellenére, az apátság javai birtokába 
ünnepélyesen beik tartattak. E közben Tököly Zsigmond föl- 
s égsértési vétségbe keveredvén, a részint osztály utján kapott, 
részint kész pénzen megszerzett apátságot valamennyi járu
lékaival együtt, élete és többi birtoka megmentése árán, 1674. 
a királyi kincstárnak adta vissza. ( Act. Jesuit. Ag. 1. cs. 
20. sz. — 2. cs. 18. sz. — 7. cs. 68. sz. — Eccl. Cam. 68. cs. 

49. sz.)
A kir. kincstár az ekkép visszakerült apátságot, és annak 

birtokait 1689-ben Széchényi György esztergomi érseknek 
adta zálogba az érsek által a török háború szükségeire adott 
60000 német forint fejében. Még ugyanazon évben ez apátság 
egész birtokával együtt Jakiin  János tinnini püspöknek volt 

szánva; de mivel azt Széchényi György érsek saját pénzén 
váltotta ki világi kezekből, és szerezte vissza az egyháznak, 
neki adományoztatott. — Széchényi György érsek az apátság 
egész birtokát, mihelyt Vitális János, lőcsei harminczados,

11UPI*. EGVII. INTÉZ. u. 16
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elkészítette a mohácsi ütközet után a monostorban talált ingósá
gok, barmok és élelmi szerek leltárát, 1692-ben, mint fennt em
lítettem, örökös alapítványul az egri jezsuitáknak hagyomá
nyozta, kik az apátságot 1773-ig bírták. A jezsuiták meg
szüntetése után a schavniki apátság birtokai az 1776-ban 
alapíttatott új szepesi püspökségnek javadalmazására adomá- 
nyoztattak. (Lib. Reg. Eccl. 6. köt. 116. I. — Eccl. Cam. 
21. cs. 20. sz.)

A  s c h a v n i k i  B o l d o g a s s z o n y r ó l  n e v e z e t t  a p á t o k  n é v s o r a .

1256. Albert ( Anal. Scepus. I I I .  153.)
1286. 1292. 1294. I. János. (U . o. és Jernei II. 119.) 
1315. II. János. (V . ο. III . 154.)
1328. Vilmos. (U. o.)
1331. II I . János. (U. o.)
1347. Névtelen. (U . o.)
1398. László, Frank  Mihály fia, tinniui pöspök. (U . o.)
1419. Lorincz. (U . o. 155.)
1420. 1421. Zsigmond a cziszterczíta rendből. ( U. o. 

156. — Eccl. Cam. 21. cs. 12. sz.)
1432—1445. László. (Anal. Scepus. III . 160.)
1463. 1470. Henckel Miklós szepesi kanonok, az apát

ság kórmányzója. (U . o. 161. I.)
1486. Névtelen. (U . o.)
1507. 1509. Chubad IV. János. (Eccl. Cam. 21. cs.

13. sz.)
1511 —1514. Czulai More V. János. (U . o. 14. sz.)
1518 — 1542. Rosen Mihály, utolsó cziszterczíta apát. 

(U . o. 15. sz. — 44. cs. 7. sz. 4. 5. §. §.)
1543. Várad-Petrii Balázs, mester (Anal. Scepus III. 

162. I.)
1564. Albert, Laszki Jeromos fia. (U . o.)
1605. 1615. 1616. Füley Tamás, a jászói kér. sz. 

János egyház őre. (L ib  Antiq. Rudolphi reg. 104. I.)
1655. 1656. Mratz Mihály, szepesi kanonok. (Eccl. 

Cam. 44. cs. 7. sz.)
1666. Márton (U . o. 38. cs. 43. sz.)
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' S T O L A .

Boldogasszonyról nevezett benczós perjelség.

Stola helység a kárpát hegység Tátra bércze oldalán, 
csaknem hozzá férhetlen helyen, Hunfalvótól két óra járás
nyira, fekszik. E magasan fekvő helységben Szentgyörgyhegyi 
Eberlaus, vagy Eberhard, Stwpan helység grófja, és Mein
hard, Sion helység plebánusa, sz. Benedekrendi szerzetesek 
számára Boldogasszonyról nevezett monostort alapítottak. Ez 
alapítványt 1314-ben Tamás esztergomi érsek megerősítette, 
s az újonnan alapított egyház perjelét a Garam  melletti sz. 
Benedekrendi szerzetes apát joghatósága alá rendelte, meg
hagyván, hogy e perjelség a Garam melletti apátság fiókja 
legyen. ( Anal. Scepus. I. 401.)

1333-ban Péter mester, szepesi és lublói várnagy, s 
Miklós mester, és György, Gargovi gróf Konrád fiai, a szepesi 
sz. Márton káptalan előtt atyjok lelke nyugalmára M átéf alván 
(Mathejócz) volt örökös birtokuk felét minden járulékával oly 
kikötéssel adományozták e monostornak, hogy ha netalán idő 
jártával a sz. Benedekrendiek e birtokot el akarnák adni, ugyan 
csak nekik köteleztessenek eladni. 1383-ban Menhard János
nak fia, batiszfalvi fegyvergyártó, és Miklós, Menhard fia, 
saját, és ez utóbbi fia Gáspár nevében a szepesi sz. Márton 
káptalan előtt a stolai monostor perjelével megjelenvén, 
bevallották, hogy nagy szükségben lévén, némely tiszti 
földjeikből kiszakasztott szántóföldeket terméseikkel, járulé
kaikkal s kiváltságaikkal együtt legközelebbi rokonaik, 
jelesül Miklós deák, ugyanazon Menhard fivére fia, beleegye
zésével, 65 kézen forgó érczforintért a stolai monostornak 
örökösen eladták. (U . o. 409. és 415. 1 .1.)

E perjelségnek viszontagságai ép oly ismeretlenek, 
mint annak megszűnte ; de hogy a Huszitáknak a XV. szá
zadban történt betörésekor még létezett, annyi bizonyos; 
mivel akkortájt a Podolni János, és Stock János, szepesi 
prépost, közt kitört pörben az esztergomi érsekhelynök a stolai

16*
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monostor perjelét Mihályt küldte ki Miklós krompachi plebá- 
nussal fölhatalmazott bíróul. — Valószínűleg e perjelség is 
a Ferdinand és Zápolya János királyok közötti küzdelem 
közben szűnt meg, minthogy ilyenkor a hadi nép leginkább 
a kolostorokat szokta zaklatni. — Annyi bizonyos, hogy e 
monostor fekvő javait jelenleg a Maridssy család bírja, mely
nek egyik Botiz nevű tagja (kitől a batiszfalvi, név származott) 
Gömör vármegye főispánja vala. — A monostornak jelenleg 
már semmi nyoma sem észlelhető ; csak Batiszf'alván, mely 
anyaegyháznak a stolai templom fiókja, fordul elő némi 
nyoma. (U . o. 415. — Czinár. II. 311.)

Ez úttal nem hagyhatom szó nélkül, hogy a Szepes 
püspökmegyei egyházi névtár a stolai benczés perjelséget 
helytelenül a prépostságok közé sorozza, holott a benczések e 
nevezetet soha sem használták monostoraikban. — De azt is 
hibásan jegyzi meg az említett névtár, hogy a stolai fiókegy
ház védszendje nem Boldogasszony, hanem kér. sz. János, 
holott ez utóbbi szentnek neve a stolai templomra vonatkozó, 
fennt idézett egyik okmányban sem fordul elő, ha csak a 
máshol is dívott szokásból nem történt, hogy valamely tem
plom védszentjéhez a boldogságos szűz Máriát, vagy viszont, 
is csatolták.



IV. FEJEZET.

KASSAI PÜSPÖKMEGYE.

i .  § ·

Kassa sz. kir. város egyházi épületével.

Az Abaúj vármegyébe keblezett Kassa, felső Magyaror
szág fővárosa, Eperjestől délnek négy mértföldnyire fekszik 
Hernád folyó partján távolabb eső halmok által környezett 
sikságon; de keletkeztét homály födi, hacsak azon időszakra 
nemesik, midőn II. Gejsa király 1143 körül megengedte, 
hogy flandriai, és szászországi, a Rajna folyó, és Grevelingen 
nevű hely között elterült gyakori vizáradás látogatta vidék
ről elköltözött gyarmatosok Kassa környékén telepedhesse
nek le, minthogy ezek bejövetele előtt a kárpátok völgyeit 
Gepidák lakták, ezért némely Írók Szepesség Gepusra vagy 
Scepusra elcsavart nevét Gepidia szóból származtatják; 
ezeken kívül már Heraclius római császár korában (610—641) 
Sarmaták, vagy Vendek, a IX. század vége felé pedig, mint 
A rnulf frank király segédcsapatai, a magyarok telepedtek le 
e vidéken.

A flandriai, és szász nemzetségti iparkodó gyarmatosok 
Felső- és Alsó- Kassa (Cassa) nevű *) helységekben telepedtek

*) A Kassa nevet némely írók Casutól származtatják, kinek 
fia Örs (Ursus), midőn a magyarok Kassa vidékét elfoglalták, Hra- 
dova, Kassától mintegy félórányira emelkedő hegyen, várat építte
tett, melyet Béla király névtelen jegyzője is említ. Más írók Kassa 
nevét bizonyos római Cassius nevű férfiútól, szerintök a vár alapi



246 KASSAI PÜSPÖKMEGYE.

le, s a nevezett Gejsa és IV. Béla királyok által sokféle ki
váltságokkal s kedvezményekkel halmoztattak el. E gyarma
tosok közöl leginkább kitűnt bizonyos Samberg, a Babocsaiak 
őse, és Herfort gróf unoka öcscséi Keled, István, László, s 
György. Mihelyt e gyarmatosok Alsó-Kassa helységet benépe
sítették, Felső Kassát IV. Béla király e község Samphleben, 
és Óbb nevű lakosainak adományozta évenkint fizetendő fél 
arany bérletért; ezeknek örökösei pedig ugyanazon bérért a 
kassai lakosoknak engedték át adományozott birtokukat; 
az ott birtokos nemeseket azonban V. István király a szom
széd Csányi és Genyö (Génye) helységekkel kármentesítette. 
Ennélfogva az Írók általános véleménye szerint a mostani 
Kassa város e helységekből keletkezett. (Korabinszky. Dr. 
Plath. Kaschauer Chronik. 1860. 15. 16. II.)

Kassa városa viszontagságai közé tartozik a Batu kán 
vezénylete alatt hazánkba tört mongolok által 1241-ben a 
magyarok ellen vívott, ezekre nézve oly gyászos ütközet, 
melyből IV. Béla király Kassára menekült s a tornai hegyek 
közötti közel levő Szadellö barlangban, később a Forgács csa
lád ősének tartott Ivánki várában keresett menedéket, minden 
gondját arra fordítván, hogy a lakosok sorsát tehetsége sze
rint enyhítse, s Kassa várost előbbi jóállapotába visszahelyezze, 
mit IV. Béla utódai sem mulasztottak el,— különféle kiváltsá
gokat és szabadalmakát engedményezvén Kassa város lako
sainak, —  előmozdítani. A kassai polgárok azonban nem igen 
élvezhették azokat békésen, mivel Csák Máté trencsényi 
gróf I. Károly király megválasztása ellen tiltakozván, kitűzte 
a zendülés zászlóját, s a felső vármegyékbe Demeter vezérét 
küldte hadaival, ki elfoglalván Sáros várát, a kassai polgá
rokat, minthogy környéküknek a király által Omodé nádor
nak történt adományozása miatt föl valának ingerülve, szin
tén Károly király elleni lázadásra bírta, melynek Károly 
király, csak Csák Máténak 1312-ben történt leküzdése után, 
vetett véget.

tójától, állítják eredettnek, kinek nevéből képeztetett volna a Cm- 
sionia és Cassa név; végre némely írók elég alaptalanul azt hiszik, 
hogy Kassa a magyar Kása, vagy Kaszás névből képeztetett, mint
hogy környékén a köles, és a kaszálható széna buján tenyészett.
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1440-ben Erzsébet özvegy királyné, biztosítani akarván 
újszülött fiának Lászlónak Ulászló király ellenében a magyar 
koronát, a Kassán felsó Magyarország főkapitányává kikiál- 
tatott brandisi Giskra Jánost, és másokat hadvezéreivé tűzte 
ki, s a bányavárosokat ezek közt osztotta föl több vármegyé
vel együtt, melyek közöl Giskrának Solt, Gömör, Sáros, Abaüj 
és Zemplén vármegyéket juttatta. Azonban, a két harczoló 
fél változó szerencsével kttzdvén, miután Giskra Perényi 
Miklóst, Ulászló vezérét, visszaverte, az elzárt Kassát ostrom
mal foglalta ugyan e l ; de hadműveletei szerencsés sikere 
mindegyre növelvén hatalmát, Kassa vidékét sokáig zaklatta, 
végre egy 1450-ben kötött szerződés nyomán Kassa, Lőcse, 
Eperjes, Bártfa, és a bányavárosok zavartalan birtokát biz
tosította magának, míg végre Hollós Mátyás, az újdon válasz
tatott király, Rozgony Sebestyén, és Magyar Balázs hadvezé
rei meggyőzvén őt, maga megadására késztették.

E zaklatásoknál sokkal több bajt okozott Kassa város
nak a felsőmagyarországi részeket pusztító törökök dulako
dása, és az új eretnek tanokhoz szító fölkelőknek a Zápolya 
és I. Ferdinand királyok közt változó sikerrel folytatott há
ború után történt portyázása. Mert midőn Zápolya halála után 
ennek özvegye Izabella királynő 1552-ben eltávozott Kassá
ról, és elhalt férje birtokait Ferdinand királynak visszaadta, 
(1560-ban Kassa főkapitánya Zay Ferencz volt), 1606 kö
rül Bocskay lön Kassa urává; 1622-ben pedig Bethlen 
Gábor, ki az ország nagy részét hatalmába ejtvén, a közte 
és Ferdinand király közt 1626-ban kötött béke nyomán, 
mind Kassának, mind Szathmár, Szabolcs, Ugocsa, Beregh, 
Borsod, Zemplén és Abaúj magyarországi hét vármegyének 
birtokosa maradt egész 1629-ig nyúlt élete fogytáig. Erre 
Rákóczy György, a kassai polgárokat irántai hüségesküre 
kényszerítvén, 1644-ben hadat üzent Ferdinand királynak, 
s megtámadván a Forgách Miklós által védett Kassát, azt 
elfoglalta, később békét kötvén, Kassát a fennt elsorolt, előbb 
Bethlennek átengedett hét vármegyével együtt szintén bir
tokül kapta. Rákóczy György halála után Kassa, és e hét ma
gyar vármegye 1657-ben a császári biztosoknak adatott 
vissza.

1682-ben Tököly Imre Kassát, mint írják, árulás követ
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keztében hatalmába kerítette, s a nem sokára Kassa segítse - 
gére jött Sobieszky lengyel király, később Kaprára császári 
tábornok sikertelenül ostromolta a T'okoly hadai által védett 
várost, míg Toköly, Nagyváradon elfogatván a törökök által, 
Konstantinápolyba nem vitetett, s meg nem halt.

A király elleni fölkelők utolsója vala II. Rákóczy Fe- 
rencz, ki 1704-ben elfoglalván Kassát, azt több ideig bírta; 
végre Kassa város a szathmári békekötés értelmében hat év 
mülva I. József magyar király birtokába jutott. (N . R . A . 
45. cs. 13. 18. sz — 766. cs. 62. sz. — Acta publ. K. Levél
tárban 2. cs. 3. sz. — 9. cs. 1. sz. — 12. cs. 32. sz. — 21. cs. 
53. sz. — 30. cs. 47. sz.)

Ezen s más, a már fenntidézettPZaíA által Kassa város düs 
levéltárából szerkesztett krónikájában részletesen elsorolt, 
Kassa városra súlyosult bajok orvoslására a magyar királyok 
Kassának többféle kiváltságokat és szabadalmakat engedmé
nyeztek, melyeket röviden nem leend czélszerűtlen elsorolni.

I. Lajos király 1346-ban a városnak pallósjogot enged
ményezett, mely jog gyakorlása alkalmával a legifjab tanács
nok szokta a halálra Ítélt gonosztevőt a vesztőhelyre kiki- 
sérni, s ott az ítélet elolvasása után, a kardot a hóhérnak 
átadni. Továbbá I. Lajos király Kassának 1361-ben árú- 
lerakodhatási jogot adományozott a lengyel, és orosz árúk 
számára, s e jogot I. Ulászló király is megerősítette. 1347. 
ugyanazon I. Lajos király azon kiváltságot engedélyezte a 
kassai polgároknak, hogy szőlleiktől ne szedessenek be a 
csöbör borok; semmiféle főúr erőszakosan szállást a városban 
ne követelhessen, a vendéglakosok, vagyis nem polgárok 
egyike se adhassa el más idegennek birtokát, vagy ottani há
zát, mint a ki Kassán akar lakni, a magtalanul haldokló 
polgár vagyonát tetszése szerint bárkinek adhassa e l ; a pol
gárok szabadon választhassák plebánusokat, valamint tetszé- 
sök szerint választhassák birájukat, s ajánlhassák a király
nak ; a párbaj ne Ítéltessék el, hanem jó szerivel egyenlíttes- 
sék ki közöttük, ha a vendégek valamelyike végrendelet nél
kül halna el, fennmaradt vagyona három részre osztatván, 
ennek egyik része a meghalt lelki üdvére szánt alamizsnául 
szolgáljon, a másik két rész a vár erődítményei- és épületei 
jó karban tartására fordittassék. Ezen kiváltságokat és sza-
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badalmakat Zsigmond, László, és Mátyás királyok is szente
sítették, a mint azok I. Ferdinand királynak 1552-ben kelt 
megerősítési okmányában elsorolvák. (Lib. Reg. Sec. 2. köt. 
2 0 -  37. II. — 13. köt. 527. I.)

1462-ben Hollós Mátyás király a városnak pénzverhe- 
tési jogot adományozott, s a pénzveréssel 1511-ben Fokiár 
János polgár bízatott meg. Ezen kiváltságokhoz tartozik még 
a 33000 frt fizetése mellett engedélyezett harminczadvámtóYi 
mentesség, a krakói egyetem joghatósága alóli fölszabadítás, 
holott előbb az ott meg nem jelentek kiközösittettek, a város 
termelte borok szabad kimérése egész évre, az idegen borok 
kimérhetési joga sz. Jakab ünnepétől sz. Erzsébet évnapjáig, 
továbbá a vám szedhetési, s a már I. Lajos király által enged
ményezett vásár-tarthatási jog, melyre vonatkozólag I. Lipót 
király 1690-ben azt rendelte, hogy miután addig Űrnapján 
és Nagyboldogasszony ünnepén tartatott országos vásár, ez 
utóbbi azontúl Urszineváltozása ünnepére tétessék át. (U . o. 
és Plath Chron.)

Kassa város hajdan, a magyar királyok kedvezményé
ből, s magánosok átengedéséből Szikszó és Peklin helységek 
10 mértföldnyire terjedő területén több fekvő birtokra is tett 
szert. Ugyanis 1527-ben I. Ferdinand király a városnak ado
mányozta hű szolgálatai jutalmáül Orosz Zsigmondnak, mint
hogy ez Zápolya párthivévé lön, bárhol az országban létezett 
birtokait. Ugyanezen király 1531-ben a városnak átiratási 
jogon Torna, Kassa polgárainál elzálogosított, s ezek által 
vingarti Horváth Gáspár királyi adományosnak egyezkedés 
utján 2000 forintért átengedett vára helyett a kassai, és ehez 
tartozott fiók harminczad vámot 2800 forinton, mely összeghez
1533-ban a polgárok még 500 forintot csatoltak.

1538-ban a városra íratott át a mislyei prépostság, a 
széplaki apátság több birtoka, úgy szintén Forró (most mező
város), és Abaúj vármegyében keblezett Garadna helységek 
Serédy Miklósnak hütlenségi vétsége és a templomokon elkö
vetett garázdálkodásai miatt 20000 forintért; azonban Serédy 
kegyelmet eszközölvén ki a királynál, 1549-ben e fekvő 
javak birtokába Serédy Gáspár ünnepélyesen beiktattatott. De 
a város port indítván Serédy György ellen e fekvő javak 
visszaszerzése végett, a pör 1552-ben a város javára döntetett
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ugyan e l ; mindazáltal e javak időközben Alaghy János ke
zébe kerültek; a város tehát ismét 1559-ben port indított 
Alaghy János ellen, s e port meg is nyerte; mert az Alperes 
a fekvő birtok vissza szolgáltatására Ítéltetett, míg végre e 
bonyodalmas pörös ügy 1562-ben egyezkedés utján egyen- 
líttetett ki. 1556-ban ugyanazon király a városnak adomá
nyozta a hiítlenségi vétségben elmarasztalt Chichery István, 
András, és László sárosmegyei Badács helységben volt bir
tokrészét. (N . R. A. 426. cs. 19. sz. 17. §. — 537. cs. 58. sz. 
— 538. cs. 23. sz. — 550. cs. 28. sz. — 634. cs. 7. sz. — 
674. cs. 5. 6. sz. — Lib. Reg. Sec. I. köt. 18. I. II. köt. 214 .1.)

Érdekes leend még némelyeket, Korabinszky nyomán, 
a város fekvéséről, s alakj áról, valamint hajdani épületeiről, 
és utczáiról is följegyezni. A fenntemlített két Kassa nevű 
helység egygyé olvadván, a hely megerősítése került tárgya
lás alá, melynek következtében Kün László király 1290-ben 
a várost fallal kerítette be, s várat csatolt hozzá, melynek 
egyes erődítményeit külön nevekkel jelölte meg, és kapuk
kal szerelte föl. Ez erődítményeket Zsigmondy később II. Fer
dinand, és I. Lipót királyok még jobban megerősítettek.

A három külvárossal gyarapíttatott város felső kapujá
nál a várost keleti és nyugoti, vagy felső- és alsó városra 
osztó Csermel patak Hermád vizével tojásdad alakú szigetet 
képez, melynek éjszaki csücsán, hói Csermel pataka két ágra 
oszlik, keresztelő sz. János szobra, ettől nem messze a Szep
lőtelenül fogantatott Boldogasszony 1776-ban megűjíttatott 
oszlopa díszeleg. Ezen tűi van az őrhely, és katonagyakor 
latra szánt tér, a patak jobb partján a városi tanács által épít
tetett torony, vagy harangláb, tovább sz. Erzsébet nagy temp
loma, s e mellett a sz. Mihály kápolna. — Hol most a kávé- 
ház, az 1781-ben épült színház, és a tánczterem áll, hajdan 
& városház volt, mely nevezetes a népgyülésekről és benne 
tartott országgyűlésekről.

A szigeten kívül keletre áll egykor a Jezsuiták temp
loma és társodája, jelenleg Academia, melyben van 1774 óta 
Länderer könyvnyomdája, továbbá a hajdanta sz. Ferencarendi 
szerzetesek temploma, melyet jelenleg a helyőrség használ, 
és a papnevelde. Nyűgöt felé létez a sz. Orsolya apáczák temp
loma, és az egykori dö * ések társháza. A felső kapunál léte
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zett a fegyvertár, katona-kóroda, póstaház, vármegyeház, és a 
mostani ékes városház, mely 1756-ban épült fö l; valamint a 
hajdani pénzverde és fellegvár, melyet 1650-ben I. Lipót 
király a Báthory Zsófia herczegné által a király elleni zendülés 
miatt elitéit fia megmentésére fizetett 200,000 forintnak is 
fölhasználásával építtetett, de melyet III. Károly király
1713-ban, a béke helyreállíttatása után, földig lerontatott. 
Ezen, és más egykori emlékek végképp eltávolíttatván, a kö
zönség használatára, és fölüditésére alkalmas helyek készíté
sére fordittattak. — Ezekhez járúl a püspöki székház, melyet 
I. Ferencz király 1804-ben az egri érsekség jövedelmeiből 
építtetett, és a Forgácsház.

Kassa hajdani utczái közöl említhetők : „a fő -, a sorhá
zat tartalmazó mészáros-, fegyvertár-, serfözö-, apácza-, laka
tos-, jezsuita-, molnár-, Forgács-, máskép rózsautcza.“ Volt az 
ágostai hitvallásuaknak három, a reformátusoknak egy imo- 
lája ; — a házak nevezetesbjei: az Andrásy gróf, Barkóczy, 
Berzeviczy, Csáky, Döry, Elobusiczky, Ötvös, Palocsay, Szir- 
may, Schweiczer, és Báró Zahlhausen családok házai. A város 
kellemetességei, és kényelmei közé tartoznak a körülötte 
fekvő szöllök művelése, a Bank-, és Bankó  nevű fördőhelyek 
szomszédsága.

A város II. Ulászló király által 1502-ben kitűzött czi- 
mere: keresztbe húzott vonalok által három mezőre osztott 
vért, a legfölső mezőn három arany liliom, a hosszában ketté 
metszett középsőn jobbra az ország 4 főfolyója, balra fél sas 
látható; végre a rézsutasan gerendán általhúzott mezőn ismét 
3 liliom szemlélhető.

A város nevezetesebb, noha sajnos eseményei közzé 
tartozik, az 1430-ban, és 1709-ben dühöngött mirigy, 1556-ban 
pedig borzasztóan pusztított tűzvész, mely csaknem az egész 
várost elhamvasztotta templomaival, és kolostoraival együtt, 
sőt a városházát is földülta. Hasonló szerencsétlenség érte 
a várost 1674-ben, melyben 300 ember veszett el, és 1677-ben 
kiütött tűzár, melyet az elégedetlenek gyújtottak, 1712-ben, 
1779-ben, 1795-ben, és 1841-ben ismét sok kárt tett benne a 
tűz; 1676-ban, és 1834-ben földindulás látogatta meg a kas
saiakat ; 1831-ben végre a cholera tizedelte meg lakosait.
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Az egyházi épületek és tudományos intézetek legneve
zetesebbjei.

a) A sz. Erzsébet tiszteletére Istennek szentelt 
székes- és sz. Mihályról nevezett kisebb templom.

E csodálatos mü készítésére sz. Erzsébet, II. Endre 
király leánya, és a sajói gyászos csata utáu Kassára mene
kült IV. Béla nővére, adott alkalmat, s a templom többi ré
szeitől szembetünőleg különböző építési ízlésű szentély alap
köve már 1208-ban falaztatott be. A szentély tervét a sz. Er
zsébet által kedvelt, több hasonló szent épület páratlan 
Ügyességű szerzője Willardhonne-court franczia hírneves épí
tész készítette. Mert, hogy e szentély e templom plebá- 
nusa Arnold idejében sz. Erzsébet halála övében, 1281-ben, 
és 1283-ban már létezett, kiderül IV. Márton pápa (1281 — 
1285) apostoli iratából, melyben ezen pápa az esztergomi ér
seket bízta meg azon por kiegyenlítésével, mely a kassai 
templomhoz csatolt sz. János lovagok kórodája jövedelmeinek 
csökkente miatt keletkezett, miből önkint következik, hogy 
Arnold  plebánus korában e templomnak már legalább egy 
része alkalmas vala az isteni szolgálat megtartására. A nagy
szerű székesegyház többi részei csak a XIV. században ké
szültek, midőn 1324 körül I. Károly király, s ennek neje 
Erzsébet, Lokietek Ulászló, krakói herczeg leánya, utána 
I. Lajos király nejével Erzsébettel, Albert király özvegye 
Erzsébet, és I. Mátyás király, ki 1472-ben a három királyok 
napján a királynak fölajánlani szokott ajándékokat (strenákat) 
tűzte ki 10 éven át e czélra, 260 év folytán e nagyszerű ala- 
pitönője sz. Erzsébet emlékezetére Istennek szentelt templo
mot fölépítették; de két tornyának, melyek fölépítésén a vá
rosi tanács a XVI. században fáradozott, csak egyike, 
mint más nagyszerű egyházak sorsa is ez, építtetett föl 
egészen.

Ezen páratlan szépségű, 20 öl hosszú, 15 öl széles, a 
bécsi sz. István, és Rajna melletti Köln temploma mintájára 
épült szentegyház a legékesebb gót építési ízlést tünteti elő,
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főéke pedig éjszaki kapuja, melyet Károly király, s ennek 
neje Erzsébet készíttetett, s melyen a Josaphat völgyében 
tartandó utolsó ítélet, Krisztusnak keresztrőli levétele, s a 
betegek sebeit bekötöző sz. Erzsébet van ábrázolva. A tem
plom belsejében művészies gúla emelkedik, mely, mint szak
értők hiszik, Orom nevű építésznek, a fentnevezett franczia 
építész utódjának műve, valamint azt is tanúsítja a toronyba 
vésett név, hogy az Albert vezérnek Kassa ellen intézett 
ostroma közben megrongált torony helyreállítója bizonyos 
nissai Crompholcz, vala. Szintoly nevezetes a templom kettős-, 
a felső csarnokba vezető lépcsözete, melyen két ugyanazon 
időben fölfelé haladó személy 12 lépcső meghaladása közben 
hatszor, látja egymást. Az itt szemlélhető fölirat 1440-dik évi 
februárhó 22-én született László király születésére emlékeztet.

Ezen nagyszerű templomot, melyhez már 1330-ban plé
bánia volt csatolva, sokféle viszontagság érte. Ugyan is
1553-ban a protestánsok foglalták el, 1556-dik évi aprilhó 
13-dikán Sayerlich Mátyás városi jegyző házában kiütött tűz 
rongálta meg, s egész 1603-ig a protestánsok birtokában volt. 
1619-ben Bethlen Gábor, összeiratván a lakosok számát, mint
hogy a lutheránusokat nagyobb számuaknak találta, továbbra 
is a protestánsok birtokában hagyta a templomot. Végre Sze- 
gedy Ferencz püspök törekvése folytán 1687-ben Fenessy 
egri püspök azt a protestánsoktól, kik kétszer foglalták el, s 
mintegy 122 évig bitorolták, visszavette, és visszaadta tör
vényes tulajdonosainak a katholikusoknak.

A Tököly által elkövetett erőszakoskodások közé tarto
zik az is, hogy a nagyszerű remek művészettel készült Szent
ségtartóból 4000, 25 fontot nyomó, aranyat veretett; a sz. Do
nét nevére keresztelt 50 mázsás harangot pedig a toronyból 

levetette, és Késmarkra vitette. A templom sz. ereklyéiből
1604-ben még megvoltak. „A szent kereszt1̂  aranyba foglalt 
egy darabja, a Koponyák hegyéről hozott fö ld , sz. Ferencz 
csuklyája, sz. László palástjának egy része, sz. Magdolna, sz. 
András, keresztelő sz. János, és sz. György szentségtelen 
kezek által elrablóit, és szétszórt ereklyéi.

Az e templom számára magánosok által tett hagyomá
nyok között előfordúl 1709-ben silberflussi Pruckner János 
Vilmos 25 rénes forint, Grasz Erhard 100 írt, s ugyanannak
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80 forint 1710-ben szentmisékre szánt hagyománya. (Act. 
Jesuit. Cassov. 11. cs. 3 4 —36. sz.)

A sz. Erzsébet főtemplom közvetlen szomszédságában 
van a legrégibb, általános vélemény szerint, a legelső kassai 
sz. Mihály főangyalról czímzett templomocska, melybe alig 
fér kétszáz embernél több. Ezen kápolna valószínűleg a XII. 
század vége felé a város első lakosai, vagyis a szász gyarma
tosok által építtetett, már a tatárok második betörése után, 
vagyis 1285-ben, mint ékes gót idomban épült egyház létezett, 
s lassankint nyerte jelenlegi ékes alakját; de többi viszontag
ságait nem ismerjük.

b) A sz. Domonkosrendi szerzetesek kolostora 
Nagyboldogasszonyról czímzett templomával.

Mikor, s ki által telepíttetett a dömés rend Kassára ? nem 
födözhető föl, mivel mind az ezen rendet tüzetesen tárgyaló 
Ferrari, mind a többi egykorú írók hallgatnak felőle, csak 
annyit állíthatunk biztosan, hogy a dömések az 1430-dik évi 
mirigy után részint a háborús viszonyok, részint azon tűzvész 
miatt, mely, mint följebb említettem, 1556-ban majd az egész 
várost elhamvasztotta templomaival együtt, majdnem egészen 
földúlt, és tető nélküli kolostorukból kiszorittattak, mely alka
lommal Cladi Mátyás tartományi perjel e társháznak meg
engedte, hogy bizonyos malmát eladhassa, és az értté fizeten- 
dett pénzt szőllei helyreállítására fordíthassa. A dömések 
kolostorának ezen gyászos állapota egész a XVI. század 
végéig tartván, Kudolf király adott ki 1578-ban egy rendele
tet, melyben ezen az alsó város kolostor-utczájában volt több 
év előtt, mint e rendeletben mondatik, leégett romjaiban he
verő s az idő viszontagságai által végkép földült puszta tem
plomot Kassa városának adományozta helyreállítás, és élés
tárrá alakittatás végett oly föltétel alatt, hogy a kassaiak 
Radeci István egri püspöknek, s királyi helytartónak térit- 
vényt állítsanak ki, melyben biztosítsák őt, miszerint, ha a 
dömések visszatérnének Kassára, azonnal visszaadják nekik 
templomukat. (Eccl. Cam. 51. cs. 1. sz. és rendetlen között.)

1564-ben az elpusztult kolostorhoz tartozott Hemád
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vizén volt kassai malomnak, melynek jövedelméből a dömé- 
seknek évenkint 25 forint bér fizettetett, kijavítása tárgyalta
tott ; de az e malom mellett létezett rétnek, melynek egyik 
felét Keon Balázs, Kassa város alkapitánya, másikát a tanács 
bírta, az ott létezett szőllőkkel együtt az elpusztult kolostor
hoz eszközlendő visszacsatoltatása is sürgettetett. ( N . R . A. 
989. cs. 4. sz.)

Rudolf király ezen rendelete 1659-ben megerősíttetvén 
I. Lipót király által, és lassankint érvényesíttetvén, Kassa 
város 1674-ben tiltakozott Volkra Teofil királyi tanácsos, és 
a szepesi kincstár kormányzója ellen, mivel a dömések elpusz
tult kolostorán kívül a piaczon több hozzá csatolt kisebb ház 
lerombolásával építtetett város- vagy régi tanácsházat is erő
szakosán elfoglalta éléstárül, mint följebb említettem. Azon
ban 1680-ban I. Lipót király meghagyván a döméseknek, 
valószínűleg a kolostor helyreállíttatása után, Kassára vissza
térését, s kolostorukba, és ennek egyébb jövedelmeibe esz
közlendő visszahelyeztetését, 1698-ban a dömések folyamodá
sára azt is megengedte, hogy jelenleg sz. Jáczint emlékeze
tére szentelt templomukat újra fölépíthessék, és a többi 
általuk akár a városban, akár a városon kívül egykor bírt 
épületeket, s telkeket 300 forinton ezek magános birto
kosaiktól visszaválthassák; meghagyván mind Fenessy egri 
püspöknek, mind a városnak, hogy e szerzeteseket nemcsak 
ne gátolják templomuk helyreállításában; hanem minden esz
közzel gyámolitsák. (L. R . Eccl. 1. 101. I. — II . 6 5 .1, — III. 
258. I. -  L. R . Sec. II I . 67. I. -  N. R . A . 776. cs. 36. sz. -  
919. cs. 21. sz.)

A dömések fekvő birtokaihoz, s javaihoz tartozott a 
sárosvármegyei Szedékerte helység, a Bakay- és Madarász- 
féle, koronára szállt telkek, a kassai királymalom mellett 
létezett csapszék, és mészárszékhez tartozó telkek, és két 
kert; továbbá a Tarczalon létezett telkek, és Sarbalásnak 
nevezett szőllő, két aranytavának, és Zvölyesnek nevezett 
Sztrdahelyen volt halastó ; a kassai Vöröshegy nevű szőlő
hegyen létezett szőllő a Hernád folyón volt malommal, és más 
telkekkel együtt. Ezen utóbbi kisebb birtokaikat leégett ko
lostorukból! távozásuk alkalmával a dömések egy 8 forinton 
vett hordó borért, és 25 tallérért a városnak adták zálogba.
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A többi följebb elsorolt fekvő birtokaikat pedig, nevezetesen 
Szedékertérei ideiglenes jogukat 10,000 forinton zálogosították 
el, s ezek visszaállittatásuk alkalmával a királyi kincstárnak 
adattak vissza; a dömések pedig 1754-ben, szegénységük 
tekintetéből, kész pénzben 100 forint alamizsnát kaptak; míg 
a királyi kincstár által 1769-ben visszavett császármalomért 
4000 forinttal elégíttettek ki. (N . R. A. 1047. cs. 47. sz. — 
1107. cs. 34. sz. — 1111. cs. 16. sz. — 1187. cs. 6. 8.15. 22. sz. 
— 1444. cs. 31. sz. — Gont. és Transact. 10. köt. 55. sz.)

Miután erre silberflussi Pruckner János Vilmos a dömé
sek testvérletének 1709-ben 10 forintot, Grosz Erhard szent 
misékre 10, és templomukra 50 forintot hagyományozott, ko
lostoruk 1754-ben teljesen fölépült, azóta ebben a dömések 
perjelből, és öt áldozárból álló testületé lakván, buzgón telje
sítik hitszónoki kötelmeiket. (Act. Jes. Cass. 11. es. 34 .35. sz.)

c) A sz. Ferenczrendi szerzetesek társháza Boldog- 
asszonyról nevezett templomával.

A szigorúbb szabványokat követő sz. Ferenczrendi 
szerzeteseket, kiknek temploma, Bél állítása szerint, a Bol
dogasszony emlékezetére vala szentelve Istennek, 1238 körül 
a Percnyi család telepítette Kassára; de mily javadalom 
jutott e kolostornak, s mily viszontagságokkal kényszerültek 
a hazai belmozgalmak, főleg hitök miatt küzdeni, nem tudjuk; 
hogy azonban e szerzetesek sorsa a XVI. századbeli harczias ese- 
mények alatt egy kissé hanyatlott, Lipót királynak-a tem
plom adományozására és kolostoruk javítására vonatkozó 
1668-ban kiadott rendeletéből kitűnik. ( Lib. Reg. Eccl. II. 
178. I.)

E ferenczrendi szerzetesek más kedvezményekben is 
részesültek, midőn lapispataki Begnyey Péter 1670-ben lelke 
üdvére kolostoruknak bizonyos tiszta tőkéje 600 tallérra 
rúgó összegét hagyományozta örökös alamizsna czimen, egy 

Báthory Erzsébet, Rákóczy özvegye, halála után pedig 
Zrínyi Ilona herczegnő, Lipsztovszka Hedvig egyik-, s Kiss nevű 
sz. Ferenczrendi szerzetes közt másik részről kötött, egyezke
dés értelmében, a nevezett Báthory Erzsébetért tartott gyász-
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istenitisztelet fejében adott 2000 forinton felül még 5000 frt. 
kifizetése utalványoztatott e szerzetesek számára, valamint 
6 ló, kocsi, és más ingóságok adattak át nekik. Továbbá e 
szerzetesek szentmisékre szánt hagyomány fejében 1709-ben 
a már följebb említett Pruckner Vilmostól 30, Grasz Erhard- 
tól pedig egy ízben 40, más ízben 20 forintot kaptak. — 
1708-ban szintén, bizonyos hagyomány fejében, a szepesi 
kincstár-hatóság által részletekben fizetendő 22 forint ado
mány jutott e kolostornak; de a Semsey Gábor által 1682 ben 
templomuk építésére hagyományozott 8000 forint összeget a 
szerzetesek el nem fogadták.

Egyébiránt ezen kassai Ferenczrendi társház, melynek 
templomában a kassai helyőrség számára tartatott isteni- 
szolgálat, de mely jelenleg paduai sz. Antal emlékezetére van 
szentelve, s a papnevelde temploma, egész 1787-ig volt a szer
zetesek birtokában; ez évben pedig II. József császár meg
szüntetvén e szerzeteseket, kolostorukat a vallásalapnak adatta 
át. (Act. Jesuit. Cassov. 8. cs. 45. sz. — 11. cs. 84. 35. sz. —  
N. R . A . 1583. cs. 44. sz. — 1585. cs. 26. sz. — 1846. cs. 
63. sz.)

d) Az Orsolya apáczák kolostora, és sz. Mihály 
főangy álról czímzett temploma.

Asz.  Or s o l y  a r e n d i  apáczákat 1687-ben Eleonóra 
császárnő szállította, Fenessy egri püspök közbenjárására, 
Pozsonyból Kassára, s 1692-ben a reformátusok által építte
tett templom adatott át nekik. — Jóllehet pedig gróf Csáky 
István 1696-ban a külvárosban tűzött ki nekik alkalmas 
telket templom és iskola építésre, 1708-ban pedig Rákóczy 
Ferencz 180 forintot, 16 hordó bort és 100 köböl búzát ajándé
kozott, mindazáltal mégis 1770-ben megüjittatott kolostoruk, 
miután Tarczalon volt szentiványi szőllejüket a királyi 
kincstárnak adták át, 1758 óta a város nyugoti részén a 
főutczában létez, melyben zárdájuk főnöknéjén kívül 16 apá- 
cza foglalkozik az elemi leánytanodában leánykák oktatásá
val, s kiképzésével. (N . R. A . 1107. cs. 7. sz. — 1585. cs.
10. sz.)

KUPP. EGYEL INTÉZ. — IL Π
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e) Jézus társasága társodája a többi egyházi épü
letekkel, és tudományos intézetekkel.

A II., és ennek utódja III. Ferdinánd királyok egy, és
I. Rákóczy György erdélyi fejedelem közt más részről kitört 
belvillongások folytán már 1635-ben tárgyaltatott ajezsuiták- 
nak Kassára telepittetése, és javadalmazásuk végett a mislyei 
prépostságnak e czélra fordítása. Ezért III. Ferdinand király 
1643-ban a mislyei prépostságboz tartozott fekvő javakat a 
jezsuitáknak adományozta, s megkötvén Rákóczyval a békét, 
e prépostság fekvő birtokai visszaváltására a papság vagyo
nából 12,000 forintot utalványozott, mely pénzösszeg, meg- 
halálozván e közben Rákóczy, a sz. zsinat határozata nyo
mán, minden visszatérítés terhe nélkül, a jezsuiták társházá
nak csakugyan átadatott.

A jezsuiták temploma azonban sokkal később épült föl 
Báthory Zsófia, II. Rákóczy György özvegye, költségén, 
ezért Báthory Zsófia hamvai e templom sírboltjában nyugosz- 
nak. 1649 ben pedig Wesselényi Ferencz nádornak, kinél
I I , 000 forint tőke vala elhelyezve, meghagyatott, hogy az 
úgynevezett Nagyufczában létezett fegyvertár épületet, addig 
a felsőmagyarországi főkapitányoknak két szomszédságában 
létezett kis házzal, és pinczével bővített székházát a várostól 
visszavevón, a jezsuitáknak szolgáltassa át, a nagyobb tért 
igényelő társoda fölépíttetése végett (Acta Jes. Cassov. 3. cs. 
6. sz. —  6. cs. 5. sz. — 7. cs. 19. sz. — 10. cs. 35. sz. — 18. cs. 
1. sz. — U. o. L. Collegii 14. I. — N. li. A . 287. cs. 34. sz.)

A társodának, melyet a jezsuiták 1682-ben Tököly föl
kelése közben oda kényszerültek hagyni, két háza is volt, 
melyek egyike a város éjszaki részén a Hartyany-féle ház 
szomszédságában állott, s ezt a jezsuiták 3000 rénes forinton 
vették; a másik a kovács-utczában létezett, s egykor Mokcsay 
püspöké vala, de ez 1000 frt. fejében a jezsuitáknak hagyo
mányozta ; ezenkívül a társoda a felső kapun kívül terjedel
mes kerttel is bírt, melyben 3 halastava volt. Végre a jezsui
ták zálogban bírták a városnak kölcsön adott 5000 forint 
fejében Kassa-Ujfalu majorságot. — A templom készletei, 
és fölszerelése közé tartozott sz. Ignácz szobra, 4 nagy, 3 
kisebb harang·. A főoltár még akkor nem volt befejezve; de 
egy szombathelyi szobrászszal már meg vala kötve szobrá



KASSA V ÍK 08 E ö l u i z i  ÉPÜLETEIVEL. 259

szati ékesitésére a szerződés; azonban Brasse Erhard mino
rita áldozár a nagyoltár festéséért már 500 tallért vagy 900 
forintot kapott.

A mislyei Abaujban Kassához másfél mértföldnyire eső, 
hajdan sz. Miklósról nevezett prémontréi prépostságon, és 
ahhoz tartozott fekvő birtokon kívül, a jezsuiták még több 
fekvő javak s ingatlan telkek birtokába jutottak*). De ezeknél 
sokkal fontosabb a Kisdy Benedek, egri püspök, által Kassán az 
ottani jezsuiták számára 1657-ben alapíttatott Academia, vagy 
tudományos egyetem, melyre a nevezett püspök 40,000 tallér 
alapítványi tőkét a társoda-igazgatónak Topos Ferencznek 
tett le, s e nagyszerű alapítványt 1660-ban Lipót császár 
arany pecsétes okmánynyal szentesítette; 1689-ben kelt 
leiratában pedig biztosította az egri püspököt, hogy az általa 
ezen Academia alaptőkéjéül lefizetett 45,000, s ez összegen 
felül még 15,000 forintot ki fogja neki szolgáltatni a szepesi 
kincstári hatóság.

Ezen „ Jeles püspöki kassai egyetemu-nek nevezett Aca- 
demiának elnöke a nagyságos igazgató vala, ki után a kor
látnok, az alkorlátnok, a dékánok, és 10 tanár következett, s
1695. és 1704. évig 400 tanulója volt, a jezsuiták megszün
tetéséig pedig a tanulók száma 500-ig szaporodott, kikben a 
Máriatársulat vagy testvérület ápolta a fegyelem és erény 
szeretetét. — A jezsuiták megszüntetéséig azonban ez Aca- 
demiában csak a hittani- és bölcsészeti kar létezett; de a 
jezsuiták eltávozása után e kettőhöz a jogi kar járulván, a 
jogi tanulmányokat 4 tanár adta elő. A jogi kar sz. Ivót, a 
bölcsészeti sz. Xavieri Ferenczet, a középtanoda sz. Katalint, 
a nyelvészeti osztály végre sz. Alajost nyerte védszentéül.

Jelenleg e tudományos intézet: „királyi Academiánaku 
neveztetik, melynek hagyományozta 1777-ben b. Berzeviczy 
ásvány gyűjteményét; Estei Győző olasz tanár pedig 10,000 
kötetből állott könyvtárát ajándékozta neki; de természet- 
tannlmányi gyűjteményét is tetemesen szaporította. — 1848 
után, az uj középtanodai tervezet szeriut, a bölcsészeti kar a 
8 osztályú fölgymnasiuniba kebleztetett; a jogi kar  pedig

*) Ezek 1706-ki összeírás szerint, egy részben liákóczy Ferencz 
által elfoglalt, javak voltak: A. és F. Mislye, Balogd, Olcsva (Abauj), 
llvroszhí, .Janó és MérhieJc fele (Sáros). (Act. Jes, Cass, ti. cs. 8. sz.)



260 K  A SS AT PÜ SPÖ K M B tí'V íi.

királyi jogacademia néven szerveztetett. A gymnasium 1810 
óta a prémontréi kanonokrend gondozására van bízva. (Act. 
Jezuit. Cass. 1. cs. 1. sz. — 13. cs. 48. sz. — Plath Chron. 
1 4 3 -1 4 7 . II.)

A könyvtár, mértani terem, és a hitküldérek elhelyezhe- 
tésére gróf Szapáry, született gróf Károlyi Anna a társodának 
egy Szapáryféle házat hagyományozott, s e vóghagyomány- 
nak két óv alatt eszközlendö végrehajtásáról Fodor Mihály, a 
jezsuita társoda igazgatója, téritvényt adott; 1768-ban pedig 
a város, és a jezsuita társoda közt oly értelmű egyezkedés 
köttetett, hogy a társoda az ugyanezen véghagyományozó 
grófnő által neki átengedett 3 külvárosi telket minden rajtok 
fekvő személyes teherrel együtt a városnak adta át, s ez 
egyezkedést mind az egyezkedő felek, mind a szepesi kincs 
ári kormányzóság saját pecsétjével erősítette meg. (Acta Jes. 
Cassor. 15. cs. 1. és 17. sz.)

A sz. Lászlóról czimzett 1659-ben Kisdy egri püspök 
által alapittatott, Benkovics Ágoston püspök által nagyobbit- 
tatott papneveldét Balassa Zsuzsanna végrendeleti intézke
dése szerint Unghvárott kellett volna föl építtetni; de Lippai 
György esztergomi érsek a fentjelzett évben Kassán rendelte 
szerveztetni, és az ottani jezsuiták gondozására bízatni, ké
sőbb azonban e papnevelde Egerbe helyeztetett át. Az e pap
nevelde ujoncz nevendékeinek kedvezőbb eltartására ugyan
azon érsek 52,000 forint utalványozását hagyta meg. — Az e 
papneveldéhez tartozó fekvő javak a következők valónak: 
Csontosfalva helységben egy nemes udvarhely jobbágytelek
kel, és tiz részint ugyanott, Apáthi pusztán, és abaujvármegyei 
Gönyön, s Bernátfalván lakó zsellérrel, mely Szuhaj Gáspár 
hütlenségi vétsége miatt a kincstárra szállott birtokot a kirá
lyi bizottmány 1673-ban engedett át e papneveldének 1000 ft. 
lehajlása fejébena visszaválthatási jog fenntartásával, 1690-ben 
pedig 500 írt. felülfizetésért, mi ellen később Olasz Ferencz 
tiltakozott.

Ezen fekvő birtokhoz járult 1678-ban a P dlfy  Tamás 
előbb egri, akkor nyitrai püspök által a papneveldék fol
ge gélése végett a püspökség birtokából átengedett abauj
vármegyei Heicze helység, s ezen örökös joggal töténrt ado
mányozást I. Lipót király is megerősítette. Ezekhez tartozik
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néhai Csáky István gróf neje Mindszenty Klára 8333 rénes 
forintra 20 krra rugó alapítványa 4 Kassán kiképeztetendö 
papnevendék eltartására. Végre 1702-ben Benkovics Ágoston 
nagyváradi püspök e papneveldének a váradi káptalan előtt 
21,000 forintot hagyományozott. ( Acta Jesuit. Cassov. 1. cs. 
75—77. sz. ■—- 2, cs. 47. sz. — 9. cs. 72. sz. — L. R. Sec.
12. köt. 125. I.)

A papneveldéhez a jezsuiták társodájában eltartandó 
magyar nemes ifjak tápintézete is volt csatolva, melyet 
1647-ben Balassa Zsuzsanna alapított, és Unghvárról Kassára 
szállított át. Ezen tápintézetet Vetesi tábornok, végrendeleti- 
leg kitűzött örökösei elhalása esetére, más alapitványnyal 
gyarapította, bizonyos Polemapi pedig az e czélra megszer
zendő' Sósféle ház megvételére 4000 forintot tett le. E táp
intézetnek Bécsben is volt bizonyos, évenkint ezer forintot 
kamatozó tőkéje, és egy másik gróf Csáky Lajos örököseinél 
kamatozó 10,000 tallérnyi pénzösszege, a külvárosi Bíró- 
utczában létezett kertje, és Kassán bizonyos gyógyszerésztől 
100 forinton szerzett háza.

A tápintézet egyéb szerzeményeihez tartozott Vendégi 
Torna vármegyei helység, melyet néhai gróf Csáky Pál özve
gyénél Czobor Mária Regina grófnénál volt tiszta tőkéje iránt 
kötött szerződés nyomán kapott a tápintézet vissza. —
1695-ben a tápintézet királyi helybenhagyást eszközlött ki 
Szentpéteri Erzsébet és Krisztina Abauj vármegyei Buza- 
falván, és Boksán  volt birtokrészeire vonatkozó bevallásához, 
valamint egy negyedrész jobbágytelek, Tóth András elhagyott 
udvarhelye, szőlleje és halastava elfogadhatására, minthogy 
e birtokrészeket 4300 forintért adták el az intézetnek ; végre
1714-ben Keczer Sándor nejével együtt a tápintézetnek 6 ne- 
vendék eltartására 10,000 forintot hagyott. (Acta Jes. Cass. 
18. cs. 1. sz. — N. R. A. 230. cs. 81. sz. — 912. cs. 15. sz. — 
L. R. Sec. 14. köt. 561. I.)

Az e papnevelde ismertetése által félbeszakasztott 
jezsuita társoda, viszonyai történetének fonalát tovább fűzve, 
többi birtokait, Kassán, és máshol szerzett házait, szőllőit, és 
más ingatlan, magánosok bőkezűségéből kapott telkeit s javait 
illetőleg nem mellőzhetjük el a következő adatok elsorolását :
1670-ben Széchy Mária grófnő, gróf Veselényi Ferencz özve
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gye, Murány várához tartozott Jolsva mezővárost járulékaival 
együtt saját élete fogytáig a kassai jezsuita társodának en
gedte át használatra.

1672-ben Báthory Zsófia, kötelezvényt állitván ki a 
bécsi Pázmán alapította papneveldétől 4 évre kölcsön vett 
15,411 forintról, a kassai jezsuita társodának is irt 22,000 
rénes, száztól hatos kamatra, hat év alatt lerovandó kölcsön 
vett forintról, addig pedig biztosítékul Beregszász mezővárost 
kötötte le.

1689-ben Kisdy Benedek, egri püspök a kassai jezsuita 
társodára íratott át, az ettől 1659-ben néhai Holló Zsigmond 
közbejöttével fölvett 680 magyar forint fejében Krompachon 
birt 57* parlagon maradt zsellér telket. — Ugyanezen évben 
adatott át a kassai jezsuita társodának a gróf Csáky Ferencz 
fölségsértési vétsége miatt királyi kincstárra visszaszállptt 
Ulésfalvi nemes udvartelek Szepes vármegyei Millenbachon, 
Zsakóczon, és Harikóczon létezett járulékaival együtt.

1700-ban I. Lipót király kiváltsági okmánya nyomán 
a kassai jezsuita társoda vámszedhetési jogot kapott Alsó- 
Mislyén és Zsaddnyban. — 1750-ben Repczédy László, a 
jezsuita társoda igazgatója, báró PetrascA László magvasza
kadta esetére, a jezsuitáknak hagyományozta sárosmegyci 
Tizsithe helységet; 1749-ben Kendrey Gábor 8000 forintból 
állott örökségét ajándékozta a jezsuitáknak. (N . R . A. 680. cs.
10. sz. — Act. Jesuit. Cassov. 2. cs. 22. 31. sz. — 6. cs. 7. sz. 
— 11. cs. 11. sz. — 13. cs. 36. sz. — 17. cs. 15. sz.)

1619-ben Kassa alá vonulván, és a várost elfoglalván 
Bethlen Gábor, Körösi Márk, esztergomi kanonok, Pongrácz 
István, és Grodéczi Menyhért, szent buzgalomra lelkesülvén 
az ős katholikus hitnek a Bethlen Gábor által pártfogolt nem- 
katholikusok elleni védelmére, Kassára sietett: de a felizga
tott néptömeg által börtönbe záratott, s borzasztó kinoztatás 
közben meggyilkoltatott, később e három vértanú csontjai 
Nagyszombatba szállíttatván, ott a sz. Kláráról neveztetett 
apáczák kolostorában helyeztettek el, s a sz. vértanuk közé 
soroztatásuknak Rómában több Ízben szorgalmazott ügyét 
1860-ban néhai Scitovszky János is tárgyaltatta ; de a szentté 
avattatási ügy véglegesen még el nem döntetett. (Plath. 
Chron. 112—117. II. — Acta Jes. Cassov. 10. cs 24. sz.)
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Véginségre juttatta azonban a jezsuitákat 1682-ben 
Tököly Imre, ki elfoglalván Kassát, a lakosokon kénye 
kedve szerint zsarnokoskodott, s töltik 30,000 tallért zsarolt 
ki. Tököly a jezsuitáknak, mint kik az ö állítása szerint tör
vénytelen utón tolakodtak be Kassára, s ott viszálkodásokat 
gerjesztettek, küldöttei által megparancsolta, bogy négy nap 
alatt a városból, és országból pusztuljanak, és csak egy éjét 
engedvén nekik készülődésre, másnap reggel, minden vagyo
nuk elfoglalása után, őket katonai őrizet alatt Lengyelország 
határaira kisértette. Eredeti. — Hasonló baj érte a kassai 
jezsuitákat 1706-ban, midőn II. Rákóczy Ferencz, a szécsényi 
gyűlés következtében, megfosztván őket a mislyci, udvari 
káplánjává nevezett Szakm áry  Jánosnak adományozott pró- 
postságtól, Kassáról ismét száműzte. ( Act. Jes. Cassov. 1. cs. 
72. sz. — Plath. Chron. 174. I.)

Mihelyt azonban a törvényes fejedelem visszafoglalta a 
fölkelök kezéből Magyarország általuk elfoglalt részeit, s a 
béke helyre állt, a Kassára visszatért jezsuiták újra beiktat- 
tattak székházuk birtokába, sőt 1712- és 1714-ben lipóczi 
Keczer Sándortól, és ennek nejétől Sándor Zsófiától kieszkö
zölték, uj adományozás czimén, néhai Keczer György birtokai
nak reájok szállittatását, nevezetesen a sárosvármegyei 
Keczer-Peklinben építtetett kastélyt, a Veresvágon, Rujitán, 
Patacskón, Mudróczon, és Ófaluban létezett malomrészeket, 
a sárosvármegyei Finta  helységet, az eperjesi határban volt 
szántóföldeket; a szedékerti vendéglőt, a nagysárosi csárdát, 
Csernina és Alsó- s Felsö-Mirossó falukat, Terebö Kőszegen, Bu- 
daméren és Abóson létezett birtok részeket; a Sárosvármegyében 
keblezett berethöi malmot; az Abauj vármegyei somost réte
ket ; az eperjesi, és tarczali házakat a tóllyai és szeghi szőlő
hegyen volt szőllőkkel együtt az ezen birtokok fölszerelésére, 
s javítására fordított 50,000 rénes forintért királyi helyben
hagyás mellett oly kikötéssel, hogy a Keczer család élete 
fogytáig e fekvő javak élvezetében maradjon; de a jezsui
táknak ezért évnegyedes részletekben évenkint 1000 tallért, 
vagyis 1800 forintot tartozzék fizetni. Az ezen birtokba 
iktatási okmány 1714-ben kelt. (ü .  o. 1. cs. 11. 12. sz. —  
L. R. Eccl. 4. köt. 155. I.) — Ezen okmányokhoz járult Ká
roly királynak 1713-ban kelt ugyanazon Keczer adományozá
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sát megerősítő oklevele, melynélfogva Keczer a jezsuita társo- 
dában alapítandó egyhdzjogi tanszék biztosítására kijelentette, 
hogy halála esetére e fekvő javak örökösen a jezsuiták birto
kává váljanak. ( Act. Jes. Cass. 1. cs. 14. sz.)

A társoda részint hagyomány, részint vétel utján szer
zett házai közé tartozott: egy 1673-ban Tállydn szőllővel 
együtt 333 forintért vett ház; 1678-ban pedig néhai Göcze 
István özvegye, Fárad?/ Fruzina adta el a jezsuitáknak kassai 
kőből épült házát 2000 talléron, vagyis 3600 forinton.

1680-ban néhai Mokcsay András, erdélyi püspök, kassai 
1000 forintra becsült házát hagyta a kassai jezsuita tár- 
sodának.

1747-ben viszont a jezsuiták engedték át 300 forintért 
széplaki, és enyiczei báró Meskó Jakabnak Schiszler Samu 
azon Zemplén vármegyei Mádon létezett házát, melyet ez 
1741-ben a módi és tállyai szőlőhegyeken létezett szőlőivel, 
s Kassán nagy- és kis-bojtai birt szántóföldjeivel együtt a 
jezsuitáknak ajándékozott.

1763-ban Schober Márton adta a jezsuitáknak 549 forint 
adóssága fejében kassai, s ugyanannyi pénzösszegért eper
jesi házát.

1767-ben adatott át a jezsuitáknak Szentiványi Teréz, 
Bwrkóczy Károly nejének, és Bornemisza Anna, Okolicsányi 
János hitvesének Tarczalon létezett 500 forintra becsült háza. 
— Ugyanazon évben iktattatott be a jezsuita társoda a vele 
szomszéd Károlyi Anna, Szapáry özvegye, háza a hozzá 
tartozott külvárosi kert, rét, s minden egyéb ingatlan készlet 
birtokába azon föltétel alatt, hogy a többi véghagyományra 
jogosultakat mind kielégítse. (U . o. 1. cs. 22. sz. — 2. cs.
4. sz. — 3. cs. 9. sz. — 9. cs. 17. 29. sz. — 13. cs. 16. sz. —
14. cs. — 15. cs. 7. sz.)

A jezsuiták továbbá Kassán számos szöllöre, s más 
telkekre tettek szert részint örök ároni megszerzés, részint 
reájok iratás révén. így  1662-ben Nemesány András Zemplén 
vármegyei Bodrog-Keresztűr mezőváros szöllőbegyén birt 
szőlőjét zálogosította el 250 forintért a jezsuita társodának ; 
ugyanazon év folytán Báthory Zsófia Bákóczy György feje
delem özvegye, és Bákóczy Ferencz a tállyai és ratkai szőlő
hegyen birt, de a jezsuitáknak hagyományozott szőlőiket
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minden teher alól mentesítették, mint gróf Rdkóczy László is 
tőn szintén akkor a jezsuita társoda Mád Sarkad nevű sző lő 
hegyén létezett szőlőjére nézve.

1663-ban Kelepecsy Katalin, Dienes János férjének, 
valamint Török Péter, és András, Török György első férje 
fiainak Korlátfalván volt szöllejöket 125 forinton a szavatolás 
terhével együtt a jezsuita társodának adta el. — Ugyanazon 
évben Gyalog Anna, B a k  Mihály neje a fő n y i  határban levő 
középliget hegyen birt szőlőjét 30 forintért, és két köböl 
4 frt 60 dénárjával számíttatott búzáért adta el a társodának. 
— Ugyanazon évben Hatvan Anna, Koma István özvegye 
ugyanott volt szőlőjét a jezsuitáknak . 75 forintért örökösen 
átengedte.

1667-ben Szarvas Katalin egy mádi határban létezett 
szöllőt adott el a jezsuitáknak 660 forinton, 80 dénáron. — 
Ugyanazon évben Bessenyei Mihály a szeghi határban volt 
Lapis nevű szőlőjét 460 forinton adta el a társodának.

1682-ben Hrabovszky Miklós, a kassai jezsuita társoda 
igazgatója, a sz. Lénárd, máskép Felső malom végett való 
utczaban, néhai Barakóczy Ferencztől 300 forinton a társoda 
számára vett házat, s gyümölcsös kertet Lucsánszky Boldi
zsárnak adta el.

1709- ben Jósa Mihály Zemplén vármegyei Mezö-Tar- 
czalon létezett szőlőjét 3000 forintért engedte át a jezsui
táknak.

1710- ben Bruckner Vilmos a tokaji begyen birt szőlő
jét a társodának hagyományozta.

1722- ben Bornemissza István, és Károlyi Sándor Keczer 
véghagyományosai a nagyhatalom és soványi Szeghi nevű 
szőlőhegyen volt Keczerféle szőlőt Keczer Péter nemes udvar
telkével együtt a jezsuita társodának adták.

1723- ban Stegneri Lajos, és József a toősvai Bikoldal 
nevű szőlőhegyen Keczer Sándor ajtatos hagyományából a 
jezsuita társodának jutott szőlőt minden kilenczed-tartozás 
alól fölmentették. — Ugyanakkor Satler János, és ennek 
neje, Holleganse Zsuzsanna, néhai Lukacsics Gergely örökö
seinek 393 forint fejében zálogul birt külvárosi kertjöket 
447 forintért a jezsuita társodának zálogosították el.
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1724 ben megbecsülteiéit a Keczer Sándor által K isfa lvi 
szőllőhegyen bírt Lapis nevű a jezsuitáknak hagyományo
zott szőllő.

1732-ben a társoda Megyeri Gergelynek Tállya mező
város határában volt szőllejét más ugyanott létezett Bányász 
nevű szőllőért.

1735-ben Kovács Katalin, Nagy István neje, a nyírói, 
korláthi, és szántai szőlőhegyeken bírt szőllejét 18 forintnyi 
adóssága, és a pörköltségek fejében a társodának engedte át.

Végre 1747-ben báró Meskó Jakab a tarczali szőllő
hegyen volt Előhegynek nevezett szőllejét cserébe adta a 
jezsuitáknak más ugyanott Lajstromnak mondott szőllőért. 
(U . ο. 1. cs. 21. 32. 34. 40. sz. — 3. cs. 8. 12. sz. — 5. cs. 18. 
23. sz. —  14. cs. 2. 3. 13. 46. 78. sz. —  15. cs. 53. 54. 57. 
62. sz.)

Ezekhez járul a kassai jezsuita társodának különféle 
czimen több jótevői által juttatott pénzbeli alapítványok vagy 
hagyományok összege. így 1662-ben gróf Csdky István 
3 lelke üdvéért Istennek a jezsuiták templomában fölaján
landó szent misére 1000 aranyat ajándékozott a társodának ;
1664-ben Gubóczy Mihály, a társoda igazgatója, téritvényt 
állított ki a társoda számára tett 1000 tallérnyi alapitványtöke 
fejében fölvett 300 forintról. — 1668-ban Bottyán Borbála 
özvegy grófnő a társoda templomában állítandó halotti ká
polna építésére, és abban hetenkint két Istennek bemutatandó 
szent mise áldozatra 394 forintot, 34 dénárt adott a tár
sodának.

1764-ben Károlyi Anna grófnő elismervényt adott ma
gáról aziránt, hogy végrendeletileg 3000 rénes forintnyi ösz- 
szeget örökösen a társodának hagyott, s e 3000 forint tőke 
kamatját élte fogytáig fizetni fogja. — Végre egy 1768-ban 
kelt királyi leirat a társodának báró Petrás Ernő által aján
dékozott 1000, s ugyanily a szegények gyámolitására adott 
összeg kifizetését utalványozza. (77. o. 3. cs. 9. sz. — 4. cs.
5. sz. — 15. cs 22. sz. — N. E. A. 677. cs. 50. sz. — 1380. 
cs. 34. sz.)

A kassai jezsuiták templomában egy Boldogasszonyról 
czimzett Landi Péter alapította kápolna volt, melynek fenn
tartására az alapító 700 tallér a kincstárnál volt tőkét hagyó-
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mányozott, s minthogy ez összeg hadi szükségletekre fordít- 
tatott, a király 1643. biztossági okmányt állított ki, hogy e 
töke 6°/o-tóli évi kamatjával együtt hat év múlva vissza fog 
fizettetni; azonban ez ügy valószínűleg csak a szepességi 
kincstári kormányzóság azon 1673-ban fölterjesztett véle
ményezése folytán egyenlittetett ki, hogy e tartozás a fölség- 
sértési vétségben elmarasztalt Keczer Menyhértnek a tállyai 
szöllöhegycn elkobzott Banyáz nevű szöllejéből téríttessék 
vissza. (A  társoda naplója 14. I. és N . R . A . 1154. cs. 35. I.)

A kassai jezsuiták templomában továbbá több ajtatos 
testvérület, vagy társulat, úgymint: a „Mdmatármlat“, a 
„vértverejtékező Krisztusu, — a nfájdalmas szűz“, — „Szent- 
Kereszt“, — és „sz. Ferencz szive“ társulata létezett, melyek 
mindenikének számára történtek némely pénzbeli alapítvá
nyok, és pedig 1709-ben Pruckner Vilmos a „vért verejtékező 
Krisztus“ testvérületének évfordulóján tartatni szokott szent 
misére 15 frtot, a jezsuita templomnak 20 frtot; 1710-ben 
Grasz Erhard a jezsuiták ajtatos testvérületének általánosan 
50, a templomnak 150, a társodának 50 frtot, a többi társu
latoknak 1717-ben Dévényi Péter szentmisékre összesen 896 
frtot, ezenkívül a szegények szállodájának 30 frtot hagyomá
nyoztak. (Acta Jesuit. Cass. 8. cs. 32. 35. 45. sz. — 11. cs. 34. 
sz. — 12. cs. 48. sz.)

Jelenleg Kassán, az eddig elsorolt egyházi épületeken 
kívül, van még, a pttspökmegyei névtár szerint, a szegények 
kórodájában a Szentléleknek szentelt; az 1760-ban jezsuiták 
által építtetett Kálváriahegyen a „fájdalm as szűzről“ nevezett 
templom, melyhez korunkban kegyeletes adományokból a 
keresztuti kápolnák építtettek. De kápolna is létez a kálvá
riahegyen sz. Rozália, e halom alatt sz. M ária Magdolna, a 
közbetegápoldában Szentháromság, az alsó külvárosban sz. 
Mihály, a városi börtönökben nepomuki sz. János, a vár
megye börtönhelyiségében szintén n-p. sz. János, végre az 
alsó temetőben is nép. sz. János emlékezetére, s mindezen 
kápolna kegy- és védura a város.

A jezsuita társoda intézeteihez tartozott előbb a Mind- 
fzenty alapította könyvnyomda, és a jezsuiták által szerezte
tett gyógyszertár. A könyvnyomda, melynek gondnoka Havar 
János jezsuita vala, 1762-ben Vissy Imre jezsuita engedélyé-
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bői 580 forintért Schmidt Józsefre ruháztatott át, jóllehet 
Trattner János Adám, császári királyi udvari könyvnyomdász 
már 1757-ben kiváltságot nyert 10 évre mise- és zsolozsma 
könyvek kizárólagos nyomatására, és elárusítására. (77. o.
2. cs. 21. sz. — 16. cs. 73. sz. — 18. cs. 1 sz.)

A  jezsuiták gyógyszertárára nézve por keletkezett a 
jezsuiták, a város, és a katonai kincstár közt, melynek, Than- 
renczy Kristóf, városi gyógyszerész, tiltakozása ellenére, a 
jezsuiták szoktak gyógyszereket szolgáltatni, 1735—1754. 
évek közt a jezsuiták által 500 frt tőke után a városnak 
évenkint fizettetni kellett 30 forint bérlet megtagadása miatt. 
E pör ágy egyenlittetett ki, hogy a jezsuiták gyógyszertárá
ban azontül, a városnak egyszerre fizetendő 1000 forint lefi
zetése után, a gyógyszerek bécsi árszabály szerint szolgál
tassanak ki. (TI. o. 5. cs. 3 8 — 55. sz.)

II. József császár, megszüntetvén a jezsuiták magyar- 
országbani működését, a kassai jezsuita társoda ingó, s ingat
lan vagyona á tanulmányi alaphoz csatoltatott; a nemes ifjak 
tápintézete alapítvány tökeinek kamatjai pedig 1787-ben sze
gény és szorgalmas tanulók ösztöndíjazására rendeltettek 
fordíttatni. — Nem mellőzhetem itt följegyezni, hogy Kassa 
város jelesebb férfiai, különösön a tudományos müködésökről 
hírneves jezustársasági tagok, közé tartoznak Timon Samu, és 
Kaprinai István.

A kassai jezsuita társoda igazgatóinak, papnevelde kor
mányzóinak, és nemes tápintézet felügyelőinek névsora.

1616 B anky  János, tápintézeti föltigyelő. (Eccl. Cam.
48. cs. 1. sz.)

1655. Keresztes István, társodaigazgató. (A ctaJes. Cass.
2. cs. 5. sz.)

1661. 1663. Palkovics Márton, társodaigazgató. (U. o.
6. cs. 20. sz.)

1669. Lanczmár Márton, társodaigazgató. (U . o. 11. cs.
15. sz.)

1680 Pethö István, tápintézeti fölügyelő. (Eccl. Cam. 
48. cs. 28. sz.)
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1682. Hrabovszky Miklós, társodaigazgató. (U . o. 3. cs.
12. sz.)

1682. Szécsen Miklós, tápintézeti fölügyelő. (Eccl. Cam. 
48. cs. 30. sz.)

1689. Gribóczy Mihály, társodaigazgató. (U . o. 2. cs.
20. sz.)

1691. Permay László, társodaigazgató. (U. o. 3. cs.
10. sz.)

1695. Kecskeméthy János, társodaigazgató. (U . o. 5. cs.
21. sz.)

1696. Pethö István, papnevelde kórmányzó. (U . o.
5. cs. 27. sz.)

1699. Jurkovics János, társodaigazgató. ( U. o. 7. cs.
11. sz.)

1712. 1713. Szerdahelyi Gábor, társodaigazgató. (U. o.
6. cs. 14. sz.)

1721. Kecskés Ferencz, társodaigazgató. (N . R. A. 
1025. cs. 33. s z )

1723. 1725. György Imre, társodaigazgató. (A cta  Jes. 
Cass. 3. cs. 8. sz. —  7. cs. 14. sz.)

1727. Sigray András, társodaigazgató. (U . o. 9. cs. 
35. sz.)

1728. Timon Samu, papnevelde kórmányzó. (4. cs.
21. sz.)

1731. Kecskés Ferencz, társodaigazgató. (U . o. 1. cs.
41. sz.)

1731. Cserkó István, társodaigazgató. (U. o. 9. cs. 
50. sz.)

1734. 1735. Csernovics Ferencz, társodaigazgató. (U. o.
4. cs. 21. sz: — Eccl. Cam. 48. cs. 44. sz.)

1742. Kunics Ferencz, társodaigazgató. (U. o. 9. cs. 
61. sz.)

1750. Repszély László, társodaigazgató. ( U. o. 11. cs.
1. sz.)

1755. Hávor kér. János, társodaigazgató. (U . o. 19. cs.
25. sz.)

1759. Kéry Borg. Ferencz, társodaigazgató. (U . o. 
18. cs. 1. sz.)

1764. Molnár János, társodaigazgató. (U. o. 7. cs. 3. sz.)
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1766. 1767. Szegedy György, társodaigazgató. (U. o. 
6. cs. 53. sz. — N. E . A . 1181. cs. 26. sz.)

1768. Fodor Mihály, társodaigazgató. (U. o. 6. cs.
10. sz.)

2. § .

B A R T F A

sz. királyi város szent épületeivel.

Bártfa, Sáros vármegyében keblezett, Eperjestől éjszak 
felé 4 mértföldnyire Tapoly folyó partján a Kárpát hegyeken 
fekvő, fallal kerített szabad királyi város, melynek keletkezte 
bizonytalan ugyan ; de szent István első magyar király korá
nál sokkal régibb, I. Károly király korában még mezőváros 
volt, de tetemesen nagyobbodott; az erre következő királyok
tól pedig különféle kiváltságokat, és szabadalmakat nyert. 
Mert I. Lajos király ezen, Kázmér lengyel király korában 
elpusztult állapotba sülyedt, mezővárost ennek halála után 
olnodi Zudar Péter által a magyar király számára elfoglal
tatván, a koronázás alkalmával szerzett érdemei tekintetéből 
1370-ben neki adományozta, 1376-ban pedig sz. kir. város 
czimmel tüntette ki. (N. E . A. 611. cs. 20. sz.)

A királyok által B ártfa  városnak engedményezett ki
váltságok, és szabadalmak közé Wagner sórosmegyei okmány
tárában a következők sorolvák: I. Károly király 1320-bau 
kelt okiratában Bártfa  lakosait 10 évre minden íoldbértöl 
fölmentette, e 10 év lefolyta után pedig minden egyes udvar
hely telke után évenkint 3 részletben lerovandó fél fertó (ne
gyed) fizetésre kötelezte, valamint a gabnatized felét magá
nak tartván fenn, másik felét a bártfai plebánusnak engedte 
á t ; meghagyta, hogy birájukúl bizonyos Lörinczet ismerjék 
el, ki, és annak utódai azonban csak kisebb pörökben ítél
hessenek, a zsellérek e városban levő vagyonuktól adót ne 
fizessenek; hanem földművelés végett bizonyos területet 
bírjanak, a fenntnevezett Lőrinczen kívül malmot senki se 
állíthasson, a mezővárosban levő két városi udvartelek min
den királyi adózástól ment maradjon. — 1406-ban Zsigmond
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király a polgároknak megengedte, hogy minden Bártfáni 
tartózkodás végett bevándorlóit szabad embert befogadhassa
nak, 1412 ben pedig a város királyi várát bástya tornyával 
együtt a várnagyok kormánya alól kivette, s a polgárokra 
bízta annak gondozását. 1430-ban meghagyta Zsigmond 
király a bártfaiaknak, hogy miután a lengyelek nekik sok 
sérelmet okoztak, torolják vissza e sérelmeket, s biztosítsák 
a várost azok ármánykodásai ellen.

1549-ben I. Ferdinand király megerősítette a bártfaiak
nak Zsigmond, és II. Ulászló királyok által engedményezett 
kiváltságát, hogy a kassai polgárokon kívül csak a bártfaiak
nak legyen joguk egész országban a vászon fehérítésre; 
1599 ben pedig megerősítette Rudolf király a II. Ulászló, 
II. Lajos, és I. Ferdinand király által Bártfa polgárainak 
engedélyezett árúlerakodhatási szabadalmat, és harminczad- 
vám mentességet, valamint azon kiváltságukat is, hogy B ártfa  
körül két mértföldnyi távolságban semmiféle nemes, vagy más 
állapotú ember se merjen sörházat állítani, és sört mérni. 
(Lib. Reg. Sec. I. köt. 464. I. -  IV . köt. 255. I.)

Az Erzsébet özvegy királynő, és Ulászló király közt 
kitört belháború folytán a bártfaiak, Erzsébethez szítván, 
Giskra János cseh vezért erélyesen gyámolították, s az ezen 
hüségökkel szerzett érdemeik miatt 1453-ban utószülött László 
királytól hadjárataikban használható saját czimerrel jutal
maztattak meg, mely rézsutas vonal által két mezőre osztott 
vértet tüntet elő, s két mező felsején kettős rézsutasan egyesí
tett lándzsa látható korona alatt, alsója pedig 4 keresztbe 
font szalagot tartalmaz.

Ezen időtájt azonban a városnak sok kárt okoztak a 
gonosztevők, és rablók, ezért már Hunyady László beszter- 
czei gróf, később Mátyás király is e zsiványok kiirtását, és 
megbüntetését hagyta meg a bártfai polgároknak, sőt 1458-ban 
megparancsolta nekik, hogy László egri püspök, és Zudar 
Simon királyi Ítélő mester vezérlete alatt fölkeljenek a rablók 
ellen ; 1462 ben pedig fölszólította őket, hogy Zápolya István, 
Felső-Magyarország kapitánya zászlói alatt hadsereget küld
jenek a rablók ellen; de egyszersmind azt rendelte, hogy a 
magyar sz. korona Frigyes császártóli kiváltására kétezer, 
1471 ben ismét a végvárak fenntartására 5U0, az 1484-ben
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tartott német hadjárat költségeire 600, végre a sileziak leküz
désére, és némely várak megváltására 1488-ban szintén 600 
arany forinttal járuljanak.

Mátyás király halála után II. Ulászló jutván a trónra, 
ez a Magyarországot pusztító János Albert öcscsével hábo
rúba keveredett, fölszólította tehát a bártfaiakat, hogy hívek 
maradjanak hozzá, és a közfölkelést segítségökkel gyámo- 
litsák, nevezetesen: a város Aarmmezad-jövedelmét, az ét
szerek vámját, s más pénzbeli adományt szolgáltassanak, s 
noha ezt megtették, mégis, holott a császárral nem sokára 
béke köttetett, a törökök elleni hadjárat költségeire uj köve
telésekkel zaklattattak. Ugyanis II. Ulászló király 1493-ban 
ismét 1000 arany hadi segélyt rótt a bártfai polgárokra, 
1498-ban pedig fölszólította őket, hogy miután Mátyás király 
Bártfa várost Balyszk, máskép Balinszky Andrásnak és örö
köseinek rendes kamatjával együtt a visszaválthatási időn altil 
zálogosította el 5000 forintnyi összegért, s ezt végre kamat
jával együtt egészen elfoglalta minden megtérítés nélkül, és 
haláláig bírta, amint bírja mindakkoráig Ulászló király is, a 
nevezett Balinszky örökösével, Osselinszky Jánossal kötött 
szerződés értelmében, ennek ő Fölsége terhére, 2000 forint 
kiegészítéséig a fentjelzett összeg rendes kamatjából sz. 
György vitéz évünnepén 300 arany forintot fizessenek.

Az 1524-ben közelgető török háborúra ismét II. Lajos 
király kért a bártfaiaktól a hadi költségekre szükségelt pénz
verésre legalább is hat gira ezüstöt, s az erre következő 
évben fölszólította őket a lutheránusok megfenyítésére. A gyá
szos mohácsi ütközet után pedig Zápolya János király 
1527-ben a bártfaiaktól minden termesztményök tizedét csi
karta ki; de egyszersmind 1528-ban mind Zápolya  János, 
mind I. Ferdinand király meghagyta nekik, hogy a haza vé
delmében semmi költséget sem kímélvén, a királyhoz tánto- 
ríthatlanül hívek maradjanak.

Midőn I. Ferdinand király lassankint visszaszerezte az 
ellenség kezéből az ország egy részét, 1528-ban Hrapkó 
Sáros vármegyei helységet a bártfaiaknak adományozta; 
1546-ban mind ő helyben hagyta a bártfaiaknak bártfai 
B arak  Márton által hagyományozott Sáros vármegyei Alsó-, 
és Felső-Volya, s Bessó, mind Miksa király megerősítette
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1571-ben ugyanazon polgártársuk által nekik ajándékozott 
szintén Sáros vármegyei Lófalva  helység adományozását.

Azonban a következő adatokból kiderül, hogy a bárt- 
faiak még más fekvő javakat is bírtak. Ugyanis a bártfai 
polgárok, és Serédy György között 1549 körül, a Makovicza 
vár, és a város területet elválasztó határok miatt, kitört pör 
kiegyenlíttetvén, 1562-ben a város új viszályokba keveredett 
Róttál Jánossal, Sáros vára kapitányával, midőn ez ki akarta 
tőlük erőszakolni a püspöki ősidők óta a bártfaiak által ren
desen bérben bírt, s kifizettetett gabna tizedet saját Sáros vár
megyei Sárpataka, Aranypataka, Svirzsó, és Rokitó  terüle
tén ; de a tized törvényes nyomozás utján a városnak Ítélte
tett vissza.

E helységeken kivtil a város birtokához tartoztak a 
Sáros vármegyei Richwald, Siba, Hervaltó, Ressó, Tárná, és 
Klussó helységek is, melyek iránt a város azt határozta 
1754-ben, hogy e birtokait Lófalvával együtt, de Ressó, és 
Tárná kivételével, adósságai lerovása végett, a Klóbusiczky 
családtól visszaváltja, és más hitelezőjinek engedi át, amint 
csakugyan 1765-ben Ujházy Dánielnek adta át. Ezenkívül 
még egy a fentemlitett Alsó- és Felső- Volya, s Ressó helysé
gekre vonatkozó 1763 ban kelt záloglevél is fordúl elő, mely
nek értelmében e helységeket a városnak vissza kellendett 
Raszloviczy Zsigmondiéi vennie, és 10 év lefolyása közben 
kiváltania, s közülök Alsó- Volya Pulszky Dánielnek jutott. 
(Lib. Reg. Sec. I. köt. 120. 363. 399. II. — N. R. A. 631. cs. 
24. 25. 26. sz. — 739. cs. 56. sz. — 1101. cs. 1—17. sz. — 
1122. cs. 28. 55. sz. — 1133. cs. 29. sz.)

A város többi nevezetességei közé sorolható, a várostól 
egy kis mértföldnyire két forrásból fakadó savanyúvizes igen 
hatásos fördőn kívül, több szentegyház, és jótékony intézet. 
A szentegyházak legkiválóbbika a sz. Egyed emlékezetére 
Istennek szentelt plébániatemplom, több Bártfán hajdanta léte
zett kolostorral együtt, melyek hazánk zavaros viszonyai 
közben különféle viszontagságokon estek keresztül. így  
1674-ben bizonyos bünrészességi pörben a város, és királyi 
kincstár közt választott bíróság előtt oly egyezkedés kötte
tett, hogy a város az Oltári szentség emlékezetére emeltetni 
szándékolt szobor kiépítésére 500, alapítvány fejében 1500

. RUPP. EGYH, INTÉZ. —  II. 18
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forintot fizessen, s a város területén mind falain belül, mind 
azokon kívül létezett minden templomot, kápolnát, plébániát 
és iskolát, s a templomok készleteit a királyi kincstárnak 
tartozzék átadni. (U . o. 1727. cs. 14. sz.)

A püspökmegyei egyházi névtár szerint sz. Egyed hit- 
valló s apát temploma, melynek jelenleg fiókegyházai a für
dőben levő Szentkereszt-, s a Bártfa-Ujfaluban létező „Kis
asszony“ templom, 1332-ben már létezett, mint plebániaegy- 
ház, 1535-ben megszűnt, 1699-ben helyreállíttatott; továbbá 
van Bártfán a sz. Ferenczrendieknek kér. sz. Jánosról nevezett 
szentegyháza, a városi kórodában sz. Annáról czimzett tem
plom ; a felső temetőben sz. Anna-, az alsóban sz. Jakab 
apostol emlékezetére Istennek szentelt kápolna, s mindnyá
jának kegy- és védura a város.

A Korabinszky állítása szerint 1774-ben leégett sz. 
Egyed plébánia körében egykor Mária, az irgalmasság anyja, 
testvérülete létezett, mely jámbor társulat vénebbjei, kormány
zói, és igazgatói 1456-ban B ártfa i Keresztóly, Keichenwaldi 
János, Lófalvi Jakab, és Demjén egri megyebeli plebánusok 
valának, kik testvéreik lelki üdvéről, s a végrendelet nélkül 
elhalt tagok vagyona eltékozlásának megakadályozása iránt 
intézkedtek.

A sz. Egyed, máskép: „de B a rtfa u, vagy „de Koprov- 
nicza“ nevezett templom mellett hajdanta czisztercziták is 
voltak, kik IV. Béla királynak 1247-ben kelt okmánya sze
rint a király előtt panaszolkodtak, hogy az Eperjesen létezett 
németrend lovagjai az ő bártfai földjük határát, melyen 
templomuk állott, önkényüleg lerontották, s annak tetemes 
részét elfoglalták; ezért IV. Béla király a sárosi főispánnak 
meghagyta, hogy e földjüket régi határai szerint a cziszter- 
czitáknak visszaadja, mi e főispán folterjesztése szerint csak
ugyan megtörtént. Azonban e szerzetnek Bártfán volt állapo
táról semmi egyéb adat sem található föl, valamint arról sem, 
valljon e szerzet a tatárok második, vagy később a cseh 
rablók betörésekor szoríttatott ki Bártfáról ? ( Wagner Dipl. 
Sáros. 477. és 513. II. — Czinár II . 122.)
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a) Sz. Ágoston remete rendje kér. sz. Jánosról neve
zett Perjelsége.

Mikor fogadtatott a püspökmegyei névtár szerint már 
1380-ban létezett sz. Ágoston remeterendje a városba, ki ala
pította, s mily javadalommal bírt? nem lévén kinyomozható, 
csak annyit tudunk felőle, hogy 1493-ban említtetik először 
Ambrus, e remeterend kolostorai helynökének azon a bárt- 
faiakhoz intézett levelében, melyben a városi tanácsot érte 
siti, hogy az ott létező sz. Ágoston remeték szabályellenes élet
módjuk miatt fölmerült viszályok kiegyenlítése végett Bártfára 
fog jöni. Egy másik, Wellithe Márton, a remeterend tartományi 
kormányzója, által 1505-ben irt levélben a tartományi kor
mányzó helyesli a bártfaiak azon Írásbeli jelentését, melyben 
vele Lippai Benedek a bártfai sz. Ágoston remetezárda per
jele főnöksége közben tudatják, hogy a sz. Kereső, kápolna a 
zárda karának jobb oldalán lévén, hol a zárda ékszerei tar
tatnak, a remetéket imádságuk közben folytonosan háborgató 
emberek bejárása miatt, más alkalmasabb helyet kellene 
kiszemelni, hol e kápolna fölópittethetnék Reich Antal polgár 
özvegye Dorottya költségén, ki már több jótéteményben ré
szesítette e zárdát, minthogy a templom boltívét kiépíttette, 
a karban nagyobb oltártáblát, a remeték számára szobákat 
készíttetett, nagyszerű ezüst szentségmutatót szerzett a tem
plomnak. Ezenfelül a város azt javasolta, hogy ez alapi- 
tónő, és megholt férje lelke üdvéért örök időkre hetenkint 
ajánltassék föl Istennek két szentmise, végre azt is közlötte 
a tartományi főnökkel, hogy a remeték jobb javadalmazása 
végett a fenntnevezett Dorottya pénzén egy halastó vétetett 
meg. ( Wagner. Dipl. Sáros. 532. 540. II.)

Ezen, Pázmán Péter bibornok állítása szerint 13, ké
sőbb a város birtokába jutott, hélységgel bírt kolostor Magyar- 
országnak a XVI. század első tizedeiben bekövetkezett vi
szontagságai folytán teljesen elpusztult annyira, hogy a 
város 1528-ban a kolostor épületét eladni szándékozta; de a 
sz. Agostonrend sárosi perjele Máté, a rend joga fenntartásá
nak tekintetéből, nem állott reá, minthogy e zárda csupán a

18*



276 KASSAI PÜSPÖKMEGYE.

hívek alamizsnájából épült föl7 a hozzá tartozott halastó pedig 
a szegény remeték eltartására ajándékoztatok, s ezúttal egy
szersmind kérte a várost, hogy fogadja vissza az elűzött 
remetéket, kik közöl néhányat, a hagyomány szerint, az eret
nekek a folyóba fojtottak, más a zárda őrizetére ott maradt 
remetéket irgalmatlanul zaklatták, míg végre egyikök, nem 
bírván a sok zaklatásnak ellentállni, Luther tanait elfogadta. 
Ez alkalommal a lutheránusok a kolostor templomát a reme
ték celláival együtt földig lerombolták. (U . o. 550. I. — Czi- 
nár. II. 207.)

b) A szent· Ferenczrendiek kolostora, és kér. sz. 
Jánosról czímzett temploma.

E szigorúbb szabványos sz. Ferenczrend „A Szentsé- 
ges Megváltóról“ czímzett tartományához tartozott szerzete
sek, kiknek Bártfára szállítójuk ismeretlen, 1670-ben tele
pedtek le Bdrtfdn, s ott a Kér. sz. Jánosról nevezett templo
mot, mely hajdan az Agostonrendi remetéké volt, foglalták 
el Mily kedvezményekben részesültek e szerzetesek, s me
lyek valónak viszonyaik, semmiféle hiteles adatokból sem 
nyomozható k i; de az egyházi névtárban sincs, valamint több 
más szerzeté is, följegyezve, jóllehet alaposan föltehető, hogy 
hasonló kolostoiok levéltáraiban mindenesetre találkoznak 
oly adatok, melyek történelmükre nem csekély fényt'derít
hetnének, és így azokat, a tudomány nem csekély hátrányára, 
nélkülözni kényszerülünk.

Ezen kolostor jelenleg a bártfai algymnásiumot, s az 
elemi fiú- és leány tanodákat gondozza, s a kassai lelkipászto
rokat segíti teendőikben. Jelenleg a kolostorban, a házfőnö
kén kívül hat szerzetes áldozár lakik. (Schemat. Ord.)
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3. §.

D A R N 0.

Boldogasszonyról czímzett prémontréi prépostság.

Az írók még most is vitatkoznak, hol állott legyen 
Darnó helység ? — Pázmány Péter hibornok ugyanis e hely
séget a váezi püspökmegyében írja keblezettnek; mások 
Vas-, Pozsony- vagy Szathmár vármegye helységei közé szá
mítják, jóllehet, a föltlirati gyűjtemények szerint, Darnó csak 
Pozsony- és Szathmár vármegyében létez, a Vas vármegyei 
Darnó pedig nem egyébb, mint a mostani Dorau (vagy Darnó), 
mely Hugó, a prémontréi kanonokrend évkönyvei szerkesz
tője, állítása szerint az egri püspökmegye területén létezett, 
s előbb a jászóvári- utóbb a lucenai prépostság fiókja vala. 
Azonban ezen nevek egyike sem alkalmazható a kérdés alatt 
forgó Darnóra, melyben hajdan prépostság volt. Mivel Szir- 
may „Notitia topographica politica Comitatus Zempliniensis“ 
czimU irata szerint a kérdéses Darnó, melynek neve is elenyé
szett az idő viszontagságai közben, Zemplén vármegyében 
a szöllőt termő pataki, hajdan Darnónak jelenleg Szölöcské- 
nek nevezett halmon állott, és pedig, a hivatalos határjárás 
nyomán, Tolcsva, és Olaszi között, hol 1836-ban ily nevii, 
a prémontréi kanonokrendhez tartozott, anyaegyház létezett.

1369-ben Lörincz volt darnói prépost, ki, a leleszi társ
ház által törvényes biztosúl küldetvén ki, a királyt képviselte 
hiteles férfiúval Liszka helység területén határjárást tartott; 
e helység pedig a prépostságtól mintegy másfél mértföld- 
nyire esett, s valószínűleg a leleszi prépostság fiókja vala, 
valamint Szölöcske helység jelenleg is mintegy két mértföld- 
nyire esik a pataki halomhoz. Továbbá a leleszi levéltárban 
egy Imre sárospataki plebánus ellen intézett nyomozási okirat 
is fordúl elő, melynek tartalma szerint Imre plebánus Albert 
prépost által arról vádoltatott, hogy a darnói prépostnak Le 
leszre utazó szolgáját az országúton kegyetlenül megverte, másik 
két inasát pedig magán a szölöcskei, így a prépostsági nemes ud
vartelken megbotozta. Végre 1495-ben kelt a jászói társház azon
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hivatalos okmánya, melyben jelenti, hogy megkezdvén Ferencz 
prépost jogainak a Palóczyak megtámadásai ellen intézett 
védelmére Szölöcske helységben a határjárást, ezt Póló ez 
Antal, s Dorottya és Hambo máskép Henseres János tiltakozá
sukkal félbe szakasztottak. ( Czinár. II. 15. — N. B. A. 
1388. cs. 1. sz. 3. §.)

E prépostság keletkeztóröl, és megszűntéről semmi biz
tos adat sem födözhető föl. Mivel azonban a már idézett 
Ferencz prépost (mint Szirmay fennt jelzett munkája 301. lap
ján följegyezte), IV. Béla királynak a „Potok“, és „Olaz“ 
helységek közt volt 4 vinczellér tanyára vonatkozó 1257-ben 
kelt adományle veiét a leleszi társházban átíratta, bizonyos, 
hogy e prépostság nem keletkezhetett a fenntnevezett év után; 
a prépostság megszüntetése pedig a mohácsi gyászos ütközet 
után következett korszakba tehető.

4. §·

E P E R J E S

szabad királyi város egyházi épületeivel.

Eperjes sz. kir. város, Torisza folyó mentében elterülő 
Sáros hegyvárhoz közel levő legbájosabb vidéken fekszik, 
magyar nevét a hajdan itt bőven termett epertől kapta, mire, 
mint az írók vélekednek, II. Béla király adott alkalmat, midőn 
hadaival a lázadó Borich ellen vonulása közben a Vak király 
egy halmon leült nyugodni, s kezét a földön kinyújtván, vé
letlenül egész csomó eper maradt kezében. A város 1150. kö
rül II. Béla utódja Gejsa király uralkodása közben keletke
zett, ki német gyarmatosokat telepitett e vidékre, s az ezek 
által népesittetett város már 1247-ben a népesebb városok 
közé tartozott.

1347. és 1435-ben I. Lajos, és Zsigmond király uralko
dása folytán Eperjes fallal, bástyákkal, és sánczokkal keritte- 
tett be, végre kettős fallal, és kapuval erősitfetett meg a pol
gárok által, kik e végre 10 év tartamáig minden fizetés alól
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fölmentettek; 1433-ban pedig Julián tábornoktól engedélyt 
kaptak a védelmükre szükséges munkának ünnepnapokon 
is folytatható végzésére, miután Zsigmond király még 1435. 
megengedte, hogy az eperjesi polgárok, a sánczok, és árkok 
küljebb terjesztése végett, két közbe eső malmot eltávolitván, 
ezek helyett a hol tetszik, más két malmot állíthassák föl. 
( Korabinszky. — Wagner Dipl. Sáros. 221. 224. 227. U.)

Eperjes város több a magyar királyok által, irányukban 
tanúsított hűsége miatt, neki adományozott fekvő javakkal 
birt. így  I. Károly király 1301-ben a Trencsényi Csák Máté 
ellen ostromolt Sáros vár átvételére e vidékre menvén, 1316. 
visszaadta az ottani gyarmatosoknak az előbb Eperjes város 
által birt, később pósfalvai Pous Mihálynak adományoztatott 
Bachta (?) földet. 1331-ben Drugeth Vilmos mester, szepesi 
gróf, az eperjesi polgárokat fölmentette a haza hordott faért 
és szénért fizetniük kellett vám alól, s e mentességet 1346-ban 
I. Lajos király a „Fekete-erdő“, és „Merk“ nevű erdőkre 
nézve megújította. — 1534-ben Lendy Erasmus, és Albert 
vértestvérek Abauj vármegyei Benyik helységben birt másfél 
parlag telküket vérdijul 110 arany forinton örökösen az eper
jesi községnek engedék át. — 1537-ben I. Ferdinand király 
a hűtlenségi vétségben elmarasztalt Bajom  Imre sárosvár
megyei Bajoron létezett, s más birtokait Eperjes városnak 
adományozta.

Ezeken kívül Eperjes városnak, többnyire átiratási czi- 
men, még más birtokai is voltak, nevezetesen Mochnya, és 
Kajata helységek (melyekről alább a jezsuitákról! értesítés
ben több következik), Gergelaka helység fele, egyes birtok
részek Lucskán, Kökemezön, Zsalmányon, Dukafalván, Sa i
gon (Sárosvármegyében), Csics puszta, Chiervalesen ( ‘I)  prae- 
dialis nemes birtokrész, melyet 1606-ban Bocskay István, 
erdélyi fejedelem, minthogy Eperjes polgárai a császári kato
naság befogadása miatt iránta hűtlenségi vétséget követtek 
el, Kelemesy Mihálynak, saját tanácsosának, adományozott
10,000 forint összegért történhető visszaválthatási joggal. 
(Korabinszky. -  Dipl. Sáros. 210. 212. 218. 227. 228. 259. -  
N. B. A . 832. cs. 32. sz. — 833. cs. 21. sz.)

A városnak engedélyezett kiváltságok, és kedvezmé
nyek közé a következők sorolhatók: 1347-ben I. Lajos
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király megerősítette az eperjesi polgárok azon kiváltságát, 
hogy királyi adó fejében 54 girát fizessenek. — 1874-ben 
ugyanazon király a város falai fölépítésével elfoglalt polgá
roknak posztó, s más kelmék elárúsitásában ugyanazon szaba
dalmakat adományozta, melyekkel Buda  város bírt. 1404-ben 
Zsigmond király megengedte az eperjesieknek, hogy a város 
az általa átvizsgáltatni szokott pörök elintézésében az addigi 
szokás szerint járhasson el, és ezen kiváltságában a sárosi 
várnagyok ne háborgathassák öt. E kiváltságokat V. László 
király is megerősítette.

1407-ben Zsigmond király Eperjest a sz. királyi váro
sok sorába iktatta, még inkább megerösittette, s hogy népe
sebbé tegye, az oda telepedni kívánóknak ott szabad letele- 
pedhetést engedett. 1419-ben ugyanezen király megerősítette 
az Erzsébet királyné által Eperjes polgárainak engedett azon 
kiváltságot, hogy ha a tizedszedők sz. Jakab évnapjáig elmu
lasztják a tizedet beszedni, a polgároknak joguk legyen gab- 
nájukat, földjeiken hagyván a tizedet, haza hordani. 1431-ben 
ismét Zsigmond király az eperjesieknek vámmentességet en
gedélyezett az egész országban, I. Ulászló király pedig még 
a Krakóba szállítani szándékolt arákért járó vámfizetés alól 
is fölmentette őket.

1453-ban utósziilött László király a városnak czímert 
adott, melyet I. Ferdinand 1548—1558-ban szaporított, és 
megerősített, azaz: megengede, hogy czimerül négy egyenlő 
részre osztott vértet használhassanak, s e négy mezőre osztott 
vérten két egymás átellenében levő rézsutas sárga mezőn fél
lábával eperindát tartó sas látszik; a másik kékszinli szintén 
egymás átellenében elterülő, két mezőn pedig első lábaival 
királyi jelvénynyel ékesített oszlopon álló oroszlány alakja 
szemlélhető. A vért fölött rostélyos sisak van királyi koroná
val, és pedig úgy elhelyezve, hogy a sisak fölött kiterjesztett 
szárnyú griffmadár tűnik elő, mely egyik lábával kivont 
kardot tart, s ennek hegyén a korona díszük, másik lábával 
pedig rózsaágat tart. (D ipl. Sáros. 210. 213. 217. 220. 269. 
274. 276.)

1467-ben I. Mátyás király, az eltörült harminczad vám 
helyett, minden be- és kiviteli árúczikktöl fizetendő korona 
adót rótt az eperjesi polgárokra; de 14G8-ban e korona adó
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jövedelméből évenkint 150 forintot elengedett a polgároknak
azon kikötéssel, hogy a város bírája, és esküdtei a többi 
korona adó behajtásában az ottani harminczadhivatalnokokat 
gyámolítsák, árűczikkeiket igazán és őszintén vallják be, s 
engedjék megvizsgáltatni. Mátyás király e rendeletét 1546. 
I. Ferdinand király is helyben hagyta. —  1508-ban II. Ulászló 
király a városnak megengedte, hogy ősidők óta szokásos 
pecsétjét azontúl, mint a többi városok, vörös viaszba nyomva 
függőpecsétként is használhassa. — 1526-ban Zápolya János 
király megerősítette a II. Lajos király által engedett azon 
kiváltságot, melynél fogva a leégett eperjesiek 12 évre minden 
fizetés alól fölmentettek ; 1538-ban pedig a kassaiak által bírt 
árulerakodhatási jogot az eperjesieknek is megadta. 1558 ban 
I. Ferdinand király meghagyta, hogy Eperjes városnak, a 
polgároknak Zápolya János uralma folytán irányában tanúsí
tott hűsége miatt, az ottani harminczad-jövedelemböl évenkint 
300 magyar forint fizettessék ki mindenkorra; 1560-ban megen
gedte, hogy a város minden adóst, ki neki a sörért tartozik, 
bármikor börtönbe zárathasson, s megerősítette Zsigmond 
királynak Eperjes város pallósjogára vonatkozó intézkedését, 
mely szerint a város tartozott idegeneket, és jobbágyokat, 
ha ezek földesuraiknak megfizették a méltányos földadót, 
kebelébe fogadni, s ha ezt tenni vonakodnék, az alispán reá 
szoríthassa a polgárokat.

1571-ben Miksa király oly kiváltságlevelet adott nekik, 
mely az eperjesieket az általuk áruczikkeikért fizettetni 
kellett harminczad vámtól, (kivéve az ökröket, és lovakat) 
fölmenti, oly föltétel alatt, hogy e jövedelem a város szüksé
gei födözésére, úgymint fegyvertár, éléstár, és erődítmények 
építésére fordittassék, mely czélra már az előbbi királyok is 
ajándékoztak nekik 450 forintot.

1616-ban II. Mátyás király az eperjesieket, mivel a 
Bocskay indította hosszas fölkelés folytán a császári katona
ságnak egyrészt élelemben, másrészt készpénz kölcsönökben 
111,680 rénes forintot, 20 krt adtak kölcsön, s ez összegből 
61,581 forintot elengedtek, 12 évre minden rendes taksa alól 
fölmentette. 1649-ben III. Ferdinand király úgy intézkedett, 
hogy a város idegen, a városba ment kalmároktól, 1 forintnál
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kevesebbet érő bevitt árúik fejében, csak 1 kr. vámot szed
hessen. (U. o. 236. 252. 261. —  N. R . A . 925. cs. 20. sz.)

Eperjes város, melyet 1518-tól fogva Perényi Imre birt 
átíratás! jogon, 1604—1688-ig a Bocskay, Bethlen és Tököly 
gerjesztette belzavarok folytán, különféle viszontagságokkal 
volt kénytelen szembeszállni; mert ez időközben sóval keres- 
kedhetési szabadalmától megfosztatott, a város falai és bástyái 
omlófélben valának, az 1679-ben kiütött járványos mirigy 
3000 lakosát ragadta el, 1696-ban a város harmadrésze a 
vend-, kolostor-, és rózsautczdval leégett; Tököly pedig, kinek 
a király még 1655-ben több harminczadvám lekötése mellett 
oly biztosító okmányt adott, hogy a késmarki uradalmában 
neki adományoztatok királyi haszonvételek joga el nem fog 
tőle vétetni, míg neki 40,000 tallér ki nem fizettetik, vagy 
más ez összegnek megfelelő fekvő birtokkal nem kármente- 
sittetik Eperjest, jóllehet a császári hadsereg 1681-ben elverte 
őt, 1685-ben ismételve elfoglalta, végre 1704-ben Eperjes a 
Rákóczyaknak adatott át. (U. o., és Korabinszky.)

A város szent épületei legkitünöbbike a piaczon álló sz. 
Miklós püspökről czimzett plébániatemplom. Eperjesen már 
1255-ben szerveztetek plébánia; a templom pedig később 
épült, melynek kegy- és védura 1400 óta a város; tornya 
pedig 1756-ban ujíttatott meg. Erzsébet királyné azon rende
letéből, melyben Sáros vármegye hatóságának meghagyja, 
hogy az eperjesi templomépítésre szükséges köveket szolgál
tasson, joggal következtethető, hogy e templom vagy építte
tett, vagy kijavíttatott 1347-ben. — A templom főlelkésze 
1389-ben bizonyos Stír  vala, ki e templomnak fördöt hagyo
mányozott 6 házzal, két sorházzal, és egy a hegyen létezett 
kerttel együtt, s e hagyomány jövedelmei kezelőjévé Hertelin 
városgazdát, és Buthus Miklóst rendelte, meghagyván nekik, 
hogy e fekvőségek évi jövedelméből a szentmisét fölajánló ál- 
dozárnak díjául 12, élelmére 12 ftot fizessenek évenkint, az ez
után fennmaradt jövedelmet pedig a fennt említett épületek ki
javítására fordítsák. 1400-ban a város Héthársi (de Septemtiliis) 
Pétert választotta plebánusává, mibe Zsigmond király is bele
egyezett. 1740-ben griszegi báró Fajgenjmtz György Kudiger 
végrendeletében úgy intézkedett, hogy a királyi kincstárnál 
levő Megyeryféle adósságból behajtott összegből az eperjesi
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plébániatemplomnak 100, az ott emeltetendő Boldogságos 
Szűz Mária szobrára 200 forint hagyomány fizettessék ki.

Ezen templomban egykor a Boldogságos Szűz Mária és 
„Krisztus Szent Teste“ társulata is létezett, mint tanúsítja 
Budai Gergely eperjesi polgár 1501. végrendelete, melyben, első 
neje Zsófia szándéka szerint, eperjesi háza felét e két testoé- 
rületnek hagyományozta, és pedig az egyiknek 2, a másikunk 
1 forintot hagyott. — E templomot a protestánsok foglalták 
el; de 1687-ben, a katholikusok visszakapván azt, a német
ajkú hívek templomává lön. Nem sokára ezután, nem tudható 
meg, kinek alapítványából, a „Szentháromság egy Isten“ 
szobra emeltetett föl. (Korabinszky. — D ifi. Sáros. 241.470. 
472. N . R. A . 1214. cs. 9. sz.)

E plébániatemplom szomszédságában van a magyar 
hívek temploma, mely hajdan & jezsuitáké volt. Ennek átelle- 
nében áll a katholikusok 1779-ben megujittatott iskolája, s 
mindakettőt fal keríti be. A város magasabb részén látszik a 
sz. Ferenczrendi, az alsó kapu mellett pedig az egykor mino
rita  szerzetesek kolostora, és temploma. — A városon kívül a 
temetőben áll a Szent Kereszt-, a Kalvária-hsAmon szintén 
Szent Kereszt, hajdan a jezsuiták által Radziml herczeg bő
kezűségéből a selmeczi Kalváriatemplom mintája szerint épít
tetett kápolna. — A világi házak közöl kitűnik a városház, a 
hajdan katonai kormányzó- és a vármegye háza a Vend-utczá- 
ban, a Klobusiczky, Szirmay, Desseöffy, Pulszky, s más magán 
családok házaival együtt. A városnak négy országos vásáron 
kívül minden hétfőn és pénteken van héti vásárja; de bor
mérés- és sörfözésjoga is volt. (L. Korabinszky, és Schemed. 
Cleri.)

Létezett még Eperjesen Boldogasszonyról czímzett, a 
város által alapittatott szegényápolda is, melynek 1490-ben 
Egonis Márton vala igazgatója. E szegényápoldának hagyo
mányozta 1505 ben II. Ulászló király helybenhagyásával 
gergellaki Buzlay Mózses, királyi főudvarbíró, saját, és vér
rokonai Sáros vármegyei Gergelylakán létezett birtokrészét. 
— 1545-ben Szaniszló, pécsi püspök, és szepesi prépost, szin
tén a városnak hagyta e szegényápolda javadalmazásáúl 
fenntemlitett Kajatha sárosvármegyei birtokát. De e birtok 
később az Eperjesre szállíttatott jezsuitáknak adomáuyoztat-
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ván, miatta a jezsuiták pörbe keveredtek a várossal, melynek 
kiegyenlítésére a jezsuiták 1715-ben 3000 forintra rágott 
tőkéjüket a szegényápolda javadalmául örök időkre a város
nak hagyták, melyhez 1733-ban járult Nyarsi Demeter, san- 
ctuariumi fölszentelt püspöknek, szintén e szegényápolda ja 
vára hagyományozott, az említett falut terhelő 1000 rénes 
forintnyi adománya. Ugyanezen szegényápolda birtoka vala 
Sal go sárosvármegyei helység is, melyet a város 1699-ben 
1005 forint fejében 3 évre, a szavatolás kötelezettségével 
Horváth Miklósra íratott át. ( ü ip l. Sáros. 240. 242. 266. U. 
— N. E. A. 1061. cs. 28. sz. — Acta Jes. Eperjes. 1. cs. 4. 7. 
sz. — 3. cs. 5. sz.)

Az Eperjesen egykor létezett, s jelenleg létező szerze
tesrendek a következők valának:

a) A kármelhegyi szerzetesek Szent Háromságról 
czímzett zárdája.

Korabinszky állítása szerint a kármelhegyi szerzetes- 
rend, melynek mind alapítója, mind egykori helyisége isme
retlen, Eperjesen 1288-ban telepedett le, s e remeterend tar
tományi főnökének 1398 ban a városhoz intézett figyelmeztető 
leveléből mindenesetre kiderül, hogy e szerzetesrend eleinte 
Lengyelországnak volt alárendelve, s időjártával különféle, de 
meg nem határozható, milyen viszontagságok súlyosultak reá. 
Mert e levél tartalma szerint László perjel panaszkodott, 
hogy a város remetetársait ingatlan vagyonától! tizedfizetésre 
szorítja, s őket zárdájuk fölépítésében az e végre szükséges 
faizás-engedély megtagadásával akadályozza.

Mily segítséget nyújtott azonban a város a tartomány- 
főnök e közbenjárására a karmelitáknak, ki nem nyomozható; 
de annyi bizonyos, hogy e remeterend állapota Eperjesen 
még kedvezőtlenebbre változott, mint addig volt. MivelJ<£«os 
mester, a remeterend tartományi főnöke, 1437-ben az Eperjes 
városi tanácsra bízta a remetékrei fölügyelést, minthogy e 
remeték annyira elvesztegették a zárda vagyonát, hogy mind 
ingó, mind ingatlan javait, úgymint: szántóföldjeit, kertjeit,
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lovait, teheneit, üstjeit, könyveit stb. eladták, s mind rendet
len életmódjukra költöttek.

E baj orvoslása végett a fenntne vezeti tartományi per
jel, a remeterend német főnökéhez 1450-óén intézett levele 
szerint, a városnak e zárda sajnálatos hanyatlásának főokáúl 
a zárda perjeleit, s ezek rövid két, vagy három évi hivatal
kodását panaszló irata folytán, Stoss János perjelt e hivatalá
tól megfosztotta; helyette pedig Buday Jánost nevezte per
jellé, szigorúan kitűzvén neki adott utasításában mindazt, mit 
mind a jobb s helyesebb gazdálkodás, mind a zárdaépület jó 
karban tartása tekintetéből pontosan keilend megtartania; de 
egyszersmind a perjelnek kiközösítés fenyegetése alatt meg
tiltotta a  zárda minden ingatlan s ingó vagyonának elidege
nítését.

Budai János perjelnek e hi vatalban utódja László vala; 
ennek pedig, mint Schwind Jánosnak, a rend helynökének, 
1493-ban a városhoz intézett levele tanúsítja, Jodok lön, a 
város nem csekély neheztelésével, utódjává. — Az erre kö
vetkezett évben Bertalan egri püspökmegyei püspök helynök 
a karmelitazárda, ennek perjele László, úgyszintén Márton 
az eperjesi szegényápolda igazgatója, és a sz. Miklós tem
plom szomszédai, mint közbeszóllók által Máté, eperjesi ple- 
bánus, valamint néhai Zewch László, a karmelita zárda javai 
kormányzójának utódai, Chyrner János fia János, és neje 
Zsófia ellen a templom vagyonáról, s fekvő javairól követelt 
számadás miatt indíttatott pörben, az alperesek elítélése után, 
azon végzést hirdette ki, hogy ha számot nem adnak, mi tör
tént e vagyonnal, nagyobb kiközösítés alá esnek. De miután 
a bepörlött Máté plebánus ügyét az esztergomi szent székhez 
fellebbezte, János tartományi perjel pedig 1506-ban az eper
jesi polgárokat ezen közöttük, és a zárda között fölmerült pör 
kiegyenlítésére Bécsbe idézte, e hosszas pörnek valószínűleg 
barátságos egyezkedés vetett véget az uj perjel Pynninger 
Farkas alatt, kinek II. Ulászló király 1512-ben vámmentes 
bor szállítást, és eladást engedélyezett a városban, s kit
1521-ben a tartományi perjel helynöke, több polgár kívánsá
gára, ismét perjelül ajánlott a városnak.

De még e pörnél is nagyobb Ínségbe döntötte az eper
jesi karmelitazárdát a gyászos mohácsi ütközet, Magyarország
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e közös csapása után következett török uralom, melytől irtóz
ván a karmeliták, Farkas perjelükkel együtt a zárdából tova 
menekültek, egyetlen János nevű remetét hagyván ott a zárda 
őrizetére, mint Stoss András tartományi perjelnek 1529-ben 
Eperjes városához intézett leveléből kiderül. De annak sem 
födözhető föl nyoma, hogy a karmeliták valaha e zárdájukba 
visszatértek volna. ( Dipl. Sáros. 522. 524.527.580.533. 538. 
543. 548. 552. ü .)

b) A minoriták, és a szentséges Megváltóról neve
zett Ferenczrendi szerzetesek sz. Józsefről czimzett

társháza.

Az Eperjesen egykor létezett minoriták (sz. Ferencz 
kisebb testvérei szerzete) letelepedéséről csak az egyet tud
juk biztosan, hogy Eperjes város alsó kapujánál telepedtek 
le, s ott a lutheránusoktól először a király parancsára 1655- 
ben, később 1686-ban visszaszerzett, a Keczer család által 
fényesen fölszerelt, és kellően javadalmazott templomot vették 
át, melyhez kolostorukat építették. — Ezenfelül 1714-ben 
Lipóti Keczer Sándor, és ennek neje Sándor Zsófia Eperjes 
határában bírt szántóföldjeiket s rétjeiket, Sáros vármegyei 
Kurován volt birtokrészüket 2500 frtnyi értékig, és Balkó  
Istvánnak Sáros vármegyei Trocsányian létezett birtokát 
1200 fit értékben hagyományozták az eperjesi minoritáknak; 
az erre következő évben pedig a följebb nevezett Kurovai 
birtok fölszerelésére fordított 2900 forintot hagyták nekik oly 
föltétel alatt, hogy ez összegből 200 forintot a lőcsei, 200 
forintot a csütörtökhelyi minoritáknak fizessenek k i ; végre az 
eperjesi minoritáknak hagyták tápintézetök, és templomuk 
javára, a B alka  Istvántól 215 forinton, 10 dénáron szerzett 
birtokot is ugyanezen összegen.

Ezen végrendeleti hagyományhoz járult Biró  István 
végrendeleti intézkedése is, melynél fogva 1785-ben Zemplén 
vármegyei Majorócz, Varanő, Csemernye, Vehécz, és Szőlöske 
helységeket, s Eperjes város határában volt birtokait az eper
jesi, és Zemplén vármegyei Rádon lakott minoritáknak ado
mányozta.
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Végre 1744 ben a minoriták javára a Pompeáti Ftilöp 
hadi biztos ellen folytatott pörben ugyanez ellen oly végzés ho
zatott, hogy Pompeáti a sz. Miklós egyház jótevői közt följebb 
nevezett Fajgenputz Rudiger eperjesi házának, mely ekkor 
már Karatiní vala örököse, az eperjesi minoritáknak 1400 
forintot fizessen a Fajgenputz halála óta ez összegtől járó 
törvényes kamatokkal együtt. (N . R . A. 912. cs. 15. sz. — 
1064. cs. 87. sz. — 1112. cs. 4. sz. — 1214. cs. 19. 26. sz. — 
8. cs. 3. sz.)

Ezen zárda, kétségkívül II. József császár parancsa nyo
mán, megszüntettetvén, Eperjesen még a sz. Ferenczrendi 
Szentséges Megváltóról czímzett tartó uiányabeli szerzetesek 
maradtak meg, kik 167!-ben telepíttetvén Eperjesre, a város 
magasabb részén levő sz. Józsefről nevezett, a Klobusiczky 
család áltál fölszerelt, két tornyu templom gondozásával bízat
tak meg. Ezen szerzetesháznak 1686-ban a városban két 
Siírossy Sebestény által 100 forint alamizsna fejében neki 
ajándékozott kertje volt, Sóvár falu határában pedig egy rétet 
bírt. — Jelenleg a sz. Ferencznrendi szerzetesek az eperjesi 
középtanodában működnek, a börtönöket gondozzák, cs a 
Kassa püspökmegyéi plebánusokat segítik a lelkipásztorko
dásban, s rendesen a házfőnökön, és ennek helynökén kívül 
11 áldozár van a kolostorban. ( Korabinszky. — N. R. A. 
1385. 1114. sz. — 1718. cs. 5. sz. — Schemat. Ord.)

c) Jézus társasága székháza.

Az 1673 körül Eperjesre szállíttatott jezsuitáknak ki
rályi rendelet nyomán a szepesi kincstárkormányzóság 1677. 
a töt-utezában létezett magyar templomot adott át, mely R á 
kóczi) párthívei által a helvót hitvallású lakosok számára vala 
szánva, az ennek szomszédságában a lutheránusok által kö- 
zéptanodáúl építtetett új házzal együtt. 1676-ban a város 
T'ökóly Zsigmond, és István s B ártfa  városa öt elkobzás alá 
esett szöllőt ajándékozott a jezsuitáknak, és pedig Tállyán 
egy bizonyos Kővágó nevű 1691-ben Pökessy Andrásnak mü- 
veltetés végett bérbe adott, 1733-ban a jezsuitáknak szánt, 
Raskdn két Hegyes, és Istenhegye néven ismeretes, a monoki
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szöllöbcgyen sziutén két Farkasköltö, és Súlyoshegy novii 
szöllöt adott a gymnasium fenntartására. ( Act. Jesuit. Eperj. 
1. cs. 44. 55. 56. 59. sz.)

Ezen adományoknál azonban jelentékenyebb szerze- 
ményök az eperjesi jezsuitáknak Mochnya, mely előbb a 
hrapkói apátság birtoka vala, továbbá Kajatha és Lu- 
zsánka Sáros vármegyei helységek (mely utóbbi most puszta). 
Ezen birtokokról megjegyezhető, hogy 1699-ben Pauemfeind  
Menybért hrapkói apát Mochnya helységet Eperjes városra 
Íratta, holott azt I. Ferdinand király már 1544-ben, a Ber- 
thold családnak, az .őt illető kegyúri jog miatt közbe vetett 
tiltakozása ellenére, 300 forinton, 1551-ben Verner György, 
1582-ben pedig R udolf király Eperjes városnak adta zálogba 
1200 a város által a végvárak szükségleteire a királyi kincs
tárnak kölcsön adott tőke fejében. Eperjes város ismét Moch- 
nyát 1690-ben, királyi helybenhagyás mellett, Dubosovits Pé
ternek, és Juliáni Péternek, később báró Szirmay Istvánnak 
zálogosította el. Végre a város Szirmay Istvántól 4616 forinton 
visszaváltván e helységet, az eperjesi jezsuita székháznak 
adta át. (77. o. 2. cs. 3. sz. — 3. cs. 10. 14. 19. 29. sz. — 
Dipl. Sáros. 555. I.)

Kajatha helységet Rozgon György, pozsonyi főispán, 
1443-ban elzálogosította 10 évre 600 arany forintért Vrana 
Miklósnak ; Rozgony István pedig Nyársi Demeter sanctua- 
riai püspöknek adományozta a Nyárson létezett sz. Demeter 
templom számára; Nyárs Demeter az esztergomi érsek hcly- 
nöknek adta jámbor czélra fordítás végett; ez Szaniszlá pécsi 
püspöknek, s pozsonyi prépostnak ajándékozta; Szaniszlá 
azonban 1545-ben (mint följebb érintettem) Eperjes városnak 
engedte át a szegényápolda fenntartására; végre Kolonich 
érsek 1701-ben port indítván Eperjes város ellen a templo
mok jogainak visszaszerzése végett, s e pör 1715-ben barát
ságosan kiegyenlittetvén, Kajatha a jezsuitáknak adatott át. 
(17. o. 1. cs. 1—4. sz. — 3. cs. 5. 22. sz.)

A Luzsánszka Sáros vármegyei hajdan helység, jelenleg 
pusztára vonatkozólag az eperjesi jezsuiták okmányai közt 
egy az ottani jezsuita székháznak 1757-ben a leleszi társház 
előtt kelt tiltakozása fordúl elő, mely szerint e birtok Ferdi
nand király adományozása, Lánczy Imre, és Ferencz örökös
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bevallása, és egy Berthold Ádám, és Lászlóval kötött átengedési 
szerződés értelmében e székházat ille ti; 1758-ban ismét az 
imént nevezett Bertholdok tiltakoztak a jezsuitáknak tülságos, 
ezen szerződés ellenére merészelt, építkezéseik ellen ; de a 
jezsuita székház igazgatója ellentiltakozást nyújtott be. (U. o.
2. cs. 9. és 10. sz.)

Az eperjesi jezsuitáknak nyújtott kedvezmények, és 
adományok közöl nevezetesebbek a következők: 1689-ben a 
királyi kincstár az eperjesi jezsuitáknak házi szükségleteikre 
a sóvári sóhivatalnál évenkint 4 köböl termés- és egy mázsa 
kősót utalványozott; 1705-ben László, néhai nyitrai püspök,
20,000 forintot hagyományozott nekik. — 1742-ben a város 
és a jezsuita székház közt szerződés köttetett, melynek értel
mében a város 100 magyar forint, és bizonyos gabna- s fa- 
az ékesszólás- és költészettan tanárai eltartására általa éven
kint fizettetni kellett, de 1734 óta ki nem fizettetett illeték 
fejében, a városi köböl épült két emeletes iskolát a székházra 
ruházta át, s kötelezte magát e természetbeli illeték évenkinti 
fizetésére, végre a székház egyik a tanuló ifjúság képezésére 
szánt házát a polgári terhek alól mentesítette. (U . o. 1. cs. 
48. sz. — 3. cs. 25. sz. — N. R. A . 99. cs. 4. sz.)

1711-ben Eleonóra királyné a szabad vallásgyakorlat
nak országgyülésileg történt biztosítása után, azt rendelte, 
hogy a lutheránusoknak alkalmas hely jelöltessék ki a kül
városban, fából ugyan, de a hely mocsáros volta miatt maga
sabbra építhető imaházra, s épp ez utóbbi okból azt is meg
engedte, hogy a nem katholikusoknak közös temetőjük legyen 
a katholikusokkal, végre meghagyta, hogy a német templom 
plebániaegyházúl, a magyar pedig a jezsuiták számára állít
tassák helyre hajdani állapotába. (Act.Jes. Eperj. 3. cs. 24. sz.)

Jézus társasága megszűnvén, II. József császár rende
leté nyomán, a székház valamennyi készlete s a templom 
egész belső fölszerelése, ezzel az ott létezett kertben imádkozó 
Jézus testverülete vagyona is, 1784. a leltár szerint 1000 rénes- 
a tanulmányi alapnak fizetett forintért a városnak adatott á t ; 
a székház és templom pedig 6000 szintén a tanulmányi alap
nak fizettetett forintért az ágostai hitvallású községnek en
gedtetett át. (U . o. 3. cs. 6. és 7. sz.)

RUPP. EGYH. INTÉZ. —  H. 19
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A z eperjesi jezsuita székház elöljárói valónak : 1682-ben 
Winkler Farkas (A cta Jesuit. Eperj. 1. cs. 59. sz.) ; — 1687. 
Teuffenbach Ignácz (1. cs. 46. sz. ) ; — 1700-ban Wenner 
Kér. János (3. cs. 17. sz.); — 1707-ben Lencsovicz János 
(3. cs. 26. sz.) ; — 1733-ban Mayerl Benedek (1. cs. 34. sz.); 
— 1735-ben Palugyay János (3 . cs. 3. sz .);  — 1735. 1744. 
Melczl Zsigraond (1. cs. 36. sz. — 3. cs. 3. s z .) ; — 1746-ban 
Boss Tamás (3. cs. 4. sz .); — 1750-ben Grueher József 
(3. cs.) ■ — 1758-ban Postek György (2. cs. 9. sz.); — 1762. 
Szedeczky János (1. cs. 27. s z .) ; — 1763-ban Frigyery 
Mihály (1. cs. 24. sz.) ; — 1767-ben Vilhelml· József (1. cs. 
52. sz.)

5. §.

G A G Y (FELSŐ-).

Boldogasszonyról nevezett benczés apátság.

Az Abaúj vármegye cserháti járásában keblezett Felsö- 
Gágy helység jelenleg a F áy  család birtoka; de hajdan apát
ság volt, melynek alapitója, s alapíttatási éve azonban isme
retlen. A kassai ptispökmegyei névtár szerint e helységben 
már 1334-ben létezett plébánia. Az egykor itt volt apátság 
ismertetéséül tehát csak néhány néhai Viczmandi Lajos 
ottani plebánus által följegyzett adatra hivatkozhatunk. 
Ezek nyomán a felsögágyi „Kisasszony“-ról nevezett templom 
a hajdani apátsági szentegyház romjaira van építve, ezért 
körülötte még most is látszanak a hajdani benczés monostor, 
és kerítés romjai. Rákóczy fölkelése közben e templomot a 
reformátusok foglalták el, és bírták 1756-ig; de ekkor Fáy 
Ferencz, nagyváradi kanonok, s gágyi apát, mint a helység 
földesura hosszas fáradozás után visszaszerezte e templomot 
a katholikusoknak, s azt 1758-ban bőkezüleg jelen díszes 
állapotába helyezte, s minden szükséges templomi készlettel 
gazdagította. — E templomban a sekrestye mellett az átelle- 
uébeu levő falon két márvány sírkő látszik, valószínűleg a
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XIV. századból alig olvasható fölirással, és ismeretlen czí- 
merrel. Egyébiránt a felsőgágyi egyház jelenleg a püspök 
szabad adományozásától függ, s fiókja a szomszéd Alsó-Gágy 
helység. ( Czinár. I. 299.)

6. § .

GÖNCZ, és GÖNCZ-RUSZKA.

I. Remete sz. Pál szerzetesei társháza, a Boldog- 
asszonyról, és sz. Katalin vértanú szűzről czím- 

zett templommal.

I. remete sz. Pál rendje két hasonló nevű zárdával bírt 
hazánkban, melyek egyike a Abaúj vármegyei Göncz mező
város, és Telkibdnya között Kassa közelében létezett: a bol- 
dogságos Szűz M ária és sz. Katalin  emlékezetére vala Isten
nek szentelve; a másik pedig hajdanta szintén Abaüj várme
gyei Göncz-Euszka helységében létezett, és sz. Katalinról 
neveztetett.

Göncz mezővárosban a hasonnevű vár allyán I. Lajos 
király alapított 1371-ben a pálosok számára Boldogasszony 
emlékezetére társházat, s megengedte az e kolostorba telepí
tett pálosoknak, hogy az akkortájt Göncz falun keresztül foly- 
dogáló csermelyen malmot állíthassanak, s e szabadalmat 
1384-ben Márk), királyné, 1407-ben pedig, János perjel hiva
talkodása közben, Zsigmond király is megerősítette, sőt ez 
utóbbi a szerzetesek szőllőit is mentesítette a hegyvám fizetés
től. — Miután azonban 1450-ben Kerek László fia, Mátyás 
áldozár, a pálos szerzet fogadalmazott tagja, az egri püspök 
helybenhagyásával a Telkibányán általa alapittatott sz. Katalin 
templomot, és szegényápoldát Csécses pusztával, és szőllővel, 
réttel, s más telkekkel együtt ezen kolostornak ajándékozta 
szentmise áldozatok fölajánlására, s ez adományozást 1471. 
Hollós Mátyás király nemcsak helybenhagyta ; hanem a ré
tektől fizettetni kellett gyűjtés alól is fölmentette, lassankint 
az itt keletkezett kolostor is sz. Katalin gönczi kolostorának

19*
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neveztetett. (Benger Chronot. V. fe j. X L V II . sz. — Act. Conv. 
1. cs. 1—4. sz.)

Ezen bekeblezés következtében a Boldogasszonyról czim- 
zett kolostor a következő fekvő javak, és kedvezmények bir
tokába jutott: 1438-ban Kuprez György a „Boldogasszonyról“ 
czimzett kolostornak hagyta Telkibányán bírt Chethez nevű 
majorságát, s malmát, és Chatar hegyen létezett szölleit, a 
sz. Katalin templomnak és szegényápoldának 1444-ben min
den birtokát, úgymint: házait, rétjeit, szölleit, és malmát hagyta 
végrendeletileg Mezős pusztával együtt. — 1446-ban pelsöczi 
Belek Imre, erdélyi vajda, és Belek László, a nádor fia, a 
gönczi zárdának adta uj adományozás czimén a Göncz mező
város határában Bdnyapataka  vizén létezett malmát. —
1459-ben a fenntjelzett Mátyás áldozár megújította 1450· hon 
e zárdának tett adományozását, s azt fördő, és más fekvő 
javak ajándékozásával szaporította; végre c zárda ingatlan 
birtokaihoz tartozott egy Zemplén vármegyei Káros helység
ben létezett birtokrész, melyet 1507-ben Margit, Márk, és 
Ambrus testvérek adtak el a pálos szerzeteseknek 500 arany 
forinton, valamint egy Olcsava folyón állott másik Zsuita 
helység fölötti malom, végre egy Szántón volt szőllő. (U . o. 
1. cs. 5. 6. 9. sz. — 2. cs. — 3. es. 1—3. 4. 5. 8. 9. sz.)

A pálosok másik, szintén sz. Katalinról czimzett, társ 
háza, mint már említettem, a Göncz szomszédságában levő 
liuszka  Abauj vármegyei faluban létezett, ezértpöncz ruszkui 
zárdának neveztetett. E zárda alapítója (talán szintén!. Lajos 
király), és alapíttatása éve ismeretlen; egyébiránt az általa 
szerzett fekvő birtok s kedvezmények a következők valának : 
1388-ban a gönezruszkai pálosok a vilmávyi polgároktól egy 
Vilmány helység területén Ilernád  vizén állott malom felét 
vették meg 150 arany forinton. Ered. — 1411-ben Zsigmond 
király mentesítette a göncz-ruszkai pálos zárda embereit, 
szekereit, és barmait a vám- és adófizetéstől.

Bizonytalan évben Péter mester ruszkai Isyr fia a többi 
között gabnát, sertéseket, és 150 kassai számítás szerinti 
forintot hagyományozott e zárdának, s benne tűzte ki egykori 
sírját, és e végre 100 forintra becsült ezüst serlegét szánta a 
kolostornak. — 1457-ben László, 1461-ben pedig I. Mátyás
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király védlevelet adott e kolostornak s ez utóbbi ugyanakkor 
egy a Hernád folyón létezett malom felét adományozta az 
ottani pálosoknak. — 1482-ben ruszkai Kornis Miklós, és 
László egy Ruszkán létezett telket, egy a Hernád folyón állott 
malom felét, és szántóföldeket ajándékoztak e kolostornak. 
1496-ban béjezei Faber Pál egy Kékeden a Melegvíz nevű pa
takon fölszerelt malom egy részét ajándékozta, 1504-ben 
Alsó-Kékedi András, és Péter egy telket, s egy ott létezett 
malmot adott el a zárdának. ( Acta Conv. de Göncz-Ruszka 
1. cs. 2. 6. sz. — 2. cs. 3. 4. 6. sz. — 3. cs. 1. 2. sz. — 5. cs.
1. sz. — 6. cs. 5. sz.)

Bizonyos azonban, hogy mindakét pálos kolostor, a 
gyászos mohácsi ütközetre következett török pusztítás, és 
hazánkban dúlt belvillongások folytán szétűzetvén a szerze
tesek, végkép elpusztult. A pálosrend tehát e kolostorai még 
megmenthető járulékai, és javai biztosításáról gondoskodván, 
1569-ben a pusztán maradt kolostorok egész Göncz, és Telki
bánya mezővárosok, s Ruszka, Hejcze és Vilmány helységek 
határaiban létezett birtokát, az ugyanott volt malmokkal, és 
szöllökkel együtt P anka  Péternek adta el 900 magyar forin
ton a leleszi káptalan, mint hiteles tanú, jelenlétében. — 
1635-ben pedig Ferdinand király a göncz-ruszkai földúlt, 
Dóczy Ferencznek elzálogosított kolostort gróf Rákóczy Pálnak 
adta zálogba. E kolostor birtoka vala Göncz mezőváros ha
tárában több szöllő, a Fövényes nevű szőllőhegy egy része, s 
a ruszkai szőllőkön kívül egész házhely szántóföldekkel; 
Ihjczén szőllő, és malom ; Kinyisen egy nemes udvarhely, és 
majorsági ház, Alsókékeden egy malomrósz, és rét, Szikszón 
szőllő, Viszolyon egy rét, Abauj vármegyei Szelepkán, és Ke
resztéten több halastó. (N . R . A. 947. cs. 14. sz. — Protoc. 
Paulin. 133. I. — Acta Conv. 1. cs. 20. sz.)

A  göncz-ruszkai perjelek közöl ismeretesek :
1411-ben Benedek (1. cs. 2. sz.) — 1421. Fülöp (2. cs.

2. sz.) — 1487. Ányos (1. cs. 10. sz.) — 1495. Imre (2. cs. 
8. sz.) — 1497. Péter (2. cs. 9. sz.) — 1507. Orbán (3. cs. 
5. sz.) — 1507. 1508. Benedek (2. cs. 12. sz. — 3. cs. 6. sz.) 
— 1532. Vechey Antal (1. cs. 13. sz.)
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7. §.

H R A P K Ó .

Sz. Ágoston remeterendje Szentiélekről nevezett 
perjelsége.

Hrapkó  (hajdan Harapkou) helység, melyben az egykor 
ugyanott volt benczés apátság székhelyén e sz. Ágoston rendi 
remeteperjelség létezett, Eperjes közelében Sáros vármegyé
ben van. E perjelséget 1334 körül gróf Perényi Miklós mester 
alapította, s annak fenntartására Hrapkó  saját Szentkereszt 
nevű helységéből kiszakított falut hagyományozta és adta át 
az általa építtetett sz. Ágoston remeterendi zárdának sz. S i
mon, és Judds apostolok temploma kegyúri jogával, egy ma
lommal, s minden ehhez tartozott járulékkal együtt lelke 
üdvére. Azonban 1351-ben LÖrincz, Vitéz László fia, ezen 
sajátjának bizonyított birtokot elfoglalván, Miklós perjel 
pedig ezen foglalás ellen vádat emelvén, Kont Miklós nádor 
azon bírói végzést hozta, hogy a nevezett alapító Hrapkó 
helység helyett Mochnya Sáros vármegyei helységet tartozzék 
a sz. Ágostonrendi remetéknek átadni, s ez ítélet, az 1361-ben 
kiadott bírói végzés tanúsága szerint, végre is hajtatott. 
( Wagner Dipl. Sáros. 517. I.)

Ezentúl H rapkó  helységnek különféle földesurai való
nak, kiknek egyike hrapkói Bothos György volt, ennek 
fiörökös nélkül történt kimúlása után pedig 1455-ben László 
király Hrapkót Bothos leányainak, Annának Herczeg Pál ne
jének, és Margitnak, bozini G róf György hitvesének adomá
nyozta, 1514. pedig Ulászló király Sirokai László, neopolai 
püspököt, az egri püspök segédpüspökét, ennek öcscsét Já 
nost, és Pált, Konrád öcscse fiát uj adományozás czimen beik
tatta Hrapkó, és Szentkereszt birtokába. (N . E . A. 380. cs. 
29. sz. — Eccl. Cam. irreg.)

Minthogy azonban sz. Ágostonrendje remetéi a gyászos 
mohácsi ütközet következtében Magyarország zilált állapota 
miatt kényszerültek ezen zárdájukat odahagyni, s az egykori
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hrapkói apátság kegyúri jogát bíró Berthold Szaniszló, és 
Márton oltalma alá menekülni, Mochnya helység birtokából 
is kiszoríttattak, miután Mochnya helységet I. Ferdinand 
király, és Pauernfeind Menyhért szepesi kanonok, kit I. Lipót 
király 1696-ban apát Cseh János egri kanonok után, hrapkói 
apáttá nevezett ki, Eperjes városnak adta; Hrapkónak a királyi 
kincstárra szállott birtokrészébe pedig 1691-ben Joanelli József, 
András iktattatott be törvényesen. — Egy másik ugyanott léte
zett birtokrészt illetőleg pedig a királyi kincstár 1762-ben 
Berthold Gergelyt fogta pörbe bizonyos hátralékban maradt 
pénzösszeg kifizetésének elhanyagolása miatt. — Végre a sz. 
Ágoston rendi remeték birtokát a város az ott letelepedett 
jezsuitáknak adta át, ezért a pálosok a budai uj pálos kolos
torban kaptak lakhelyet. — Jelenleg Hrapkón sz. Simon, és 
Judás apostolok emlékezetére szentelt templom létez, mely 
a szentkereszti anyaegyház fiókja. ( Acta Jesuit. Eperj. 1. cs.
13. sz. — 3. cs. 11. 14. sz. — N. B . A. 1043. cs. 29. sz. — 
1139. cs. 34. sz. és Schem. Cleri.)

B. §·

K Ο M L 6  S.

A sz. sír kanonokrendje sz. Keresztről nevezett 
káptalana.

Sáros vármegyében Eperjeshez közel Komlós nevű 
helység fekszik Nagyboldogasszonyról nevezett templommal, 
ennek szomszédságában Hidegkút puszta terül el, ehhez bá
rom óranegyed távolságra más „Keresztes-Komlósa nevű hely
ség áll, melyben 1212. II. Endre király lelke üdvére ajeruzsá- 
lemiszentsír feanono/crenájekáptalanát telepítvénle, ennek fenn
tartására alapítványt tett, s a Hídegkutnak nevezett, de bené
pesített földterületet, Medgyest, és egy, csermelyek által kör
nyezett, erdőt adományozván neki, e kanonokrendet Miklós 
bán újvári főispán által beiktattatta ez alapítványa jogos 
birtokába ; de egyszersmind oly kiváltságot engedményezett
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neki, hogy az ország semmiféle főispánja, vagy bírája se 
merjen e monostor népeitől szabad dénárokat, mértékeket, 
sertéstizedet, főleg Nagykarácsou, Husvét, és sz. István ün
nepein gyiijtetni szokott dénárokat követelni; továbbá adott 
e kanonokrendnek szigetet, földterületet, halászatra alkalmas, 
és más vizet, melyben bárkinek is tilos volt a halászat, és 
vadászat, végre e monostor jobbágyait minden adófizetés alól 
fölmentette. Ezen adományozást 1244-ben IV. Béla király is 
megerősítette. ( Wagner Dipl. Sdros. 510. I.)

Ezen a Lengyelországban keblezett miecbovi prépost- 
ságnak alárendelt monostor eseményeiről, és viszontagságai
ról az egykorú, s későbbi irók csak azon egy biztos adatot 
jegyezték föl, hogy Kakas mester, R icolf gróf fia, Henrik 
testvérével, e kanonokrend prépostjával fölcserél te Lantéi: nevű 
birtokát minden járulékaival együtt, a komlósi monostornak 
II. Endre király által adományoztatott Komiás birtokáért, s 
hogy e cserét 1313-ban I. Károly király is helyben hagyta, 
és megerősítette. (U. o. 5 1 4 .1.) — Jelenleg mindakét Kom- 
lósnak a vallásalap kegyurasága alá tartozó Pósfalva anya
egyházba keblezett fiókegyháza van.

9. §.

S Z E N T  - L Á S Z L Ó .

I. remete sz. Pál rendje zárdája sz. László király  
emlékezetére szentelt kápolnával. '

Az Abanj vármegyében keblezett Közép-Némethi (talán 
a mostani Hidas-Német,hi,) Kassához közel eső völgyben folyó 
Hernád szigetén hajdan létezett sz. László király emlékeze
tére Istennek szentelt kápolnát 1319-ben Egyed, a Buda mel
letti sz. Lörinczröl czimzett pálos kolostor perjele, alapította, 
s építtette kegyes adományokból, s e kápolna számára 
1320-ban Tamás, esztergomi érsek, sz. László király évünne- 
pén egy évi, s 40 napi bücsút engedélyezett. — Ezen kápol
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nában, Gyöngyösy pálos szerzetbeli áldozár leltára szerint, 
sz. László királynak némely, később az Abauj vármegyében 
kcblezett regéczi (jelenleg Begéczlce falu) templomába átszállít - 
tatott ereklyéi is léteztek, s ezek között a sz. király egyik ujjúnak 
csontja, melyet Imre váradi püspök elvesztett a budai Hévíz kül
városban, vagy Szentháromság mezővárosban ; de a fenntjelzett 
Egyed pálos perjel ugyanott megtalált, s néhány pálos szer
zetest telepítvén a följebb jelzett szigetre, ott e sz. László 
kápolnát építtette, melyről azonban, hiteles adatok hiányá
ban, több értesítés nem vala kinyomozható. (Benger, Chron, 
MM. SS. V .fe j. L i l i .  sz. — Acta Conv. egyetlen csomó, s a 
‘pálos rend tiltó iratai közt.)

10. § .

L E L E S Z .

Prémontréi kanonokrendi prépostság szentkereszt
ről nevezett templomával.

Lelesz Zemplény vármegyében keblezett, Zemplin várhoz 
tartozott, s Bodrogköz szigeten Latorcza folyó közelében 
fekvő mezővárost II. Béla király ajándékozta Boleszló váczi 
püspöknek, minthogy ez keresztatyja vala; Boleszló pedig 
azt a III. Béla király által függő aranypecsétes kiváltság- 
levéllel kitüntetett Prémontréi szabályos Kanonokrendnek 
adományozta, melynek ugyanott a Katapán egri püspök 
által Szentkereszt emlékezetére Istennek szentelt templomot, 
és monostort építtetett. Mivel azonban Imre király a bizonyos 
vétségről hamisan vádolt Boleszló püspöktől e kiváltságleve
let visszavette, ugyancsak Boleszló püspök kérelmére II. Endre 
király 1214-ben e kiváltságlevelet megújította, s ez által a 
leleszi egyháznak Gertrud királyné, meggyilkoltatott nejének, 
minthogy holt testének egy része a leleszi templomban temet- 
tetett el, lelke nyugalmáért Istennek fölajánlandó szentmisék 
bemutatása végett, kitűzendő két áldozár eltartására a Várad
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mellett volt M ikm a  puszta felét adómányozta malmokkal, 
halastavakkal, a királyi gyűjtéssel s adóval, és sóval együtt. 
Ezen adományozást Károly király 1334-ben, I. Lajos király 
1342-és 1364-ben szintén megerősítette. ( Kaprinay Hung. 
Dipl. II . 195. — Eccl. Cam. 42. cs. 19. sz.)

Egyébbiránt e prépostsághoz több más Zemplény-, 
Ungh- és Szabolcs vármegyékben keblezett fekvő birtok, 
úgymint: Lelesz, Király-Helmecz, és Nagy-Kapós mezővárosok, 
Pólyán, Csernyö, Kis-Kapós, Jislócz, Lakárt, Trask (most 
puszta), Viszóka, Szalók, Vajdácska, Kanyár helységek, 
Batton, és Agárdon kisebb birtokrészek is tartoztak szőllők- 
kel, pusztákkal, s más kedvezményekkel együtt. A prépost- 
ság fekvő javainak bősége miatt ezek folyvást csiklandozták 
mások rabló vágyát, s az ilyenek erőszakos merényleteit 
Czinár (II. 36.) időszaki rendben bővebben előadván, 
ugyanazon rendhez ragaszkodunk mi is jegyzeteink elsoro
lásában.

Visszaadatván a prépostságnak Imre király által elkob
zott javadalma, a prépostságnak 1302-ben a Lónyai Bake 
családdal kellett Szalok helység miatt pörlekednie; de a pré
postságnak szerencsésen sikerült a B aka  család követeléseit 
meghiúsítania. Azonban Palóczy Mátyás, és Imre sokkal nagyobb 
bajt okoztak 1403-ban a prépostságnak; mert nagybátyjuk 
Domonkos leleszi prépost bolt teste még el sem temettetett; 
már is megtámadták éjjel a monostort, a templom sekrestyé
jéből 8000 aranyat elraboltak, s az ellentállott prémontréiekct 
annyira elverték, hogy P ál őrkanonok meghalt, János perjel 
elmetompulásba esett, mire Helmecz mezővárost a szentség
törő Palóczyak bitorolták. (Cod. Dipl. X . 4. 512. I.) — E 
bitorló Palóczyakról Helmecz a Thurzókra szállott, s Thurzó 
Imre ott tartotta meg roppant fényűzéssel menyegzőjét. — A 
Thurzóktól Helmecz mezőváros Lorántfy Zsuzsannára, öregebb 
Bákóczy György, Erdély fejedelme özvegy birtokába jutott, ki e 
helyet igen kedvelte, s Helmecznek visszaadása után ott kas
télyt, és plébániát építtetett.

Miután azonban Miklós prépost a Chycher nemesek nagy
bátyja, ezeknek engedte át, míg neki tetszeni fogna, Kis-Kapos 
falu jövedelme élvezetét, ezektől Miklósnak a prépostság- 
ban utódja Szaniszló Kis-Kapost visszakövetelte, e követe
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lést a Chycherek oly zokon vették, hogy az 1442-ben e vidé
ken garázdálkodó cseh rablók segítségével a prépost életére 
törtek. — A ruszkai Dobó család után mintegy 1490-ben a 
Magyarország nagy részében garázdálkodó Bebek Ferencz, 
s ennek fia György 1555. a monostort kirabolta, és elfoglalta; 
a családjával együtt ágostai hitvallásra tért Perényi Péter 
pedig csaknem ugyanazon idötájt a leleszi s mindkét kaposi 
templomból a kelyheket, kereszteket, s más ezüst szereket 
elrabolta, az oltárokat, és oltártáblákat összezúzta, a templom 
padolatát fölszaggattattta, födelét lehányatta, sőt, mint a kül
földi írók följegyezték, Zápolya fegyvereseivel töltötte meg, 
s csak három kanonoknak engedvén meg az ott maradást, de 
utóbb ezeket is meggyilkoltatván, három évig tanyázott a 
prépostságban.

A leleszi prépostságnak keletkezte óta dús, és jól rende
zett országos levéltára is vala hiteles jegyzőkönyvekkel együtt; 
de leggazdagabb, számos régészeti emléket tartalmazó magán 
levéltárral is bírt. Azonban e becses irodalmi kincset sem kí
mélték a prépostság birtokainak gálád bitorlói, kik közöl 
legelőbb is a Palóczyak 1403-ban a prépostságnak II. András 
király által megűjittatott eredeti alapítványokmányát, számos 
más nagy értékű iratokkal együtt, elrabolták és szétszórták. 
Ezért I. Ferdinand király megengedte II. János prépostnak 
(1526 — 1547.), hogy a monostort, a levéltár biztosítása végett, 
fallal,' és sánczokkal keríthesse be, és erősittethesse meg. — 
Mivel pedig az akkortájt Leleszen létezett kanonokok száma 
csekély, a hitelesítő kiküldetések, és a káptalan teendői vég
zéséivé elégtelen volt, 1559-ben Ágoston, az utolsó szabályo
zott kanonokrendi prépost hivatalkodása folytán, azon végzés 
hozatott, hogy a prépost a monostorban legalább is öt sza
bályozott kanonokot, s ha ennyit nem találna, a monostorban 
lakni köteles, és hivatalos eskü által lekötött áldozárt tartoz
zék tartani. — Egyébbiránt a káptalan által nem eszközölhe
tett hiteles kiadások hiányának valóságos oka az volt, hogy 
egész 1567-ig· Schwendi Lázár császári főkapitány a monostor 
birtoka egy részét Nagymihályi Sándornak, a másikat Vértkey 
Ferencznek, és Panka  Péternek zálogosította el, jóllehet e 
monostor káptalana még ezután is mintegy fél századig egy
házi személyekből állott, míg Bocskay által el nem űzettek,
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s a levéltár őrizetétől meg nem fosztattak; mert ezentúl a hi
telesítési foglalkozást „Okiratok vizsgálói“ czimen két világi 
rendű nemes, a jegyző, és írnok végezte, kiket e minőségben 
II. Mátyás király is megerősített, 1608-ban kelt rendeletében. 
Visszavette ugyan 1610-ben Habardi László prépost az or
szágos levéltárt világi kezekből; de 1619-ben az ismét vilá
giakra bízatott szintén „Vizsgálók“ czimmel Bethlen Gábor által, 
ki elfoglalván Kassát, a szepesi, jászóvári, leleszi, és egri orszá
gos levéltárak gondozását világiakra bízta; 1655-ben mindaz- 
által, ügy látszik, ismét visszaadatott e levéltárak gondozása 
az egyáziaknak.

A leleszi egyháznak, tulajdonképp a királyokat illető, 
véd- és kegyúri joga olykor másoknak is adományoztatott. 
Sőt már IV. Béla 1252-ben azt néhai Miklós bán fiának And
rásnak adományozta, ki Sóvári György grófnak, a Sós család 
ősapjának atyja vala. 1289-ben László király azt az apátok 
botrányos kihágásai miatt, Simon Uhui gróf fia fiainak István 
és Pál mestereknek adományozta. 1441-ben Ulászló király 
Chapi Imre, a királyi udvar testőre fiának az Ákus  nemesek, s 
általa az ő, és Zechi, Zrithe, Zerdahelyi, Agótzi, és Sóvári Sós 
családok törvényes utódainak visszaadta, vagyis uj adomá
nyozás czimen szentesítette a leleszi egyház kegyúri jogát. 
II. Ulászló király végre e jogot Palóczy Antalnak, és Mihály 
mester királyi pohárnoknak adományozta. ( Katona, Hist. 
Őrit. VI. 1 7 2 .-  Cod. D ipl.V . 3. 487. I. -  Mus. Nation. MM. 
SS. Iit. Procer. 189. sz. — Eccl. Cam. 42. cs. 20. sz.)

Balázs, és Péter prépostok (1342—1347.), kieszközöl
vén I. Lajos királynál ős alapítvány okmányuk megerősitteté- 
sét, és Lelesz mezőváros számára évenkint két, úgymint: 
Szentkereszt föltaláltatása, és felmagasztaltatása éviinnepén 
tartható országos vásár kiváltságát, ugyanezen királytól 
1370-ben oly Rendeletet is kaptak, hogy a kihágást elkövető 
szerzetesek egyik monostorból a másikba ne menekülhesse
nek a büntetéstőli félelemből, hanem ott bűnhődjenek, hol a 
vétséget elkövették. De Zsigmond király is fölhatalmazta 
1390-ben Domonkos prépostot, hogy a kevesbbé alkalmas, 
vagy a rend vagyonát pazarló elüljárókat megbüntethesse, s 
helyettük más alkalmasabb egyéneket rendelhessen, és ter
jeszthessen föl a királynak. 1405 körül Chicheri Miklós Lelő
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szén, a király helybenhagyásával, Szentlélelcröl nevezett sze- 
gónyápoldát alapitott, és Vizkereszt ünnepére vásártarthatási 
szabadalmat eszközlött ki. Végre 1491-ben az Osl nemzetség
ből származott Ostffy Miklós prépost tiltakozott B álint nagy
váradi püspök ellen, ki Magyarországból & premontrei rendet 
ki akarta küszöbölni, s helyette a cziszterczita rendet törekvék 
hazánkban meghonosítani. ( Czinár. II. 36. I.)

Valamint a többi magyarországi prépostságokat, ügy a 
leleszit is sokféle baj, és viszontagság érte. Mert jóllehet a 
mohácsi vész után nem esett annyira, mint a többi, a török 
betörés vonalába, mindazáltal a Bocskay-, és Bethlen-féle föl
kelések folytán sok erőszakoskodást kellett tűrnie, minthogy 
mind Bocskay, mind Bethlen párthívei fekvő javait, s jöve
delmeit elsajátították maguknak. — A majdnem fél századig 
monostorukból kiszór!ttatott, és több helyre menekült rendta
gokat végre Schöllinger Ferencz, perneki prépost szállította 
vissza hazájukba, s legelőbb is 1697-ben az özvegy Lorántfy 
Zsuzsannával a Palóczyakra, ezekről II. Rdkóczy Ferenczre 
szállott Király-IIelme.cz mezővárost váltotta ki Iiákóczy Fe 
rencztől 18,000 forinton. 1699-ben magát a prépostságot vette 
vissza legutóbbi birtokosától Benkovics Ágoston nagyváradi 
püspöktől, Lipót király helybenhagyásával, s azt előbb a 
boroszlói káptalannak, végre a lucei apátságnak adta át. 
Ezentűl prépostsági helyettes kormányzók igazgatták II. 
József császár trónra léptéig a leleszi prépostságot, kik azt 
helyre állították, és tetemesen javították. II. József császár a 
prépostságot 1787. föloszlatta; de I. Ferencz király 1802-ben 
helyreállította, és a jászai prépostsággal egyesítette; azóta 
mindakét prépostság, mint egyesített prépostság, létez. (U. o.)

A leleszi prépostok névsora.

1290—1270. Estorás János. ( Czinár. II. 40. I.)
1290. — Benedek. (Schwartner. Dipl. 348.)
1330. — Jakab. (Jerney. Tört. tár. II. 102.)
1333. 1334. Balázs. (Cod. Dipl. V il i .  3. r. 731. és

7. r. 251.)
1342. — Péter, Lajos király káplánja. (Eccl. Cam.

42. cs. 19. sz.)
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1344. 1347. B alázs, Erzsébet királyné káplánja. 
(Cod. Dipl. IX . 1. r. 245. 563. -  Eccl. Cam. 19. cs.
6. sz.)

1364. 1370. 1371. János. (Cod. Dipl. IX . 4. 264. I. -  
Schmitth. Episc. Agr. I. 327. I.)

1379. Domonkos. (Schwartn. az i. h. 376. I.)
1387. 89. 90. 99. 1406. Paláczy Domonkos, dankusi 

pUspök, prépost, és az egész rend örökös kórmányzója. ( Cod. 
Dipl. X . 1. 388. 526. II. — 2. 685. I. — 4. 512. I.)

1405. 1411. 1421. 1424. 1429. 1433. Chicheri Miklós. 
(N . R . A. 40. cs. 40. sz. — Eccl. Cam. 54. cs. 3. sz. — Cod. 
Dipl. X . 5. 230. I. -  6. 423. 626. II. -  7. 111. 497. II.) 

1423. László. (Cod. JM.pl. X . 6. 566. I.)
1454. 1468. (Balázs. (Act, Paulin. Lád. 8. cs. 5. sz. — 

Eccl. Cam. 46. cs. 15. sz.)
1485. Szastfy Miklós. (Acta Paul. Bereg. 1. cs. 4. sz.) 
1491. Osl nemzetségi, Ostffynak nevezett Miklós gróf. 

( Czinár. az. i. h.)
1502. Kornis Benedek, váczi kanonok, később prépost

sági kormányzó. (U . o.)
1526. János, a királyi alkorlátnoka, és titoknoka.

(U . o.)
1531. Illés, előbb csornai prépost. (U. o.)
1544. 1546. János. (N . R . A. 1692. cs. 11. sz. — Acta 

Paul. Bereg. 1. cs. 8. sz.)
1549. 1558. Bódy György. (Ung. Magaz. II. 163. — 

Péterf. Cone. II .)
1556. Draskovics György, később pozsonyi prépost. 

( Szvorényi az i. h. 219. I.)
1567. A prépostság üres volt. (Eccl. Cam. 42. cs.

19. sz. c. d .)
1573. 1580. Meleg Boldizsár, Csanádi püspök. (Schmitth. 

Ep. Agr. III . 127. I.)
1608. 1613. Habardy László. (U .o . 164. — Eccl. Cam.) 
1622. 1630. 1633. Telekessy István. (Szvorényi, és 

Eccl. Cam.)
1658. 1660. 1663. Somogyi Ferencz. (N. R. A . 265. cs. 

38. 39. sz. — Acta publ. 47. cs. 113. sz.)
1675 előtt Vaskovich István. (Eccl. Cam. irreg.)
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1697. 1699. Benkovich Ágoston váradi püspök. (Eccl. 
Cam. 42. cs. 16. sz., és praeposituralia közt.)

1700. Schöllinger Ferencz, perneki apát. (U. o.)
1700. Károly lucei sz. Vinczéről nevezett apát. (U . o.) 
1710. 1712. Tahy Károly, lucei fogadalmas prémontréi 

kanonok, a prépostság kormányzója. (U. o. és Acta Dombi. 
Vac. 1. cs. 2. sz.)

H . §■

Μ I S L Y E.

Sz. Miklós püspök-, s hitvallóról nevezett pró- 
montréi prépostság.

Abaúj vármegyében jelenleg is Kassa közelében két, 
úgymint: Alsó- és Felsö-Mislye nevű helység létez. Alsó-Mis- 
lyén egykor a XIII. század vége felé az Aba nemzetségből 
származott Lapispataky (máskép Somosy) család alapította 
prémontréi prépostság állott sz Miklós püspök-, s hitvallóról 
nevezett templommal. — E prépostság és templom kegy- és 
véduri jogát 1435-ben Zsigmond király adományozta a La- 
pispataki családnak, s egyszersmind helyben hagyta an
nak Lapispataki Márton pozsonyi várnagy által történt 
javadalmaztatását Alsó- és Felsö-Mislye, Balogd, Olcsva 
(Abaujban), Bor oszló, és Janó  egész helységek, Mérk (Sáros
megyei falu) fele birtokával. Azonban a kegy- és véduri jogot
1486-ban Mátyás király Zbugja István, és Lapispataki István
tól visszavette s ellenök a mislyei prépostnak védlevelet adott. 
( Cod. Dipl. X . 7. 642. I. — N . 11. A . 1551. cs. 97. I. — 
1066. cs. 6. I. — Acta Jes. Cassov. 7. cs.)

E prépostságot, mely az egri püspök egyházi jogható
sága alá tartozván, ennek tartozott tizedet adni, az egri püs
pök 1564-ben a tizedszolgáltatás alól azon föltétel alatt men
tette föl, hogy az egri várnak, ősi szokás szerint, évenkint két 
szinezüst girát, és 16 magyar forintot fizessen. — 1573-ban 
Miksa király ezen 15,000 forint fejében Kátay Ferentzre írt
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prépostságot, zálog czimen oly kikötéssel adományozta Bor
nemissza György váradí püspöknek, hogy a prépostság fekvő 
birtokait világi kezekből visszaszerezvén, egyházi férfiak által 
kormányoztassa; az isteni tisztelet, és zsolozsma benne el ne 
lianyagoltassék ; a nevezett Kátaynak sz. Miklós ünnepéig az 
egész pénzösszeget, mely az általa ő Felségének kölcsön adott 
5000 magyar forinttal együtt 10,633 forintra rúg, kifizetvén,, 
a prépostság fekvő javait bírhassa, és örököseire is hagyo
mányozhassa. Miután pedig ugyanezen püspök ezen összeg- 
felét 531672 ftot visszatérített, azt rendelte a király, hogy az 
összeg másik feléből 10 egymásra következő évben 500 ma
gyar forint évenkint vonassék le, s a püspök o határidő le
telte után, a királynak adja vissza e fekvő javakat, ki a püs
pököt, vagy annak örököseit védeni fogja megtámadói ellen. 
Hogy e kiváltás időjártával csakugyan megtörtént, tanúsítja 
Rudolf király végzése, melynek tartalmánál fogva a prépost
ság ismét Kátay Ferencz birtokába került, s 15,000 frt, és ez 
összeghez toldott 5000 frt, tehát összesen 20,000 frt fejében, 
melyet egyrészt készpénzben, más részt élelmi szerekben kel
lett lefizetnie, ismét az ő nevére Íratott át. (B ed . Cam. inter 
praepositivralia. — N. R. A. 1064. cs. 43. sz. — 1066. cs. 
6. sz.)

A prépostság fekvő javai részletes elidegenítései közöl 
a következők említhetők : 1615-ben cseye-kátai Kátay István 
Olcsva falut 2100 forinton Hofman  Györgynek adta el. — 
1636-ban Cseh János, egri kanonok, és sz. Péterről nevezett 
tapolczai apát, kinek II. Ferdinand király 1633-ban adomá
nyozta a mislyei prépostságot birtokaival együtt, Borosdó 
vagy Brestov, és Janó  helységeket Losy Imre egri püspöknek 
adta át 9000 forintért a prépostság 26,666 forintnyi összeg 
erejéig világi birtokosok, leginkább a Kátayak kezében levő 
birtokai fejében; Losy Imre püspök pedig ugyanezen helysé
geket a fenntjelzett összegért Meszty Györgynek adta zálogba. 
(U . o. 1257. cs. 48. sz.)

Végre a mislyei prépostság, mely Jerney (Történeti tár 
II. köt. 64. I.) állítása szerint hajdan hiteles hely volt, a XVI. 
század folytán hazánkban dúlt belviszályok alatt idegen, kivált 
világi kezekbe jutott fekvő javai vissza váltatván, III. Ferdi
nand 1643-ban a prépostságot a II. Rákóczy Ferencz által
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elfoglalt, de 1706-ban tőle visszavett fekvő birtokaival együtt 
a Kassára telepített jezsuiták társodájának adományozta; 
II. József császár pedig, a jezsuitákat föloszlatván, a tanul
mányi alaphoz csatolta. ( Acta Jesuit. Cassem. 6. cs. 8. sz.)

A regi okmányokból kideríthető mislyei prépostok név
sora a következő:

1289. 1297. 1300. Mihály mester (Cod. Dipl. V. 3. r. 
473. I. VI. 2. 106. I. N. R. A . 1533. cs. 44. sz.); — 1330. 
Péter. (U. ο. V III. 3. 506. I . ) ; -  1393. Miklós. (N . R. A . 
1544. cs. 1 8 .1.); — 1435. Demjény. (Cod. Pipi. X . 7. 6 4 6 .I.); 
— 1564. 1566. Szerdahelyi Máté. (Reel. Cam. praepos.) ; — 
1633. 1637. Cheh János, egri kanonok. (.Eccl. Cam. 39. cs.
17. sz. — N. R. A. 1666. cs. 6. sz. — 1734. cs. 30. sz.) ; — 
1648. Jászberényi Tamás jezsuita. (Szvorényi); — 1659. 1668. 
Topos Ferencz. (N . R . A. 1066. cs. 6. s z .) ; — 1663. 1664. 
Gribóczy Mihály jezsuita. (Eccl. Cam. 39 cs. 18. sz. — N. 
R. A. 1066. cs. 6. s z .) ; — 1707. Szakmáry János. (U. o .) ; — 
1712. Szerdahelyi Gábor, egyszersmind a kassai jezsuita tár- 
soda igazgatója. (U . o .)

12. § .

R E G É C Z .

I. remete sz. Pál rendje társháza sz. Fülöp, és
Jakab apostolokról nevezett templomával.

 ̂*
Regécz Abaujvár vármegyében keblezett várát Zsigmond 

király járulékaival együtt Debrfíi István hűtlenség! vétsége 
miatt Györgynek, Ráczország uralkodójának, adományozta, s 
e várnak várnagyáül 1497-ben Mihály fordul elő, 1557-ben 
és 1558-bnn Alaghy János volt parancsnoka; 1590-ben Rá- 
kóczy Zsigmond említtetik főkapitányául. — Regécz várhoz 
tartozott Ragach (vagy Regéczke)  majorság, jelenleg Fonynak 
fiókegyháza, Telkibányától körülbelül egy óra járásnyira. — 
Regécze határában egykor I. remete sz. Pál szerzeteseinek 
létezett valószínűleg a XIV. század elején, bizonytalan, ki 
által, alapíttatott kolostora, sz. Fülöp, és Jakab, mások sze-

KUPP. EGYH. INTÉZ. — II. 20
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rint sz. Katalin emlékezetére Istennek szentelt kápolnával, 
melynek számára 1301- és 1311-ben búcsú engedélyeztetett. 
(Szirmay Notit. Topogr. polit 73. 136. 160. U. — Act. Conv. 
1. cs. 1. sz.)

E kolostor szerzetesei többféle fekvő javakkal bírtak ; 
igy sajátjuk vala Golop, Abauj vármegyei Horváthi nevű 
helységben egy nemes udvarhely szőllővel és malommal, 
Zemplén vármegyei Tolcsva helységben egy jobbágytelek 
szőllővel, és malommal, Abauj vármegyei Vilmány- és Kis- 
Vilmdnyban egy birtokrész. — 1384-ben Erzsébet királyné a 
regéczi pálosoknak védlevelet adott a kolostornak a vár terü
letén volt szőlleire nézve, minden kilenczed, vagy élelmi adó
követelés ellen. — Zsigmond király is adott nekik 1411- és 
1412-ben védlevelet minden akár a szerzetesek, akár a tem
plomukba zarándokló szekereiktől, árúiktól, lovaiktól, és 
élelmi szereiktől fizetendő vámkövetelés ellen. — 1438-ban 
Upor István a kolostornak ajándékozott egy Tolcsva Cheteber 
nevű szőllőhegyén létezett szőllőt, ugyanott egy a Kutpataka 
nevű csermely mellett volt jobbágy telket két szántás alá való 
földdel együtt, és egy a Tolcsva csermelyen volt malmot; — 
1465-ben Zápolya Imre a regéczi pálosokuak Horváth falu
ban szabad udvarhelyet adott, s annak lakóit minden bérfize
téstől mentesítette. Ezeu adománylevelet Zápolya János is 
megerősítette 1509-ben. — 1466-ban Liszkay Szilva Péter e 
remetéknek a Tolcsva vizén Regécz vára fölött egy malmot 
adományozott. — 1468-ban Dyáki Simon Horváthi faluban ne
gyedrész malmot adott el nekik 9 arany forinton. — Végre 
1510-ben László, néhai Rátki Benedeknek fia, ottani birtok- 
részét örökös alamizsna fejében a pálosoknak adományozta.

Hazánk gyászos napjai közben e kolostort is sokféle 
viszontagság érvén, és az Serédy Gáspár, s az Alaghiak rabló 
vágyát ingerelvén, sok kárt vallott ingó, és ingatlan javaiban. 
Mert 1526 ban János, a pálos rend vezérfőnöke, a kolostor
nak Abauj vármegyei Viszoly határában Korlátfalva cserme
lyen állott, de elpusztult malmát Erney Bálintnak 20 forint 
jó pénzen eladván, 1547-ben kényszerültek a szerzetesek 
Serédy Gáspárt a kolostor, és Horváthiban volt majorságuk 
elfoglalása, s fölgyújtása, 1560-ban pedig Alaghy Jánost a 
Horváthi falu határában Hernád vizen volt malmuk, házuk, és
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nemes udvarhelyük bitorlása miatt a királyi Tábla által meg
idéztetni, mig végre 1614-ben egy, báró Alaghy Menyhérttel 
kötött egyezkedés értelmében, Alaghy Menyhért megígérte, 
hogy a kolostort és templomot helyre állítja, s egészen újra 
építteti; miután pedig Alaghy Menyhért 1636-ban 400 frtot 
lefizetett, a pálosoknak visszatérittetni kellett Barátokfölde 
nevű szántóföldekre, a „Barátok rétje“ nevű kaszálókra, ma
lomra, jobbágytelekre, és szőllőre vonatkozó fölmentési ok
mány adatott 'ki. (U . o. 1. cs. 8. sz. — 3. cs. 6. 9. 10. sz. — 
4. cs. 4. sz.J

Csak ennyit födözhettem föl a regéczi pálos kolostorról 
a királyi kincstár levéltárában a pálos szerzet abban őrzött 
irományai közt; ellenben a kolostor megszűntének semmi 
nyomára sem akadtam, mely azonban mindenesetre az elége
detlenek által gerjesztett vallásos viszálkodások folytán kö
vetkezett be.

13. §.

S Á R O S .

Sz. Ágoston remete rendje, sz. Szaniszló püspök- 
vértannról nevezet perjelsége.

A Sáros vármegyei Eperjestől három óranegyednyire 
Torisza folyó partján Sáros vár alatt, melytől a vármegye 
nevétt kapta, elterülő Nagysáros mezővárosban hajdan sz. 
Ágoston remeterendjének sz. Szaniszlóról nevezett perjelsége 
létezett. E helyen némely írók állítása szerint II. Béla király 
is tartózkodott, sőt, mint Bél írja, Sáros várát építtette. — 
De a perjelség alapítójáról, keletkeztéről, viszontagságairól, 
s megszűnte koráról semmi bizonyos adat sem födözhető föl'; 
annyi azonban bizonyos, hogy IV. László király 1274-ben e 
perjelségnek egy kertet, Tubel várban egy telket, kaszálót, 
évenkint 50 kalangya gabonát, s a királyi heréből ugyanannyi 
kalangyát ajándékozott, s ez adományozást 1329-ben I. Károly, 
1365-ben I. Lajos király is megerősítette. — 1345-ben Miklós 
nádor barátságosan kiegyenlítette a Tarczay család bírta

20*
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Vörösalma helység, és sz. Ágoston rendje remetéinek bizo
nyos földterülete határai miatt fölmerült port: a remeték pe
dig Tarczai Miklósnak 1514-ben bizonyos Újfalu, és Vörös
alma közt volt földrészüket ajándékozták. (Wagner D ifi. 
Sáros 514. 621. 546. I.)

Ezen zárda perjelei valának: 1330-ban János; — 
1350-ben Miklós; — 1514-ben Barnabás; —- 1528-ban Máté. 
(U . o. 550. II. — Anal. Scepus. I. 128.)

Sáros mezőváros plébániatemploma sz. Jakab  apostol 
emlékezetére van szentelve, s a mostani templom már 1200-ban 
létezett. E templom Ipolyi nevű 1262-ben kineveztetett ple- 
bánusát, ki V. István király nejének káplánja vala, az egri 
püspök Lambert fölmentette a főesperes joghatósága alól. A 
plébánia kegy- és védura a király  vala, ezért a plebánusok 
szedték az 1293-ban nekik utalványozott tizedet. — Jelenleg 
Nagysároson e plébániatemplomon kivtil sz. Kinga emlékeze
tére szentelt nyilvános, a temetőben pedig sz. Erzsébetről 
nevezett kápolna van. ( Dipl. Sáros. 460. I. — Sehern. Cleri.)

E mezőváros háborús időkben osztozott a vár bajaiban. 
Mert valamint I. Lajos király Eperjes megerősítése, úgy Miksa 
király Sáros vára helyreállíttatása végett Eperjes, Sáros, és 
Szeben városok lakóira bizonyos gyűjtést rótt, jelesül a sáro- 
siakatr e végre szükséges faszállitásra szorította; Erzsébet 
királyné 1370-ben hivatalnokainak megparancsolta, bogy a 
barátok által szedett bor- és más dologtól semmi adót se kö
veteljenek; Zsigmond király pedig 1399-ben meghagyta a 
sárosiaknak, hogy a király és királyné beszállásakor fizet
tetni szokott adományokat továbbra is szolgáltassák ki. ( Dipl. 
Sáros. 89. 218. 451. II. —  N. 11. A . 1541. cs. 9. sz.)

1546-ban Sáros vár kapitánya Wernher György vala, ki 
Szedérkerte Sáros vármegyei, néhai Dobra Péter örököseitől 
400 forinton kiváltatott s az ő nevére íratott falu törvényes 
birtokába beiktattatott; Sáros vára pedig Szadvára fekvő 
birtokkal együtt, melyet Kudolf király néhai Csáky Istvánnak 
adott zálogba 192,494 magyar forint fejében, előbb a Rákóczy 
család birtoka vala, ezután Rákóczy Zsigmond, és Pál által 
átiratás révén visszaköveteltetett, míg végre a sárosi urada
lom a többi szomszéd uradalmakkal együtt az Aspremont
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grófok birtokába jutott. (N . R . A. 10. cs. 74. sz. — 4L  
cs. 8. sz.)

Nagysáros mezővárosnak népes országos vásárai, kasté
lyai, nemes udvarhelyei, sőt Eperjes, és Szeben városok ki
váltságaihoz hasonló szabadalmai valának. 1660-ban e mező
városban igen magas, a hatalmas hegyen volt 15 öl magas, 8 
öl széles fal kerítette várral, s kúttal birt erőddel együtt meg
rongált torony is létezett. E várban fogatván el éjjel, és hur- 
czoltatván rabságba az utolsó Rákóczy, Lengyelországba me
nekült fogságából. (Korabinszky.)

14. §.

S Á R O S P A T A K

mezőváros az egykor ott létezett szerzetes rendek 
zárdáival együtt.

A Zemplén vármegyében Tokaj fölött 3 órányira fekvő 
Sárospatak mezőváros két a Bodrog folyó jobb és bal partján 
elterülő, egymással összecsatolt, Sáros- Nagy- és Kis-Patak, 
hajdan Potok- és Rettel-Potokának nevezett mezővárosból ala
kult. Mert, mint Béla király névtelen jegyzője írja, Rettel, 
Oluptulma atyja, Árpád vezér egyik alvezére volt e hely 
birtokosa, s alkalmasint a vár alapítója i s ; ezért utódai ma
radtak egész I. Endre király koráig e vár urai; Endre király 
azonban 1050-ben elcserélvén velők Sárospatakot, nejével 
együtt ott lakott.

1201-ben Imre király a potoki gyarmatosokat saját 
prépostjok joghatósága alá rendelte, s megengedte, hogy a ki
rály udvarbirája ítélhessen fölöttük; 1212-ben Sárospatakon 
született II. Endre király ott tartózkodása közben a király 
leánya sz. Erzsébet; ugyanott lakott 1262-ben az ifjabb király 
V. István, ki a vár éjszaki (Vöröstoronynak nevezett) tornyát 
építtette, s Mihály grófnak, Ubul fiának ajándékozta; 1291-ben 
pedig III. Endre király elismerte, hogy György mester, Simon
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fia, magát a király kegyelmére bízván, Potok királyi vár
kastélyt átadta. Ugyanazon Simon 1321-ben e várkastélyt 
I. Károly királylyal elcserélte Purustyan (?) várkastélyért. 
(P ray Annál. 1. könyv. — Wagner MM. SS. I. 310. — Szir- 
may Not. hist. Comit. Zempl. — Katona Hist. Crit. 4.1074. ll.)

I. Károly király alatt P atak  a király, 1366-ban pedig a 
királyné városának neveztetett; de miután Zsigmond király 
1390-ben e várost Perényi Miklósnak adományozta, Perényi 
Zsigmond pedig 1411-ben a Debröi István pártjához szegő
dött lázadókat P aták  közelében szétverte, a Perényiek fiága 
magvaszakadtéval Nagypatak Zsigmond királyra szállott, ki 
e várost a többi királyi városok sorába iktatta; 1436-ban 
azonban elzálogosítván azt Palóczy György esztergomi érsek
nek, Palóczy Mátéra, az ország nádorára, íratta á t; 1440-ben 
a hussziták foglalták el Patak várát; de 1459-ben kifizettek 
belőle; végre a paraszt keresztesek lázadásának elnyomása 
után 1516-ban Perényi Péter foglalta el P atak  várát, s annak 
birtokában őt mind I. Ferdinand, mind Zápolya János király 
megerősítette. (Szirmay az i. h. — P ray Annál. 2. 343. I. —· 
Kaprinay Hist. Dipl. 2. 203. 1. — Istvánffy 9. k.)

Luther tanainak 1530-ban történt elterjedése, s ennek 
következtében a szerzeteseknek Patakról! kifizetése után 
1550 ben a Dobók pörlekedtek a Perényiekkel Sárospatak 
birtoka fölött, ezért Perényi Gábor Dobó Istvánt börtönbe 
záratta, ennek öcscsét Domonkost pedig lánczra fftzötten Kon- 
stantinápolyba küldte. De Perényi Gábor 1558-ban kiszorit- 
tatván Patakról, a vár királyi várőrséggel erősittetett ,meg, 
mialatt a pataki uradalmat tatárok rabolták ki. Végre Perényi 
Gábor, valamint a Dobók magvaszakadtéval is , a sárospataki 
uradalom a királyi kincstárra szállott. Erre a királyi kincstár 
1608-ban Sárospatakot Lorántffy Mihálynak adta el, 1610-ben 
pedig az egész uradalom Thurzó György nádornak adatott 
át, 1617-ben annak birtokába Rákóczy György lépett nejével, 
Lorántffy Zsuzsannával, s ez uradalom birtokában III. Fer
dinand király által is megerősíttetett 1647-ben. — Ugyanott 
tartotta 1660-ban lakodalmát Rákóczy Ferencz Zrínyi Honá
val. (Istvánffy 20. 23. k. — Szirmay az i. h. 255. 341. és 
475. §§.)

áz ennyire ingadozó viszonyokat még in kább megza-
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várták a Patakon lábra kapott uj eretnek tan terjedésével 
az eretnekek és katholikusok közt egy egész századon tül, 
majd az egyik, majd a másik rész fölülkerekedésével elhúzó
dott belviszályok. Mert jóllehet e bajok elhárítására 1668-ban 
a várba jezsuiták telepíttettek; a reformátusok iskolái, s 
tanárai pedig a mezővárosra szoríttattak, sőt midőn német 
helyőrség helyeztetett 1671-ben a várba, a reformátusok col- 
legiumát is elfoglalták a jezsuiták, mégis 1682-ben a pataki 
iskola és a várfalaival szomszéd templom ismét visszaada
tott a reformátusoknak; a jezsuiták pedig Szathmárra tá
voztak el.

1686-ban ismét az ágostai hitvallásuak a várbeli tem
plomból- kiszoríttattak, a reformátusoknak pedig iskolájuk 
elkoboztatván, a szabad vallásgyakorlat is megtiltatott. — 
Azonban Tokay Ferencz 1697-ben a várat elfoglalván, s a 
katonaőrséget Sturman alkormányzóval , és báró Vécsey 
Sándorral együtt meggyilkolván, P atak  1701-ben a fölkelés 
vezérétől, II. Rákóczy Ferencztől elfoglaltatott, és a királyi 
kincstár számára elkoboztatotf; a várost pedig még I. Lipót 
király lerontatta. 1705-ben Rákóczy az iskolát a templommal, 
és plébániával együtt ismét a reformátusoknak adta át, míg 
végre 1714-ben a várbeli templom a plébániával együtt a 
katholikusoknak adatott vissza; a reformátusok pedig a me
zővárosban volt templomuk, és iskoláik birtokában megerő- 
sittettek. (Szirmay 189—199. II.)

Miksa király 1572-ben Sárospatak mezővárosnak, és 
Kispatak külvárosnak a következő szabadalmakat engedmé
nyezte : az egész országban élvezhető vámmentességet; szabad 
lbiróválasztást; csak a választott bíró a tiszttartó előtt tegye 
e a bírói esküt; továbbá piaczbirót, pallósjogot, a fölség- 
sértés, honárulás, és gyújtogatás vétségei kivételével; szabad 
borméróst egész éven át, csak 18 hordó tartatott fenn, melyet 
három kitűzött időszakban az uradalom mér ki. — Ezen sza
badalmakon kívül megengedte, hogy élelmiszereket s árúkat 
szabadon szállíthassanak a városba, a kilenczed és tized be
szolgáltatása után bort, gabonát, s más egyébb termesztmé- 
nyeiket szabadon árulhassák, reggeli 10 óra előtt azonban az 
elővásárlás tilos legyen; a mezővárosban nem lakó, vagy a 
közterheket nem viselő vidékiek bort mérni, vagy kereske
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dést űzni ne merjenek; a városban lakó nemesek, a városbiró 
hatósága alá tartozzanak s a közteherviselésben a többi 
lakosokkal egyiránt osztozzanak, a kézművesek testületekre, és 
czéhekre osztassanak fö l; a mezőváros hiteles pecsetet hasz
nálhasson ; az egyházszolgáknak Perényi Gábor által korlá
tozott illetékei továbbra is kiszolgáltassanak; végre a Perényiek 
alatt becsúszott visszaélések, a kilenczed, és tizedszedés kivé
telével, megmaradjanak, s a birtokszerzést, vagy eladást min
den lakos szabadon űzhesse.

II. Ferdinand király 1634-ben Sárospatak mezőváros 
lakosainak évenkiut 4 országos vásár tarthatási jogot enge
délyezett, és pedig sz Gedeon (30-dik martinsra eső) évnap
ján, Exaudi (hüsvét után VI) vasárnap, sz. László király 
(junius 28-kára eső) évünnepén, és sz. Gebhard (augusztus 
27-dikre eső) évnapján. (U. o. 219. 220. II.)

1720-ban III. Károly király a p a ta k i uradalmat Nagy- 
és Kispatak s Ujhely mezővárosokkal, és a többi helysé
gekkel, valamint a pallós- és egyházi véd- és kegyúri joggal 
együtt falkensteini Trautzon Lipót, Donát herczegnek, királyi 
főudvarmesternek, ajándékozta, s megengedte neki, hogy a 
P atak  várhoz tartozó, de időközben elidegenittetett fekvő 
javakat visszaszerezhesse.

1731-ben Sw'os-Patakon szeg-ény-ápolda alapíttatott, s 
annak, valamint a plébániának gondozása is a jezsuitákra 
bízatott. 1780-ban a Trautzon család'fiörökös nélkül halván 
el, a pataki uradalom a királyi kincstárra szállott, végre 
1786-ban II. József császár a mezőváros déli részét Józsefi’alva 
néven német gyarmatosoknak engedte át. (U . o. 119. 200. II.)

Az erős alkatú pataki várát Perényi Péter bástyákkal, 
és sánczokkal keríttette be s e munkálatokat 1451-ben vé
gezte el. A várerőditményck legkitünőbbike a már említett
V. István király építtette 5 emeletes magosságú 3 öl vastag fal
ból álló vöröstorony, melynek csúcsát 4 kis torony ékesítette, 
s ezekben tartattak a Rdkóczy család kincsei. A várkapitányai 
valának: 1229-ben Zuga várnagy, 1300-ban György Simon, 
szabolcsi főispán fia, várnagy; 1548-ban Végh Ambrus, a 
vár kórmányzója; 1681-ben báró Szaponara Fülöp; 1671-ben 
gróf Staremberg. (U . o. 201. 202.)

A várban látható plébánia templomot a Palóczyak épít
tették ; a plébánia kér. sz. János emlékezetére alapíttatott s
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a megyes püspök egyházi' joghatósága alól kivétetvén, egye
dül az esztergomi érseknek tartozott egyházi ügyekben enge
delmeskedni. — A plébániatemplomban nyugosznak Perényi 
Péter, és Gábor, s ennek neje Ország Ilona; Palóczy Mihály, 
cs Antal; Dúló  István, és Ferencz ; Lorántffy Zsuzsanna, Bá- 
köczy György, és Zsigmond, Henrika Frigyes nádor leánya, 
Zekely Klára, és Borbála. — A sárospataki plebánusok közöl 
ismertesek: Imre király korában János prépost; 1366-ban 
Sándor, 1526-ban Ráskay  Mihály prépost, 1503-ban György 
bodoni püspök; 1790-ben Györky István, sághi prépost; 
1803-ban Kovalik János. — A mostani plébániatemplom 
„Boldogasszony szeplőtelen fogantatása“ emlékezetére van 
Istennek szentelve, a plébánia pedig, az egyházmegyei név
könyv állítása szerint, már 1263-ban létezett, s különféle 
viszontagságok után 1686-ban állíttatott helyre. (U. o. 
202. 203.)

Sárospatakon hajdan a következő szerzetes rendek 
léteztek:

a) sz. Domonkos, vagy hithirdető szerzetesek rendje.

Ezen rend kolostora 1255 körül Patak szöllötermő, sz. 
Vinezenevli, halmán létezett, miből önkint következik, hogy a 
kolostor temploma sz. Vineze emlékezetére volt szentelve Isten
nek. E kolostort 1322-b'en tűz pusztította el, mely alkalommal a
IV. Béla király által Marcell, és Juche grófoknak adott Zsa- 
dány Zemplén vármegyei helységre vonatkozó kiváltság- 
levél is elégett. (Szirmay Notit, hist. 23. §. és Hot. Topogr. 
208. I.) Ezeken kívül e kolostor keletkeztéről, s egyéb vi
szontagságairól, és elpusztulásáról semmi más adat sem fedez
hető föl.

b) Sz. Klára apáczái sz. Annáról nevezett zárdája.

E kolostort II. Endre király alapította 1221-ben, 1241-ben 
a tatárok dülták föl, ezért 1258-ban ideiglenesen Ujhelyre 
helyeztetett át, s az 1330-ban Potok vármegyéből származott 
János által ez apáczáknak ajándékoztatok Felső Torony hely
ség felét kapta javadalmazásül. — 1398-ban ez apáczák a
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mohácsi gyászos ütközet után a reformátusok birtokába jutott 
Abaj-Homok puszta birtokába iktattattak be, mely puszta
1611-ben a pataki plébánia birtoka vala.

Ezen apáczák bírták Cserhahó Zemplén vármegyei falut 
is, melynek nevét némely irók a szláv cserna (nyelvünkön 
fekete) szótól származtatják, minthogy az apáczák öltözete 
barna szinti vala. Azonban Perényi Péter, és Drágffy Gáspár 
elűzvén Patakról 1530-ban ez apáczákat, azok birtokaiktól is 
megfosztattak, s Nagyszombatba menekültek; Csernahó falu 
pedig az apáczákkal Ferdinand király helybenhagyásával 
kötött szerződés révén 1560-ban Viczmándy Mátyás és Thorda 
Zsigmondra szállott; de ezek sem bírták Csernahót sokáig; 
mert már 1695-ben I. Lipót király végrehajtási parancsot adott 
ki Csernahó falunak a nagyszombati sz. Klára apáczák főnök
nője órbovai Jakusith Judith részére eszközlendö lefoglalta- 
tása iránt. E végrehajtási rendeletből pedig kiderül, hogy 
Csernahó falu egykor öregebb Rozgony Osvald leánya, Paló- 
czy Imre özvegye, Dorottya birtoka vala, de Rozgony Dorottya 
e helységet a Sárospatakon létezett Szentlélek kápolnának, és 
így az ott lakott sz. Klára apáczáknak adományozta örökös 
alapitványül; azonban az országban dúlt belviszályok folytán 
az apáczák Nagyszombatba kényszerülvén menekülni, Perényi 
Gábor Csernahó falut elfoglalta, és Kopácsy István nevű re
formátus udvari papjának ajándékozta. (Kaprinai MM. SS. 
X X II I .  köt. 20. 23. — Szirmay Not. hist. 47. 243. §§. N. R. 
A. 949. cs. 56. sz.) — Egyébiránt e Klarissza kolostor romjai 
a külvárosban levő árkon túl még a jelen században is látha
tók valáuak. ( Szirm. Not. topogr. polit. 208. I.)

c) A sz. Ferenczrendi szerzetesek társháza.

A sz. Ferenczrendi szerzetesek a későbbi református 
collegium helyén laktak ; de ki, és mikor ? alapittota társhá
zukat, nem derithető föl. Azonban a Ferencziek e társháza a 
kittinobbek egyike vala; mivel őrség volt, s bizonyos számú 
társház és szerzetes fölött őrködvén, hozzá tartoztak a szántói, 
czékei, sóvári, és homonnai társházak, melyekben 1525-ben 
98 áldozár lakott. 1527-ben Jubilate (husvét után III. vasár
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nap) a sárospataki társházban tartományi káptalan tartatott, 
melyben pécsuáradi Gábor ismét megválasztatott a rend ötö
dik tartományi főnökévé. — 1713-ban a sárospataki feren- 
czieknek Pataky  János 250 forintot hagyományozott. (U . o. 
168'164. II. — Acta Jesuit. Patak. 1. cs. 47. sz.) E rövid 
ismertetésen kívül több adat e zárdáról nem fedezhető föl.

d) A sz. Orsolyarendi apáczák Szentiélekről
nevezett zárdája.

A sz. Orsolya rendi apáczák zárdájáról egyébb adat nem 
fedezhető föl, mint hogy e zárda a fennt jelzett Ferenczrendi 
szerzetesek, később reformatus coliegiummá átalakíttatott, 
társháza átellenében létezett. ( Szirmay topogr. polit. 209. I.)

e) A rabváltó Szentháromságról nevezett szerze
tesrend kolostora.

A rabváltó, Szentháromságról nevezett, szerzetes rendet 
1694-ben Körösy György a Rákóczyak jószágigazgatója tele
pítette Sárospatakra, s alapította meg. Ez alapítványt 1734-ben 
Trautzon herczeg és Aspremont gróf különféle jövedelemmel 
gyarapította. De a kolostort, mint az annak homlokzatán 
olvasható évvers tanúsítja, maga a rend építette föl a hívek 
kegyes adományaiból. 1727-ben Trautzon heczeg megbízá
sából annak jószágigazgatója a rabváltó szerzeteseknek a 
sárospataki szöllöhegyen volt Királyhegy nevű szőllejét 5 évre 
minden tehertől mentesítette; 1736-ban pedig Modlány Kris
tóf, és ennek neje, Grocholi Mária, Bikoldal nevű az Olaszi 
szöllöhegyen létezett szőllejüket a rabváltó szerzeteseknek 
hagyományozták. (Szirm ay az i. h. — Acta Jesuit. Patak. 
3. cs. 22. sz. — 7. cs. 112. sz.) — Ezekhez járul még, hogy 
II. József császár, a rabváltó szerzetesrendet egész Magyar- 
országban megszüntetvén, e rend pataki kolostorát is föl
oszlatta.

f) Jézus társasága székháza.

Jézus társasága rendét Báthory Zsófia, Rákóczy György 
erdélyi fejedelem özvegye, telepítette Sárospatakra, s ott e
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rend számára társodát alapított, fia Ferencz pedig a jezsuiták 
javadalmazására 12,000 kölcsönkép elhelyezendő arany tallé
ron kivfil, a vár területén 3 házat, és templomépitésre alkal
mas helyet, Kispatakon egy majorságot, kocsmát, szabad 
legeltetést, réteket, Bodrog folyón halászatot, a Csonkásallya 
rét kaszálását, a külvárosban egy kertet, a királyhegyi szőllő- 
hegyen a Debreczeny Istvánféle szöllőt, a zsadányi és ereszt- 
vényi szőllőhegyen szintén egy-egy minden tehertől mentesí
tett szöllőt, a regéczi erdőben szabad faizást, és makkoltatást 
adományozott. Ez adományozást a király is megerősítvén, 
1667-ben, a jezsuiták mindezen fekvő birtok törvényes birto
kába 1668-ban Sámbor Máté áldozár Személyében beiktattat- 
tak. (A cta  Jesuit. Patak. 4. cs. 1. sz. — 8. cs. 111. sz.)

Ezen ingatlan javak, s azok jövedelmei birtokába behe
lyeztetvén a plébánia, és 1731-ben alapíttatott szegény-dpolda 
gondozásával megbizatott jezsuiták, ezen javadalmazáson 
kivfil még a társodának, templomnak, és iskolának más magán 
személyek által részint adományoztatott, részint hagyomá- 
nyoztatott fekvő javakra is tettek szert. Ezek közöl a neveze
tesebbek a következők: 1669-ben Csérnél Bálint Sárospata
kon a Rákóczy utczában volt kertje egy részét 16 forintért a 
jezsuitáknak engedte át. 1679-ben ismét Báthory Zsófia vala
mennyi a tarczali, tolcsvai, lényei, pataki, és újhelyi szöllő- 
begyeken létezett szőllejét a jezsuiták növendékeinek hagyo
mányozta. 1686-ban Lubonyay Erzsébet Patakon volt szölle- 
jét, és Zemplén vármegye közönségének adott boraiért őt 
illető 130 frtot hagyományozott a pataki jezsuita társodának, 
30 frtot pedig az ottani plébániatemplomnak. — 1690-ben a 
pataki társoda elöljárója a vár alatt volt majorságot Kádas 
Istvánnak adta cserébe ennek a mezővárosban létezett pin- 
ezéjeért. 1698-ban P ataky  János, és ennek neje, Pethö Judit, 
egy Kispatakon volt jobbágytelket adott el 100 forinton a 
jezsuita társodának. (U . o. 2. cs. 61. sz. —- 6. cs. 99. sz. —-
8. cs. 39. 111. sz.)

1706-ban Föley Pál, újhelyi plebánus, temploma orgo
náját a jezsuita társodának adta át; 1710-ben Szendrey Er
zsébet, Kosoczky György özvegye, a pataki szőllőhegyen bírt 
szőllejét a jezsuita társodának hagyta; bizonytalan évben 
Fekessy Borbála, Posányi György özvegye, a jezsuita társo-
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dának 7 szántóföldet, és rétet hagyományozott azon kikötés
sel, hogy bizonyos pénzösszegből holta napjáig évenkint 30 
frtot fizessen neki a társoda; ha pedig e kitűzött pénzösszeg 
el nem fogyna holta napjáig, a maradvány a jezsuitáknál 
fennálló Krisztus halálos küzdelme testvérületét illesse.

1713-ban Pataky  Jónás a jezsuita templomnak 200, a 
szegényápoIdának 30 forintot hagyott. 1715-ben Szoboszlay 
Gergely az arbonyazsadányi szőilőhegyen bírt, Előhegy nevű, 
szőllejét a jezsuitáknak engedte át. 1716-ban Jankafalvi 
István Sárospatakon volt két telkét 90 írton a jezsuitáknak 
adta el, s ugyanazon évben a Dobóczy család egy Sárospata
kon bírt szabad telkét adta át kerttel együtt 40 forintért a 
jezsuita társodának; 1736-ban Modlányi Kristóf a pataki 
Szegfű nevű szőilőhegyen volt szőllejét hagyta a jezsuitáknak 
végrendeletileg. 1737-ben Kossut András, pataki jószágfel
ügyelő, egy Patakon volt parlag kertet hagyományozott a 
társodának; Fogarassy István pedig ugyanazon évben Pata
kon bírt telkét adta el 60 forinton a jezsuitáknak; 1740-ben 
Megyery Mihály özvegye a pataki Királyhegynek nevezett 
szőilőhegyen létezett szőllejét adta át a jezsuita társodának. 
(U . o. 1. cs. 45. sz. — 2. cs. 69. sz. — 3. cs. 22. sz. — 4. cs. 
55. sz. -  7. cs. 1. 5. 17. 18. 62. 99. sz.)

1741-ben Ivók. István a nagypataki Hosszúhegy nevű 
szőilőhegyen Eigószökönek nevezett szőllejét két aranyért a 
jezsuita társodának engedte á t; ugyanazon évben Sárospata
kon a Körössyféle házhely adatott, át az iskolaépület nagyob- 
bítására 220 írtért a jezsuita társodának; 1744-ben Pilárik  
Illés egy Nagypatakon a Dalmady-iéle nemes udvarhelyhez 
tartozott szántóföldet 10 ftért a jezsuitákra Íratta á t; ugyan
azon évben Végh Zsuzsannának, néhai Jankafalvi István 
özvegyének, szintén Patakon a mezőváros piaczán a korcsma 
és mészárszék mellett volt pinczéje pedig bíróilag foglaltatott 
le a jezsuiták számára. 1759-ben Hegymeghy Borbálának, 
néhai b. Meskó Jakab özvegyének Kőrössy Andrásra, ennek 
magvaszakadtával a királyi kincstárra szállott pataki háza 
adatott át a jezsuitáknak. 1766-ban Iglay Jánosnak ugyanott 
volt háza jutott 50 írtért a jezsuiták birtokába.

Ezeken kívül a pataki jezsuitáknak a kincstári levél
tárban létező irományai közt úgynevezett „házi könyve“ is
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van, melyben a pataki jezsuiták által bírt házak, kertek, 
telkek, és ezek jövedelmei általánosan soroltatnak el, mint a 
plébániához tartozó iskolákra tett alapítványok, úgymint: 
a pataki házak, a Bodrog folyón túl feküdt majorság, és ház, 
s egy más a papnevelde birtokához tartozott ház; fekvő tel
kekben Abaujhomok puszta, Csonkásallya rét, Bényén ház, 
csapszékek, és mészárszékek, Zalkod  (Salkocska) Sáros vár
megyei helység, S több zsadányi, csernahoi, és nagytoro- 
nyai Zemplén vármegyében keblezett helységek, a modlányi 
szántóföldek, végre a plébániához tartozott hívek bor- és 
gabnatizede, s több szőllő. (U . o. 5. cs. 1. 40. 50. sz. — tí. cs. 
21. 42. sz. — 7. cs. 27. 61. 82. 83. sz.)

A jezsuita templom és székház lakosainak, mint följebb 
említettem, a reformátusok által több Ízben eszközlött cltize- 
tésén, s viszont visszatérésén kívül még említendő, hogy 
1703-dik évi november 14 dikén kiraboltatott; 1746-ban 
pedig Kossovics Adám a templom főoltára fölött állott boldog- 
ságos szűz M ária szobra számára készíttetendő koronára ezüst 
kávécsészéket, s ezüst szelenczét, és 6 ezüst kanalat; a 
„Krisztus halálküzdelme testvéridet" számára pedig két ezüst 
gyertyatartót, végre a templomnak ezüst szövetű nőköntöst 
hagyományozott. (U. o. 1. cs. 50. sz. — 5. cs. 6. sz.)

A  székház elűljárói valának:

1668-ban Torday Ignácz. (Act. Jesuit. Sár-Patak. 8. cs.
111. sz.)

1669. — Nemesány Miklós. (U . o.)
1699. — Bollassy. (U. o. 1. cs. 11. sz )
1106. — Pap  Ferencz. ( U. o, 4. cs. 63. sz.)
1710. —15. 16. Rajcsányi János. (U . o. 1. cs. 59. 60. sz.)
1718. 21. 27. Ambler Tamás. (U . o. 1. cs. 49. sz. — 

4. cs. 14. 71. sz.)
1729. 31. Horváth Boldizsár. (U. o. 2. cs. 2. 8. sz.)
1733. — Riberics János. (U. o. 2. cs. 64. sz.)
1736. 38. Rothl Simon. (U . o. 4. cs. 23. sz. — 6. cs. 

62. sz.)
1743. 44. 45. Szabó Ferencz. (U . o. 3. 24. sz. —- 4. cs. 

59. sz.)
1764. — Tallian Miklós. (U. o. 4. cs. 37. sz.)
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1764. — Schotter János. ( U. ο. 4. cs. 16. sz.) 
176 6 -1 7 7 3 . Jabroczky Pál. (U. o. 4. cs. 7. sz. -  6. cs.

10. 67. sz.)

15. §.

S Z É P L A K.

Boldogasszonyról nevezett benczés apátság.

Széplak helység Abaúj vármegye legszebb vidékén, 
Kassától csak egy órányi távolságra a Torisza folyónak 
Herndd vizébe szakadásánál fekszik, s e helység halmán, az 
egykori mislyei prépost,ság átellenében, Hevenessy Gábor 
jegyzetei szerint, állott a sz. Benedek rendiek Boldogasszony
ról nevezett monostora azon helyen, hol a sz. István I. apostoli 
királyról czímzett esztergomi ősrégi papnevelde magtára 
épült, miután a monostor romjai a plebániaház építése anya- 
gáül használtattak föl. Ezen a legrégibb apátságok közé tar
tozott apátságnak mind keletkezte, mind alapitója ismeretlen ; 
— csak is annyi bizonyos, hogy a monostor 1143-ban avat
tatott föl II. Gejsa király uralkodása közben a boldogságos 
szűz Mária emlékezetére. (Koller Episc. Quinqueeccl. I. 411 l.)

Ezen apátság javadalmához tartoztak az Abaúj várme
gyében keblezett: Széplak, Apáti, Alső-Hutka, Zdoba, Rás, 
Felsö-Ovár, Beszter, tiarbócz helységek, és Lebenye puszta, 
melyekről némely Czinár Mór tudósunk által Fuxhoffef mo- 
uasteriologiájában történeti idősorozat szerint följegyzett ada
tokat elsorolni nem leend érdektelen. 1286-ban Supek, máskép 
Apáti helységre vonatkozólag János széplaki apát, és az e 
helységet az ő prépostsága javadalmához tartozottnak állító 
jászóvári prépost Antal közt fölmerült pör, Supek helység a 
prépostnak ítéltetvén oda, kiegyenlittetett ugyan; de Péter 
széplaki apát, megújítván 1343-ban e port, választott bíróság 
ismét a jászóvári prépostnak Pálmák Ítélte oda e helységet.

Hollós Mátyás király a széplaki apátság véd,- és kegyúri 
iogát a Rozgony családnak adományozta, s e jogukkal élvén 
Rozgony János országbíró, és Rozgony Rajnáid királyi főtár·



320 KASSAI PÜSPÖKMEGYE.

nokmester a széplaki apátság Tokiár János kassai biró fiát 
Istvánt nevezték ki apáttá, kiről azonban nem nyomozható ki, 
valljon sz. Benedek rendi, vagy világi áldozár volt-e ?

1513-ban II. Ulászló király Kassa városához intézett 
rendeletében meghagyta, hogy András apátot az apátság bir
tokai bármily megtámadója ellen oltalmazza; 1521-ben pedig 
Szakmáry György, pécsi püspök, kinek II. Ulászló király ado
mányozta ez apátság kegy· és véduri jogát, Nagy László tilta
kozása elenére ugyan, de utóbbi beleegyezésével, Jánost 
nevezte ki apáttá, ki 1524-ben megszorulván, Garbócz és Besz
ú r  helységeket 200 frton kényszerült Zemerei Mihálynak adni 
zálogba; ez pedig az erre következő évben meghalván, az apát
ság birtokait többen, de leginkább kassai polgárok rabolták el.

Azonban még inkább hanyatlott az apátság javadalma 
a gyászos mohácsi ütközet után kitört belzavarok folytán. 
Ezért I. Ferdinand király, az apátság fekvő javai megmenté
sére, annak kegy- és véd,úri jogát 1523-ban Kassa városának 
adományozta, minthogy e város közel volt az apátság fekvő 
javaihoz. De a király ezen intézkedése sem használt sokat, 
mert az akkori mozgalmas időszakban a monostor épületei 
fölgyújtattak, ingóságai elraboltalak, ingatlan birtokai elfog
laltattak, vagy Zápolya János által saját párthiveinek aján- 
dékoztattak. — Ily adományozás révén iktattatta be Zápolya 
János 1538-ban Gecsei Márton és Lányai Gergely párthiveit a 
mislyei prépostság, és a széplaki apátság fenntjelzett fekvő 
javaiba.

Sokkal erélyesebben és sikeresebben intézkedett Ferdi
nand király a széplaki apátság megtámadó! elnyomására, és 
a katonaságnak az apátság bitorlásától! eltávolítására, midőn 
1558-ban a világi kezekből kicsikart apátságot a béeni pré- 
postsággal, az ehez tartozott fekvő javaikkal, és a nagyszom
bati harminczad pénztárából hetenkint kiszolgáltatandó 
2 magyar forint járadékkal együtt társoda szervezésre a 
nagyszombati jezsuitáknak adta áj adományozás czímén, s ez 
adományozást 1635-ben III. Ferdinand kiráy is megerősítette. 
Később Alaghy János bitorolván az apátság jövedelmét,
1565-ben Miksa király vállalta el annak védelmét, de sike- 
retlentil az 1567-ben e vidékre betört törökök pusztításai, és 
a protestánsoknak erőszakos foglalásai miatt. Ezen veszély
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elhárítása miatt a jezsuiták Nagyszombatból eltávoztak, mire 
Oláh Miklós, esztergomi érsek, a széplaki apátságot az általa 
Nagyszombatban építtetett Sz. István papnevelde fenntartá
sára fordította. (Eccl. Cam.)

Mindemellett 1568-ban az apátság fekvő birtokainak a 
kassai katona-élelmezési házhoz eszközlendő csatoltatása ke
rült szóba; de e birtokokat az Alaghi család tagjai tartották 
elfoglalva, mint az Alaghi családtagok közt 1608-ban eszkö
zölt osztályozásból kiderül. Az apátság székhelyét, Széplakot, 
udvartelkes nemesek (Curialisták) bírták. Mert 1565-ben 
Cziráky Vazul, és Alaghi János ott egy udvar helyet, és E r 
délyt ész nevű birtokrészt közösen bírtak, valamint Magócsy 
Gáspár is Széplakon birt az ellene 1569-ben kiadatott idézési 
parancs tanúsága szerint.

Egy másik udvartelket Széplakon 1616-ban Tatay Ger
gely, és Alaghy Mihály bírtak közösen, melyet 1000 írton 
vettek; 1655-ben ugyanezen Tatay Gergely Széplakon birt 
a Rövid szer nevű jobbágy telket Czigley Mihálynak íratta át 
100 talléron. 1662-ben pedig ezen telekre nézve gróf Wtse- 
Unyi Ferencz nádortól új adományozást eszközölt ki, s azt 
még ugyanazon évben Tállyán, és Kassán létezett házaival 
együtt Stepan Istvánra Íratta át 14,000 tallér fejében. — Sőt 
Rákóczy Ferencz herczeg is elzálogosított 1673-ban egy 
Széplakon volt udvartelket egy a Zemplén vármegyei Zombor 
nevű szőllőhegyen volt szőllővel együtt Várady Mihálynak, 
és nejének Udvarhelyi Erzsébetnek öt évre 6000 forinton, 
mely összeghez 1676-ban áremelés czímen még 400 magyar 
forintot vett föl.

Egy másik Széplakon létezett Bárczy Ferencz-féle a 
Rákóczyak birtokába jutott udvarhely is fordul elő, melyet 
Báthory Zsófia 1696-ban Stepan Istvántól, ki az előbb emlí
tett Tatay leányát vette nőül, bitvestársi jogon vett meg.

Végre 1717-ben III. Károly király egy Széplakon Sós 
István-, és neje Várady Annánál zálogban volt udvartelket 
Rákóczy hűtlenség! vétsége miatt báró Mesko Jakabnak ado
mányozott mindkét ágra terjedő örökösödéssel. — Jelenleg a 
báró M tskó  család bírja a széplaki apátság birtokai nagyobb, 
örökös bevallás nyomán kapott, az egri káptalan kisebb né
hány jobbágytelekből álló, végre az esztergomi sz. István

RUPP. EGYHÁZ. INTÉZ. — II. 21
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papnevelde annak harmadik részét. ( N. R. A . 988. cs. 22. sz. 
— 266. cs. 17.18. 20. 22. 23. 29. 30. 33. sz. — 1038. cs.5. sz.)

A széplaki apátok közöl ismeretesek: 1217-ben Cyegel, 
1286—1330-ban János, 1343-ban Péter, 1383-ban János, 
1435-ben István, 1485-ben M ihály, 1513-ban András, 1521-ben 
Cheicl János, 1552-ben Alaghi Beken János, 1671-ben Kondo- 
ray  Tamás kórmányzó. (Czinár I. 247. I. — Cod. Dipl. V III.
3. 506. II. — X. 3. A d a . Franci se. Sopron. 78. levélt, sz.)

16. §.

S Z E R E N C S .

Sz. Péter és Pál apostolokról nevezett benezés
apátság.

Szerencs, hajdan a magyaroknak Pannóniában szeren
csésen sikerült honfoglalása miatt, Zerenchének és Zenemesének 
neveztetett Zemplén vármegyei Tokajtól mintegy két órányira 
eső mezőváros, az apátsági épületből alakíttatott, de már rég 
szétromboltatott vár alatt terül el, s a vártól nem messzire 
nyűgöt felé egy sziklából dús kénforrás bugyog ki, mely a 
várat körül keríti, és hajdan a benezések halastavai vannak. 
Szerencsen már 1321-ben plébánia létezett, magát Szerencset 
pedig a Monoky család bírta.

E család Szerencsen osztályos rokonaival együtt
1393-ban sz. Péter, és Pál apostolok emlékezetére Istennek 
szentelt benezés apátságot alapított, s ennek javadalmazásül 
lelke nyugalmára Szerencs, és Uj-Eör helységeket hagyomá
nyozta volna, mint Bubek Demeter nádornak Szerencs hely
ség, és az ottani monostor véd- és kegyúri jogának adomá
nyozására hivatkozó 1400-ban kelt végitéleti okmánya tanú
sítja. (MM. SS. Hevenessy. — Cod. Dipl. X . 8. 367. I.) — 
Azonban ez apátságnak sokkal régibbnek kellett lennie, 
miután egy 1294-ben kelt okmányban Domonkos grófnak, 
Farkas fiának, mint ez apátság kegyurának, meghagyatik, 
hogy azt állíttassa helyre. ( N . R. A. 1545. cs. 2. sz. 7. §.)
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1490-ben Albert, lengyel herczeg, királylyá választatása 
végett, Szerencsre országgyűlést hirdetett. 1502-ben Szerencs 
Abrámy Mihály apát korában már mezővárosnak neveztetik. 
1507-ben Zápolya János kegy- és véduri jogánál fogva ez 
apátságot Zikzói Péter vallásos férfiúnak oly föltétel alatt 
adományozta, hogy szerzetes szabványok szerint tisztessége
sen éljen, és az apátság fekvő javait el ne merje tékozolni, 
mint előtte éppen ezért méltóságától megfosztatott elődje lön. 
— 1532-ben Ferdinand kiráty, a hatalmas főurak ragaszko
dásának megnyerése, és azoknak Zápolya János pártjától 
eszközlendő elidegenítése végett, ez apátság birtokát egy 
időre Behelc Ferencznek engedte át, 1549-ben pedig Bebek 
Ferencz öcscsének Jánosnak adományozta, s ez adományo
zásnak hitelesítését az egri káptalan előtt Monoki Ferencz 
eszközölte, végre ugyanezen király 1552-ben az apátságot újra 
Bebek György sz. Ferenczrendi szerzetesnek, a katholikus hit 
erélyes védőjének, adományozta; de Bebek György apátot 
Némethy Ferencz, Tokaj vára parancsnoka, 1556-ban elűz
vén, a monostort az apátság birtokaival együtt Izabella ki
rályné, Zápolya János özvegye, számára elfoglalta, s várrá 
alakította át, melyet Ptthö  János, Ferdinand király hadvezére,
1559-ben eredménytelenül ostromolt ugyan; de végre mégis 
kényszerült 1565-ben a várőrség a várat Balassa Menyhért 
császári vezérnek átadni. (Czinár I. 283 l. — Szirmay az
i. h. 10‘tí l.)

1583-ban Rudolf király Szerencs mezővárost Rákóczy 
Zsigmond egri kapitányra Íratta át 9160 frt. fejében, mely 
pénzösszeghez Rákóczy Zsigmond 1585-ben, és 1593-ban 
ismét új pénzösszegeket adott kölcsön, ezért 1603-ban Rudolf 
király a szerencsi apátságot királyi adományozás czímen 
Rákóczy Zzigmondnak adta át. — Mivel pedig 1605-ben Sze
rencs mezővárosban tartatott azon országgyűlés, melyen 
Bocskay István Magyarország fejedelmévé választatott, ez 
esemény emlékezetére Szerencs mezőváros 1606-ban a szabad 
királyi városok sorába iktattatott. 1608-ban Rákóczy Zsigmond 
Szerencsen halt meg, s az általa a reformátusok számára épít
tetett templomban temettetett el, mint erről tanúskodik azon 
Rákóczy Zsigmondnak saját fiai Zsigmond, és Pál által vörös 
márványból készíttetett síremlék, melyet, midőn 1644-ben a

21*
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Rákóczyak tiszttartója Szerencs várát a királynak átadta, a 
császári katonák Radvány István várnagy alatt megfertöztet- 
tek s kiraboltak; de Rákóczy György a várat rohammal fog
lalván vissza, ajtisztartót a vár kapujára akasztatta föl. (U. o. 
167— 169. ll.)

1670-ben I. Rákóczy Ferencz a Veselényiféle fölkelésbe 
keveredvén, de Lipót királytól kegyelmet nyervén, Szerencs 
várát német várőrségnek adta á t ; de midőn 1680-ban a 
Tököly intézte fölkelés kitört, a császári várőrség odabagyta 
az erőditvényeitől már előbb megfosztatott várat. 1683-ban a 
reformátusok elvették a katholikusoktól a templomot, s annak 
birtokában maradtak mindaddig, mig II. Rákóczy Ferencz - 
nek külföldre menekülése után 1711-ben a vár a királyi 
kincstárra nem szállott. — 1715-ben a szerencsi uradalom 
negyedrésze örökösödési czimen Rákóczy Ferencz nővérének 
Julidnak, Aspremont gróf nejének adatott át, háromnegyed 
részét pedig királyi adományozás révén 100,000 rénes írtért 
gróf lllésházy Miklós királyi korlátnok kapta meg mindakét 
ágra kiteijedő örökösödési joggal; erről gróf Grassalkovics 
Antalra, ez által Szirmay Tamás ezredesre, erről ismét az 
Almássy családra szállott. 1757-ben Mária Terézia királynő 
Szerencsnek országos vásártarthatást engedélyezett; 1760-ban 
pedig Almássy Mihály a katholikusok számára új templomot, 
plébániát, és szegényápoldát alapított. (U. o. 169. 170 ll. — 
N. R . A . 1072 cs. 6. sz.)

A Szerencsen jelenleg fennálló plébániatemplom „ Kisasz- 
szony (vagy M ária születése11)  emlékezetére van szentelve 
Istennek, és a püspök szabad adományozásához tartozik. Az 
apátságnak „sz. György vértanútól“ vett czíme pedig érdeme
sült egyháziaknak szokott adományoztatni.

A szerencsi apátok közöl ismertesek: 1329-ben János, 
ki 1330-ban megfosztatván méltóságától és börtönbe záratván, 
Benedek lön utódja az apát méltóságban ; 1349. Egyed fordül 
elő, mint szerencsi apát, 1360- s 1400-ban János, s ugyanekkor 
az apátság kegy- és véduri joga az Isypi, Barochi, Chelei, és 
Bogád-Radvány családoknak ítéltetett oda; 1424-ben Doby 
György, Luczi Tamás, és Monok Mihály kegy- és védurasága 
közben Kurimay János, 1445-ben Miklós, tripoli püspök volt 
az apátság kórmányzója, 1550-ben Monoszlói Péter, 1554-ben
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Jakabházi Lukács, máskép az egri Ágostonrendiek perjele 
volt szerencsi apát. — ( Eccl. Cam. 31. cs. 25. sz. — N. E. A. 
1529. cs. 13. sz. — 1569. cs. 29. sz.)

17. §.

T E R E B E 8

mezőváros I. remete sz. Pál rendje „Boldog
asszonyról“ nevezett kolostorával.

Ά  TÖke-Terebesnek nevezett Zemplén vármegyében 
Topolya, és Bodrog folyók közelében fekvő terjedelmes me
zőváros három: AI-, Föl- és Közép-Terebes helységekből s P arii 
vagy Barics nevű, a vár alatti faluból alakult, ezért a tatárjá
rás után az ezen várból eltávozott Paries család nevéről P a 
ries-Terebesnek is mondatott. Ezen vár 1280-ban a hozzá 
tartozott fekvő birtokkal együt az Aha  nemzetségből szárma
zott nemesek közt osztatván föl, Drugeth Vilmosnak szepesi, 
és újvári főispánnak jutott, ki azt Miklós öcscsének, s mások
nak engedte át 10 gira ezüstért, és egy Terebes határában 
feküdt telekért.

1343-ban e vár már királyi várnak neveztetett, s mint 
ilyent adományozta azt 1387-ben Zsigmond király Perényi 
István fiának Perényi István mesternek. Azonban 1483-ban e 
vár Perényi István fölségsértési merénylete miatt I. Mátyás ki
rály hadseregei által ostrommal elfoglaltatván, a királyi kincs
tárra szállott; de Imrének Perényi István fiának visszaadatván, 
a Perényi család birtokában maradt 1567-ig; a Perényi család 
utolsó fiörököse Perényi Gábor, és ennek neje Ország Ilona 
pedig elhalván, királyi helybenhagyással Perényi Gábor nővére 
fiának Homonnai Drugeth Györgynek hagyományoztatott. 
Mivel azonban Drugeth György a nemesség ellen elkövetett 
erőszakoskodásai miatt 1600-ban jószág- és fejvesztésre ítélte
tett, Terebes vára a hozzá tartozott fekvő javakkal együtt a 
királyi kincstár számára foglaltatott el.

1620-ban Bethlen Gábor foglalta el Terebes várát, s azt
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Széchy Györgynek hadai vezérének ajándékozta; de 1625-ben 
a vár visszaadatott gróf Drugeth Jánosnak, 1684-ben pedig a 
felkelők portyázásai ellen helyre állított várat Tökvly Imre 
foglalta e l ; azonban a Tököly által ott hagyott várőrség, légbe 
röpítvén puskaporral az erődítményeket, a várat kényszerült 
oda hagyni. Végre a Drugethek íiága is kihalván, Keglevich 
Teréz, Drugeth Zsigmond özvegyének utódai á t̂al a gróf 
Csáky családra szállott. (Szirmay Notit. hist. 52. 122. 123. 
258. 322. 416. 596. 649. §§.J

Terebes mezővárosban egykor I. remete sz. Pál rendje 
szerzetesei is telepedtek le, kiknek 1500-ban Perényi Imre 
nádor adott szállást, s miután kolostort építtetett számukra, 
1504-ben alapítványi okmányt állított ki, melynél fogva lelke 
nyugalmára örökös alamizsna czimén a király beleegyezésé
vel Sáros, Olaszi, és Vécse helységeket ajándékozta egy a 
Bodrog folyón létezett malommal együtt a terebesi pálos ko
lostornak javadalmazásul; de egyszersmind arról is biztosította 
a pálosokat, hogy Ferrara Péter bibornok apostoli követ, az 
egri püspökség kormányzója jóváhagyásából, a Terebes mező
városban létezett Boldogasszony egyházat, melynek megszűnt 
plébániája a sz. László kápolnához csatoltatott, nekik adomá
nyozza. (A cta  Conv. Paul. Tereb. 1. es. 1. sz. — 2. cs. 7. 9. sz.)

Ezen alapítványt mások is gyarapították adományozá
saikkal, melyek közt két tolcsvai Elő- és Várhegy nevű szöllöt 
Buchkai Mihály ajándékozott e kolostornak. — 1509-ben 
Lenke Antal egy Terebes határában volt rétjét 1516-ban Zeeni 
György és Tamás Zsadányban létezett birtokrészeiket adták 
örökös alamizsnául a terebesi pálos zárdának. Ugyanazon 
évben Zrittey Zsigmond adományozta Zsadány felét a pálo
soknak. — 1595-ben Terebes mezőváros hatósága a pálosok
nak ítélt oda egy Borzva folyón volt malmot. (U. o. 1. cs.
3. sz. — 3. cs. 1. sz. — 6. cs. 1. 2. sz.)

1530-ban Perényi Péter a pálosokat elűzte Terebesröl; 
de Drugeth György 1615-ben a pálosok visszahelyezését 
tökélvén el, legalább két áldozárt kért a szerzet vezérfőnöké
től a terebesi kolostor számára, megígérvén, hogy a templo
mot vissza fogja nekik a fekvő javakkal együtt adni. Azonban 
a pálosok csak 1650-dik évi kisasszony hava 8-dikán foglal
hatták vissza elpusztult kolostorukat orbovai Jakusícs Anna,
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gróf Dmgeth  György özvegye törekvése nyomán, midőn vég
leges egyezkedés következtében a király helybenhagyásával 
kimondatott a pálos szerzet fekvő javainak visszatérítése, 
úgymint: Tér ebesen a Tóth- és Barátszer-utcza, mészárszék, 
bor- és sörmérés, a terebesi rét, és 90 köböl alá való szántó
föld, a vár alatt volt malomban szabad őrlés, Paries  helység
ben egy telek szabad halászattal, Vécse helység fele fél Topoly 
vízen állott malommal együtt. Záradékul pedig biztosíttatott a 
kolostor, hogy a Iiomonnay  (Dmgeth)  család magvaszakadta 
esetére minden a kolostort ősi alapítvány levele folytán illető 
fekvő birtok a pálosokra szálljon. Azonban volt-e, s mily 
eredménye volt ez egyezkedésnek, nem nyomozható k i; 
mindazáltal bizonyos, hogy a pálosok Homonnai Drugeth 
Györgynél kerestek oltalmat a reformátusok támadásai ellen, 
s hogy még 1674-ben is két a várba menekült pálos áldozárt 
zártak a fölkelők börtönbe. (U . 0. 1. cs. 6. 9. 15. 17. sz.)

A terebesi pálos kolostor eddig ismertetett fekvő javain 
kívül bírta még Kolbászé, Priszlop, Osztrozsnicza, és Brezno- 
recz Zemplén vármegyei helységeket ; Terebesen a Vallai  és 
Űzet éli-féle házat, Olaszt falut nemes udvarhelylyel, Zsadányt 
Mulató  nevű nemes udvarhelylyel, és Sára  az újhelyi társház 
birtokához csatoltatott falut; továbbá e pálos kolostoré vala 
Garány  várkastély Bodzás- Újfalu  mezővárossal, Garány, és 
Kasó  helységek, Ladmócz  puszta (most helység), végre Gödön 
egy malom egy Alsó Legényén  létezett nemes udvarhely felével 
és Vükén egy  birtokrészszel. (Protoc. Paul. Terebes 65. I.)

Ezen ismertetéshez csatolható, hogy az egykori pálos- 
egyházban jelenleg Sarlós Boldogasszony  emlékezetére Isten
nek szentelt plébániatemplomban, melynek plébániája már 
1333-ban létezett, 1502-ben ismét kelyreállittatott, s mely
nek legközelebbi kegy- és vóduri jogát Szapáry  Etelka grófnő, 
gróf Andrdssy  neje gyakorolta, az 1458-ban meghalálozott 
Perényi János, é s . az 1519-ben elhalt Perényi Imre, a kolos
tor alapítója, hamvai nyugosznak.
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1B. §.

T O K A Y

kir. kincstári mezőváros egyházi épületeivel.

Tokaj mezőváros Zemplén vármegyében a Bodrog 
folyónak Tiszába szakadásánál fekszik, s nevét Bél állítása 
szerint, Tocota, Tochol, Tokoydtól; Szirmay véleménye szerint 
az alatta elfolyó Takta, (a magyarok elnevezése szerint 
Tokota) csermelytől kapta. Ezen vidéket, Béla király névtelen 
jegyzője állítása nyomán, Árpád  magyar fővezér honfoglalása 
előtt a metanasta jászok szláv néptörzsekkel vegyest lakták; 
a konfoglató Árpád pedig azt Turczok hős vitézének ajándé
kozta, ki itt azonnal várat építtetett. — Tokaj lakosai magya
rok, németek, szlávok, ráczok, és zsidók, vallásra nézve pedig 
római katholikusok, görög katholikusok, görögkeletiek, luthe
ránusok, és reformátusok, s e hitfelekezet mindegyikének van 
temploma. Tokajon hajdan négyszög bástyákkal, s puskapor
tartásra készült torony nyal megerősíttetett vár létezett. (Szir
may Not. hist, polit. 63—67.)

1241-ben, az e vidéken dúlakodott tatárok Tokaj várát 
szétrombolván, Tokaj a királyi peczérek silány falujává 
sülyedt alá, melyet 1290-ben Kun László király Tamás gróf
nak, Simon fiának, adományozott. 1388-ban Tokajt Zudar 
Péter bán bírta, később pedig Debrewi István lön földesurává, 
kinek Zsigmond király adta 1398-ban cserébe Tokaj és Tar- 
czal helységeket a királyi adóval együtt Káros nevű faluért. 
Mivel azonban később Debrewi István azon párthoz szegődött, 
mely Dnrazzoi Károly fiát Lászlót akarta a Siklós várába 
zárt Zsigmond helyébe magyar királylyá tenni, ekkép fölség- 
sértési vétségbe keveredett, Zsigmond király Tokay, Tállya, 
és Begécz várakat György rácz fejedelemnek adományozta; 
ez pedig az 1440-ben csehek által elfoglalt Tokaj várát 
Hunyady János kórmányzónak engedte át. Hollós Mátyás 
király e várat, melynek 1457-ben Bakus Pál volt várnagya,
1460-ban jól megerősíttette és fölszerelte, 1459-ben pedig
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Zápolya Imrének ajándékozta. (Istvánffy 9. 12.19. könyv.— 
Dipt. Kovacsics. — Collect. Wagner. — Dipl. Sáros 118 l.)

1527- és 1535-ben Ferdinand király, és Zápolya János 
hadvezérei Tokaj mellett véres csatákat vívtak, s Tokaj várát 
Zápolya 1528-ban Kereki Artándy  Pál és Balázsnak, később 
Ferdinand király Fels Lénárd hadvezérének, az egész tokaji 
uradalmat pedig Serédy Gáspárnak adta; de 1556-ban Némethy 
Ferencz, Serédy István gyámja, Tokaj vára parancsnoka, 
Zápolyához pártolván el, gyalázatos árulással János Zsigmond 
kezére játszotta Tokaj várát. Ezért Ferdinand király 1558-ban 
meghagyta Telekessy Imrének, a felsömagyarországi részek 
főkapitányának, hogy az áruló Némethynek semmiféle élelmi 
szert se hagyjon a várba szállíttatni, miszerint ekképp élelem 
szerek hiányában, a vár élelmezése megakadályoztassék. 
(Szirmay Not. hist. 226. §. — Acta publ. archív. 32. cs. 9. sz. 
N. R . A. 1773. cs. 17. sz. 3. §.)

A SchiDendi Lázár által 1565-ben elfoglaltatott Tokaj 
várat Zápolya hiába erőködött visszafoglalni; a mezővárost 
pedig, a törökök dulakolása után, 1595-ben Báthory Zsigmond 
fejedelem bírta; 1605-ben Bocskay Istvánnak hódolt a város, 
ennek halála után 1607-ben Thurzó Györgyre íratta át a tokaji 
uradalmat Rudolf király 71,590 rénes frt. és 50 kr. fejében 
oly téritvény kiállítása után, hogy a várat jó karban fogja 
tartani, a királyi várőrség élelmeztetését nem akadályozza, s 
ezen pénzösszeg visszafizetése után az uradalmat visszaadja. 
Ezen adományozásról 1608-ban Mátyás főherczeg Thurzónak 
oly biztosítási okmányt szolgáltatott ki, hogy e birtokot örö
kösen neki fogja adományozni, ha kieszközli, hogy a királyi 
méltóság öröklése Magyarországban egyedül csak ő reá 
szálljon.

Végre 1628-ban a vár Tokaj, Tarczal, és Keresztes ura
dalmakkal együtt, a királyi kincstár ügyésze szavatolása 
mellett, 300,000 magyar forintért, szintén átiratási czí- 
men Bethlen Gáborra szállott, ennek halála után pedig özve
gyének Brandenburgi Katalinnak jutott. 1647-ben a király 
Rákóczy György herczegnek adományozta a tokaji uradalmat. 
I. Rákóczy Ferencznek 1670-ben meghiúsult fölkelése közben 
Széchényi György kalocsai érsek a református papot német 
katonák által elüzette. — Az 1683-ban Tökély Imre által
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elfoglalt Tokaj várat 1685-ben Caprara hadvezér visz- 
szafoglalta; de 1703-ban II. Eákóczy Ferencz, mint a 
szövetséges magyar fölkelő hadak vezére, ismét elfoglalta azt; 
1705-ben pedig földig leromboltatván a vár, a mezőváros,
II. Eákóczy Ferencznek hűtlenség! vétségben kimondott elma- 
rasztaltatása után, a királyi kincstárra szállt vissza, s általa 
kórmányoztatott. (Szirmay Not. hist. 424. 432. 568. 656. 
710. §. -  Istvánffy 22. 24. I. — N. E . A. 1152. cs. 28. sz. — 
1708. cs. 4. 11. sz. — 1773. cs. 17. sz. 1. §.j

De a Tokaj várhoz tartozott fekvő birtokok részletes 
adományozásaira vonatkozólag nem érdeknélkliliek a követ
kező adatok: 1581 -ben a magyar királyi kincstár Zemplén vár
megyei Hemád-Némethy helységet járulékaival együtt, a 
szavatolás terhével, a kincstárnak fizetett 2000 forintért Bassó 
Mihályra, és annak örököseire Íratta át. — 1625-ben II. Fer
dinand király a többi között egy tokaji nemes udvarhelyet, 
és Verebes-Szöllö nevű szőllőt Monaky Miklósnak, és mindkét 
ágból származandó örököseinek adományozott. A Eákóczy 
Ferencz, és ennek nővére Juliána Borbála, gróf Aspremont 
Ferdinand Gobert neje, közt 1693-ban fölmerült örökösödési 
pörben 1696-ban valamennyi Eákóczy-, Báthory- és Lorántfi- 
fóle, s más atyai és anyai fekvő javak, ezek közt a tokaji ura
dalom osztályozására nézve kötött egyezkedés szerint Aspre- 
mont grófné, Eákóczy Juliána Borbála mindezen fekvő birtokot, 
melyek közé tartozott a tokaji vendéglő, és három: Izsák 
szőllönek, Keskenjáknak és Kanducsnak nevezett 50,000 frtra 
becsült szőllő, fivérének Ferencznek tartozott átengedni; 
Eákóczy Ferencz viszont kötelezte magát, hogy nővérének
100,000 tallért fog fizetni. — Más magánosoknak Tokajon 
birt fekvő javai közé tartoztak: a Szentmiklósy család, 
Batistuta Jakab, Báró Andrásy, Garay, és más családok nemes 
udvartelkei.

Az egész Európában leghíresebbnek elismert tokaji bor 
Szirmay jegyzetei szerint, főleg a következő szőllőkegyeken 
termett: Mézes Málon, Paksin, Gyöpösin, Németben, Hét-, 
Barát-, Szerelmi-Tapasztószöllőn, Kismézesmálon, Kúnhegyen ; 
Hátságon, Kendősön, és Nagyszőlősön. (N . E . A. 1139. cs. 
59. sz. — 1163. cs. 43. 45. sz. — 1177. cs. 27. sz. — 1256. cs. 
17. sz.)
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Tokaj mezőváros hajdani kiváltságlevelei az időviszon- 
tagságok között elveszvén, Miksa király 1598-ban megen
gedte, Rudolf, és Mátyás királyok pedig helyben hagyták, 
hogy Tokaj mezőváros lakosai, a jobbágyi terhek alól föl
mentetvén, ezek fejében földes uraiknak mérséke lt évdíjt fizes
senek, községi szabadalommal s jogokkal, külön borkilen- 
czed- és tizedkivetési kiváltsággal, pallósjoggal, szabad bor
méréssel, és önmaguk által választott városi tanácscsal 
bírjanak.

A Szirmay által elsorolt várparancsnokokon kívül vár
nagyok valának Tokaj  várában: 1506-ban Nagymihályi 
György, 1615-ben Literati  István. — A város pecsétjén a 
Mózes által keresztre függesztetett kígyó látható. — Tokaj 
mezőváros népes országos vásárai Boldogasszony szeplőtelen 
fogantatása, kér. sz. János születése, sz. Anna, Máté, Demeter, 
és Tamás  évnapjain tartatnak. (Szirmay Not. hist, polit. 82. 
83. sz. —  N. B. A. 1561. cs. 11. sz. —  1708 cs. 35. sz.)

A Tokajon egykor létezett szerzetes zárdák közé 
tartozik:

a) Remete sz. Pál szerzetesei sz. Annáról és B. 
szűz Máriáról nevezett zárdája.

Szirmay Antal „Notitia topographico-politica comitatus 
Zemplinensisu czímü irata 140. lapján, Wagner kézirataira 
(1. 127.) és a „Fragmen panisu czimü munkára hivatkozva, 
határozottan állítja, hogy Zápolya  Imre alapított 1470-ben 
Tokajon a pálosok számára „Boldogasszonyról“ nevezett ko
lostort, melyet azonban Serédy  Gáspár 1537-ben, börtönbe 
zárván a zárda főnökét, és a többi szerzeteseket, s elrabolván 
a kolostor ingó javait, szétrombolt. — Azonban átlapozván a 
pálos rend igen bő levéltárának a királyi kincstár levéltárá
ban őrzött jegyzőkönyvét, auuak 145-dik lapja nyomán m eg
győződtem, hogy Zápolya  Imre alapítványát megelőzte egy 
más nem Boldogasszony, hanem sz. Anna  emlékezetére Isten
nek szentelt kolostor alapittatása; miután már 1411-ben Hona, 
tokaji Rácz  Demeter özvegye, a tokaji sz. Anna kolostorban 
lakott pálosoknak adta át a boldogult férje által nekik hagyó-
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mányozott Mézes M ái szőllöhegyen bírt szöllejét s ugyanazon 
évben Vízaknai Esztemér János a sz. Anna  kolostorban volt 
pálosoknak 35 irtot hagyományozott, miből önkint követke
zik, hogy már 1470 előtt létezett Tokajon pálos kolos
tor, mely eredetileg sz. Anna  emlékezetére vala szen
telve ; később azonban, és pedig 1476-ban a fenntnevezett 
Zápolya által újra alapittatott „Gyümölcsoltó Boldogasszony “ 
emlékezetére, vagyis inkább Tardos helység malmának, 
és tizedének, s kilenczedének 500 frt. fejében e kolos
torra átíratásával javadalmaztatott. (Acta Paulin. Tokaj. 
1. cs. 1. sz. — 2. cs. 7. sz. — 4. cs. 1. sz.)

Ezen zárda több helységet, és szőllőt birt. Mert a tokaji 
pálos zárda birtoka vala Tardos (Szabolcs), Ond és Golop 
(Zemplénvármegyei) helység, bizonyos tardosi Horváthy 
majorsága, s több a tokaji és tarczali szőllöhegyen volt szőllö. 
— És pedig Tardos és Ond helységeket 1476-ban Zápolya 
Imre adományozta a tokaji pálos zárdának, s ez adományo
zást II. Ulászló és Ferdinand király is helybenhagy
ván, 1494. s 1497-ben a pálosok törvényesen beiktattat- 
tak annak birtokába. De az Ondón volt Doby László által 
nekik hagyományoztatott szőllőt a pálosok 1484. 20 arany fton 
Kerczy Miklósnak adták már ekkor el. — A tokaji pálos zárda 
valamennyi Tokajon, és máshol volt szöllejét pedig 1519-ben 
Hedvig tesseni herczegnö, Zápolya István özvegye, és ennek 
fiai minden tized fizetés alól mentesítették.

A Ferdinand király, és Zápolya János közt kitört hábo
rúskodás folytán a tokaji uradalom, mint már említettem, 
Serédy Gáspárnak adatott át, 1547-ben azonban Serédy a 
királyi tábla elé idéztetett a pálos kolostor megrablása és 
szétrombolása miatt, s mivel a pálosok birtokait Aranyos, 
Nyúlás, Pinczefeli, Kuczári, Szeljei, Tanyai, Jakab-, András
éi Mézesmái nevű szőlleit, Tardoson volt majorságát, s a 
Hernád vizén létezett malmot erőszakosan magának sajátí
totta el Serédy, kérdőre vonatván gálád tettei miatt, azt felelte, 
hogy ezt csak azért tette, mivel tartott tőle, miszerint a Zápolyák 
a kolostort várrá alakitandják á t ; a visszaadást pedig a pálo
sok visszatérése idejére halasztotta. És mégis, midőn a pálo
sokat törvényesen vissza akarta helyezni a hatóság, Serédy 
visszaverte a karhatalmat; ezért Serédy 50 gira birság
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fizetésére ítéltetett a pálosok részére, s máshol bírt fekvő 
javai elvesztésében marasztaltatott el, végre azonban Ferdi
nand király 1549-ben kelt, a pálosok birtokai visszatérítését 
meghagyó rendelete következtében 150 magyar forintot fize
tett meg.

A zárdájukba visszatért pálosokat gyakran háborgatták 
birtokaik élvezésében a Bethlen-, és Rákóczyféle fölkelés 
folytán, ezeknek párthívei. — így  1602-ben kényszerültek 
tiltakozni Ond helységnek Rákóczy Zsigmond, és szintén 
1614-ben a gróf Thur&ó György más javak miatt számára tör
tént adományoztatása ellen. 1639-ben ismét tiltakoztak a pá
losok a leleszi társbáz káptalana előtt Bethlen Gábor özvegye, 
Brandenburgi Katalin ellen, mivel ez a Mézesmálon létezett 
Barátszöllö nevű szellőt a homonnai jezsuitáknak adományozta. 
1650-ben Vanoviczy pálos atya nyújtott be tiltakozást Lorántfy  
Zsuzsanna, Rákóczy György fejedelem özvegye, ellen hét a tar- 
czali, és tokaji szőllőhegyen elfoglalt szőllő miatt. —  1658-ban 
a pálosok vezérfőnöke Borkovics tiltakozott ugyan ezen 
Lorántffy Zsuzsanna ellen, s a tokaji szőllőhegyen volt 
Barátszöllö nevű szőllőt visszakövetelte.

Mikor és miért hagyták oda a pálosok ezen tokaji ko
lostorukat, nem nyomozhattam k i ; valószínűleg azonban ez a 
múlt század elején történt, miután a tokaji kolostor 1745-ben 
már a romban heverő kolostorok közt fordul elő.

b) A Kapucinusok zárdája.

A Rákóczy féle  fölkelés közben a tokaji katholikusok, 
nem lévén lelkipásztoruk, Telekessy István egri püspöktől en
gedélyt kértek, néhány kapucinus atyának a szomszéd 
Austriából eszközlendő behívására, kik Tokajon letelepedvén, 
ott lassankint templomot, és társházat építhessenek. Az egri 
püspök helyeselvén a tokaji katholikus hívek e jámbor szán
dékát, III. Károly király engedélyével, s a szepességi királyi 
kincstár beleegyezésével, 1712-ben Gergely atya, a kapucinu
sok osztrák tartományának főnöke, Joakim  és Kerény atyá
kat küldte Elés szolgatestvérrel együtt Magyarországba, kik
1712-ik évi karácsonhó 6-án érkezvén Tokajra, a plébánia
templomnak hagyományozott épületbe szálltak, s benne két
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évig laktak. 1714-ben azonban a király által nekik ajándé
kozott Rákóczyféle királyi kincstárra szállott, és székházzá 
idomíttatott házba költöztek át. Ezen, és egy másik szomszéd 
Bodony György által 45 írtért részükre átengedett telken 
megvetették a templom, és zárda alapját, melyhez csatolták 
meg Buday  Lászlónak a szerzetesek számára udvarai ajándé
kozott telket.

1716-dik évi sz, Györgyhó 5-dikén avatta föl György 
munkácsi görög katholikus püspök a zárda temploma alap
kövét; de jótevők hiánya miatt a további épitkezést abba 
kellett hagyni egész 1725-ig, midőn gróf Koháry István bö- 
kezüleg 20,000 irtot áldozván, a magyar királyi kincstár 
pedig ingyen adván építési anyagokat e szent czélra a tem
plom építése ismét folytattatott, s 1729-ben befejeztetett. 
Ekkor az egri püspök segédpüspöke Zorger György, tinnini 
fölszentelt pü spök, a templomot fölszentelte. Λ zárda pedig 
csak 1733-ban készült el teljesen a jótékony hívek könyör- 
adományaiból, de ez is csak 1787-ig állott fenn; mert II. József 
császár ez évi octoberhó 22-dikén kelt rendelete ezt is meg
szüntette, s az e rendelet végrehajtására kiküldött királyi 
biztosok azt bezárták. (Szirmay. Not. hist, polit. 77—80. ll.)

19. §.

Ú J H E L Y (SÁTORALLYA).

K irályi k incstári mezőváros I. remete sz. Pál 
rendje társházával.

Sátorallya-Újhely Zemplénvármegye, sőt egész Magyar- 
ország legrégibb lakott helyei közé tartozó, Sárospataktól, 
melynek várához tartozott, egy órányira eső kincstári mező
város, már a magyarok Pannóniába jöttekor Satur halma 
néven vala ismeretes, s e nevét a mellette levő kifeszitett sátor 
alakú he gytől kapta. E helyet Árpád fővezér 904-ben bizo
nyos Bettel nevű vitézének, Oluptídma atyjának, Kálmán
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király pedig 1110-ben az Apuliából Magyarországba jött 
Hatold grófnak adományozta. Mivel pedig Saturhalmát a tatá
rok végképp elpusztították, Ronyva folyó jobb pártjára, s az 
áradásoktól ment helyre, vagyis Sátorhegy tövére telepedtek 
le még megmaradt lakosai, s az oda telepíttetett gyarmato
sok, és e körülménytől kapta Sátorallya-Ujhely (vagy röviden 
Ujbely) nevét.

1298-ban Ujhelyt Kokos mester, a Katóid nemzetség
ből származott István mester, tolnai főispán birtoka vala ; de 
1299-ben gróf Zodai János foglalta el azt. 1318-ban László 
mester és Donch Sátorallya-Ujhelyt Tamás gróffal, 1321-ben 
pedig Mihály bán fiai Porusthián (?) várért Károly király- 
lyal gserélték el. 1352-ben I. Lajos király nagylelkűségéből 
Keriatovich Tódor ruthén vezér bírta Sátorallya-Ujhelyt, ki 
Várhegy halmán várkastélyt építtetvén, Ujhelyt ruthén gyar
matosokkal szaporította, ezért 1390-ben Sátorallya-Ujhely a 
mellette levő várral együtt királyi városnak neveztetett.

Zsigmond király Ujhelyt Perényi Miklósnak ajándé
kozta, a Perényiekről a Palócziakra szállott. — 1527-ben 
Perényi Péter a várat megszállással sanyargatta, de 1528-ban 
Serédy Gáspár császári hadvezérnek adatott át; 1558-ban 
ismét Sátorallya-Ujhely várát az e vidéket tűzzel vassal pusz
tította Telekessi Imre, nehogy a Perényieknek menhelyül 
szolgáljon, kénytelen volt szétrombolni, s azóta csak a vár 
romjai láthatók. (Szirmay Notit. topogr. polit. 250. — 252. Ili)

Sátorallya-Ujhely mezőváros Magashegy nevű hajdan 
tűzokádó, és Sátor hegyek alatt fekszik több halom közt, 
melyekből igen üdvös hatású vizforrások fakadoznak, s ezek 
jelesbjei: Dersik, Zolyomka, Komlókút, s mások; de a város 
körül több majorság is van, mint Néma, Unghvár, és Hosszuláz. 
mely utóbbit II. József császár 1788-ban német gyarmatosokkal 
népesítette. Ezekhez Rákóczy Ferencz 1702-ben Ronyva men
tében még egy Palotás-Útcza, és Borsiszer nevű külvárost 
csatolt, melyet testőrseregének szánt; ezért a földig lerontott 
épületeket a czigányoknak hagyta, innét e városnegyed 
Czigányutczának mondatik.

Sátorallya-Ujhely mezővárost is sokféle baj érte; mert 
Tököly fölkelésén kívül 1715-ben jégeső tette tönkre, 1758. 
1764., 1768-ban pedig tüzár pusztította azt el. Országos vásá-
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rai: Virágvasárnap, Sarlós-Boldogasszony, sz. Egyed,
sz. Imre évnapján szoktak tartatni. A mezőváros pecsétjén 
W betű, és 1505 látható. — A mezőváros magán épületei 
közöl k iváló: a tágas vármegyeház, mely mesterségesen 
készült börtöneivel figyelmet gerjesztő, s melyben „sz. Kereszt- 
Kápolna van.

Az Ujhelyen hajdan létezett és jelenleg létező szent 
épületek közöl kiválik : a plebánia-templom. A plébánia már 
1360-ban létezett, melyet 1482-ben RáJcóczy Imre zem
pléni főispán építtette és sz. Imre emlékezetére szentel
tette Istennek. De a tűzvész e templomot is megrongálván, 
az szétdöntetett. A most is meglevő plebánia-templomot 
1770-ben herczeg Trauczon János Vilmos kezdte építtetni, a 
királyi kincstár pedig teljesen fölépittette. E templom jelen
leg „Szent István királyu emlékezetére van szentelve, s kegyura 
regéczi Breczenheim Ferdinand herczeg özvegye Schwarzen
berg Karolina herczegnő.

A régi plébániatemplomot 1560-ban Perényi Gábor, 
a király beleegyezésével, az ágostai hitvallásunknak adta á t; 
de Báthory Zsófia 1662-ben visszaadta a katholikusoknak; 
1670-ban a katholikusoknak ítéltetett oda; 1682-ben Tököly 
Imre űjra a protestánsoknak adta, mig végre 1714-ben visz- 
szakerült eredeti birtokosai, a katholikusok, kezébe.

Ezen bő jövedelemmel fölszerelt plébániatemplom az 
egri püspök hatósága alól ki volt véve, s az egyházi tized nem 
a püspököt, hanem a plebánust illette. A másik, jelenleg 
kegyesrendiek gondozása alatt levő „Nagyboldogasszonyról“ 
czímzett templom hajdan a pálos szerzeté volt; van még Uj
helyen egy a polgárok által az 1709-ben pusztított mirigy 
alkalmával a városi kórházban építtetett „Szent Háromság
nak“ szentelt kápolna, végre a közbörtönben 1782-ben épült 
Szent kereszt kápolna. (Szirmay az i. h. — Korabinszky és a 
kassa-püspökmegyei egyházi névtár 31. I.)

Mind régisége, mind nevezetessége miatt kittint a többi 
pálos kolostorok sorából az egykor egy Sátorallya-Ujhely 
közelében levő magányban létezett

I. remete sz. P ál szerzetesei sz. Egyedröl nevezett kolostora, 
melyet 1221-ben II. Endre király alapított, midőn Patakon  
ezen a templom tornya miatt Thurunynak nevezett remete
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ségben tartózkodott, a tatárjárás után pedig 1252-ben IV. Béla 
király helyreállított, s Petrahó  helység adományozásával 
gyarapítóit. Azonban a pálosok, oda hagyván 1258-ban ezen 
Thurunybav,  vagy inkább Nagy-  másképp Felső-Tornya 
helységben létezett vadont, más Sátorallya-Ujbely mellett 
fekvő alkalmasabb helyre költöztek át, mely később Barát
szer néven lön ismeretessé. Ezen átköltözködést helybenhagy
ván 1312-ben I. Károly, 1350-ben I. Lajos királyok is, János 
gróf a kolostor alapítványát két a Longhi  erdőben volt 
Baráttá- és Kassatá  nevű halastóval gyarapította.

1506-ban Butikat  Mihály tolcsvai szőkéjét, 1500-ben 
toronyai Faber  Löriucz szintén szőkéjét, 1510-ben Varjú 
Orsolya Kelecsen határában bírt telkét ajándékozta az újhelyi 
pálos kolostornak. - -  Miután pedig 1530-ban a pálosokat 
toronyai szőkéjükből Drágffy  Gáspár, újhelyi kolostorukból, 
és Petrahó  falu birtokából Perényi Péter kizavarta, 1560-ban 
P erényi Gábor ismét visszahelyezte őket újhelyi kolostorukba, 
minthogy az ágostai hitvallásnak kieszközölték a királynál, 
hogy a katholikusok plébániatemploma nekik adassék át. 
(Szirmay  255. 256. II.)

De a pálosoknak ezentúl az őket szüntelen zaklató pro
testánsok magánosok birtokába jutott fekvő javaikban roppant 
károkat okoztak. — Ugyanis egy a szepességi királyi kincs
tár hatósága által 1574-ben bizonyos Kálnásy  Ferenczczel az 
ez által kiegyenlítendő 2088 írt. 732/a dénár beszámításával, 
mely' összeggel a Puber  család kiállította kötelezvény értel
mében ő Felségének, a királynak, tartozott, s miután 400 ftot 
kész pénzben kifizetett, 3050 írtra rúgó pénzösszeg iránt meg
tartott végszámadás értelme szerint, a pálosok bizonyos Uj- 
i:clyen volt birtoka Kálnásy  Ferencznek adományoztatok 
(K . R. A. 062. cs. 17. —)

1603-ban Bocskai/ párthívei a pálosokat újra elűzték 
Ujhelyről; de 16) 0 ben ismét visszahelyeztettek kolostoruk, 
és fekvő javaik birtokába, mire templomuk 1626-ban kijavít
tatott. s gróf Allaghy  Menyhért által főoltárral szereltetett föl.
1665-ben Somogyi Ferencz leleszi prépost e pálos kolostornak 
nagy értékű fölszerelést juttatott, Báthory  Zsófia pedig, és 
ennek fia Rákóczy  Ferencz Kiszte nevű helységet, Komár 
pusztát, Parancson  nemes Udvarhelyet, Vár ally a  és Oremus

2 ík u p i*. eg  Yu. in t é z . — í r
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szőllöket ajándékozta egy újhelyi telekkel együtt a pálosok- 
nak. (Szirmay az i. h. 256. I.)

Azonban a kolostor e gyarapodását újra különféle igaz
ságtalanságok, és erőszakoskodások szakasztották félbe. Mert 
1672-ben a föllázadt reformátusok betörvén a kolostorba, ki
rabolták azt, s az általuk agyonvert Csepellény György atya 
romlatlan holt teste csak 1674-ben vétetett ki a farmosi föld 
alól, hova elásták volt, s takaríttatott el tisztességesen a 
Rákóczy  által ez esemény örök emlékezetére emeltetett ká
polna sírboltjában.

Ezen eseményre ismét új adományozások következtek. 
Ugyanis 1678-ban Olaszt, Zsadány  és Sára  helységek, a 
terebesi alapítványból kiszakasztatván, az újhelyi társház java
dalmához csatoltalak. — 1679-ik évi márczius 23-dikán 
Tölcöly párthívei rontottak a kolostorra, s azt hevesen ostro 
molták; de Bessenyei és Szörény  pálos atyák 30 férfiú élén 
vitézül védelmezvén magukat, sőt még a kolostor, templom, és 
a szomszéd házak leégése után sem tágítván, visszaverték a 
dühöngő pártosokat. — Ezen gyászos eseményt ismét 
Barlog  István adományozása váltotta föl, ki Vitány  helységet 
hagyományozta végreudeletileg 20,000 fit. fejében a kolos
tornak, s jóllehet 1706-ban II. Rákóczy  Fereucz a kolostort, 
nehogy a császáriaknak menedékül szolgáljon, alapjáig leéget 
tetni parancsolta, gróf Károlyi  Sándor mindazáltal megóvta a 
fülgyújtatásra szánt kolostort a végonyészettől. (U. o. 259. 
260. II. —  N. R . A. 965. es 6. sz.)

1786-ban II. József császár a pálos  rendet megszün
tetvén hazánkban, 1788-ban az eredetileg 1724 ben Tokajon 
Pikóczy  Eleonóra alapította kegyesrendiek telepíttettek a 
pálosok sátorallya-ujhelyi társházába, s az itt számukra szer
veztetek társodában rendesen 8, vagy 9-en kis-gymuasinmot 
gondoznak; de az elemi tanodában is végzik a hítelemzést.

A  sátorallya-ujhelyi pálos társház hely nökei es perjeli valának:

1293-ban János, 1310. Lörincz, 1312. Pét r, 1334. 
Miklós, 1367. Márton, 1393. Tamás, 1449. Miklós, 1454. 
Márton, 1462. Bálint,  1465. Vincze, 1477. Demeter, 1562. 
Gáspár, 1564. Mihály,  1567. belaviai Imre, 1578. György, 
1637. Koprinchich Márton, 1639. Győri Gergely, 1640.P ero -
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viczy J á n o s , 1 6 4 2 . Virocsek O s v a ld ; —  1 6 4 5 — 1 6 5 1 . Vano- 
v'tczy J á n o s  (h e ly n ö k ) ;  — 1 6 5 3  — 1 6 5 9 .3 Bébery G e r g e ly  

( h e ly n ö k ) ;  — 1 6 5 3 . Sissinaczky Z sigm on d i ( h e l y n ö k ) ; —  

1 6 6 7 . Scotniczky A lfo n z  ; —  Benkovics Á g o s to n , k é s ő b b  v á ra d i 
p ü sp ö k  ; —  1 6 7 8 . Bébery G e r g e ly  ( h e l y n ö k ) ; —  1 6 8 9 . Barilo- 
vics L a jo s ;  —  1 6 9 0 — 1 6 9 3 .  Nádasdy  L á s z ló , k é ső b b  C sanádi 
p ü sp ö k  ; — 1 6 9 6 . Szokolny A la j o s ; —  1 7 0 1 . Enyiczkey  I s tv á n  ;  

— 1 7 1 3 . Bottá  Á g o s to n ;  — 1 7 1 4 .  1 5 . R atovány  Ö z s é b ;  —  

1 7 1 6 . Fiám  B e n e d e k ;  —  1 7 2 3 . Vukovcs  P á l ;  —  1 7 2 6 .  
Simonyi J ó z s e f ;  —  1 7 3 2 . Fejér P á l ;  1 7 3 8 . Leteney P á l ;  —  

1 7 4 4 . Bokovics G e l le r t ;  —  1 7 4 7 . 4 8 .  Cunctár J ó z s e f ;  —  

1 7 5 5 . Kollarics J o á k im  ; —  1 7 6 7 .  Keresztes J ó z s e f ;  —  1 7 7 0 .  
Ország L ő r in c z ; —  1 7 7 2 .  Kuzlics M ih á ly ;  —  1 7 7 3 . Márton 
J e r o m o s  ; —  1 7 7 6 . Vidy  F e r e n c z . (Szirmay az i. h. 260 .1. —  
Eccl. Cam. 51. cs. 36. 37. 38. sz. —  P r áoc. arch. 782. I. —· 
Proloc. Paulin, in Lád. 1. cs. 17. 29. 32. sz. —  17. cs.
9. sz. —  Protoc. Paulin. Tokaj 145. I. —  Acta Paul. de Bereg. 
1. cs. 13. sz. —  Acta Jesuit. Sárospat. 4. c  . 7 . sz. Prot. 
Paul. 885. I.)

22*



V .  FEJEZET.

szathmAri püspökmegye.

1· §.

Szathmár-Némethi sz. kir. város egyházi épüle
teivel együtt.

S z a th m á r  v á r m e g y e  le g r é g ib b  s n e v e z e te s e b b  h c ly is é -  
g e i  e g y ik e  Szathmár v á r , é s  m e z ő v á r o s , m e ly tő l a  v á r m e g y e  

n e v é t  k a p ta  ; d e  a  v á r  a  íö lk e lő k  is m é te lt  tá m a d á sa i k ö z b e n  

r o m h a lm a zzá  l ö n ; a  h a jd a n  Zothmár- v a g y  Zathmárxak  n e 
v e z e tt , s  a  T isz á n  tú li k e r ü le tb e n  Z a tm á rt e g y  m á s ik  Némethi 
n e v ű  h e ly s é g tő l  e lv á la sz to t ta  Szamos p a rtjá n  fe k v ő  m ező v á ro s  

p e d ig  N é m e tiv e l 1 7 1 5  b en  e g y e s i t t e t v é u ,  fa lla l k e r it te te t t  be, 
v é g r e  sza b a d  k ir á ly i  v á r o s  k iv á l t s á g á v a l  tü n te tte te k  k ;. 
Németi n e v é t  a z  író k  a  m ár Oizein, sz . I s tv á n  k ir á ly  n eje , 
á lta l B a jo r o r sz á g b ó l e  v id é k r e  te le p ítte te tt  n é m e t g y a r ín a to -  

sok tó i szá r m a z ta tjá k , k ik n e k  sz . István. 1 ir á ly  k ü lö n fé le  s z a 
b a d a lm a k a t, é s  k iv á lt s á g o k a t  a d o m á n y o zo tt , s  e z e k e t  II . E n d r e  

k ir á ly  1 2 3 0 -b a n  is  s z e n te s ít e t te , ső t  sz a p o r íto tta . —  N é m e ly  

író k  a z t  á ll ít já k , h o g y  e  v id é k  e ls ő  la k o s a i z s id ó  ere d e tű e k , 
m á s k é p  rhalizek, é s  k e r e s k e d é s s e l  fo g la lk o z ó  ismaiilitál,· 
v o l t a k ; m á so k  a z t  v ita tjá k , h o g y  e  k ö r n y é k  e ls ő  la k o sa i 
tö rö k  e red e tű  chazarok v a lá n a k , m id ő n  p e d ig  a  magyarok 
te le p e d te k  o tt  le , Zothmár u ra i- Mén-Marout bán, u tób b  a  Mi 
holny c sa lá d  iv a d é k a i le t t e k ;  e z e k  u tá n  v é g r e  tö b b  m ás, m ég  

j e l e n le g  is  lé te z ő , c sa lá d  b írta  e  v id é k e t .  (Szirmát/, Szathmár- 
mrmeyye esm éret-e I. 1— 6‘. II.)
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II. E n d  re k ir á ly n a k  1 2 3 0 -b a n  k e lt  fe n n t id é z e tt  k iv á lt 
s á g e n g e d é ly e z ő  o k m á n y á b a n  a  k ö v e t k e z ő k  fo rd u ln a k  e l ő : 
1. H o g y  a  v á ro s  g a z d á ja  a  k ir á ly t  k ís é r ő  n é g y  íjá s z s z a l  

h a d ig y a k o r la to t  ta r tso n . 2 . H o g y  a  k ir á ly i  T á r n o k m e s te r é t  
k iv é v e , m in d en  m á s  id e g e n  b ír ó sá g tó l m e n te k  le g y e n e k .
3 . N é m e ly  ü g y e k b e n  e g y e d ü l a  k ir á ly n é t  ta r to z z a n a k  s z o l
g á ln i la k o s a i. 4 . H o g y  a  la k o s o k  m ez ő v á r o su k a t k it e r je s z t 

h essék , é s  p u szta b író t n e v e z h e s s e n e k . 5 . H o g y  b irá jn k  a  
g o n o sz te v ő k  fö lö tt, s k is e b b  k ih á g á s o k b a n  b ír á sk o d h a ssé k . 
d. H o g y  S z a m o s  v izén  v á m m e n te s  r é v e t  ta r th a ssa n a k . 7 . A  

tiz e d sz e d ü n e k  e g y - c g y  g a b n a k a la n g y á tó l  12 d én á rt ű z e s s e 
n ek . 8 . S z a b a d o n  v á la s z th a s s á k  p lé b á n o su k a t, s  e z  a z  e r d é ly -  

m e g y e i szá szv á ro si fő e s p e r e s  jo g h a t ó s á g a  a ló l k i le g y e n  v é v e ,  
e sa k  a  t iz e d  n e g y e d é t  ta r to zzék  a n n a k  k ifize tn i. 9 . H o g y  a  
v á r o su k b a  ér k e z ő  k ir á ly t  e b e d d e l, é s  v a c s o r á v a l ta r to zza n a k  

m e g v e n d é g e ln i. 10 . Λ  sza tm á ri la k o s o k n a k  a d o m á n y o z ta tik  

b iz o n y o s , S za fh m á x  k ö z e lé b e n , e lő b b  Dime.s, S im o n  fia , á lta l 

birt b ir to k rész .
E zen  ÍV . B é la , I. K á ro ly  k ir á ly  1 3 1 3 -b a n , I . L a jo s , 

X sig m o n d  1 3 9 7 -b e n , I. M á ty á s , é s  a  k ö v e tk e z ő  k ir á ly o k  á lta l 
in e g e r ő s ít tc te t t  k iv á lt s á g o k h o z  c sa to lta  1 4 9 1 -b e n  II . U lá sz ló ,  
h o g y  a m ező v á r o s  la k o s a i  Zápolya  I s tv á n  s z e p e s i  g r ó f  e n g e 
d ő im é v e l, a  m é ltá n y o s  te le k a d ó  le r o v á sa , é s  a d ó s s á g a ik  t is z 
tá zá sa  u tán , sz a b a d o n  v á n d o r o lh a s sa n a k  k i, s  t é r h e s s e n e k  

v is sz a . 1 5 1 0 -ban p e d ig  II. L a jo s  k ir á ly  azo n  r e n d e le te t  a d ta  

ki, h o g y  az á r ú ik k a l S za tb m á rra  m e n t e m b e r e k  fö lö t t  s z e m é 
ly e ik , é s  á rú ik ra  n é z v e  a  h e ly b e l i  b író  í t é l j e n :  1 5 5 1 -b e n  

F erd in a n d  k ir á ly  a  sza tm á ri la k o s o k a t  a  királyi lá.icstár- 
haszon, 1 (130-ban  p e d ig  a  vámfizetés a ló l fö lm e n te t te ;  v é g r e  

1571  -b en  M iksa  k ir á ly  a s z a tm á r ia k n a k  4  o r sz á g o s , e g y  h e ti  
v á sá r ta r th a tá si j o g o t  e n g e d é ly e z e t t ,  a z t  r e n d e lv é n , h o g y  az  

a d ó sz e d ő k  n e  h á b o r g a ssá k  a  la k o s o k a t ,  az o tt la k ó  t i s z t v i s e 
lő k , é s  id e g e n e k  b o r a ik a t  c s a p s z é k e k b e n  n e  m é r h e s sé k , id e 

g e n  k e r e s k e d ő k  p e d ig  p o s z tó ik a t  n e  á r u lh a s s á k ; a  h e ly b e l i  
p leb á n u s sz a b a d o n  v á la s z ta s s á k , s  a  m e g y é s  p ü sp ö k  j o g h a t ó 
s á g a  a lá  n e  ta r to zzék , v é g r e  a  la k o s o k tó l sa já t ter m e sz tm é n y fi  
bora ik ért v á m  n e  s z e d e s s é k . (Schmitth Episc. Agr. I. 141. —  

Lib. B . Sec. 8. köt. 698. I. — 9. köt. 480. I. —  N. Ti. A. 
918. es. 17. sz. —  1858. cs. 45. sz.)
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Szatmár m e z ő v á r o s n a k , m e ly n e k  la k o s a it  1 2 6 4 -b e n  

I s tv á n , m in t if ja b b  k ir á ly , a  s z ó k e s fe jé r v á r i la k o s o k n a k  e n g e 
d é ly e z e t t  k iv á l t s á g o k k a l tü n te tte  k i, n e v e z e te s e b b  e s e m é n y e i  
k ö z é  ta r to z n a k  a  k ö v e t k e z ő k :  1 3 1 9 -b e n  a  sza tm á r i la k o s o k a t  

Lambert o r szá g b író , M ik ló s  v a jd a  t i lta k o z á s a  e lle n é r e , b e ik 
ta tta  a  Hedruhnak n e v e z te te t t  fö ld  b ir to k á b a , s  e z  e ljá rá st  

1 3 5 9 -b e n  I . L a jo s  k ir á ly  h e ly b e n h a g y t a . — 1 3 9 1 -b e n  a  

sz a tm á r -n é m e tie k  p a n a sz o lk o d ta k  L á sz ló  Vetésy P á l fia  e lle n , 

Zemere fö ld je , m á sk é p  Gervás te le k  e r ő sz a k o s  e lfo g la lá s a  
m ia tt, s  u g y a n a z o n  é v b e n  Z s ig m o n d  k ir á ly  k ije le n te t te , h o g y  

a  sz a tm á r n é m e ti p o lg á r o k  e g y e d ü l  a  k ir á ly i T á r n o k m e ste r  
b ír ó s á g a  a lá  ta r to z n a k . — 1 4 1 1  b e n  u g y a n a z o n  k ir á ly  S z a t
m á r m e z ő v á r o s t  v á m jö v e d e lm é v e l , é s  a  h o z z á  ta r to zo tt  h e ly 
s é g e k k e l ,  p u sz tá k k a l, s  Nagy- és Felső- Bánya  m e z ő v á r o so k 
k a l e g y ü t t  Wuchovich G y ö r g y  r á e z  fe je d e le m n e k  a d ta  c se r é b e  

Nándorfejérvár v á rá ér t. 1 4 5 2 . Ilunyady  J á n o s , M a g y a r o r sz á g  

k o r m á n y z ó ja , a  sza tm á r i la k o s o k n a k  v é d le v e le t  a d o tt  Drágffy 
S á n d o r  e r ő sz a k o s k o d á sa i e lle n . —  1 4 6 0  b a n  S za tm á r vá ra  

m ár k ir á ly i v á r  v a la , m in t M á ty á s  k ir á ly n a k  a z o n  b o c sá n a t
le v e le  ta n ú s ítja , m e ly n e k  é r te lm é b e n  e le n g e d i Csamavody 
E g y e d n e k  a  k ir á ly i vár  é p ít é s e  k ö z b e n  e lk ö v e te t t  e r ő sz a k o s 
k o d á s a iv a l m e g é r d e m le tt  b ü n te té sé t. —  1 4 6 4 -b e n  Zápolya 
Im r e , B o sn y á k o r sz á g  k o r m á n y z ó ja , b iz o n y ít ja , h o g y  Csaholy 
P á l, é s  G y ö r g y  a  Tokaj v á r á b ó l p é n z v e r é s  v é g e t t  a  k ir á ly i  
k in c s tá r  á lta l S za tm á rra  k ü ld ö tt  e z ü s tö t  le fo g la lta , m ib ő l 
k id e r ü l, h o g y  S z a tm á r i a k k o r tá j t  k ir á ly i p é n z v e r d e  lé te z e tt .

1 5 0 1 -b e n  I I . U lá sz ló  k ir á ly  tíeréb L á sz ló , e r d é ly i p ü sp ö k , 
e lle n  t i lta k o z ó  r e n d e le te t  a d o tt  k i a  p ü sp ö k  a z o n  in té z k e d é se  

e lle n , m e ly ly c l  a  t iz e d m e g ta g a d á s  m ia tt a  sz a tm á r ia k a t  n a 
g y o b b  e g y h á z i  k ik ö z ö s ít é s s e l  sú jto tta , s  a  s z e n tm is e  fö la já n 
lá s t , g y ó n ta tá s t , te m e tk e z é s t , é s  a  tö b b i s z e n ts é g e k  k i s z o lg á l 

ta tá sá t  S z a tm á r t m e g t ilto tta . —  1 5 2 7 -b e n  J á n o s  k ir á ly  a  

n é m e t ie k n e k  a d o m á n y o z ta  Lázári, Homok, é s  Darócz S za tm á r  

v á r m e g y e i h e ly s é g e k e t ,  1 5 3 0 -b a n  p e d ig  a  szatmáriaknak 
sz a b a d  s ó á r u lá s t  e n g e d é ly e z e t t . —  V é g r e  1 5 3 5 -b e n  Bánffy  
B o ld iz sá r , F e r d in a n d  k ir á ly  h a d s e r e g e  v e z é r e , a  m e z ő v á r o s t  

fö lg y ü jta tta , s  é r te s ü lv é n  Kán  G o th á rd , Z á p o ly a  h a d v ezére , 
k ö z e le d é s é r ő l, a  sz a tm á r i te m p lo m o t s á n c z o k k a l ,  é s  á r k o k k a l  
e r ő s íte t te  m e g , s  Horváth M á ty á s ő r k ö d é s é r e  b íz ta . A zo n b a n
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Kun G o th á rd n a k  s ik e r ü lt  u g y a n  a  v á r o s  e lfo g la lá s a , d e  ő 

m a g a  h á lá ló  an m e g se b e sü lt , e z é r t  Zápolya  j e l e s  h a d v e z é r e  

h a lá lá n a k  m eg to r lá sá ra  F e r d in a n d  s e r e g é b ő l  tö b b  n e m e s t  

k a ró ra  h o za to tt. (Szírmay az i. h. 146 — 155. II.)
S za tm á rn ém eti m e z ő v á r o s  s a z  o tta n i e g y e s  b ir to k o so k  

v is z o n y a i tü z e te se b b  fö ld e r íté sé r e  m é g  e  k ö v e tk e z ő  a d a to k  

is  é r d e k e s e k :  1 5 4 3 -b a n  I. F e r d in a n d  k ir á ly  S z a tm á r n é m e ti  
m e ző v á ro s t S o m ly ó i Báthory  A n d r á sn a k , K r is tó fn a k , é s  I s t 
v á n n a k  a d o m á n y o z ta , k ik  a z  o tta n i v á ra t ú jr a  fö lé p íte t té k , é s  

m e g e r ő s íte t té k , m iu tá n  1 5 4 0 -b e n  Báthory B o ld iz sá r  b ir to k 
r é sz é t  h itv e sé n e k  K lá rá n a k , Jakcsy  M ih á ly  le á n y á n a k , h a g y o 
m á n y o z ta , K r is tó f , é s  I s tv á n , m á s k é p  Somlyai, sa já t  b ir to k 
r é sz e ik b e  b c ik ta tta tta k . — 1 5 5 7 -b e n  u g y a n a z o n  k ir á ly  Szatmár 
m e ző v á ro s t Cseyöld, é s  Sárköz sza tm á rv á rru eg y e i h e ly s é g e k 
k e l  e g y ü tt  sa já t  jó s z á n tá b ó l Székely A n ta ln a k , 1 5 6 0 -b a n  p e-  

d ig Bala sa M en y h ért h o z z á  á tp á r to lt fő k a p itá n y n a k  a d o m á 
n y o z ta . A zo n b a n  Zápolya  J á n o s  Z s ig m o n d , a  tö r ö k ö k  s e g í t 
sé g é b e n  h ízv á n , 1 5 6 2 -b e n  k e m é n y e n  o str o m o lta  a  v á ra t, s  

fü lg y ú jto tta  a  v á r o s t ;  d e  Zay  F e r e n c z , a  c sá sz á r i h a d a k  

fő v e z é r e , á lta l v is s z a v e r e tv é n , k é n y sz e r ü lt  a b b a n  h a g y n i a vár  

o stro m lá sá t. —  1 5 6 4 -b e n  m in d a z á lta l a  vár  is m é t  a  Zápolyák 
b ir to k á b a  k e r ü lt , m íg  v é g r e  a  c sá sz á r i h a d s e r e g  v is s z a  n em  

fo g la lta  a zt. (Szirmay 155. 156. 157. —  N. B . A. 843. cs.
4. sz. —  1742. cs. 24, sz. -  1, R. Sec. 3. k 4. 293. sz.)

M ellő zv én  a  fe u n td ic sé r t S z ir m a y n a k  M a g y a r o r sz á g  

b e lm o z g a lm a ir a , é s  S z a tm á r n é m e ti la k o s a in a k , S za tm á r  v á r á 
n a k , a  fö lk e lő k  á lta l tö b b  íz b e n  m e g k ísé r te t t  o stro m a  k ö z b e n ,  
o k o z o tt  k á ro k ra  v o n a tk o z ó  b ő v eb b  ism e r te té se  e lso r o lá sá t ,  
m é g  c sa k  a  k ö v e tk e z ő k e t  e m lít jü k  m e g :  1 5 7 7 - b e n  R u d o lf  

k ir á ly  Teuffenbacli J á n o s  h a d v e z é r é n e k , S z a tm á r n é m e ti m e z ő 
v á r o s  a lk a p itá n y á n a k , m e g h a g y ta  a  la k o s o k  sz a b a d a lm a in a k  
t isz te le tb e n  ta r tá sá t . —  1 5 8 5 -b e n  a  R u d o lf  M a g y a r - , é s  

Báthory I s tv á n  L e n g y e lo r s z á g  k ir á ly a i k ö z t  fö lm e r ü lt  v is z á ly 
n a k  o ly  e g y e z k e d é s  v e te t t  v é g e t ,  m e ly n e k  é r te lm é b e n  M a 
g y a r o r sz á g  k ir á ly a  v is s z a k a p v á n  Szatmár, é s  Németi m e z ő 
v á r o s o k a t  Parlag  h e ly s é g g e l  é s  B idy  m a jo r sá g g a l e g y ü t t  a  

Báthory  I s tv á n n a k  á te n g e d e t t  Nagybánya  v á r o s - , é s  Zazar 
(F e ls ő b á n y a ) , Bozonta ? s  Tótfalu  h e ly s é g e k é r t , é s  a szinyér-
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vdraUycd b ir tok részért, e z  u tó b b ia k  m e g fe le lő  k á rp ó tlá sá t  
k ir á ly i b iz to so k  á lta l ü n n e p é ly e s e n  á ta d a tta k  Báthory I s t
v á n n a k . —  1 5 9 8 -b a n  a z  e g é s z  S za tm á r  v á r m e g y é b e n  p u sz t í

to tt  ta tá ro k  új b e tö r é s e  m ia tt  a z  e g é s z  v á r m e g y e  la k o sa i  
S z a tm á r  fa la i k ö z é  k é n y sz e r ü lte k  m e n e k ü ln i. A z 1 6 2 2 -d ik  

év b en  tartott o r s z á g g y ű lé s  v é g z é s e  n y o m á n  Szabii ár várát 

Bethlen G áb orn ak  k e lle t t  á ta d n i, a m in t m ár a z  1 6 0 2 -b en  

B é e sb c n  történ t m e g á l la p o d á s  é r te lm é b e n  Bocskai/ István n ak  
e n g e d te te t t  á t. — 1 6 4 4 -.b en  is m é t  Kemény J á n o s , 1. Rákóczy 
G y ö r g y  fe je d e le m  tá b o r n o k á n a k , c z e p e i Zolthán J á n o ss a l, Szat
már vára a lk a p itá u y á v a l, k ö tö t t  e g y e z k e d é s e  u tán , a  III. F e r 
d in a n d  k irá ly , é s  Rákóczy G y ö r g y  fe je d e le m  k ö z t  1 6 4 5 -b en  
k ö tte te t t  l in c z i b é k e sz e r z ő d é s  n y o m á n , Szatmár v á ra  a  h ozza  

ta r to zo tt  fö ld b ir to k k a l e g y ü t t  Rákóczy G y ö r g y n e k  a d a to tt á t ; 
d e  1 6 5 9 -b e n  Szatmár é s  Szabolcs v á r m e g y é k k e l e g y ü tt  

I . lá p o t  k ir á ly n a k , s  az á lta la  ez  á tv é te lr e  k in e v e z te te t t  b iz 
to s o k n a k  r e n d e lte te t t  v is s z a a d a tn i .

1 6 5 7 -b e n  a  II . Rákóczy G y ö r g y n e k  L e n g y e lo r sz á g b ó l,  
m e ly n e k  b irtok ára  a n n y ir a  só v á r g o t t , m e n e k ü lő  h a d se r e g é t  

Sobieszky J á n o s  h e r c z e g , k é ső b b  k ir á ly  v e z é n y le te  a la tt 

ü ld ö ző  le n g y e le k  Szatmár v á r m e g y é t  tű z z e l-v a s s a l p u sz t íto t
tá k . —  1 6 6 0 — 1 6 6 3 - ig  a  ta tá r o k k a l e g y ü t t  c  v id é k r e  b etö rt  
tö rö k ö k  Szatmár m e z ő v á r o s t  fö lg y ú j to t tá k , s  k ö r n y é k é r ő l  
tö b b  e z e r  la k o s t  r a b sá g b a  b u rczo lta k . — 1 6 8 0 - b a n . Apqlfy  
M ih á ly , e r d é ly i fe je d e le m , s ik e r te le n ü l o s tr o m o lta  a  s e g íts é g ü l  
fö lb é r e lt  tö r ö k ö k k e l, s  m á s  n é p s é g e k k e l  Szatmár várát, — 

1 6 8 2 -b e n  Tököly Im re  a  v á r a t v é le t le n ü l m e g le p v é n , e lf o g 
la lta . 1 6 9 0 -b e n  a  k ir á ly i  k in c s tá r  k ö tv é n y t  á ll íto t t  k i Bcínj/'y 
G y ö r g y tő l, Haller J á n o stó l, é s  Apor  M ih á ly tó l ö F e l s é g e  a  

k ir á ly  h a d i s z ü k s é g e ir e  k ö lc s ö n  a d o tt 1 5 ,0 0 0  fo r in tró l, s  ez  

ö s s z e g  z á lo g á u l N a g y b á n y a  v á r o st j e lö l t e  k i p é n z v e r d é jé v e l  
e g y ü tt . — 1 7 1 1 -b e n , lé te sü lv é n  Rákóczy F e r e n c z  herczeg·, é s  

a  c sá sz á r ·  k ö z t  a z  ú g y n e v e z e t t  szatmári békekötés, .Szatm ár 

m e z ő v á r o s  v is s z a j u t o t t  a  tö r v é n y e s  k ir á ly  b ir to k á b a . K á ro ly  

k ir á ly n a k  1 7 2 1 -b e n  k e lt  r e n d e le te  Szatmárnémeti m e z ő v á r o s t  
fö ls z a b a d íto tta , é s  a  szabad királyi városok so r á b a  e m e lte . —  
V ég re  1 7 2 3 — 1 7 3 4 - ig  a  s z é tr o m b o lt  v á r  te r ü le té n  é p íten d ő  

h á z a k , é s  a z  u g y a n o t t  é p ü lt  Podhorányi J á n o s fé le  h á zn a k  a  

p o lg á r i te r h e k  a lá  r e n d e lte té se  tá r g y a lta to t t . (Szirmay 159.

Síi ATM Λ Hl rŰSF'JKM LOY K.
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160. 163. 175 . 176. 182. 185. 188. ll. — X. R . Α. 913. es. 15. 
sz. —  1333. cs. 28—39. sz. —  1450. cs. 4. sz. —  Ac.t Arch. 
Puh1. 18. cs. 31. sz. — 20. cs. 6. sz. —  L. Reg. Sec. III. köt. 
337. 340. sz.)

A  m a g á n b ir to k o so k , v a g y  ú g y n e v e z e t t  n e m e s  u d v a r 
te lk e se k  (c u r ia lis tá k ) S z a tm á r n é m e tib e n  v o lt  b ir to k v isz o n y a i  
k á t i l le t ő le g  a  k ö v e tk e z ő k  j e g y e z h e t ő k  fü l :  1 5 7 1 -b e n  

S za tm á rn ém etib en  S nemes udvarhely, v a g y  curia lé te z e tt , 
ú g y m in t : Csató S im o n , Zeleméry M ik ló s , Literati J á n o s ,  
Presbiter M á ty á s , Csapó M ih á ly , Eötvös F e r e n c z , Barhély 
D em eter , é s  Halász M árton u d v a r te lk e . — R u d o lf  k ir á ly  

1 5 7 7 -b e u  Csomaközy B o ld iz sá r n a k  Szatmári e g y  n o m es  

u d v a rh e ly e t , Németiben e g y  m a lm o t, 1 5 7 9 -b e n  Teujj’enbach 
K ristó f, h a d a i v e z é r é n e k , Szatmárt k é t  u d v a r te lk e t , 1 5 8 5 -b e n  

Zathmáry M ik ló sn a k  u g y a n o tt  e g y  n e m e s  u d v a r h e ly e t , é s  k é t  

sz e l lő t  a d o m á n y o z o t t :  v é g r e  1 5 8 8 -b a n  Dersy M a rg itn a k , le g 
e lő b b  More J á n o s , e n n e k  h a lá la  u tá n  Benedek B e n c z e , v é g r e  

e n n e k  k im ú lta  u tán  Révay  I s tv á n  n e jé n e k  u g y a n o tt  e g y  n em es  
u d v a r h e ly é t , k é t  sz ő llő t , s  u g y a n a n n y i m a lm o t a já n d é k o z o tt . 
— iG 3 6 -b a n  I I . F e r d in a n d  k ir á ly  Zoltán  J ó z s e fn e k  ; 1 6 6 5 -b e n  

l .  L ip ó t  k ir á ly  Mikolay  B o ld iz s á r n a k ;  1 6 6 7 -b e n  p e d ig  g r ó f  
Csáky I s tv á n n a k  a d o m á n y o z o t t  n e m e s  u d v a r te lk e t;  v é g r e  

1 6 0 2 -b e n  Csomaközy J á n o s  S za tm á rt b írt n e m e s  u d v a r h e ly é t  

Dmigtilcgi M ik ló sn a k , é s  M ih á ly n a k  e n g e d te  á t. —  1 6 3 9 -  é s  

1 6 7 4 -b e n  a  m ező v á ro s  é s  Sennyey S á n d o r  k ö z ö tt  k é t  m a lo m  
é s  g r ó f  Károlyi L á sz ló  á lta l ű zö tt b o rm érés v é g e t t  v is z á ly o k  

m erü ltek  fö l . D e  e g y  1 6 5 2  b en  a  Sennyy  c sa lá d  ta g ja i k ö z t  

lé te sü lt  o sz tá ly o k m á n y b a n  e  c sa lá d n a k  Szatmárnémetiben 
lé t e z e t t  n e m e s  u d v a r h e ly e , is  e m lítte t ik . —  A m e z ő v á r o s  n e 
v e z e te se b b  fö ld b ir to k a i k ö z t  fo rd u l e lő  a  Miksa  k ir á ly  á lta l
1 5 6 8 -  b an  Salgay B á lin tn a k  a d o m á n y o z ta to k  k é t  e g é s z  te le k ,
1 5 6 9 -  ben  u g y a n a z o n  k ir á ly  á lta l Zeleméry M ik ló sn a k  a d o m á 
n y o z ta to k  e g y  e g é s z  te le k , 1 6 2 3 -b a n  v é g r e  a  báró Károlyi 
M ih á ly n a k  II . F e r d in a n d  k ir á ly  a d o m á n y o z ta  te te m e s  n e m e s  

birtok  rész . (Szirmay 159. 160. 161. 167. 168. ll. — N. R . A. 
b73. cs . 15. 17. sz. — 1038. cs. 29. sz. —  1450. cs. 4. 5. sz. —  

1609. cs. 36. sz.)
L á b ra  k a p v á n  a  s z á s z o k  k ö z t  e lte r je d t  L u th e r  k e z d te  

h itú jítá s , m e ly n e k  te r je d é sé t  1 5 3 5 -b e n  le g in k á b b  b é lte k i
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Drágffy  G á sp á r , s  Ρ erényi P é te r , é s  G á b o r  m o z d íto ttá k  e lő ,  
a  sza tm á ri te m p lo m o t is  a  Scluvendi L á zá r , I . F erd in a n d  

k ir á ly  fő v e z é r e , Rueber J á n o s , Magócsy é s  Unynad c sá szá r i 
h a d v e z é r e k  á lta l p á r tfo g o lt  lu th e r á n u so k  fo g la ltá k  e l a  k a t o 
l ik u s o k tó l ; d e  L u th e r  v a llá sr e n d sz e r e  ez e n  v id é k e n  1 5 6 7  

k ö r ü l K á lv in n a k  a  sza tm á ri la k o s o k n a k  j e l e n le g  is  n a g y  ré sz e  

á lta l k ö v e te t t  h itv a llá s á b a  o sz lo tt  f ö l  A  k a t o l ik u s o k n a k  

e k k é p  fö lz a v a r ta to tt  v a l lá s ü g y e  c sa k  1 6 6 0 -b a n  k e z d e t t  jo b b r a  
fo rd u ln i, m id ő n  Báthory  Z só fia , Rákóczy  G y ö r g y  h c r c z e g  

ö z v e g y e , fiá v a l F e r e n c z c z e l e g y ü t t  v is sz a té r t  ő s e i k a t o l i k u s  

h ité r e , a  s z e r z e t e s  r e n d e k  S z a tm á r r a  v is s z a te le p it te t te k , s  a  
m ár lé te z e t t  te m p lo m o k  e z e k n e k  g o n d o z á sá r a  b íz a tta k , é s  új 
s z e n t e g y h á z a k  é p ítte tte k . M ert a z ó ta  Szatmár új a la k o t ö ltö tt. 
U g y a n is  m ár 1 8 0 2  b en  tá r g y a lta to t t  e g y  S z a tm á r  v á r m e g y é 
b e n  a z  e g r i p ü s p ö k m e g y e b ö l k ih a s íta n d ó  új püspökmegye 
sz e r v e z é s e  é s  a la p itta tá sa , s  e  tá r g y a lá s  n y o m á n  1 8 0 4 -b e n  

a  h a jd a n  e r d é ly i p ü s p ö k m e g y é h e z  ta r to z o tt  szatmári, é s  uyo- 
csai, s  a z  e g r i  p ü s p ö k m e g y é b e n  v o lt  bereghi, már marosi, é s  

unghi fő e s p e r e s s é g e k b ő l ,  é s  a  s z a b o lc s i fő e s p e r c s s é g  k is e b b  r é 
s z é b ő l ú j szatmári p ü s p ö k s é g  a la k ítta to tt , m e ly n e k  e lső  p ü s 
p ö k é v é  b áró  Fischer I s tv á n  n e v e z te tv é n  k i, u g y a n e z  S z a tm á r i  
m in t a z  új p ü s p ö k m e g y e  s z é k h e ly é n , 1 8 0 5 -d ik  é v i feb ru á r  

h ó b a n  ü n n e p é ly e s e n  b e ik ta tta to tt . (Schemat. Cleri Szatm. 
1864. 52— 96. II.)

S z a tm á r  v á r o s  r é g i p e c sé t jé n  h e g y e s  te te jű  b á s ty a  k e r í 
te t te  to r o n y  s z e m lé lh e tő , m e ly n e k  k é t o ld a lá n  k é t  e g y e n e s  
p á lm a á g  e m e lk e d ik  fö l e z e n  k ö r ir a t t a l: „S. communitatis de 
Szathmár“ (Szirmay 212. I.)

A  S za tm á rt m á r sz . I s tv á n  k ir á ly  k o rá b a n  lé t e z e t t  s  a 

v á ro s  k e g y -  é s  v éd ú r i j o g a  a lá  ta r to zo tt „ Halottaiból fö ltá 
madt Krisztus“ im a d á sá ra  s z e n te lt  ő sr é g i p le b á u ia -te m p lo m  

j e le n le g  „ U ru n k  mennybemeneteléről·1 c z im z e tt  s z é k e s e g y h á z  

1 5 3 6 -b a n  m e g s z ű n t;  d e  1 6 6 5  u tán  h e ly r e á llít ta to tt . A  r é g i  
p le b á n ia -te m p lo m  le lk é s z e  1 2 6 4 -b e n  Egyed, V . I s tv á n  ifjabb  

k ir á ly  h itv e s é n e k  k á p lá n ja , v a la . E z e n  k ív ü l S z a tm á r t h a jd a n  
„sz. Miklós püspök s hitvalló“ e m lé k e z e té r e  I s te n n e k  sz e n te lt  

te m p lo m  is  v o l t ; d e  a  v a llá s ú j i tá s  k ö z b e n  lero m b o lta to tt. E z e n  

te m p lo m b a n  lé te z e t t  a  sz a b ó -e z é h , é s  e g y  m á sik  „sz. Annáról“ 
n e v e z e tt  o ltá r g o n d n o k sá g , s  m in d a k e ttö  ő s  a la p itv á n y n y a l bírt.
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E z a la p ítv á n y  szatm ári fe k v ő  b ir to k á b ó l 1 5 7 2 -b e n  a  k ir á ly  

k ét e g é s z  te lk e t  Huszár J á n o sn a k  a d o m á n y o z o t t .  (L. R . Sec.
3. k ö t 728. I.) J e le n le g , a  s z é k e s e g y h á z o n , e g y s z e r s m in d  

p lé b á n ia  tem p lo m o n  k ív ü l, a  szürkenénék k o lo s to r á b a n  „ Szeplő
telen Boldogasszonynak“ e m lé k e z e té r e  s z e n t e lt  te m p lo m , a  
k á lv á r iá n  „keresztre feszíttetett Krisztus“ im á d á sá r  a , a  te m e 
tő b en  „Krisztus föltám adása emlékezetére“ s z e n te lt ,  a z  „ irgal
mas Barátok“ tá r sh á zá b a n  „Sarlós Boldogasszonyról“ n e v e 
ze tt , a  v á ro sh á zb a n  „Krisztus ostoroztatásái ól“ c z im z e tt  n y i l 
v á n o s , —  a  p iisp ö k la k b a n  Boldogasszonyról n e v e z e t t , a  

p a p n e v e ld é b e n  „nepomuki sz. Jánosról“ c z im z e tt , a  J e z su itá k  

á lta l g o n d o z o tt  Jiutápintézetben „szeplőtelen Boldogasszony“ 
e m lé k e z e té r e  a v a t t a to t t ; a  Krisztim U ru n k ró l n e v e z e t t  b e t e g 
á p o ló  a p á czá k  k o r ó d á já b a n  „sz. Hildegardról“ cz im ze tt , a  
g y m n a s iu m b a n  Loyola sz. lgnáczról n e v e z e tt  m a g á n  k á p o ln a  

k ét g ö r ö g  k a tlio lik u s , k é t  p r o te s tá n s  te m p lo m  lé tez .

A  S za tm á rt h a jd a n  lé te z e tt , s  j e l e n le g  is  lé te z ő  s z e r z e te s  

ren d ek  :

a) A minoriták sz. Erzsébetről nevezett társháza.

A  m in o r itá k  v a g y is  sz. F e r e n c z  s z a b á ly a it  k ö v e tő  

k ise b b  te s tv é r e k  S za tm á rt m ár 1 3 3 5 -b e n  lé te z te k , m in t ta n ú 

s ít ja  e g y  té r itv é n y , m e ly b e n  e  ren d  h a jd a n  Boldogasszony 
tem p lo m á b a n  m ű k ö d ö tt sz e r z e te se i e lism e r ik , h o g y  Chaholy 
J á n o s  m es ter , n a g y a n y ja  v é g r e n d e le te  é r te lm é b e n , 1 3 3 5 -b e n  

2 0  g ir á r a  r ü g o tt  v é g h a g y o m á n y á b ó l 1 2  g ir á t  v a ló s á g g a l  k i 
fize te tt n e k ik . A zo n b a n , k i a la p íto tta  e r e d e t i le g  e  k o lo s to r t  ? 

n em  n y o m o z h a tó  k i ;  d e  k é ső b b , é s  p e d ig  1 3 7 0 -b e n  m e g e m -  

l i t te t ik , h o g y  E r z sé b e t  k ir á ly n é , I . L a jo s  k ir á ly  a n y ja , a la 
p íto tta  s  h o g y  sz . Erzsébet e m lé k e z e té r e  s z e n te lte te t t  fö l. 
K éső b b  a  m in o r itá k  e z e n  k o lo s to r u k b ó l n em  b iz o n y o s , m e ly ik  

é v b e n , s  m ily  a lk a lo m m a l ? k is z o r itta tv á n , 1 4 4 8 -b a n  János 
b ib o rn o k , a  m in o rita  ren d  é v la p ja i ta n ú s á g a  sz e r in t , Dienes 
b ib o r n o k n a k , s  e sz te r g o m i é r s e k n e k  m e g h a g y t a , h o g y  e  s z a t 
m ári k o lo s to r  a  m in o r itá k n a k  v is s z a a d a s s é k . H o g y  e  m e g 
h a g y á s  v é g r e h a jta to tt , b iz o n y o s ;  m iv e l 1 4 7 7 -b e n  a  r e n d  
é v la p ja i sz e r in t  György ηβλΰί s z e r z e te s  r e n d e lte te t t  e  k o lo s 



348 S'JSATMAl! t prSPOKÄIKOVE.

torba főnökül. Azonban a minoriták ezután sem maradhattak 
sokáig e kolostor birtokában; mivel a minoriták bolviszályok 
folytán elpusztult kolostorai 1531-ben kiadott névsorában 
éppen semmi nyoma sem fordúl elő a szatmári kolostornak. 
(Péterffy II. 281. Schemat. Cleri 130. I.)

bj Szent Domonkosrendi szerzetesek, s ugyanazon 
rendi apáczák zárdája.

A Szatmárnémetiben egykor létezett sz. Domoukosrendi 
szerzetesek társkázáró! nem igen nyomozható föl egyéb hite 
les adat, mint hogy az csakugyan a Domonkosrcndi szerzeté 
v o lt; mivel az e rendről tüzetesen értekező Ferrari sem említi 
a szatmári döméskolostort, csak az anarcbi Bácskái/ Petéi· 
beiktatásáról tanúskodó okmányban fordái elő, hogy Nayy 
Mihály és Kaza György a sz. Domonkosrendi szerzetesek 
Németiben lakott jobbágyai 1554-ben jelen voltak e beiktatá
son. De az sem nyomozható ki, mikor és ki alapította e ko
lostort ; csak annyi bizonyos, hogy 1560-ban még fennállott ; 
mivel ezen esztendőben Vécsey István, Nyaláb  vár kapitánya, 
a szatmárnémeti döntés kolostornak végrendelctileg bizonyos 
pénzösszeget hagyományozott. Valószínű azonban, hogy, a 
XVI. században kezdett vallásüjitás közben, mihelyt ez a 
katholikusok elüzetése után elharapódzott, a szatmárnémeti 
dömések is kizavartattak zárdájuk hói.

A fenntidézett Ferrari dömésrendi szerzetesekről írt 
müve 542. lapján azt jegyezte föl, hogy Németiben sz. Donion 
kosrendi apácza-zárda is létezett, Tháráczy, és Szentíványi 
hazai íróink pedig határozottan írják, hogy a dömés apáczák- 
nak 1370-ben kolostoruk volt Németiben, melynek már 
1339-ben kellett léteznie, miután az érczpénzharnisífásról 
vádolt Zárazberki László 1339-ben „A ?. Domonkos" Németiben 
volt kolostorában keresett menhelyet; de az ajtók erősza
kos összerombolása után e zárdából kihurezolfatván, borzasztó 
kínzás közben veszett el. (Schemat. Cleri Szatm. 143. 147. I. 
—  Szirmay II. 279. I.)
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„ c) Jézus társasága rendje székhaza."

Jézus társaságát a jeles Károlyi család hívta meg 
1 630-ban Nagy-Károly helységben létezett ősi várába. E 
meghívás következtében a Jezsuiták eleinte Nagykárolyban 
telepedtek le, hol számukra 1604-ben Páznuín Péter bibornok
33,000 ft. alapítványt tett le, ehhez pedig 1636-ban még 2000 ft. 
alapitványtökét csatolt, melyet a szepesi prépost tartozott az 
előbb e prépostsághoz tartozott, de a jezsuita székházra átru- 
háztatott „Krisztus Szeutséges Teste“ kápolnája javadalmáért, 
(melyről többet 1. itt 169.170. II.), évenkint kifizetni, és ez ala
pítványt 1639. III. Ferdinand király is megerősítette. Azon
ban mivel Nagyváradnak török kézre jutása után a jezsuiták 
Nagykárolyban! székhazukat nem hitték . eléggé biztosnak? 
Károlyból Szatmárra költöztek, s ott elfoglalván a várbeli 
templomot, egy II. Ferdinand király által nekik ajáudékoztatott 
házban telepedtek le, hol 1643 bau a szatmáii helyőrség lelki 
gondozásával foglalkozó két káplán fizetés utalványoztatott 
számukra. Azonban a Rákóczyíéle fölkelés folytán a jezsuiták 
távozni kényszerülvén Szatmárról, Károlyi Ádám 1649-ben 
Károly mezővárosban templom, társoda, és tanoda építésre 
puszta telket adományozott nekik egy Szilágyi György által 
hagyományozott házzal és kerttel együtt oly kikötéssel, hogy 
ha a jezsuiták onnét kényszerülnének távozni, e telkek a 
Károlyi családra szádjának vissza; de egyszersmind megígérte, 
hogy templomot is fog nekik építtetni, cs Sár  helységet nekik 
adományozni.

Ez alkalommal kesíri Deák Pál, és ennek neje Ferenczy 
Erzsébet is adományozott ugyanezen székháznak három 
Ilidorka, Kertallya, és sz. János szőllőhegyen létezett; Kesse- 
rits Pál pedig más három Szolnok vármegyei Tasnád mezővá
ros szöllöhegvén volt szöllőt. Mihelyt azonban a Rákóczyféle 
fölkelés lecsillapodott, a jezsuiták visszatértek Szatmárra, hol 
a lelkészi teendőkön kivül a gyermekeket kezdték oktatni, 
s az őrségi vártemplomban isteni szolgálatot tartottak. (Acta  
Jesuit Szatmár. 3. cs. 4. 34. 35. 30. sz. —  14. cs. 5. sz. 3. és
18. § . —  L. Reg. Eccl. 2. köt. 428. I. -  Schemat. 91. 148. I.)



350 SZATMÁRI PÜSPŐKMKQVΚ·

III. Ferdinand király már 1639-ben helyben hagyta 
Brandenburgi Katalin, I. Rákóczy György herczeg neje, vég- 
hagyományát, melynél fogva e herczegné a Tokaj területén 
levő Mézesmái szőllőhegyen volt Hétszöllö és Barátszöllö nevű 
szölleit lelke üdvére a jezsuitáknak adományozta, s miután e 
szöllök szerződés nyomán Rákóczy  herczeg birtokába jutottak, 
ugyanazon király 1645-ben biztosította a jezsuitákat, hogy e 
szőllöket vissza fogják kapni. (L . R . Eccl. 2. köt. 422. I. — 
N. R . A . 1255. I. 3tí. sz.)

A többi e jezsuitáknak adományoztatott fekvő birto
kokra, s  engedményezett kedvezményekre a következő hiteles 
okmányok vonatkoznak. 1647-ben III. Ferdinand király 
Kisfalud  Zemplén vármegyei helységet ajándékozta a szat
mári jezsuitáknak kedvezőbb javadalmazásul. — 1655-ben 
ugyanazon király azt rendelte, hogy a Nagyszőllöá'm tartatni 
kellett pap, és iskola fenntartására szánt Ugocsa vármegyei 
gabna- és bortized a szatmári jezsuitáknak szolgáltassák k i; 
báró Perényi Gábor pedig Nagyszöllösön lakást és iskolát 
ajánlott a jezsuitáknak. — 1661-ben Domahidy Miklós a 
szatmári jezsuitáknak Szatmár vármegyei Sziny érvár ally a ha
tárában két jobbágytelket, s egy Köröspatakhegy szőllőhegyen 
feküdt, de elpusztult szöllöt ajándékozott. — 1664-ben kereszt
szegi gróf Csáky László Szatmár vármegyei Be.rend helységben 
egy nemes udvarhelyet, és 4 jobbágyot adott a szatmári 
jezsuita székháznak. — 1667-ben Horváth Ferencz a már 
említett Szinyérvtírallya Előhegy nevű szőllőhcgyén l'mna 
Parlag  nevű szellőt adományozta e székháznak.

1668-ban Görög, másképp Jenei-Rácz István Szatmár
németi mezővárosban létezett házát adta örökös adományül 
járulékaival, és fájával együtt a szatmári jezsuitáknak. Ezen 
adományozás ellen 1669-ben tiltakozott Schmitt János, a 
szatmári székház gazdája, e háztelek ellen intézett különféle 
megtámadások miatt. — Ugyanezen évben I. Lipót király 
megfeddette Szatmár mezőváros lakosait a katkolikusoknak 
vallásuk gyakorlásában történt háborgatása, és a jezsuiták 
egyikének megverése miatt. — 1670-ben ugyanezen király 
védlevelet adott ki a jezsuitáknak, melyben azok házainak 
lakosait, és alattvalóit minden követelés, katonai beszállá
solás, és Ladi terhektől fölmentette. — Ugyanezen évben



SZATMÁR VÁROS EGYHÁZI ÉPÜ LETEIV EL. 351

bvibéri Melith Zsigmond Sopron vármegyei Gyilleviz határá
ban létezett jobbágytelkét a szatmári jezsuita székháznak 
ajándékozta; Eürdögh Bálint pedig Becsky György alatt
valója Közpatak nevű szőllőkegyen bírt, tized alól mentesitte- 
tett, szőllejét 85 írton a jezsuitáknak adta el 1674-ben a 
szepességi királyi kincstár két Pap  Daniel, cs Mikolay  Bol- 
dizsárféle házat adományozott ugyanazoknak. — 1675-ben 
A árolyi László, és Fekete Ferencz Beregh vármegyei Nagy- 
Muzsayon létezett parlag telküket 100 magyar forintért adták 
el nekik. — 1676-ban gróf Strasoldo Károly, a felvidéki 
részek tábornoka, a jezsuitáknak Szatmár vármegyei Bérén- 
ezen volt birtokát, s házait minden katonai tehertől fölmen
tette. — 1679-ben Bozogh András, a fenntnevezett Becsky 
alattvalója, a följebb említett Közpatak szöllöhegyen volt 
szőilejét 36 frtou a szatmári jezsuitáknak adta el. ( Act. Jes. 
Sziitrn. 1. cs. 5 — tí. 94. sz. — S. cs. 9. 10. 11. 14. 22. 59. 60. 
66— 69. sz. —  11. cs. 4. sz.)

A jezsuiták tehát, saját körükből jelölvén ki plebánust, 
1672-ben a gróf Károlyi László főispán, és gróf Csáky István 
á ltá l nekik átadatott vártemplom, és előbb a reformátusok 
iskolájához csatolt Szatmár vármegyei Berencze helység, úgy
szintén a plébánia, és református iskola birtokába 1674-ben 
törvényesen beiktattattak ; de a mezőváros közönsége álta 
ezen templom, és iskola váltságdíjául a katholikus hitvallás 
gyakorlatáért lekötött 700 frt kifizetése után nekik utalvá
nyozott Debreczenyi Tamásféle udvarhely is 1687-ben átada
tott a jezsuitáknak ; 1697-ben pedig azon pörben, melyet a 
jezsuita székház kényszerült a város ellen ez ügyben indí
tani, oda Ítéltetett. Ezen felül a jezsuiták 1701-ben Szikszay 
Judittól szegény tanulók eltartására egy házat kaptak; 
1702-ben pedig Kolonich Lipót bibornok s érsek elengedte 
nekik a plébánia részére azon bor- és gabna tizedet, melyet a 
szepesi kincstár az egri püspöknek adván bérbe, megtagadott 
tőlük. 1723-ban a vár bástyái szétbontatni, s újra rendeltet
vén építtetni, e rendelet a jezsuiták temploma, és székháza 
megkimélésével hajtatott végre.

Az 1742-dik évi julius hóban. Szatmári borzasztóan 
pusztított mirigy közben a jezsuiták 6 áldozárból állott egész 
testületé, Bojda  Andráson kivid, e mirigy áldozatává lön. —-
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Erre a jezsuiták az öregebb Eötvös József által székházié
nak 1748-ban okozott sérelmeket, s erőszakoskodásokat elhá
rítván, Bocskay fölkelése folytán megfosztalak előbb a 
plebánus által birt úgynevezett vörös toronytól, melyet a 
mezőváros hatósága foglalt el; 1761-ban pedig visszaköve
telték a várostól azon 900 ftot, melyet a küzbirtokosoknak egy 
Debreczenyi nemes telkén építendő malom szervezhetéseért 
fizettek. — Hasonló viszálkodásba keveredtek a jezsuiták 
1772-ben, midőn gróf Aspremont János, Mmlráuy Pál, és 
Desöffy Tamás ellen port indítottak a szepességi „Krisztus 
Szent Teste“ kápolnája kilenczed- és tizedszedhetési joggal 
járó javadalmához tartozott Zemplén vármegyei akkortájt 
általuk birt Kisfalud, és Szeyhy helységek, most puszták hatá
rában a fenntuevezett birtokosok által gátolt legeltetés, faizás, 
makkolás, halászat, és tizedszedés gyakorlata miatt; de e 
port a jezsuiták elvesztették. (U. o. 1. es. 31. 71. 107. tlő . — 
ő. cs. 28. sz. —  S. cs. 10. sz. —  !>. cs. 5 — 7. sz.)

A jezsuiták újabb szerzeményei a következők valónak : 
1686. pák ősi P axy  Klára Szatmári volt háza egyik részét adta 
nekik. 1690. a szepesi kinc-tári kormány a szatmári székház
nak éveukinti 25 kősót utalványozott. — 1694-bon Halln- 
Samu a jezsuiták szatmári papneveldéjének a mezővárosban 
létezett háztelkét ajándékozta. — 1698 ban I. Lipót király a 
jezsuitáknak a várban és mezővárosban volt lakhelyeit, va
lamint Homok, Sár, Lázár·, Bercncze és Óvári helységeikben 
létezett lakosaikat min·'eu katonai teher alól fölmentette. — 
— Bizonytalan évben Kiss István szatmári házát a jezsuiták
nak engedte át; 1701 ben Liszkay Judit, Haján Jiinos-özve
gye, ugyanott birt házát ajándékozta nekik. 1702-ben Takács 
Mátyás, és Márton szintén a jezsuitákra íratták szatmári há
zukat, s ugyanazon évben Kolonics bibornok esztergomi érsek 
egy a szatmári szőllőbegyen volt szöllöt, és ugyanott létezett 
két egész telket, melyek a plébániához tartoztak, de Borbély 
Miklós, és Huszár János birtokába jutottak, a jezsuitáknak 
adományozott.

1734-ben a szepesi kincstárkormány a jezsuiták szék
háza szomszédságában volt összeomlott házat nekik engedte 
át szegénykórház szervezése végett. — 1740-ben Kovács Pál, 
Bereg vármegyei Nagy-AluzsaJ mezőváros, jelenleg helység
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szöllöhegyén volt Vas-Bika nevű szöllejét a székháznak 
adta el 190 forinton. — 1742-ben Srajer Mihály szatmári 
házát adományozta neki. 1750-ben gróf Károlyi Ferencz hat 
évre egy malomtelket engedett át a Szatmár vármegyei 
Domáhidán volt birtokrészükért, 1751-ben pedig két malmot, 
és rétet adott nekik. — Ugyanazon évben Asztay Samu, és 
.Dijai Katalin két a szatmári határban volt rétjét adta el a 
jezsuitáknak 20 frt 40 dénáron, és 1 köböl búzán. 1752-ben 
Gyulay Ferencz és neje Szabó Anna, s ezeknek fia Mihály 
ugyanott bírt földjük egy részét 10 frt 20 dénárért, Kovács 
Mihály, és neje Illyés Sára ugyanott volt rétjüket 9 magyar 
forinton, egy kancza csikót 12 forinton, végre Csorna István, 
és Bíró  Sára szatmári rétjük egy részét 18 forinton adták el 
el nekik.

1762-ben Sárossy Klára, Farkas Imre neje, és Sárossy 
Mária, Pilhofer Mihály hitvese, Szatmári létezett ősi Bolhás
hegy nevű szőllejüket 98 forinton adták el a jezsuitáknak. 
1764-ben Csiszár István ugyanazon Bolháshegyen volt házát 
adta el nekik 28 forinton. — 1765-ben Podhorányi Gábor 
szatmári házát Doboró nevű halommal, és ehez közel volt 
kertjét ajándékozta 7 szentmise fölajánlására. — Ismeretlen 
évben Hranostay János Ugocsa vármegyei Nagyszöllös hatá
rában volt Székelydomb nevű szöllejét adta nekik. 1767-ben 
a jezsuiták szatmári székháza Szentpétery Miklós, és Gáspár 
Sándor házai közt is birt egy telket. — 1772-ben Mittermayer 
Adám 35 Tarpay Sámuel medgyesi póstamesternél, és 14 a 
nagybányai jezsuitáknál kölcsön volt rénes forintját szent
misékre a székháznak hagyta; végre ugyanazon évben a ma
gyar királyi kincstár a jezsuitáknak a szatmári nepomuki sz. 
János szobor kerítése javítására 30 magyar forintot, s a nép. 
sz. János évünnepén évenkint megtartandó ajtatosságra 10 
forintot engedményezett. (U. o. 1. cs. 15. 16. 31. 35. 38. 42. 
45. 46. 48. 50. 51. 52. 56. 62. 63. 67. 72. 79. 84. 104. sz. —
3. cs. 10. 54. sz.)

A jezsuitáknak 1773-ban rendelt megszüntetése, és ple- 
bániaalapittatás után a pálos szerzeteseknek hagyatott meg 
az ottani iskolákban folytatandó tanítás, s e végből átvették 
a jezsuiták házát az ott építtetett kápolnával együtt. A jezsui-
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iáknál valának eltemetve Károlyi Ádám és László földi ma
radványai. Sz. Pál rendje is megszűnvén, 1858-ban a jezsui
ták visszahivattak a eleinte a papneveldében laktak, és mű
ködtek, jelenleg a kis papneveldét, és szegény ifjak sz. 
Alajosról nevezett tápintézetét gondozzák. (Schemat. Cleri 
Szatm. 1864. 65. 67. 149. 256. II.)

A  szatmári jezsuita székház elüljárói valának: 1695. 96. 
Gödé Péter, — 1697. 98. Lencsovics András; — 1701. 1703. 
1706. Temerdek xav. Ferencz; — 1702. Balásházy Imre; — 
1714. Balli István; — 1717. Perlics Ján.; — 1718. 1719. P o 
gány Andr.; — 1724. Kovacsics Ján.; — 1725. S tiff a Márton ;
— 1727. Tallián Miklós; — 1728. Dobraoics Dániel; — 
1731. Miller András; — 1732. Szilágyi István; — 1736. 
Boros József; — 1737. Cserkó István ; — 1738. Endes János;
— 1741. Gyaloyi János, és Vojda András; — 1749. 50. 52. 
Horváth Mihály; — 1755. Hedry Antal; — 1758. 59. 60. 
Löcsey Márton; — 1763—1766. Andrássy Xav. Ferencz; — 
1766. 67. 68. Horváth Ádám; — 1769—70. Tiborcz kér. 
János. (A cta Jesuit. Szatm. 1. cs. 37. 59. 80. 86. 103. sz. — 
3. cs. 4. 47. 48. 51. 74. sz. — 6. cs. 23. sz. — 7. cs. 11. 12.15. 
19. 2 6 -  29. 34. 35. 49. 52. 53. 56. 58. 68. 70. 76. 81. 93. — 
11. cs. 1. sz. —  12. cs. 17. 34. sz. — 13. cs. 35. sz.)

Jelenleg Szatmári a néhai Hám  János püspök által 
számukra építtetett kolostor- és kórházba telepíttetett Istenről 
nevezett sz. János szerzetesei, vagy irgalmas barátok ; leánykák 
nevelésére szintén Hám  János püspök által a számukra nagy 
költséggel építtetett leányneveldével, s 4 elemi osztály isko
lával összekötött páli sz. Vincze, vagy szeretet leányai, a 
szürke nénék anyaháza, végre sz. Hildegardról nevezett, a 
szürke nénék által gondozott szegényánpólda, kórház, és árva
ház létez szintén Hám  János püspök alapította sz. János 
oltárgondnoksága javadalmával együtt. (Sehern. Cleri.)
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2- §.

NAGY- és FELSŐ BÁNYA

városok egyházi épületeikkel együtt.

Nagylánya  szabadkirályi bányaváros Szatmár vármegye 
Brezsa, Pleska,és Rozsáig hegység kerítette rónáján Erdélytől 
két, Szatmártól öt órányira fekszik. E várost már II. Gejsa 
király 1142-ben népesítette be szász gyarmatosokkal. Mivel 
pedig Magyarország királynéinak nevezetesen Máriának 
I. Lajos király leányának, és II. Lajos király nejének, szintén 
Mária királynénak birtoka, s ezeknek Szaszar nevű aranypo
ros, s Felsőbánya vidékén átcsörgedező patak partján kas
télyuk vala, vagy, ami valószínűbb, az e patak partján aranyat 
mosó asszonyoktól, már I. Károly király korában „Asszony- 
patakának“ (Rivuli dominarum) neveztetett. (V . ö. Kaprinay 
Hist. dipl. II. 349. és Rupp: Magyar orsz. pénzei II . 116.117.11.)

Nagybánya valamint Felsőbánya, máskép „Közép
h e g y és Szaszarbánya vidékén már I. Lajos Király korában 
virágzó állapotban voltak a Kereszthegy, és Bánya  nevű 
érczaknák, s Lajos király újította meg 1347-ben ünnepélyes 
okmánynyal az elődei által e vidék lakosainak engedménye
zett, de elégett kiváltságait, melyek nevezetesbjei valának: a 
lakosok 3 mértföldnyire terjedő határaik körében az erdőből 
szálfát és meszet szállíthassanak templomuk építésére, lelké
szüket és polgári ügyek fölött ítélő bírájukat, s a bánya
ügyekben bíráskodó hegymestert évenkint szabadon választ
hassák, hegyvámot (urbura) a királynak, mint a bányák 
tulajdonosának ősi szokás, és törvényes hegyi mérték szerint 
űzessenek, a polgárok, és kalmárok bort bárkinek adhassanak 
el, s mérhessenek, aranyat és ezüstöt alattomban s a kamara
gróf tudta nélkül ne merjenek az utazóknak eladni, az 
élelmiszer- és bortized fele a plebánust, fele az építésben levő 
templomot illesse; a bor lerakás, és mérés, az ón, és érczmá- 
zsálás, valamint az élelmi szerek, nevezetesen a hús beszállí
tása hetenkint egyszer, s minden második nap, a szalonna, és

23*
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kenyér kivételével, vámmentes legyen ; az elmenekült gyilkos 
ingó, s ingatlan vagyona családjának maradjon; az országos 
vásár sz. Gál ünnepe előtt eső vasárnaptól kezdve 15 nap 
hosszat tartson; végre a lakosok minden ellenség elleni védel- 
műl városukat fallal, és sánczokkal erősíthessék meg. — 
Azonban I. Lajos király még egy más kiváltságlevelet adott 
ki 1356-ban a nagybányai lakosok javára, s ebben „Asszony- 
pataka“ városának a többi személyes és birtokjogokon kívül 
vásártarthatási, pallós-, és bormérési jogot engedélyezett éven- 
kinti 1000 arany bérért. (Szirmay az i. h. I. 215. — 220. — 
N. R . A . 725. cs. 27. sz.)

Nagybányán Ős idő óta várkastély is létezett, s ez 
Szilágyi Erzsébet I. Mátyás király anyjának sajátja volt, mint 
ezen király 1459-ben kelt azon iratából kiderül, melyben 
különösen magasztalja Zápolya Imre királyi tárnokmester, 
s a nagybányai vár várnagya érdemét, minthogy e várat az 
ostromló ellenségnek át nem adta. Egyébbiránt e hely erőssé
gét igen nevelte a király azon 1469-ben kelt rendelete, mely
ben az oláhok betörései által sok kárt szenvedett lakosoknak 
megengedte, hogy a várost fallal, és bástyákkal erősíthessék 
meg. 1472-ben a város utczáit kikövezték a lakosok, s miután 
a régi várat 1519-ben szétbontották, a város falait három, 
úgymint: a vonó-, híd-, és magyar-kapuval szerelték fö l; de 
1672-ben ezek is szétbomladoztak.

A városnak kapukkali fölszerelése alkalmával a király 
azt rendelte, hogy a heti vásárt meglátogató személyektől 
minden kocsiért egy dénár vámot szedhessenek. 1479-ben 
Mátyás király a nagybányai tímároknak czéhállíthatást.enge
délyezett ugyanazon szabadalmakkal, melyekkel a budai 
timárczéh bírt. 1492-ben II. Ulászló király a város gazdáinak 
megtiltotta a külső bor, vagy sör elárúsitbatása végetti bevi
telét, minthogy bort, és sört csakis a polgárok mérhetnek.

Ide tartozik még Rudolf király 1580-ban kelt kivált
ságlevele, melyben a városnak régi pallósjogát újra megadja, 
s megengedi, hogy polgári pörökben a városi tanács bírás
kodjék, ettől pedig a szepesi királyi kincstárhatósághoz; 
végre a királyi táblához fölebbezhessék a polgárok pörös 
ügyeiket, végre hogy a város a Nagybánya határában telkek
kel bíró nemesektől közadót szedessen. Ezen kiváltságokmányt
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1618-ban II. Mátyás, 1630-ban II. Ferdinand király is meg
erősítette. ( Szirmay 222. 223. II. — N . B . A . 668 cs. 7. sz.)

A város nevezetesebb eseményei s viszontagságai közé 
a következők sorozhatók: 1411-ben Zsigmond király Nagy
bányát György Ráczország fejedelmének adta á t ; ez pedig s 
neje Ilona 1444-bcn a Nagy- és Kis- vagy Felső-Bánya terü
letén létezett bányák királyi haszonbérét H unya ly  Jánosnak 
adományozta. 1490-ben A liért lengyel herczeg, mivel nem 
választatott Magyarország királyává, 8000 lengyel katonával 
a várost megtámadta, s kirabolta. ■— 1560-ban I. Ferdinand 
király Nagy- és Felsőbányát Balassa Menyhértnek adomá
nyozván, Nagybánya 1564-ben Zápolya János Zsigmond 
által elfoglaltatott; de Báthory Istvánnak megadta magát, 
1567-ben pedig, fölbomolván I. Ferdinand király és Zápolya 
János Zsigmond közt a béke, ez utóbbi ostrom alá fogta 
Nagybányát, mely megadta ugyan magát; de a följebb neve
zett Balassa építette, Schwmdi Lázár még inkább megerősit- 
tette erőd a puskapor véletlen fölrobbanása által szétvettetvén, 
300-nál több katonát temetett romjai alá, kik a törvényes 
királyhoz hívek maradván, oly hősiesen küzdöttek Sávolyi 
Tamás a magyarok, gróf Leonard a németek kapitányának 
vezénylete alatt, hogy Zápolya katonáiból 2000 hullott el. 
Ekkor Zápolya hadserege az erődöt földig lerombolta, s a 
város parancsnokává Bornemisza Benedek neveztetett ki.
1661-ben a Nagy- és felsőbányái lakosok, Nagyváradnak a 
a törökök által történt elfoglaltatása után, 10,000 talléron 
váltották meg magukat a török pusztítástól, s ez esemény 
emlékezetét évenkint kisasszonyhó 1-ső napján istenitisztelet
tel újították meg. — 1677-ben Wesselényi István, az elégedet
len magyarok vezére, franczia, lengyel, és tatár népsereggel 
mindakét várost elfoglalta, az oltárokat szétrombolta, a bánya
tiszteket börtönbe záratta, s a katholikus plébánust kiűzte. — 
1703 ban II. Bdkóczy Ferencz foglalta el e két várost; 1710-ben 
végre mirigy pusztította lakosaikat. — (Kazy III . 202. — 
Szirmay 222— 225. 2 2 9 -2 3 1 . — N . B. A . 992. cs. 11. sz. — 
1024. cs. 7. sz.)

Mikép jutott Nagybánya város a belviszályok folytán 
idegen kezekre, a következő adatokból derül ki. A mohácsi 
vész után Zápolya volt a város ura. 1588-ban Nagybánya
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Felsőbánya mezővárossal, Felső- és Alsófernezély, Laczfalva, 
Surgófalva, Türgyefalu, és Szatmár vármegyei Oroszfalva 
helységekkel együtt, egy 1588-ban kötött csereszerződés nyo
mán, miután a lakosok hűséget esküdtek a királynak, B á
thory István, Lengyelország királyára szállott, a Magyarország 
királyának átengedett Szatmári· vára- és szatmári uradalomért.
— 1624-ben Nagy-és Felsőbánya, királyi adományozás révén, 
Bethlen Gábor fejedelemnek jutott, 1635-ben pedig gróf Beth
len István saját fiának Péternek hagyományozta e két várost; 
végre az 1647-ben létrejött linczi békekötés értelmében, mint
hogy gr. Bethlen magtalanul halt el, Rákóczy György fejedelem
nek adományoztatott mindakét ágra terjedő örökösödési joggal. 
Azonban a fölkelés elnyomása után a királyi kincstár foglalta 
el, és visszaadta I. Lipót királynak Nagy- és Felsőbánya bir
tokát. ( Szirmay 231. 233. — N. R. A . 668. cs. 25. sz. — 
767. cs. 54. sz. — 619. cs. 14. sz. — 1023. cs. 7. sz. — 1725. 
cs. 35. sz.)

Nem lesz érdektelen a nagybányai birtokviszonyok 
még némely részletes változásait is megemlíteni. 1562-ben 
I. Ferdinand király Literati Péter nagybányai birtokrészeit, 
ennek htitlenségi vétsége miatt, szebeni Farkas Péternek ado
mányozta. — 1572-ben Miksa király egy ottani birtokrészt 
Czeller Kelemennek, 1576-ban Rudolf király egy nemes 
udvarhelyet Orosz Annának, 1577-ben hasonló udvartelket 
Bagotay Balázsnak adományozott. — 1615-ben II. Mátyás 
király a Nagybányához tartozott fekvő javak állapotának 
megvizsgálását és összeírását rendelvén meg, 1624-ben Nagy
bánya városnak adományoztatott a somoshegyi erdő, 1630-ban 
pedig Oroszújfalu helység. 1671-ben a szepesi királyi kincs- 
tárkormány nagybányai származásit Várady Mihály szöke
vénynek köbázát 200 forinton, visszaválthatási kikötéssel, 
Puscher Jánosnak adta át. 1693-ban ugyanazon kincstár
kormány végzése nyomán Lakatos Péter hütlenségi vétségben 
elmarasztalt polgár háza és szölleje 150 forint lefizetése után 
Szerencsy Samu özvegyének, Péterfalvy Juditnak, adatott át. 
(Szirm ay I. 226. 229. — N. R . A . 633. cs. 21— 23. sz. —
—  1009. cs. 13. sz. — 1052. cs. 47. sz. — 1318. cs. 41. sz.)

Különös figyelmet igényel még Nagy- és Felső-Bánya 
városok bányaviszonya, s az e városok területén már a XIII.
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században űzött bányaművelés. — Az ottani bányákat I. Má
tyás király 1468-ban a városnak engedte át évenkinti 13,000 
arany forint bérért; de a bányaművelés megszerzett készletei, 
az 1566-ban viselt törökkeli háború folytán, elrontattak. —
1572-ben Pesty Katalin, előbb néhai Jung, máskép Ur Albert, 
utóbb Kassay János neje, Sassar hegye tetején volt, hajdan 
sz. Miklós, akkortájt Fecskebányának nevezett aranybányáját, 
Tóthfalu helység közelében létezett érczolvasztóját, a hozzá 
tartozott erdővel, szántóföldekkel, és réttel, s első férje ősi, 
mások birtokából visszaszerzendő javaival együtt, Bornemisza, 
másképp Pesty Ferenczre ruházta át. — 1600-ban báró Her
berstein Felicián Nagybányán birt házát, érczverdéjét, sör
házzal, kerttel, és majorsággal, s Felsőbánya területén Vonthon 
és Ehtroson volt bányáival, végre ezek járulékaival együtt
100,000 forinton Lisibona Gellértnek, és Einola  Ágostonnak 
idegenítette el, 1632-ben pedig Nagy- és Verembányán, Lacz- 
fa lván , Oroszfalván, és Sürgyef'alván volt birtokjogát 2000 
forintért öregebb Bethlen Istvánra ruházta. 1660-ban, midőn 
Proszner Bálint volt a nagybányai pénzverde kormányzója, 
Lisibona Jakab pedig fölügyelője, a király joga alá tartozó 
erezek magánosoknak adattak bérbe minden gira ezüsttől 
fizetendő fél tallér, minden gira aranytól pedig beszolgáltatni 
kellett 3 arany bérért. —· 1669- és 1676-ban a bányák ismét 
szétromboltattak. —  1689-ben Felsőbánya mezőváros lakosai 
a királyi kincstárral oly föltételek alatt szerződtek, hogy ők 
valamennyi Fudor, Leves, Tomoz, és Vonth néven ismeretes 
aknáikat a királyi kincstárnak engedik át, de ez 25,420 
rénes forintra rúgott adósságaikat tartozzék kifizetni, a mező
város minden adótól mindenkorra ment legyen, mindenféle 
ital-, és hüsmérést szabadon űzhessen saját területén; két 
malom az olvasztó műhelylyel, s a zúzó malom a mezőváros 
használatára maradjon, végre a lakosok, a kincstár megkáro
sítása nélkül, szabadon nyomozhassák, és művelhessék az 
ércznemeket, s azoknak a kincstárba beadott érczekre vonat
kozó kiváltság engedélyeztessék. (Szirmay 248. — N. JR. A. 
7b‘3. cs. 60. sz. — 924. cs. 23. sz. — 938. cs. 44. sz. — 940. 
cs. 24. sz. — 1044. cs. 9. sz. — 1735. cs. 32. sz.)

A Nagybányán létezett polgári lakok feltűnőbbjei valá- 
nak: A /< arminczadépv let, melyet a szepesi kir. kincstár
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kormány 1615-ben a polgároknak adott bérbe 450 forint óv- 
díjért azon kikötéssel, hogy az elkobzandó csempészett ércz- 
ből befolyandott jövedelem két harmadát a kincstárba szol
gáltassák· be. ( A7. B. A. 913.cs. 23. sz.) Továbbá: a sóhivatal, 
a pénzverde, és póstahivatal épületei. A lakosok nyelvükre 
nézve magyarok, németek, oláhok, és tótok; vallásukra 
nézve pedig latin, és görög szertartási! katholikusok, és pro
testánsok, s míndenik felekezet saját templommal bír. A 
lakosok a szőllőmttvelést, és gyümölcsfa-, főleg gesztenye
tenyésztést is nagyban űzik. — A város birta Felső-Férnezély, 
Alsó- és Felső-Újfalu, Lénárd, és Laposhánya helységeket 
is. A város pecsétjén érczakna látható, mindkét oldalán 
bányászkalapácscsal, s ezek fölött 1483 évszám olvasható, 
ezen gót betűkkel vésett fölirattal: Sigillum unitum."

Nagybánya legrégibb gót Ízlésben épült temploma a 
„Szent István k irá ly"  emlékezetére Istennek szentelt plébánia
templom, mely jelenleg a „Szentháromság" imádására van 
fölavatva. E templomot eredetileg I. Lajos király építtette, a 
plebánus választási jogát a város gyakorolta, s erélyesen 
ragaszkodott mindig e jogához. A plebánus e templom szá
mára, egy 1387-ben a polgársággal kötött szerződés szerint, 
egy hitszónokot és 11 káplánt tartozott tartani, kiknek napon
kint kellett a délelőtti órákban szentmiséket fölajánlani, dél
után a vecsernyét énekelni. 1588-ban a belvillongások folytán 
e templomot a lutheránusok foglalták el, 1619-ben tornya 
megújittatott, 1675-ben visszaadatott e templom a katoliku
soknak; de 1677-ben ismét a lutheránusok vették el tőlük, 
végre visszakerülvén jogos birtokosai, a katholikusok kezébe, 
míg világi lelkész fogná átvehetni, a jezsuiták gondozására 
bízatott.

Nagybánya másik temploma a Szent Miklós püspök em
lékezetére fölszentelt; harmadik a szintén jezsuiták gondo
zására bízatott „Szent M árton" emlékezetére Istennek fölavat
tatott templom. Azonban 1705-ben Eákóczy Ferencz küldöttei 
azt határozták, hogy Szent István temploma a reformátusok
nak adassék át, s ennek építési szükségleteire a városi tanács 
300 rénes forintot tartozzék adni; a katholikus plebánus szá
mára pedig ő Fölsége, a király, tegyen alapítványt, s a 
„szent M iklós" templom maradjon a katholikusoknak, végre a
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pénzverő utczában állott „Szent Márton“ templom a lutherá
nusoké legyen. Azonban a szatmári békekötés után 1712-ben 
„Szent István“ temploma, melyhez tartozott Alsó-, Felső- és 
Középújfalu, s Lénárt helységek birtoka, a plebánust illető 
szántóföldekkel, és bortizeddel együtt, visszaadatott a jezsui
táknak; ezeknek megszüntetése után pedig 1774-ben e tem
plom gondozása egri megyebeli áldozárokra bízatott, végre a 
szatmári püspökség fölállittatása óta Szatmár püspökmegyei 
áldozárok lelkészei. — Ezeken kívül 1724-ben még egv 
„Szent Katalin“ templom is volt Nagybányán, melyben a ne
vezett évben gróf Teleky József fia temettetett e l ; de a refor
matus temetőben is látszanak a közút mellett valamely régi 
templom alapfalai, ezért a szomszédságában levő rét még most 
is „klastrommezönek“ hivatik. Van még templomuk a görög 
katholikusoknak, lutheránusoknak, és reformátusoknak is. 
(Szirmay 234. 235. II. — Acta Jesuit. Nagyb. í. cs. 1. 2. sz. 
— Schem. Cleri Szatm. 36. 37. 132. II.)

Fe'söbánya szabadalmazott mező-, jelenleg bányaváros 
Nagybányától egy órányi távolságra esik, már Zsigmond 
király korában különféle kiváltságokkal bírt, s lakosai latin, 
és görög szertartásu katholikusok, reformátusok, és csekély 
számú lutheránusok. E város ugyanazon viszontagságokon 
esett keresztül, melyek Nagybányát érték. — II. Lajos király 
1523-ban Felsőbánya lakosait, aranyat, ezüstöt, rézét, ónt, s 
vasat szolgáltató bányáik miatt, minden taksa-fizetés alól föl
mentette, minthogy már előbb, jelesül I. Lajos 1347-ben. 
Zsigmond 1393-ban, Mátyás 1464- és 1482-ben, Rudolf 
1604-ben, végre 1690-ben I. Lipót királyok különféle szaba
dalmakat engedélyeztek nekik, melyeket 1741-ben Mária 
Terézia, 1791-ben I. Ferencz király is megerősített.

Ezen 1568-ban Dobó István bírta városnak Ítéltetett, 
oda törvényesen 1634-ben Kőkút, másképp Eresztőmező nevű 
csárda; Felsőbánya város ezenkívül, 1612-ben, a királyi 
kincstárkormány engedelmével, saját határában Kisbánya 
nevű helységet alakított, terjedelmes erdőséggel, gyógy-, 
növény- és gyümölcsös kertekkel birt; az alatta csergedező 
Szaszar patakban több forrás, tó, és savanyuvizér van, melyek 
közül nevezetes a „királyasszony forrása“ nevű savanyúvizér. 
Szöllömtivelést, melyet senki sem említ, a felsőbányái lakó
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sok Nagybánya területén űztek, s'e városnak minden kapás
tól 12 dénárt fizettek. Mivel azonban a nagybányaiak 173i. 
e 12 dénáron felül még kilenczedet is követeltek a felső
bányái szöllőművesektől, az innen keletkezett por akkép dőlt 
el, hogy a dénárokon felül kilenczedet csak az újonnan szer
zett szellőktől fizessenek a felsőbányaiak, a régiebb szőllők- 
töl pedig csak a 12 dénárt tartozzanak megadni. (Szirmay 
253. 257. — N. R . A. 1318. cs. 1. 7. 11. 22. sz.)

A felsőbányái plébánia ősrégi; de a vallásüjítás köz
ben megszűnt, s csak 1719-ben állíttatott helyre. A felső
bányái plébániatemplomról csak azon hiteles történeti adatot 
bírjuk, hogy Hunyady János, Magyarország kormányzója, 
1452-ben a város minden arany- és ezüstbányáinak királyi 
haszonbérét örökre e templomnak ajándékozta a Zólyomba 
szállíttatott orgonáért, mely azonban a jelen század elején 
elégett; a királyi bányabér pedig azon idő folytán, míg a 
protestánsok bitorolták a templomot, az igehirdetök és elemi 
tanítók eltartására fordíttatott. Később a katholikusok, pör 
utján visszaszerezvén templomukat, más nagyszerűbb plébá
niatemplomot építtettek 200,000 forintnál több költséggel, s e 
templom 1858-ban „Nagyboldogasszony“ emlékezetére avatta
tott föl Istennek. — Továbbá Felsőbányán még két, és pedig 
a temetőben, s a kálvárián létező kápolna is van-a magyar 
királyi pénzügyérség kegy- és védurasága alatt. ( Sehern. Cleri 
Szatm. 117. 190. tt.)

a) A sz. Ferenczrendi, később minoriták társháza 
sz. Miklósról nevezett templommal, és szegóny- 

ápoldával.

Nagybányán, pisai Bertalan 1383-ban sz. Ferencz szer
zetéről irt története, s más írók tanúsága nyomán, már haj
danta létezett sz. Ferencz rendje „legszentebb Megváltóról“ 
nevezett tartománya szerzeteseinek társháza, melynek főnöke 
Bányai Ferencz 1481-ben a szerzet tartományi főnökévé vá
lasztatott ; 1525-ben pedig a felsőbányái társház tartomány- 
őrségi zárda vala, melyhez a bányai, báthori, szöllősi, megyes- 
allyai és kusalyi társház tartoztak. — 1554-ben a vallás
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újítás, és belviszálkodás gerjesztette mozgalmak folytán azon
ban a felsőbányái társházat végveszély érte. Ugyanis a 
kincstári levéltárban a királyi ügyész által 1555-ben követelt 
és intéztetett tanuvallatási jegyzőkönyv van, mely szerint a 
kihallgattatott tanuk szentgyörgyi Literati ellen azt vallják, 
hogy csupán a katholikus hit elleni gyűlöletből több súlyos 
vétséget követett el, főleg a nagybányai kolostor földúlása, 
s két, úgymint: Porkoláb István, és Tizedes Péter polgár
társuknak az ottani lutheránusok által végrehajtott meggyil
koltatása alkalmával. (N . E . A . 616. cs. 26. sz.)

A sz. Ferenczrendi szerzetesek után nem sokára a 
Nagybányán jelenleg is létező minoriták telepedtek le e ko
lostorban, s ezek nemcsak sz. Miklós egyházát, hanem a 
mellette volt szegényápolda gondozását is átvették. Ezen 
szegényápoldának hagyta 1408-ban Omechin János nagy- és 
felsőbányái (máskép középhegyi) polgár végrendeletileg 
örökös joggal Tóthfalu (máskép Gerod, vagy Giród) nevű 
majorságát, s e hagyományt 1430-ban Zsigmond király is, 
midőn Mátyás áldozár vala a szegény ápolda gondnoka, 
helybenhagyta; a szerzetesek alapittatását pedig 1556-ban 
I. Ferdinand Király, ki Tóthfalu helység királyi bérét és 
haszonvételét is a szegény-ápoldának ajándékozta, 1557-ben 
Izabella, Zápolya János özvegye, 1580-ban Báthory István, 
Lengyelország királya erősítette meg. — 1605-ben Bocskay 
István a szegényápolda gondozását a lutheránusoknak adta 
át, 1686-ban sz. Miklós temploma a szegényápoldához tarto
zott Giród-Tóthfalu helység, és egy malom birtoka, úgyszin
tén több szőllö és rét, a jezsuiták tiltakozása ellenére, a mino
ritáknak adatott á t; de 1692-ben a sekrestye mellett létezett 
faházban letelepedett jezsuiták iktattattak be törvényesen a 
a nevezett fekvő javak birtokába.

1705-ben a 7?<í&cícz?/-fölkelés közben a minoriták kittzet- 
tek Nagybányáról; de 1710 ben báró K árolyi Sándor vissza
hívta őket; mindemellett csak 1753-ban helyeztettek vissza, 
midőn a megyés püspök reájok bízta a szegényápolda hat 
betege lelki gondozását; az erre következő évben pedig, nem 
mentetvén föl a fenntnevezett Tóthfalu  helységtől fizetendő 
adó alól, e helyett Mária Terézia királyné évenkint 200 frtot 
utalványozott számukra. — 1755-ben Szmolnik atya, a minő-



364 SZATMÁRI PÜSPÖKMEGYE,

riták zárdafőnöke, tiltakozott a Köszegiféle rét eladása ellen, 
mig 1759-ben ezen rét, az irtásért kifizettetett vételár letétele 
után, a minoritáknak adatott át. — Végre fölépülvén 1791-ben 
kegyes adományokból a minorita-kolostor, a minoriták a 
szegényápolda, az elemi iskolák, a fenntnevezett helység, és 
járulékai, s bortizede, valamint Balasy  Ferencz végrendelete 
értelmében Alsó-, Felső-, és Középujfalu, s Lénárd helységek, 
nem különben Szaszar vizén létezett két kerekű malom birto
kába törvényesen beiktattalak. (Szirmay 234—237. 242. — 
N . R. A. 1736. cs. 20. sz. — 1757. cs. 5. sz. — 913. cs. 28. sz. 
— 1319. cs. 16. 19. 27. sz. — Acta Jesuit. N . Bányens. 1. cs.
13. sz.)

b) A jezsuiták székhaza Nagybányán és hitter
jesztő állomása Felsőbányán.

Az eddig följegyzettek szerint a Jézus társaságbeli 
atyák 1688-ban Nagybányára telepíttetvén, Fenesy György 
egri püspök sürgetése következtében, nemcsak sz. Márton 
temploma adatott nekik át minden jövedelmével és a protes
táns pap, kántor lakásaival, s iskolaépületekkel együtt; hanem 
a sz. István egyház plébániája is, de csak mig a plebánus 
vissza fog térni, valamennyi telkeivel, tizedeivel, és plébániai 
jövedelmeivel, tehát csupán helyettes kórmányzásával. Ezért 
ezen elsorolt javadalmak, valamint az ezekhez tartozott Alsó-, 
Felső·, és Középujfalu helységek, s egy Szaszar folyón volt 
két kerekű malom fele birtokába, a város minden tiltakozása 
ellenére, 1689-ben törvényesen beiktattattak, 1691-ben mind
ezen javadalom, a sz. Miklósról nevezett, Lipót király által 
minden adózástól mentesített, szegényápoldával, és a mino
ritáktól visszavétetett Tóthfalu helységgel együtt, nekik 
ünnepélyesen átadatott. ( Acta Jesuit. Nagybány. 1. cs. 1. 2. 9.
12. — N. R . A . 1323. sz. 2. sz. A .)

A jezsuiták ezen királyi adományozását 1696-ban, tar- 
sodájuk fölépittetése után, Matyasovszky László, nyitrai püs
pök gyarapította, ki 1703. és 1704. készült végrendeletében 
a többi között egy itt, és Szegeden az ifjúságnak ékesszóllásig 
terjedő, oktatása és missiók tartása végett alapítandó társoda
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szervezésére 50,000 és 5000 forint alapítványt hagyomá
nyozott, és e hagyományt I. Lipót király 1707-ben hely
benhagyta; mely alapítvány, 1738-ban a törökök betörésétől! 
félelemből, Nagybányára szállíttatott át. (Acta Jesuit N agy- 
bdny. 1. cs. 6. 7. sz. — 3. cs. 43. sz. — Jes. Felsöbány. 1. cs. 
119. sz.)

Ezeken kívül a jezsuitáknak Nagybányán jutott birto
kokról, és más kedvezményekről még több adat tanúskodik. 
— Jelesül 1718-ban Erdödy  Gábor, egri püspök, megengedte 
a jezsuitáknak, hogy sz. Márton templomát, melynek orgonásza 
Krsztenyay Lőrincz 1767-ben 30 frt évi dljt kapott, földig 
szétbonthassák, s helyette újat építhessenek azon kikötéssel, 
miszerint az új templomban sz. Márton emlékezetére is ká
polna emeltessék; de valljon e föltételt megtartották-e a 
jezsuiták ? Írott adatok hiányában, nem tudható. A sz. István 
temploma fölött kegy- és védüri jogot gyakorlott város és a 
jezsuiták közt 1770-ben a temetőben, és a temető mellett léte
zett s a jezsuiták által elfoglalt házak miatt fölmerült viszály
nak a város és jezsuiták közt 1766-ban létrejött egyezkedés 
vetett véget, mely szerint a város lemondott a temető szom
szédságában volt házhelyekre tartott igényeiről, ha a teme
tőből nyilvános a magyar útczából a várútczába vezető, 
útcza hasittatik ki, a malomért pedig 1000 frtot ígért a je 
zsuitáknak, s visszaadta a Vascsatorna nevű rétet; a jezsuita 
székház viszont átadta a városnak az általa addig birt malom 
4 év alatt húzott jövedelmét, és kiadásait. (Acta Jesuit. Nagy- 
bány. 1. cs. 17. sz. — 3. cs. 9. 29. sz. — N. R. A . 1323. cs.
4. sz.)

A nagybányai jezsuiták többi magán személyektől 
részint ajándékban kapott, részint készpénzen vett ház, kert, 
rét, és szántóföld szerezményei a következők: 1689-ben Lövey 
Ilona, néhai Kölcényessy György özvegye, Nagybányán a Kis
kapu útczában birt kertjét 18 frton; Teczy Samu pedig 
ugyan ezen évben szintén kertjét 9 frton adta el a székház
nak. 1700-ban Ozovay Dániel Nagybánya határában volt 
majorságát és egy sz. István temploma mellett létezett sírjá
nak szánt darab földjét 180 frton zálogosította el a jezsuiták
nak; 1701-ben Sovány Zsófia rétjét 60; 1702-ben Kovács Anna 
a város alatt bírt félmalmát 300 forinton, és 10 akó boron



366 SZ ATM A lii PÜSPŰKMEGVE.

adta el a jezsuita székháznak. 1714-ben Kisenyedy Anna, 
Szabó Péter özvegye, nagybányai házát 380 forintért nekik 
engedte át. 1715-ben gönczruszkai Kornis Zsigmond, Erdély 
kormányzója, Nagybányán volt házát 400 magyar forintért 
adta el a jezsuitáknak. 1716-ben a református templom gaz
dái a városban volt Telekyféle házát 600 magyar forint és 
120 akó nagybányai borért adták el ugyanazoknak. Ugyanezen 
évben Várady István a várútczában létezett házát 100 írton 
engedte át; Némethy Erzsébet, előbb Ruszkay János, később 
Szabó István özvegye, nagybányai házát 174 forintért, egy 
köböl házáért, s egy köböl tengeriért adta el nekik. Ugyan
azon évben Vásárhelyi István egy puszta telket íratott át a 
jezsuitákra 50 forintért; Szíjártó András leánya Borbála, 
Sziló,gyi István özvegye, nagybányai házát engedte át 100 
magyar forinton a jezsuitáknak. — 1717-ben őri Lakatos 
István egy házát 130, Madarász János a nagybányai Morgó 
hegyen volt gesztenyését 8 magyar forinton és 2 mérő búzán ; 
Gyarmaty Mihály ugyanottani gesztenyését 16, végre 1720-ban 
Lagyi Samu bizonyos rétjét 90, egy másik rétjét 50 forintért 
adta el a nagybányai jezsuita székháznak. (A cta  Jes. Nagy- 
bány. 1. cs. 53. 54. 57. 62. 64. 70. 72. 75. 78. 80. 81. 85. 86. 
89. sz. — 3. cs. 2. 3. 18. sz.)

Ezekhez járulnak még a következők: 1726-ban Apahidy 
Mihály egy Nagybánya határában bírt egész telket 4 forinton ; 
1730-ban Szentpétery Péter, és neje Adormányi Borbála a 
várútczában létezett háza felét 50 forinton; 1731-ben Horváth 
Szabó András ugyanott volt házát kertestől 45 magyar 
forinton adta el a jezsuitáknak. 1732-ben Polgár Mihály, és 
Taczák Katalin két Színyérvárallyán létezett szántóföldjét 7, 
és két kaszás rétjét 4 forintért; Polgár Mihály ugyanott bírt 
szántóföldjeit 15 forintért adta el nekik. 1734-ben Paczák 
György ugyanott birt szántóföldjeit 10 forinton adta oda; 
Paol László egy Tőkés helységben birt telkétDw/ca Györgynek, 
ez pedig más ugyanott Gábor György által birt jobbágy tel
ket adott cserébe 3 arany bánatpénz mellett a jezsuitáknak, 
Paczák Gergely Szinyérváraüya Nagy Belingmezö területén 
volt szántóföldjét 3 forintért engedte át. — 1736-ban Duka 
József a fenntnevezett Szatmár vármegyei, Tőkés és Fekete- 

fa lu  helységek határaiban volt birtokrészeít 90 forinton, fennt-
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nevezett Paczák két szántóföldjét Őrmező területén 3 fton adta 
el a jezsuita székháznak. 1738. Jasztraliczky János ugyanott 
Percslenes nevű szőllőhegyen volt szőllejét 200 fton engedte 
át; 1742. Boldizsár András, nagybányai polgár, Nagybányán 
létezett házát, és szőllejét, 80 frt adóssága lerovásának terhé
vel a jezsuita székháznak hagyományozta. Ugyanazon évben 
adta el Szinérvárallya Várhegy nevű szőllőhegyen volt szőlle
jét Ivánka Péter 66 forinton. — 1750-ben Neuschl Márton 
adta el nagybányai 200 forintra becsült házát nekik. 1755-ben 
mihályfalvai báró Splényi a Szinyérvárallyán kincstárra szál
lott Mékesijéle birtokot 2000 forintért 30 évre zálogosította el 
a jezsuita székháznak; végre 1767-ben Halaboczy Éva, 
E rdödySámuel neje, ugyanott birt rétjét 25 forintért adta el 
ugyanannak.— (U . ο. 1. cs. 37. 48. 74. sz. — 2. cs. 8. 21. 82. 
86. 89. 95. 96. 111. 112. 114. 130.)

Megszüntettetvén Jézus társasága, annak valamint más
hol, ügy Nagybányán volt ingó, s ingatlan javai is egv 
1796-ban kelt átadatási okmány szerint (u. o. 3. cs. 45. sz.) 
a tanulmányi alaphoz csatoltattak. A nagybányai székház 
elöljárói közül ismeretesek: 1691-ben Ravasz Ferencz, — 
1707-ben Eisankli Ferencz, — 1723-ban Ravasz Ferencz; — 
1729-ben Dugovics P á l; — 1732-ben Schendl Frigyes ; — 
1738. 1742. Reviczky Ignácz; — 1739. Horváth Boldizsár; 
— ismeretlen évben Lenczvicz András. — 1760. Mihalaky 
Mátyás; — 1766. Gajger Mátyás ; — 1770. Szajtli Mihály. 
( U. ο. 1. cs. 5. 23. 26. 29. 30. 63. 99. 100. 109. sz. -  2. cs. 38. 
101. sz. — 3. cs. 16. sz. — es F. B . 1. cs. 15. sz.)

Csaknem ugyanakkor, midőn a jezsuiták Nagybányán 
letelepedtek, szerveztetett Matyasovszky, nyitrai püspök, vég
rendelete nyomán szerzett eszközökkel Felsőbányán jezsuita 
hitküldérállomás, melynek a királyi kegy- és véduraság alá tar
tozó „Nagyboldogasszonyról“ czimzett plébániatemplom adatott 
át, s a hitkülderék a plebánia-épUletbe helyeztettek be, tartá
sukra pedig a plebánusok közös pénzalapjából 200 frt, az 
érez- és ónfolyadéknak nevezett évenkint 700 forintot jöve
delmező érczhulladék, fogadalmas szentmisék fölajánlása 
végett 50 frt, és két lótartás utalványoztatott; a templom 
fenntartására továbbá, mint már följebb említettem, a Hunyady 
János által 1452-ben, s 1. Mátyás király által e templomnak
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adomány oztatott, de 1518-ban II. Lajos király által is bizto
síttatott királyi bányailleték jövedelméből évenkint 200 forint, 
és a papi illetéken kívül bizonyos rét használata tűzetett ki. 
(A cta  Jesuit Felsöbdny. 1. cs. 74. 121. sz.)

Ezen eredeti javadalmazásukon felül a felsőbányái hit
terjesztő atyák Tőkésen, Feketefalun, Magyar- és Oláh-Kéke
sen is bírtak Perényi Zsófia, Bélényi András özvegye által 
több más telkekkel együtt, 475 forinton 28 kron megváltatott 
s reájuk irattatott fekvő javakat, valamint a 102 frt, 52 kron 
Tőkésén szerzett Dukaféle birtokrész, a reá építtetett ház
zal együtt, Oláh-Kékes városban pedig Klastrominak neve
zett kert is, mely 1755-ben 1950 forint fejében Felsőbánya 
városa Íratott át hasonló czimen; de melyet a város a jezsui
táknak engedett át, a felsőbányái missióállomás sajátja vala. 
Továbbá 1735 ben a magyar királyi helytartó tanács a hit- 
küldéreknek 200 rénes forintot utalványozott segélyezésül;
1748-ban néhai Máday Vazul leánya, úgyszintén Nemegey 
leányai Judit, és Erzsébet, valamint Tusy János, és Erzsébet 
a felsőbányái hitküldéreknek 50 forintért egy ottani geszte
nyést hagyományoztak; 1750-ben Hirschner Tóbiás felső
bányái írnok házát istállóstül, kertestül, és gyümölcsöslige
testül 550 ftért adta el a hitküldéreknek; 1757-ben Saskö 
Sára, Kovács Márton özvegye, Felsőbánya Kakasnevtt hegyén 
volt gesztenyését 90 ftért engedte át nekik.

Ilyenekben mind a templom, mint a jezsuiták által 
gondozott plébánia részesült; mert 1760 ban Pálffy  András, 
felsőbányái tanácsos, Sasvári nevű szőlejéből 40 forint értékű 
részletet a ház árával, Saskön volt rétjéből évenkint egy ara
nyat a templomnak, saját szerzeményei felét a jezsuitáknak 
hagyományozta; Permiller György sebész pedig ebben az 
esztendőben egy a templom kertjében volt házát oly föltétel 
alatt adta a templomnak, hogy ez szentmisékre évenkint egy 
4 frt 10 kr. értékű aranyat szolgáltasson a hitküldéri állo
másnak ; 1761-ben Steinmaur Péter, a plébániatemplom kán
tora, a templom telkén volt háza és kertje árát a plébániának 
hagyományozta; 1763-ban Zeitz Albert serfőző felsőbányái 
telkét évenkint fölajánlandó 3 szentmisére a jezsuitáknak 
ajándékozta; 1764-ben Permiller Anna a templom telkén 
létezett háza, és kertje árát 8 szentmise bemutatására hagyta.
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1766-ban Király fa lv i Ferencz, felsőbányái polgár, Szi- 
nyérvárallyán birt szőllejét a szegényeknek, rétjét pedig a plé
bániának hagyományozta; 1769-ben a mayyarkékesi lakosok 
fölszólittattak, hogy a plébániának fizessék meg minden ter- 
mesztményektől, s a kukoriczától a tizedet. Ugyanazon évben 
az udvari bányakincstár a hitküldér-állomásnak a bányák 
királyi érczilletéke fejében 800 arany forintot, a fölajánlási 
adományok- és más tartozások fejében 1200 forintot utalványo
zott; 1770-ben a fenntemlített P álffy  András 600 ft. 40 krnyi 
Györjfy Györgynél, és Krompaczky Lajosnál elhelyezett köl
csöntőke felét a missió templomának; másik felét szentmi
sék fölajánlására hagyta, s e végintézkedése végre is hajta
tott. Végre 1771-ben az ezen évben megkezdett missió számára 
évenkint 12 öl fa utalványoztatott. (77. o. 1. cs. 14. 17. 18. 20. 
21. 23. 27. 31. 42. 43. 136 sz. — 2. cs. 26. 50. 72. sz.)

Míg a jezsuiták Felsőbányán tartózkodtak, a plébánia
épület, és templom oly bomladozó állapotban volt, hogy a 
plebánuslak fölépítésére, melynek telkét 1748-ban Magyar- 
Kékes helység tized szedhetési jogával, és két réttel együtt az 
egri püspök a nagybányai plébániából a felsőbányáiba tette 
át, 1752-ben a hitküldérek 600 forintot kívántak az udvari 
kincstártól. Szintúgy tárgyaltatott 1761-től egész 1770-ik 
évig a templom- és toronyépítés Ugye, s ez utóbbi évben 
Felsőbánya mezőváros ezen omlófélben levő templom helyre
állítására engedte át néhái Bathli János végrendelet nélkül 
kimúlt özvegye a felsőbányái székháznak, saját, és utódai 
lelke üdvére szánt bútorain kívül, annak a Nagyutczában 
voit, de mostohájának élete fogytáig ennek átengedett házát. 
( U. o. 1. cs. 11. 29. 76. 84. — sz. — 2. cs. 33. sz.)

A felsőbányái hitküldérállomás elöljárói valának: 
1691-ben Ravasz Ferencz (plebánushelyettes); — 1739-ben 
Líbeniczky János; — 1743-ban Kövér András; — 1752-ben 
ismét az előbb nevezett Líbeniczky; — 1754-ben Buzay Já
nos ; — 1759-ben Liestyán Mózes ; — 1764. 68. 69. Lehel 
György; — ismeretlen évben Vargyay Mihály. (U . o. 1. cs.
49. 119. sz. — 2. cs. 8. 16.17. 18. 23. 32. 33. 35. sz.)

RUPP. EG-YH. INTFIZ. —  II. 24
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3. §.

B E R E G ,  és B E R E G S Z Á S Z

mezővárosok egyházi épületeikkel.

Bereg és Beregszász mezővárosok Beregvárm egy ében 
fekiisznek, s Munkács várához, és uradalomhoz tartoznak. 
Bereg ugyan ősrégi várával Ugocsa vármegye határán van, s 
keletkezte bizonytalan; Beregszász pedig (mintegy a szászok 
Beregen levő gyarmata), a vármegye székhelye, hajdan Lam- 
pert- vagy Luprecht házának neveztetett. E mezővárost a 
II. Gejsa király által e vidékre telepíttetett aranybányákat, 
és szőllötmüvelő szász gyarmatosok alapították; de a tatárok 
1241-ben e gyarmatot is végképp elpusztítván, IV. Béla ki
rály 1247. évben az oda ismét letelepedett idegeneknek külön
féle szabadalmakat engedélyezett; nevezetesen minden szom
baton heti vásártarthatást, szabad végrendelkezési, és vagyo
nukról intézkedhetési jogot adott nekik; megengedte továbbá, 
hogy polgári ügyeikben saját bírájuk ítélhessen, önválasztotta 
plebánussoknak fizethessenek gabna- és bortizedet, egyházuk 
egyedül az esztergomi érsek hatósága alá tartozzék, plebánus
soknak 50 szállás után egy girát szolgáltassanak. Ezen kivált
ságlevelüket 1271-ben V. István; 1320-ban I. Károly király 
is megerősítette, s ez utóbbi megtiltotta a mezőváros lakosai
tól követelhető bármely gyűjtés, vagy követelés beszedését. 
(Fejér, Cod. Dipl. IV . 1. 456. I. -  N. R. A. 744. cs. 2. sz.)

De az utóbbi királyok is különféle engedményekkel 
tüntették ki a beregszászi lakosokat, mint I. Lajos, ki nekik 
1342-ben pallósjogot adott; Mária királynő ; Zsigmond; 
I. Ferdinand; Miksa, vagy a nekik már elődeik által enged
ményezett kiváltságokat megerősítették, mint azok Rudolf 
király 1588-ban, és III. Ferdinand király 1655-ben kelt ren
deletében ismételve elsoroltatnak, és helybenhagyatnak. E 
szabadalmak a következők: A község által szabadon válasz
tott bíró főbenjáró vétségekben is biráskodhatik a nádor, ki
rályi tárnokmester, és főispán bírósága kizárásával; az év
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folytán egyszer megérkező királyt ebéd, és vacsorával tarto
zik a mezőváros fogadni, a lakosok évenkint külön tíz, ötven 
csöbröt tartalmazó, hordó bort tartoznak Munkács várába szál
lítani, a király és királyné erdeiben a lakosok szabadon vág
hatnak fát, és malmaiban őrölhetnek gabonát. — E szabadal
makhoz járult 1555-ben I. Ferdinand király kiváltságlevele, 
melyben a beregszászi szegény ápolda, s kápolna gondnokai
nak, s a templom oltárnokainak megengedte, hogy ha e java- 
dalmasok valamelyike végrendelet nélkül halna el, hátra
hagyott vagyona s javai három egyenlő részre osztassanak, s 
ezek egyike a helybeli templom javítására és diszesítésire, 
másika a szolgák, és hitelezők kielégítésére fordíttassék; a 
harmadik rész a megholt testvérei és rokonai, vagy ezek 
hiányában, a szegények közt osztassék el. Ezenfelül házjaví
tásra az erdők, legeltetésre a mezők használatát is megen
gedte a király a mezőváros lakosainak. (Lib. Reg. Sec.
IV . köt. 3 9 3 -3 9 7 . —  V ili .  köt. 510. í. -  Lib. Reg. Eccl.
I. köt. 28. I. -  N . R . A . 744. cs. 23. I.)

Bereg és Beregszász, mint Munkács várához tartozott 
mezővárosok, a különféle földes urak alatt változó viszontag
ságokban osztoztak Munkács várával. I. Lajos király 1359-ben 
ezen uradalmat Koriathovich Tivadar herczegnek adta, ki 
népével együtt kiszoríttatott Lithvániából, s e berczeg neje itt 
sz. Vazul emlékezetére apáeza kolostort alapított, melyhez 
később sz. Vazul rendi szerzetesek kolostora járult a 
sz. Miklósról nevezett Csernek hegyi apátsággal. — A Ko
riathovich család magvaszakadtával a munkácsi uradalom a 
magyar szent koronára szállott vissza. ( Schem. Cleri Szatm. 
1864. 202. I.) 1484-ben a munkácsi uradalmat I. Mátyás k i
rály fiának Hollós Jánosnak, 1529 ben pedig János király a
II. Lajos király özvegye Mária bírta Munkács várát járulékai
val együtt Szatmárnémeti mezőváros helyett örökös birtokjog
gal Somlyói Báthory Istvánnak adományozta.

Mellőzvén ezutlal hazánkra a belháborúk, török betöré
sek, és vallásüjítás folytán súlyosodott sokféle viszontagságo
kat, csak az uradalom, és hozzá tartozott fekvő javak többi 
más és más birtokosokra szállásait említjük meg. 1573-ban 
Miksa király Munkács várát, miután I. Ferdinand király

24*
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1548-ban meghagyta a vár várnagyainak, hogy Bér eg mező
város lakosaitól ne merjenek, régi kiváltságaik sérelmével, 
sertés, és gabnatizedet követelni, 10 évre Magőcsy Gáspár
nak zálogosította el 42,000 fton. — ózonban, Beregszász 
mezőváros 1574-ben dalnoki Székely Antal fiainak, Gáspár
nak, és Boldizsárnak, s Székely Antal nejének, Maghy Zsófiá
nak adományoztatváu az ott létezett kolostorokkal együtt, 
Magőcsy Gáspár továbbra is megmaradt az uradalom birto
kában, sőt 1579-ben Magőcsy Andrással annak birtokába 
törvényesen beiktattatott, 1588-ban pedig Beregszászon léte
zett Barátfölde nevű birtokrészét árváinak hagyományozta.

1590-ben Vida István részére a fenntnevezett Báthory 
István ellen Bereg mezőváros ellenséges megtámadása, és 
kirablása miatt a vármegyei hatóság nyomozást tartott s ez 
alkalommal a Magócsiakon kívül a Bakóczyak is birtokoso- 
kül jelentek m eg; mivel 1591-ben Rudolf király a Munkács 
várához tartozott fekvő javakat az ugyanazok fölszerelésébe 
Magőcsy Gáspár, és Bákóczy Zsigmond által befektettetett
125,000 forinton, s három ezer aranyon felül fizetett 6000 tallér, 
és 17,000 forint fejében zálogczimen ezeknek adományozta. 
(N . B· A  445. cs. 14. sz. — 629. cs. 2. sz.,— 742. cs. 30. sz. 
746. cs. 8. 21. 31. sz. 1039. cs. 43. sz. — 1094. cs. 18. sz.)

1605-ben Rudolf király azon rendeletet adta ki, hogy 
Beregszász mezőváros lakosaitól, azoknak akarata ellenére, 
a földesurak borkilenczeden, és tizeden kívül semmi mást se 
követeljenek. A földesurak között pedig 1613-ban gróf Esz- 
terházy Miklós, és Magőcsy Ferencz nejével, született gróf 
Eszterházy Orsolyával, előbb Dersffy hitvesével fordulnak 
elő, mint akkori közbirtokosok. Rudolf király följebb idézett 
rendeletét 1612-ben II. Mátyás király is megerősítette. —
1619-ben pedig gróf Eszterházy Miklós beregi birtokát 10,000 
forinton Bornemisza József deáknak, és nejének, Horváth 
Katalinnak, adta zálogba, s ugyanezen birtokot Bornemisza 
József említett hitvesének Katalinnak hagyta 1635-ben kelt 
végrendeletében.

Bethlen Gábor fejedelem özvegyének, Brandenburgi Ka
talin herczegnönek, is volt Beregszászon az Újárok utczában 
nemes udvarhelye, melyet 1632-ben Ferdinand király hely
benhagyásával badalói Bálintffy  Balázsnak adományozott
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egy előbb Bernáth, másképp Szabó Péter által bírt Pazit- 
szöllő nevű szőüővel együtt.

Ugyanezen király Munkács várát, s a munkácsi uradal
mat járulékaival együtt, melyek között vala Bereg, és Bereg
szász is, 1635-ben Bákóczy György herczegnek és nejének, 
Lorántffy Zsuzsannának, s ezek fiainak Györgynek, és Zsig- 
mondnak adományozta életök tartamára, visszaválthatási 
joggal a királyi kincstár szavatolása mellett; 1639-ben pedig 
Beregszász mezővárost, néhai Székely Ferencz magvaszakad- 
tával, gróf Forgách Zsigmondnak ajándékozta; végre 1648. 
Bákóczy György nejével együtt törvényesen beikfattatott fiúi 
ágon a királyi joggal neki adományoztatott Munkács vár, és 
Beregszász mezőváros birtokába. Azonban Klobusiczky Gás
párnak is volt Beregszászon egy háza, melyet 1698-ban a 
királyi kincstár foglalt el. (U . ο. 2 Ό . cs. 29. sz. — 742. cs. 
38. sz. — 744. cs. 3. 12. sz. —  1495. cs. 40. sz. — Lib. Reg. 
Sec. 6. köt. 378. 523. U. — 7. köt. 168.1.)

Végre 1726-ban a munkácsi uradalmat királyi adomá
nyozás utján gróf Schönbom  Lotár Ferencz mainczi érsek 
kapta meg, érdemei és a háború költségei födözésére nyújtott 
segélyezése miatt, más a Tisza mentében volt birtokokért 
cserébe, s 1731-ben gróf Schönbom Frigyes Károly bambergi 
püspökkel szerződést kötött Bereg vármegye egy Beregszászon 
építtetni szándékolt vármegyeházra szükséges telek iránt;
1768-ban pedig emlittetnek néhai Bilkey Fereneznek Bereg
szászon birt fekvő javai. — (Schemat. Cleri Szatm. 203. I. — 
N. B. A . 1074. cs. 29. sz. — 1269. cs. 1. sz. — V, és C. 161. 
cs. 26. sz.)

A Beregszászon 1418 körül „Minden Szentek“ emlékeze
tére épült templomnak 8 oltára vala ugyanannyi oltárnokkal, 
úgymint: sz. Miklós oltár, sz. Erzsébet a hasonnevű királyné, 
I. Lajos király anyja, alapította oltára; Boldogasszony, sz. 
Dorottya, sz. Jakab, sz. Kozmás és Demjén oltára, s az ezen 
oltárt gondozó oltárnokot illető szöllők 1572-ben Persey 
Mihálynak, és Chitsneky Andrásnak adományoztattak; to
vábbá a sz. Mihály főangyal, és kér. sz. János oltár. A bereg
szászi plébánia 1519-ben főesperességre emeltetett, s mivel a 
plebánusnak több káplánja, és oltára volt, megengedtetett 
neki a püspökföveg, gyűrű, és pásztorbot használata. De ez
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annyira kitüntettetett plébánia a vallásújitás közben meg
szűnt ; a XVII. század végén azonban ismét belyreállittatott; 
később Eákóczy Ferencz azt újra feldúlta, de 1715-ben ismét 
visszaállíttatott. — Nagyszerű, s díszes temploma pedig a 
belvillongások folytán Schwendi Lázár, Luther tanaihoz 
szító császári hadvezér által, a katholikusok elüzetése után, 
világiaknak adatott át, s a plébánia malmával együtt leégett, 
1657-ben ismét a lengyelek által gyújtatván föl, teljesen 
megrongáltatott, s romjaiban hevert, míg végre 189 év múlva 
Hám  János, szatmári püspök, gróf Schönborntól is 3000 fttal 
segittetvén, 1846-ban befejezte újra építtetését, és Szentkereszt 
fölmagasztaltatása emlékezetére fölszentelte azt. (Schemat. 
Cleri Szatm. 111. 198. II. — Eccl. Cam. 47. cs. 11. sz. — 
N. E . A. 948. cs. 12. sz.)

a) A sz. Domoutosrendi szerzetesek, és domes 
apáczák zárdája Beregszászon.

A Beregszászon egykor létezett sz. Domonkosrendi 
szerzetesek s apáczák zárdájáról igen kevés hiteles adat ma
radt az utókorra, miután e zárdáknak sem keletkezte, sem 
alapittatási éve, sem a Szentnek neve, kinek emlékezetére 
e zárdák fölavattattak Istennek, az utókor tudomására el 
nem jutott — Annyi azonban bizonyos, hogy Beregszászon a 
dömés szerzeteseknek még 1545-ben volt kolostoruk, mint
hogy II. Ulászló király a beregszászi kolostorban létezett sz. 
Domonkosi-; ndi szerzetesek számára oly megerősítő rendele
tet adott ki, melynél fogva egy betenkint kedden sz. Anna  
segítségül hívása mellett (kétségkívül a király Anna nevű 
hitvese emlékezetére) Istennek fölajánlandó szentmise fejében 
e szerzetesek Beregszászon, és Kígyóson tartózkodó zsellérei
nek, és jobbágyainak az előbbi fejedelmek által engedélyezett 
kiváltságokat továbbra is helyben hagyta, miből az is kide
rül, hogy Kígyós a dömés szerzetesek birtoka volt, melyet
1573-ban I. Ferdinand király 3000, az ország szükségeire ő 
Fölségének hagyományozott, magyar forint fejében, 1579-ben 
pedig Rudolf király adott zálogba Magócsi Gáspárnak 4500
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forintért. (Eccl. Cam. irreg. — N. E . A. 1172. cs. 26.sz.12. §. 
1068. cs. 3. sz.)

Azonban ezen már 1571-ben, a hazánkban fölmerült 
vallásos villongások folytán, a földűlt kolostorok közé sorolt 
zárda egy 1574-ben kelt okiratban is mint ilyen fordul elő, 
melyben Beregszász mezővárost a benne létezett mind dömés, 
mind ferenczrendi kolostorokkal együtt, melyek birtoka vala 
Olcsva helység is, Vékey Ferencz, és Ibrányi Ferencz hűtlen
ség! vétsége miatt, Székely Gáspárnak, és Boldizsárnak ado
mányozza a király. ( L ib. Reg. Sec. II. köt. 768. I. és V II. köt. 
168. I.)

A hagyomány szerint azonban Beregszászon dömésrendi 
apáczák is léteztek, kikről több hiteles adat nem jutott 
el az utókorra, mint hogy zárdájuk a plébániatemplom
mal szemközt, a plebánia-épUlet helyén állott; de a vallás- 
újítás, és polgári villongások folytán elpusztult. (Schemat. 
Cleri Szatm. 143—147. U.j

b) A sz. Ferenczrendi szerzetesek kolostora.

Fabri Károlynak a Szatmár püspökmegyei papi névtár
ban idézett jegyzetei szerint (Schemat. Cleri Szatm. 1864. 39. 
és 144. II.) Beregszászon hajdan a templomvitézek rendje is 
létezett - e rend megszűnte után pedig a sz. János lovagrend 
lakott ott; ezeknek monostora a sz. Domonkosrendi szerzete
sekre szállott, kiknek társházát helyreállittatván Erzsébet 
királyné, azt sz. Ferenczrendi szerzeteseknek adományozta, s 
ezen szerzetesek 1370 körül működtek Beregszászon.

Mivel azonban a fenntidézett 1574-ben kelt okmány 
szerint a Beregszászon már ekkor pusztulófélben volt mind 
két, úgymint: dömés, és ferenczrendi kolostor Székely Gás
párnak, és Boldizsárnak adományoztatok, éppen semmi alapja 
sincs azon állításnak, hogy ott csak egy, a dömésekről a sz. 
Ferenczrendiekre szállott, kolostor létezett volna. De I. Fer
dinand király is azt hagyta meg egy 1553-ban kelt rendele
tében Munkács vára hivatalnokainak, hogy az akkortájt még 
teljes épségben fennállott sz. Ferenczrendi kolostort meg ne
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erősítsék. Mikor, és mely alkalommal szűnt azonban meg 
ezen kolostor, adatok hiányában, meg nem határozható. ( Act. 
Publ. Arch. 2. cs. 40. sz.)

c) I. remete sz. Pál rendje társháza, és „Boldog
asszonyról“ nevezett temploma Beregen.

Bereg mezőváros plébániája hajdan a kivételes, vagyis 
egyedül az esztergomi érsek joghatóságától függő, plébániák 
közé tartozott, s mint ilyen fordül elő már 1295-ben; de e 
mezőváros közelében I. remete sz. P ál rendje szerzeteseinek 
társháza is volt, melyet 1329-ben Erzsébet királyné, I. Károly 
király neje, alapított. Ezen pálos társház birtoka vala a 
Bereg vármegyei Nagymuzsay hajdan mezőváros, jelenleg 
helység negyedrésze, melyet néhai Kezy György fia, Balázs 
deák engedett át a pálosoknak 1470-ban mindennap Istennek 
fölajánlandó hajnali (Rorate) szentmisére oly kikötéssel, 
hogy a pálos társház neki élte fogytáig évenkint 12 aranyat 
fizessen, mihez a pálosok 1524-ben II. Lajos király helyben
hagyását is kieszközölték. Továbbá e pálos székház sajátja 
vala Beregszászon 3 nemes udvarhely házzal, Beregszász ha
tárában pedig több szőllő, egy malom, végre Tamásváraliya 
szöllöhegyen is egy szőllő. (Protoc. Paulin. 107. I. — Acta 
Paul. fasc. unic. 2. és 6. sz.)

A beregi pálos szerzetesek a Magyarországban dűlt bel
zavarok folytán vagyonúkban, és birtokaikban sokféle viszon
tagsággal kényszerültek megküzdeni, melyek elhárítására 
nem lévén képesek, eltávoztak kolostorukból, mely földülat- 
ván idegen kezekbe került. Mert írott okmányaikat már 
1447-ben rablók szórták szét, és égették el. Egy 1546-ban 
kelt okirat szerint a beregi pálos kolostor nagymuzsaji bir
tokrésze Matusnay Györgynek, és Pálnak adatott zálogba; a 
pálosok tehát visszahelyeztetési pört indítottak ellenök ; de e 
pör folytán a zálogösszeg fölvételére megidéztetett pálosok 
nem jelenvén meg, makacssági vétségben marasztaltattak el, 
s a pörös birtokrész Matusnay Györgynek, és Pálnak Ítélte
tett oda. A pálosok ezen, és más ezekhez hasonló bajaikat 
nevelte a beregi társház javainak a rend által történt elide-
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genítése. Ugyanis 1561-ben Zápolya János Zsigmond bele
egyezésével a kisheregi egész kolostor, Hodos, és Bereg 
helységek, s a tamásvár ally ai szőllöhegyen létezett szőllő 
teljes birtokába Báthory György iktattatott b e; minthogy e 
fekvő javakat Mátyás, a kápolnai helynök, és Lőrincz, a kis 
beregi perjel, 500 arany forinton eladták a fenntnevezett 
Báthorynak. (Acta Paul. Bereg. 8 —9. 10. sz. — Benger chron.
V .fe j. X V III. sz.)

A beregi már elpusztultak közé soroltatott pálos kolos
tor ezen szomorú viszonyai közben annak birtokai idegen 
kezekbe jutottak, s 1562-ben fekvő javainak idegen birtoko
sai közt a már többször említett dalnoki Székely Antal, ő csá
szári királyi Fölsége kapitánya, fordúl elő, kinek számára 
ugyanezen évben I. Ferdinand király ^védlevelet adott ki 
ruszkai Dohó István, és Domonkos ellen azon 9 Muzsay hely
ségben lakott jobbágyot illetőleg, kiket, a kolostor már úgy is 
szét lévén rombolva, további intézkedéséig Székely Antalnak 
adományozott.

Ezen adományozásra következett magának a pálos 
rend vezérperjelének Péternek 1567-ben kelt záloglevele, 
melynél fogva a Nagyberegen volt egész kolostort egy 
Bereg mezővárosban létezett házzal, a Muzsayon volt birtok
résszel, és ennek járulékaival együtt, a belzavarok csillapo
dása esetére bekövetkezendő visszaváltás kieszközléseig, a 
pozsonyi káptalan előtt 200 magyar forintért a fenntnevezett 
Székely Antalra íratta át. Azonban ezen zálogbaadás meghiúsí
tása végett még ugyanazon évben az egész pálos rend folya
modást intézett király Ő Fölségóhez Székely Antal, mint az 
egyház birtokai, nevezetesen a nagyheregi kólostor, és e ko
lostor birtokai bitorlója, s más az ottani lakosokon elkövetett 
erőszakoskodások elkövetője ellen. — E tiltakozáshoz járult 
1573-ban a pálos rend vezérperjele Péter által Székelyhez 
intéztetett megintés, hogy, fölvevén 50 ft. pénzösszeget, a ko
lostor javait adja vissza. ( Acta Paul. Bereg. 11. 12. lő . 16. sz.)

1588-ban a pálosrend vezérfőnöke Simon, a Bereg mező
város, és Beregújfalu helység közt romjaiban hevert pálos 
kolostort a Nagymuzsayon, és Benén létezett birtokrészekkel, 
a kolostor alatt folyó Borva vizén állott kétkerekű malom
telkével, s 3 a beregszászi szőllöhegyen volt Fogastelki és
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Szegszöllö nevű szöllővel együtt a leleszi társház káptalana 
előtt 1000 forintért sövényházi Móricz Balázsra, és ennek hit
vesére, Margitra Íratta át. (N . R. A. 1741. cs. 36. sz.)

1603-ban a vezérfőnök a beregi kolostort járulékaival 
együtt a visszatérítés kötelezettségével újra Oaróczy Ferencz- 
nek, és Székely Boldizsárnak adta zálogba; miután pedig 
1614-ben Zaicz pálos atya ugyanazon Daróczynak e javaknak 
a rend számára eszközlendő megváltása végett fölhatalma
zást adott, 1618-ban ismét gróf Forgách Zsigmond Pálffy  
Katalinhoz, Daróczy özvegyéhez, eziránt parancsot intézett, 
1630-ban visszatérítési okmány adatott ki, melynél fogva 
egész Kisbereg birtokát az erdélyi fejedelemnek élete tarta
mára átengedett hét magyarországi vármegye átvételére ki
küldetett királyi biztosok visszaadták a pálos rendnek. (U. o.
20. 21. 23. 25. 26.)

4. §·

H ü  S Z T

korona-mezőváros egyházi épületeivel.

Rüszt a magyar szent korona többi mármarosi mezővá
rosai, úgymint: Tecsö, Visk, Hosszumezö, és Sziget, egyike, 
Mármaros vármegyében, Ugocsa vármegye szomszédságában, 
Huszt patak partján Nagyág folyónak a Tiszába szakadásához 
közel létezett Kőszeg, és Baranya  nevű szállásokból alakult, 
s már a XIV. század elején szász ajkú gyarmatosok népesí
tettek be e mezővárost, melyet I. Károly király 132lJ-ben 
különös kiváltságokkal, és szabadalmakkal tüntetett ki, úgy 
mint: hogy önmaguk választhassanak maguknak plebánust, 
ki szabadon rendelkezhessék halála előtti végrendeletében 
vagyonáról, s kinek a lakosok az egész őt illető gabnatizedet 
a szántóföldeken hagyják, lelkészük pedig megyés püspöké
nek 50, egész szántófölddel bíró telektől, tized fejében egy 
gira dénárt fizessen a kitűzött határnapon. (Fej. Cod. dipl. 
V III. 3. 354. I.) — A többi Huszt, és Huszt várához tartozó 
mármarosi korona-mezővárosoknak 1516., 1546. és 1605-ben 
a magyar királyok által engedélyezett, s III. Ferdinand király
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által 1652-ben megerősíttetett szabadalmakhoz tartozott e 
mezővárosok biráinak mentessége az ország rendes bírálnak 
joghatósága, lakosainak pedig a személyeik, vagy kereske
delmi árúiktól fizetni kellett adó, üt- s révvám alól. ( N. R . A .
826. cs. 41. sz.)

A mezőváros közelében emelkedő Huszt vár eseményeire 
vonatkozólag írhatjuk, hogy Huszt vára még 1387 előtt léte
zett, s Izsa, és Apsa  helységek is hozzá tartoztak, 1449-ben 
pedig Hunyady János azt rendelte, hogy a Kenderessy János, 
e vár parancsnoka által építtetett várkápolnának évenkint 
12 arany fizettessék k i ; de e kápolna az 1766-ik évi július 
3-dikán villámgyújtotta tűz közben csaknem egészen elham
vadt, mindazáltal Scholcz Feliciánnak, e kápolna káplánjának, 
sikerült a várban tartott puskapor szétrobbanása előtt meg
menekülni az ereklyékkel s a kápolna egyházi készleteivel 
együtt. (Schem. Cleri Szatm. 1864. 127. I.)

E vár a hazai, jelesül II. Ulászló, és II. Lajos királyok 
uralkodása közben alkotott, törvények szerint, a magyar szent 
korona birtokává lön. Mária királynénak, II. Lajos nejének 
nászadományül adatott át, s Oláh Miklós tanúsága nyomán 
(Hung.libr. I. Cap. 16.) Uysk (V is k )é s más mezővárosokkal 
együtt a magyar királynőké vala; mindazáltal későbbi urai 
alatt különféle viszontagságokon esett keresztül.

A huszti uradalomnak, valamint Marmaros többi he
lyeinek is főjövedelme a sóbányákból került ki. A huszti 
uradalmat legelőbb is a herényi család tagjai bírták, és 
pedig: II. Ulászló király 1498-ban Perényi Gábornak, és 
Istvánnak, Gábor (ki 1524-ben Marmaros só kamara grófja 
volt) fiainak, s ezek valamennyi örököseinek azon ígéret 
fejében, hogy az (Ugocsa) vármegyei, Tekeházán volt lako
soktól a révvámon kívül, személy-, árú-, szekér-, barom-, és 
más tárgyakért szedetni szokott vámfizetés alól fölmenten- 
dik az öt mezőváros lakosságát, 2000 rónaszéki évenkint a 
királyi kamarások által kiszolgáltatandó kősóról szóló köte
lezvényt adott. (N . R . A . 178. cs. 3. sz.) — 1541-ben I. Fer
dinand király a marmarosi kincstársó jövedelmét 50,000 frt. 
erejéig báró Majláth Istvánnak adta bérbe oly föltétel alatt, 
hogy ez a királyi sókincstárok utait s helyeit fölszabadítván, 
évenkint 8000 forintot fizessen, és ezen összeget vajdasága
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dijába tudhassa be. ( V . ο. 1436. cs. 32. sz.) Azonban később, 
belháború ütvén ki I. Ferdinand király, és Zápolya János 
közt, Huszt vára, s uradalma Zápolya, ez után pedig az erdélyi 
fejedelmek birtokába jutott, s 1570-ben II. Zápolya János 
Huszton volt házát más birtokrészekkel együtt Czehy András 
hűtlenség! vétsége miatt P ataky  Imrének, egy másik ugyanott 
létezett nemes udvarhelyét pedig Czaskay Dienes hütlenségi 
vétsége miatt Irsay Jánosnak adományozta. (U. o. 278. cs. 
1. sz. 7. és 11. §.)

1567-ben Schwendy Lázár, elfoglalván Munkácsot, 
Huszt várát ismételve, de sikertelenül fogta ostrom alá a 
király részére, s a huszti uradalomhoz tartozott birtokok 
1571-ben 30,000 forint fejében Békés Gáspár-, és Hayymásy 
Kristófra írattak á t ; de 1599-ben Basta  császári hadvezér a 
várat Báthory Gábornak abban összehalmozott kincseivel 
együtt elfoglalta. Azonban 1605-ben Bocskay István, a várat 
őrsége kiéheztetésével megadásra kényszerítvén, azt ismét 
elfoglalta a benne őrzött kincsekkel együtt. (Bel. Compend. 
Geogr. 309. I.) — Jóllehet pedig 1614-ben Lónyay János, 
Buszt vára helytartója, terítvényt adott, hogy Huszt várát 
híven meg fogja a király számára tartani, 1618-ban mind
emellett Bethlen István iktattatott be a huszti vár és uradalom 
birtokába. Ezen beiktatás ellen ugyan szigethi Szegedi János, 
és a huszti nemesek tiltakoztak, a mennyiben az a szigeti 
nemesek kiváltságait sértené, mindazáltal Bethlen Gábor Huszt 
várát a hozzá tartozott uradalommal együtt 70,000 forinton 
homonnai gróf Drugeth Bálintra íratta át, 1626-ban pedig a 
vám és sóbánya jövedelemmel, és örökös gróf czímmel 50,000 
forintért, fenntartván magának a visszaválthatás jogát, édes 
testvérének, a fenntnevezett Bethlen Istvánnak adományozta, 
1637-ben ismét Huszton volt házát 100 forintért Sárossy 
Jánosnak adta; végre 1669-ben gróf Rhédey Ferencz, és neje 
Bethlen Drusina szintén Huszton létezett házát 50 fton Oltó- 
mányi Ambrusnak zálogosította el. (77. o. 272. cs. 7. sz. — 
619. cs. 22. sz. — 904. cs. 14. sz. — 278. cs. 1. sz. 4. §. — 
1251. cs. 24. sz. — 1436. cs. 32. sz. 4. %.)

1671-ben az erdélyi fejedelemség karai és rendei orszá
gos gyűlésben azt határozták, hogy az előbb említett Bethlen 
Drusina hütlenségi vétsége és magtalansága miatt az erdélyi
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kincstárra szállott huszti várat, és uradalmat terhelő 50,000 
tallér összeget a kincstár fizesse ki a Tökölyeknék, s az ezen 
összegből örökösödési jogon Tököly Imrét illető 12,500 tal
lért annak idejében Tököly Imre nővéreinek szolgáltassa ki. 
— Miután pedig Tököly Imre 1673-ban kijelentette, hogy 
ama kitűzött 50,000 tallérból az erdélyi fejedelmi kincstár 
mind őt, mind Katalin, Mária, és Éva  nővéreit teljesen kielé
gítette, s a huszti uradalom átadatott Apa ffy  Mihály fejede
lemnek, ez 1676-ban a Huszt várához tartozott fekvő javakat 
a rónaszéki sóbányákkal, és vámjövedelemmel együtt, miután 
azok egy negyed része a Bethlen családdal rokon Zólyomy 
Miklós hűtlenség! vétsége miatt az erdélyi fejedelmi kincstárra 
szállott, másik három része pedig néhai Bethlen István örö
kösei, nevezetesen a Tököly család tagjai által 75,000 tallé
ron már részint vis-za váltatott, részint a fogságban levő Bar- 
kóczy Sándor nejétől vissza fogott váltatni, 100,000 tallér 
fejében nejére, Bornemisza Annára, Íratta át. Végre 1701-ben 
Huszt vára a várőrsóg árulása, és gyávasága miatt II. Rákó- 
czy Ferencz hatalmába jutván, ugyanazon A paffy  Mihály feje
delem a várat, és hozzá tartozott fekvő javakat 175,000 rónes 
forinton az udvari kincstárnak adta el. (U . o. 18tí3. cs. 4. 5. 
és S.'-sz.)

Huszt mezőváros egyházi épületei közé tartozik a 
„Szent Erzsébet“ emlékezetére Istennek szentelt, jelenleg
plébániatemplom, melyet, Bél (az i. h.) állítása szerint, 
I. Mátyás király építtetett; de melynek keletkezte régibb, és 
pedig azon időbe esik, midőn a mezőváros legelső lakosai, a 
szászok, telepedtek le Huszton; mindazáltal teljes bizonyosság
gal meg nem határozható, váljon ezen templom egyidejü-e a 
hajdani gót ízlésben épült, most a reformátusok birtokában 
levő templommal? — 1436. Beatrix királyné megerősítette a 
huszti templomnak férje, I. Mátyás király, és ennek atyja 
Hunyady János által engedélyeztetett 2000 kő só kiszolgálta
tását. — 1474-ben Mátyás király a „sz. Erzsébet“ templom
nak 1200, e templom lelkészének 400 kő sót rendelt éven- 
kint kiadatni, egy minden héten lelke üdvéért Istennek 
fölajánlandó szentmise áldozatra. — 1479-ben Péter, huszti 
áldozár, 1. Mátyás király adományozása következtében, néhai 
Vitzay János özvegye, Margit, Herincsen létezett birtokrésze,
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és Úrmezői J. fiai által Lipcsén bírt 13 jobbágy telek törvé
nyes birtokába ünnepélyesen beiktattatott. — Ezen tem

plomban egykor „Szent Kereszt“ testvérülete is létezett, 
melynek a följebb megnevezett Beatrix királyné 1492-ben 
1000 kő sót, és malom állitbatási jogot engedményezett. 
Továbbá e templomban „Sz. Katalin“ oltárnoksága is volt, s 
ezen oltár oltárnokának II. Ulászló király 1515 ben a róna
széki sóbányából örök időkre évenkint szállítandó 1200 kő 
sót utalványozott oly föltétel alatt, hogy ez oltárnok, és annak 
utódai az adományozó király Üdvéért minden héten két szent
misét tartozzanak Istennek fölajánlani. (Schem. Cler. Szatm. 
126. I. — Ecel. Cam. irreg. 47. cs. 28—30. sz.)

Létezett továbbá Huszton „Szent Ilonáról“ nevezett 
zárdatemplom is; de nem bizonyos, melyik szerzeté volt, noha 
a pálos szerzeté lehetett, minthogy Π. Ulászló királynak egy 
1500-ban kelt okmányában a pálosok „sz. Mihályról“ nevezett 
huszti templomának 500 kő só utalványoztatik. — Ezenkívül 
Huszton létezett apáczák is fordulnak némely okmányokban 
elő, s a tudósok úgy vélekednek, hogy ezek sz. Domonkos
rendi apáczák lehettek, mint a Huszt patak déli partján levő 
halmon látható egykor nagyszerű templom, vésett kövekből 
épült kolostor, és siralag romjaiból következtethető. Jelenleg 
Huszton „sz. Anna“ emlékezetére Istennek szentelt új tem
plom, a temetőben pedig kápolna van. (Schem. Cler. Szatm. 
53.147 . 221. II. — Eccl. Cam. irreg.)

5. §.

K A P L 0  N Y

helység egyházi épületeivel.

Kaplony helység Szatmár vármegyében Nagykároly 
mezővárostól egy órányi távolságra fekszik azon síkságon, 
melyen éjszak felé Kraszna patak tavat képez. E helységet 
Kapuion család alapította, s vára is volt, mely már 1212-ben 
emlittetik. — 1267-ben Kaplon Illés, és Péter egy öröklött
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telkét Ördög Simon gróf fiainak, Péternek, és Edusnak ado
mányozta ; 1278-ban a Kaplon családból származott Jákó  
fia Endre iszonyú vétsége miatt, hogy törvényes királyát 
buzogánynyal érintette, Megyes mellett volt Jákó  nevű várát 
elvesztette. — 1396-ban a Kaplony család ivadékaiúl Bagossy 
Péter, Vetéssy Lőrincz, Csomaközy János, Károly László, 
András, és Jakab fordulnak elő, mint a kik egész Kaplony 
helységet bírták, s annak jogos birtokába 1419-ben törvénye
sen beiktattattak. 1525-ben Magdolna, Kőszegi János neje, 
néhai Thordai Miklós leánya, Kaplonyban volt birtokrészét 
átiratási czimen nővérének Eufrozinának, Zenyessy László 
nejének, adományozta.— 1572-ben Kaplony helységet Vetéssy 
János, Márton, Péter, és László bírták. — Végre 1689-ben nagy- 
károlyi Károlyi László végintézetileg fölosztatni rendelte 
mind apai ágon öröklött ősi, mind nejével kapott, mind saját 
igyekezetével szerzett fekvő javait, tehát ez utóbbiakhoz tar
tozott Kaplony helységet is, több más birtokkal, valamint 
Kassán, és Szatmárt volt házait, és szölleit Sándor fia, és 
4 leánya, úgymint: Judit, Palocsay István neje, Éva, Uj- 
falussy  András hitvese, és Teréz s Erzsébet leányai, illetőleg 
unokái között. (Szirmay Com. Szatm. II . 4 5 —49. II. — N. 
R. A. 933. cs. 17. sz. — 965. cs. 35. sz.)

A római és görög katholikusok, reformátusok, és óhitű 
oláhok által lakott Kaplony helység nagy részét múlt század
ban a Károlyi grófok, a többit pedig a Bagossi, Dombrádi, és 
Horánszky családok bírták. E helység legrégibb temploma 
az 1290-ben „sz. Márton“ emlékezetére Istennek szentelt 
templom sz. Ferenczrendi szerzetes zárdával, mely már 1080-ban 
létezett volna a régi fölirás és azon rommaradványok tanúsága 
szerint, melyek 4 hatalmas oszloptartotta boltivezetet és ká
polnát tüntetnek elő, s ebbe 5 lépcső vezetett föl, alatta pedig 
sírbolt volt. — A RákócziAéle fölkelés lecsillapodta után gróf 
Károlyi Sándor nejével, Barkóczy Krisztinával, egyetértve 
1719-ben ezen romban heverő kolostorba visszahívta sz. 
Ferencz rendje Szentséges Megváltóról nevezett tartománya 
szerzeteseit, ekkóp e szerzetesházat újra megalapította, s a 
templomot „Krisztus Urunk születése“ emlékezetére romjaiból 
újra építtette, azt rendelvén, hogy a szerzeteseknek 1000 
réues frt alapítvány tőkén kivűl évenkint rét, és termesztmé-
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nyekbeni alamizsna, ruházatra pedig 300 frt szolgáltassák ki, 
miért a szerzetesek tartozzanak, házfőnököt választva, a 
karimát naponta elmondani, sz. Márton évnapján ünnepélyes 
istenitiszteletet tartani, ezen egykor „sz. Márton“ emlékeze
tére szentelt templomban sz. Márton kápolnát szervezni, s 
minden héten a Kaplony család tagjai emlékezetére, és gya
rapodására, s az új megtértek üdvére két szentmisét Istennek 
fölajánlani. Ezen három oltárt tartalmazó templom jelenleg 
„páduai sz. Antal“ emlékezetére van szentelve, s 1841-ben 
a hozzá csatolt kolostorral együtt gróf Károlyi György által 
építtetett újra; de egyszersmind a „Boldogasszony“ oltára 
alatti siralaggal bővíttetett a Károlyi család kimúló tagjai 
számára. (8zirmay 49. 50. 51. II. — Schemat. Cler. 70. 118. 
139. 178. 257. II.)

Dienes nádornak 1267-ben kelt, Szatmár vármegye 
levéltárában őrzött s Péterífy kéziratában (II. 282.) olvasható 
okmánya szerint hajdan Kaplonyban I. remete sz. Pál szerze
teseinek is volt kolostora, melyet 1385-ben Függi nemesek 
építtettek „sz. Jeromos“ emlékezetére s melynek javadalma 
vala némely irók állítása szerint Zopai ? helység. Ezen, a 
kedvezőtlen időviszonyok folytán megrongált kolostort 1398. 
Lukács nagyváradi püspök javíttatta ki. Egyébiránt már 
1335- és 1370-ben fordül elő bizonyos kolostornak említése: 
„Koplon monostoru“■ néven; de váljon ez az előbbivel egy és 
ugyanazon kolostor volt-e ? miután Szentiványinál a pálosok 
kolostorai között semmi nyoma sincs, meg nem határozható. 
(U. o. 140. I.)

6 . § .

N A G Y -K  Á K O L Y

mezőváros a kegyes iskolák rendje .társházával.

Nagykároly Szatmár vármegye hajdan az izmaeliták 
által lakott nyíri járásában fekvő mezőváros a gróf Károlyi 
család ősi birtoka. A XIV. század elején e mezőváros földes
ura Zebin Péter vala, ki 1336-ban Nag-Karol (Nagy-Károly)



birtokát 30 gira budai számítás szerinti garason a Guthkeled 
nemzetségből származott Briccius fiainak Jánosnak s Péternek, 
s ugyanazon nemzetségből eredt Leulcus fiainak, Péternek, és 
Benedeknek adományozta a Várad hegyfoki társház káptalana 
előtt. (Hitel.) Lassankint azonban a Kaplony családra, mely
ből a Károlyiak' származnak, s a Vaday, Tempe, és más nemes 
családokra szállott. ( Szirmay. Comit. Szatm. II. 7. I. — N. R . 
A. 872. cs. 6. sz.)

1387-ben Zsigmond király megengedte Károlyi László
nak, és Marhárd András fiának, hogy a gonosztevőket, vagyis 
tolvajokat, gyújtogatókat, boszorkányokat, s pénzhamisítókat 
bárhol elfoghassák, s kivégeztethessék, a nélkül, hogy ezért 
őket bárki is háboríthatná, vagy törvényszék elé idézhetné, s 
egyedül a királyi udvarbiróság elé idéztethessenek, kivévén 
a szentszéket. E kiváltsággal Zsigmond király neje, a Dal- 
mátországban fogva tartott Mária királyné megszabadításá
ban szerzett érdemeiket akarta megjutalmazni. — 1419-ben 
Károlyi Bertalan, László, András, János, és Jakab új királyi 
adományozásokmányt kaptak Károly, Kaplony, Boldád, Ve- 
zend, Petri, Csomaköz, Fény, Omboly, Vadas, Csanálos, és 
Olcsva Szatmár vármegyében létezett birtokaikra vonatkozó
lag. — 1482-ben Hollós Mátyás király azt irta Károlyinak, 
hogy a királynak Frigyes császárral viselendő háborúja végett 
a királyi várba személyesen hozzon egy hónapra 12 lovast. 
(Szvrmay 11. 12. II.)

A latin, és görög szertartásu katholikus magyarok, 
ruthének, oláhok, reformátusok, és zsidók által lakott Nagy
károly mezőváros középületei közé tartozik: A kegyesrendiek 
társodáján, s templomán kívül a vármegyeház, a Károlyi grófok 
terjedelmes, négyszög váralakban épült székháza, mélyet 
1590-ben Károlyi Mihály kezdett építtetni, bárók Károlyi 
Mihály, Ádám, és László tovább folytattak ; Károlyi Sándor 
teljesen fölépittetett; gróf Károlyi József pedig a régi várat 
szétbontatván, helyébe 1794-ben fényes kastélyt emeltetett, 
melyhez angolkert van csatolva Somos nevű tölgyerdővel, 
gyümölcsöskerttel, szőllővel; e mellett ismét másik nyírfáitól 
Nyiresnek nevezett, e mögött Feketeerdő nevű erdő terül el, 
s ennek szélén szarvasokat tenyésztő vadaskert is volt. 
(U. o.)
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E mezőváros nem csekély díszére volt, hogy, az 1719 ben 
tartott országgyűlés után, az 1721-ben a vallási ügyek rende
zésére kiküldött királyi bizottmány törekvése folytán, gróf 
Károlyi Sándor bőkezű segélyezésével a kegyesrendi atyák 
Nagykárolyba meghívattak, s a reformátusoktól visszafoglalt 
Minden Szentek temploma mellett 12 kegyesrendi atya szá
mára 1727-dik évi mindszent hava 17-dikén Ünnepélyesen 
beiktattalak. 1768-ban e templomban roppant néptömeg je
lenlétében tartatott meg Kalasanti sz. Józsefnek, a kcgycsrend 
alapítójának, kit XIV. Benedek pápa 1748-ban a boldogok, 
XIII. Kelemen pápa pedig 1767-ben a szentek közé iktatott, 
szentté avattatási ünnepe. Ugyanez évben gróf Károlyi Antal 
10 évi házassága után született József fia születésének emlé
kezetére a kegyesrendiek számára új templom alapját vetette 
meg, s ezt Kalasanti sz. József emlékezetére óhajtotta Isten
nek szenteltetni, mint a templom szentélyében levő rézlemezbe 
vésett fölirás tanúsítja. Ezen templom Sieber Ferencz építő
mester ügyessége, s fáradozása nyomán 1778-ban készült cl 
teljesen, mely évben a fenntjelzett alapító gróf a kegyes
rendieknek könyvnyomdászati jogot is adományozott. — A 
templom felszentelését pedig 1779-dik évi kisasszonyhava 
2-dikán a megyés püspök végezte.

A följebb említett „Minden Szentekről“ nevezett plébánia
templomra vonatkozólag még megjegyzendő, hogy ebben már 
1414-ben plebánus működött egy káplánnal; de e plébánia 
1545-ben megszűnt, s csak 1724-ben állíttatott ismét helyre; 
a toronynyal, és toronyórával földíszíttetett templom pedig, 
a szentélyen kívül, 1789-ben egészen szétbontatott, s helyébe 
1829—1843-ig új plébániatemplom építtetett; de e templo
mot földrengés rongálván meg, legújabban ismét kijavíttatott. 
Ezenkívül gróf Károlyi György több mint 40,000 forintnyi 
költséggel a kegyesrendiek templomát is megújíttatta. Ezen 
a Kalasanti sz. József emlékezetére szentelt főoltáron kívül 
Szentháromság, sz. István, László, Imre, András, nepomuki 
János, Antal, és József mellékoltárait tartalmazó templomon 
felül Nagykárolyban a gróf Károlyi kastélyban egy, a két 
temetőben két; a mezőzároson kívül is egy Szentháromság 
kápolna van, melyben szintén a kis gymnasiumot,s elemi iskolá
kat gondozó kegyesrendiatyák végzik az isteni szolgálatot. A
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kegyesrendi társodában jelenleg, a házfőnökön, ki egyszer
smind plebánus-helyettes, s a gymnasium igazgatóján kivül, 
7 áldozár, és egy egyszerű fogadalmas nevendék működik. 
( Sehern. Cleri Szatm. 1864. 71. 81. 181. 257.)

7· §·

R E M E T E

helység „Boldogasszonyról“ nevezett pálos 
kolostorral.

Remete (máskép Remecz, és Remint), Mármaros vár
megyébe keblezett, Hosszumezötöl másfél mértföldre TecsŐ 
koronamezőváros mellett fekvő faluban hajdan I. remete 
sz. Pál szerzetesei laktak, kiknek számára ott 1363-ban 
I, Lajos király alapított, és építtetett kolostort, mint Benger 
( Chronot. Cap. 5. L X X I I  sz.) s Oerdinich József máriavölgyi 
pálos áldozár tartományfőnökékez 1757-ben intézett levelében 
tanúsítja. A remetei pálosoknak Beatrix királynő, I. Mátyás 
király özvegye, 1493-ban a rónaszéki sóbányából évenkint 
kiszolgáltatandó 50 magyar ft. értékű sót utalványozott oly 
föltétel alatt, hogy a pálosok ez adomány fejében minden 
héten megholt anyja, Izabella, néhai nápolyi és siciliai 
királyné, lelke nyugalmáért egy énekes szentmisét ajánljanak 
föl Istennek. Ezen adományt 1507-ben I. Ulászló király is 
megerősítette.

A remetei pálosok bírták magát Remete helységet, s 
ebben és Tecső mezővárosban egy-egy malmot, a Tiszáni rév 
vámját, Buszt mezővárosban egy házat, s más fekvő javakat, 
melyek, midőn a pálosok 1554-ben a reformátusok által ke
gyetlenül zaklattatva, és tildöztetve, kolostorukat oda hagyni 
kényszerültek, pusztulásnak indultak. Remete helység ugyan 
a király által Darhócz Ferencznek, ennek magvaszakadtával
1662-ben I. Lipót király által Pethö Zsigmondnak adomá- 
nyoztatott. 1685-ben a pálos rend ünnepélyesen tiltakozott 
szomszédvári báró Czikulínyi Istvánnak, és özvegyének

2 5 *
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Keglevics Juditnak Medvevár várkastély és Sestinec ? udvarhely 
birtokába iktatása ellen. — Egyébiránt a jelenleg többnyire 
görög katholikosok által lakott Remete helység Tecsö mező
város fiókegyháza. (Acta Conven. Rem. 1. cs. 1. sz. és Supplem. 
— N. R. A. 1032. cs. 18. 19. sz. — 1439. cs. 15. sz. — Sehern·. 
Cleri Szatm .)

8. §·

S Z I G E T E

A szent korona mezővárosa a kegyesrendiek 
társodájával.

Szigeth a magyar sz. koronához tartozó mezőváros Már- 
maros vármegye főhelyiségeinek egyike, nevezetes sókeres
kedéséről, a vármegye és kincstári kormányzóság székhelye, 
Itza csermelynek a Tiszába szakadásánál bájos helyen 
fekszik, római katholikus gymnasiummal, rendes elemi isko
lával, s póstaállomással bir. A hajdanta valószínűleg szászok 
által lakott hely 1352-ig helység vo lt; de ekkor I. Lajos 
király azt a többi 4 korona-mezővárossal együtt a szabadal
mas mezővárosok közé sorozta, mig ama 4, följebb Huszt mező
város ismertetése közben nevezett, mezővárost már 1329-ben 
I. Károly király tüntette ki az 1365-ben I. Lajos, 1405- és 
1435-ben Zsigmond király megerősítette szabadalmakkal.

1470-ben I. Mátyás király, 1504-ben pedig Candale 
Anna, II. Ulászló király neje, is adott ki hason tartalmú ki
váltságlevelet, különösen Anna  királyné megengedte lakosai
nak a Feketeerdő nevű erdőség, és legelő minden sertéstized
től ment, és, a Huszt vára fenntartására szánt vizeken kivtil, a 
vadászat szabad használatát, fölélesztette továbbá javaik 
szabad adás-vevését, és a nekik már előbb engedélyezett 
fenyitő bíráskodás jogát, s mindezt 1546-ban I. Ferdinand 
király is megerősítette. 1582-ben Báthory István, erdélyi 
fejedelem, Szigeth, s a többi négy mezővárosnak, megszüntet
vén a vár számára gyakorlott bormérést, szabad borbeszállí
tást engedményezett, azon kikötéssel mindazáltal, bogy a
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Tiszán sót szállító hajósoknak tartozzanak árúikat egészen 
megfizetni, s a mezővároshoz tartozott Mocsár (Tölgyerdő) 
nevű erdőségben neki makkoltatást engedni. — 1664-ben 
Apaffy  Mihály, erdélyi fejedelem, Szigeth, s a többi marma
rosi mezővárosok lakosait fölmentette a kereskedelmi árúk 
be-, és kiviteléért járó vám alól s e szabadalmukat 1696-ban 
I. Lipót király is megerősítette. ( N . R . A . 1685. cs. 1. 2. sz.)

Ez úttal nem mellőzhetem némely a Szigeth mezőváros
ban bírt nemesek, s más magán személyek birtokviszonyai 
földerítésére vonatkozó adatok megemlítését. Ezek között 
első helyen állanak a Bethlen, és Teleky gróf, a Pogány, Ma- 
róthy, Taligds, Kaplónyi, Szerencsy, Fráter, Kállay, Rhédey, 
Török, Szűcs, Fekete, Szatmáry, Tóth, Kulcsár, s több más 
nemes családok. Jelesül: 1570-ben gróf Bethlen István Szi- 
gethen volt nemes udvarhelyét, melybe III. Ferdinand király 
adományozása nyomán 1552-ben iktattatott be, szigeti Pál 
deáknak, ez ismét Szöllősy Bálintnak, és ennek hitvesének 
adományozta. — 1559-ben Horváth Márk volt Sziget vár és 
mezőváros kapitánya, 1735-ben Pogány János és György 
saját telkét gróf Bethlen Józsefnek, és ennek nejének Kemény 
Krisztina grófnőnek adta e l ; Kemény Krisztina grófnő pedig 
Bwrtha Mihálytól, és Taligds Erzsébettől, Csiszár István özve
gyétől, vett nemes udvartelkét, mely gróf Teleky László, és 
Pogány Ádám házai szomszédságában volt, gróf Teleky 
Lászlónak engedte át. 1762-ben gróf Bétáién József örökösei 
Szigetben a Tiszára nyúló utezában bírt, hajdan acsébi Pogány 
családhoz tartozott telket Szerencsy Ferencznek, és széki gróf 
Teleky Lászlónak adták zálogba. — 1747-ben Pál, Teleky 
László fia, néhai váradi Borhely István, Taligds Miklós, 
Kaplónyi István, és Kinosy Mózes neje magvaszakadtukkal 
néhai Oyalay Istvánra szállott telkei, úgyszintén a Czete- 
Allyával szomszéd malom, továbbá Dehreczenyi János, és más 
szigeti lakosok telkei birtokába mindkét ágra királyi joggal 
tett nádori adományozás révén törvényesen beiktattatott. Végre
1769-ben Maróthy László Szigetben bírt malmát a hozzá tar
tozott telkekkel együtt a Maróthy örökösöknek engedte át. 
(U . o. 1679. cs. 45. sz. 1. 2. 7. §. cs. 1715. cs. 13. sz. — 
1728. cs. 37. sz. — 1812. 1813. cs.) — Urh. et Consr. 160. cs.)

Nehogy tehát a Szigetben, és a többi mármarosi korona
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mezővárosokban talán az országban dűlt belzavarok folytán 
oly számos nemesek, s más magánszemélyek által különféle 
czímeken szerzett nemes udvarhelyek, és telkek birtoklásából 
a kincstárra tetemes kár háromoljék, a kir. kincstári jog
ügyészség, figyelmeztetvén, s fölszólítván 1744-ben az ottani 
közbirtokosságot, hogy mutassák meg telkeikre vonatkozó 
kiváltságleveleiket, ha ilyenekkel bírnak, ezen telkek, s nemes 
udvarhelyek visszaválthatása végett pört indított a királyi 
Tábla előtt, de egyszersmind az illető nemeseket megintette, 
hogy addig is, míg a királyi Tábla ítélni fog, a bor-, s más 
szeszes italmérést abban hagyják, a pallósjog gyakorlatától, 
a vásárvám szedéstől, az erdőirtástól, s malom állítástól, mint 
csak a mezőváros közönségét illető jogok gyakorlatától, tartóz
kodjanak. Ezen pör 1768-ban fejeztetett be, s a végítélet a kirá
lyi személynöknek végrehajtást jelentő irata szerint 1815-ben 
hirdettetek ki. (N. R . A . 976. cs. 17. sz. — 1817. cs. 309. sz.)

Szigeth mezőváros legrégibb temploma az I. Károly 
király építtette sz. Imre hitvallóról nevezett templom, mely
nek egy része már 1050 és 1150 évek közt még a XIII. szá
zadban is dívott ónémet ízlésben, sekrestyéje pedig, úgy lát
szik, 1320-ban épült, s 1524-ben (ismeretlen lévén a templom 
akkori czime), Surdaster János izgatása következtében a 
lutheránusok birtokába került. A mezőváros szintén ősrégi 
plébániája a vallásújitás közben megszüntettetett, s csak 
1730-ban állíttatott ismét helyre. — 1611-ben Apaffy  Mihály 
fejedelem a református lelkészeknek adományozta a lelkész- 
tizedet; de Mária Terézia királynő gróf Eszterházy Károly, 
egri püspök, sürgetésére visszaadta azt a katolikusoknak, s 
miután a katholikusok 1751-ben Maráthy Sándor alispán 
izgatása folytán sokféle zaklattatást és üldözést kényszerül
tek szenvedni a nemkatholikusoktól, 1780-ban Balogh István 
lön Szigeten a világi papság köréből első plehánussá beik
tatva, a templomnak pedig már 1751-ben leomlással fenye
gető tornya harangjaival együtt, a királyné parancsára szét- 
bontatott. (í&hemat. Gier. Szatm. 1864. 54. 124. 125. II.)

A Szigethen jelenleg is működő hegyesrendiek III. Ká
roly király uralkodása közben 1730-ban telepíttettek e mező
városba, s ezek eltartására gróf Eszterházy Imre, esztergomi 
érsek, a Ferdinand-féle alapítványból 6000 forintot utalvá
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nyozott; az erre következett évben pedig ezen alapítvány 
iránt a királyi kincstár, és a kegyesrendiek tartományfőnöke, 
Urunk föltámadásáról nevezett Elek közt egyezkedés kötte
tett, mire a magyar királyi kincstár 1734-ben oly tartalmú 
rendeletet adott ki, hogy a kegyesrendieknek társoda építésre 
négy, a kincstárra szállott, szigeti ház adassék át, a szigeti 
kincstári pénztárból évenkint 900 frt fizettessék, s több más 
fekvő javak irattassanak át a kegyesrendi társodára, ezenkívül 
a társodaépitésre az építésre szánt 22,000 frt erejéig évenkint 
kiszolgáltatandó 2000 frt utalványoztatott. A templom alap
köve 1736-ik évi májushó 27-dikén tétetett le, s a templom 
borromei sz. Károly emlékezetére szenteltetett föl. Az 1742-ben 
Szigetben pusztított mirigy ezernél több lakost fosztott meg 
életétől, kik közt 5 kegyesrendi atya is kimúlt, s csak kettő 
maradt életben. Jelenleg a kegyesrendiek, számra az igazga
tóval együtt hat áldozár, s egy szolgáló testvér, az ottani 
algymnasiumban működnek. A kegyesrendiek templomán 
kívül, van Szigetben egy kápolna a kórházban, egy „Urunk 
föltámadásáról“ nevezett a temetőben, a harmadik, nepomuki 
sz. Jánosról czimzett, a kincstári épületben. A templom kegy- 
és védura a magyar királyi pénzügyministerium. (Eccl. Cam.
50. cs. 45.'46. 49. U. — Schemat. Cleri 218. I.)

9. §.

N A G Y - S Z Ő L L Ő S

mezőváros a sz. Ferenczrendi szentséges Megváltó
ról nevezett tartomány szerzetesei zárdájával.

Nagyszöllös mezőváros, Ugocsa vármegye főhelye, a 
Feketehegy nevű hegység tövében elterülő síkságon, a Tisza 
mellett, régi, előbb Ugocsának, később Kankónak nevezett 
várral, és szőllőtermő halmok között (ezért neveztetett Szől- 
lősnek) fekszik, kelet és dél felől a Tisza, nyűgöt felé Vég- 
ardó, éjszakra Egres földje keríti be. Zeuleus már 1264-ben 
a királyné földje, nevezetesen IV. Béla király neje, és az
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előbbi királynék nászjavadalma vala; a XIV. század elején 
pedig mezővárosnak neveztetik, melynek szabadalmaira hi
vatkozik I. Károly király a mármarosi mezővárosoknak adott 
kiváltságokmányában; 1394-ben már város néven szerepel, 
végre 1465-ben, és az erre következett 1547-ben ismét a 
Perényiek mezővárosának, s uradalmának mondatik, nem 
sokára ezután Nagyszöllös néven fordul elő, melynek határá
hoz tartozott Széphegy puszta.

Nagyszöllös lakosait a vallásújitáshoz szított Perényiek, 
mint földesurai; vallásuk miatt irgalmatlanul sanyargattak s 
erőszakoskodtak rajtuk. Mert 1478-ban János, Perényi Péter 
fia, Chepefalvi Zirm ay  Mátyást, és Zoltán Mátét, midőn 
búcsúra az ottani templomba zarándokolván, Zeuleuson tar
tózkodtak, fegyveresei által megtámadtatta, börtönbe záratta, 
és önkényesen letartóztatta. Ugyanezen Perényi 1545-ben a 
plébánia évenkinti termesztményjövédelmét, úgymint: körül- 
belől 300 kepe búzát, és más tized alá eső tárgyakat, s mint
egy 60 hordó bort a maga számára foglalt le, — 1551-ben 
Péter plebánuson más erőszakoskodást is követett el, melyért 
ez a nevezett Perényi özvegyét pörbe idézte. ( Szirmay Not'd, 
pol. Com. Ugocsa 94. 96. II,)

Más családoknak a Perényiékkeli rokonsági viszonyát 
legjobban földeríti azon 1575-ben kelt okmány, melyben ghi- 
mesi Forgách Imre báró azt vallja, hogy a neki Nagyszőlő
sön Czohor Imre által birtoklásra átengedett birtokrészt 
ugyanannak visszaadta, miből kitetszik, hogy Székely Katalin 
előbb Perényi Mihálynak, kitől Erzsébet a nevezett Forgách- 
nak házasságul adott leányát szülte, később Draskovics Gás
párnak, kitől Borbála, az említett Czoborhoz házastársul ment 
leánya származott, neje volt. (N . E . A. 907. cs. 24. sz.)

A régi szőllösi templom a „magyarok menyasszonya“ 
emlékezetére vala szentelve, s a szőllösi plébánia már 1295-ben 
a kiváltságos, azaz: egyedül az esztergomi érsek joghatósága 
alá tartozó plébániák egyike volt. — Ezen templomon kívül 
megemlíthető a szabványos sz. Ferenczirendi szerzetesek 
Kankó, a vár közelében levő halmon volt kolostora, melyet a
XV. század végén a Perényiek ősei építtettek. E kolostor ne
vezetes mind nevendékei nagyobb száma, mind az ott tartott 
káptalanok miatt. Ugyanis az itt 1525-ben megtartott kápta
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lanban Tárnoki János, az 1554-ben volt káptalanban pedig 
Tövisi Imre választatott tartományi főnökké. Egyébiránt ezen 
társház hajdan a nagybányai őrséghez tartozott; de az
1554-ben kitört belmozgalmak folytán a jenöi őrségbe keblez- 
tetett, s egész a mohácsi vésznapig teljes épségben maradt; 
de a törököknek hazánkba törése után, 1559-ben, mint 
Istvánffy följegyezte, szétromboltatott, a szerzetesek belőle 
részint elíizettek, részint meggyilkoltattak, mely alkalommal 
Perényi Ferencz, és Bébek György Ferdinand királytól Iza
bellához, Zápolya özvegyéhez, pártoltak át, s Perényi Ferencz 
nejével, Bebek Katalinnal együtt, a vár megszállása közben el
fogatott, és Báros várába vitetett. ( Szirmay az i. h. 97. 98. II. 
— Schemat. Cler. 54. 114. II.)

El nem mellőzhető itt azon gyászos esemény megemlí
tése, mely szent Kapisztrán Jánosnak holt testét érte; mert 
e hős szerzetes a legtevékenyebben és hathatósabban mozdí
totta elő a Hunyady János által Belgrádnál a törökök ellen 
dicsőségesen vívott csata kedvező kimenetelét, de halálos 
betegségbe esvén, Újlakra hozatott s ott 1456-ban kimáit, 
holt teste azonban, a Szerémségnek törökök által történt 
clfoglaltatása után, a szőllősi társbázba szállíttatott, ott 
Perényi Ferencz parancsára mély kátba dobatott, és köbal- 
mazzal temettetett be; mindemellett az 1672- és 1699-ben 
rendelt nyomozás közben a holt testnek semmi nyomára sem 
lehetett akadni. (Schem. Cler. 133. I.)

A sz. Ferenczrendi szerzetesek régi kolostora földúlat- 
ván, a lakosok minden lelki vigasztalás nélkül maradtak; 
mivel a protestánsok mindenféle sérelmekkel zaklatták őket. 
Bizonyos Petrovics a katholikus lelkészek piliseire bélyeget 
stittetett, a szerzeteseket pedig Hagymásy kapitány legna
gyobb gúnyolódás közben hallatlan kínzással sanyargatta. 
Azonban 1667. és 1668-ban a Perényiek a Ferenczrendi szer
zeteseknek Szöllösre eszközlendő visszahivatását sürgették, c 
végből számukra új székházat szándékoztak templommal 
együtt építtetni, s nekik tisztességes eltartást biztosítottak. 
És csakugyan Perényi Gábor, Ugocsa, és Aóaiy-vármegyék 
főiepánya, Perényi Imre özvegye, ghymesi Forgách Katalin, 
Perényi István, Ferencz, Adám, György, János, és Pál 
1671-ben a visszahelyezendő szerzetesek számára új alapit-
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ványokmányt állítottak ki, melynél fogva nekik ajándékoztak 
egy Bánffy  Gábortól Szöllös mezővárosban visszaváltott nemes 
udvarhelyet pinczékkel, három házzal, istállóval, s más gaz
dasági épületekkel, és kerttel együtt.

Ezenfelül kápolna építésre 300 forintot, meszet, és a 
kőművesek élelmeztetését biztosítottak; a szerzetesek eltartá
sára pedig 4 köböl gabnát, 10 csöbör bort, egy sertést, 3 bá
rányt, 3 ludat, 6 tyúkot, egy mérő lencsét, ruházatra 2 tallért, 
továbbá egy mérő kölest, 1 mérő árpát, 6 itcze vajat, 2 itcze 
mézet, 7 szekér fát, 50 fej káposztát, 2 itcze lenolajt, fűsze
rekre 2 forintot ígértek évenkint, megengedvén egyszersmind 
nekik, hogy lassankint földült kolostorukat fölépíthessék, 
azon kikötéssel, hogy minden hétfőn az alapító-család élő, 
minden pénteken ugyanannak megholt tagjaiért szentmiséket 
ajánljanak föl az Istennek. (Szirm ay i. h. 98—100 ll.)

Azonban az 1669-ben visszatért szerzetesek, a protes
tánsok 1674-ben újra üldözni kezdvén a katholikusokat, ismét 
odahagyták székházukat, míg végre 1691 ben visszatérvén, 
átvették a plébánia gondozását. Fából épült székházuk 
1701-ben sz. Bernét emlékezetére avattatott föl, s benne 6 ál- 
dozár helyezkedett el. De e szűk viskókban tovább nem 
maradhatván, ezeket a plébániával együtt gróf Erdödy Gábor 
egri püspöknek adták át, Perényi tiltakozására mindazáltal 
tovább is ott maradtak, míg székházuk 1747-ben okirataikkal 
és bútoraikkal együtt le nem égett. A mostani, Kapisztrán 
sz. Jánosról nevezett kolostorban a szigorúbb szabványos 
sz. Ferenczrendi szentséges Megváltóról nevezett tartománya 
szerzetesei 4 áldozára lakik, s e kolostor alapja 1750-ben 
rakatott le. (TI. o. 101. 102. II.)

A többnyire görög katholikusok által lakott Szöllös 
mezővárosnak hét, és pedig: sz. Tamás, sz. P ál fordulása, 
Gyümölcsoltó Boldogasszony, Kisasszony, Áldozó Csütörtök, 
kér. sz. János, Simon, és Judás apostolok évnapjain tartatni 
szokott országos vására van, különösen híres sertéskereske
dése. A sz. Ferenczrendieknek templomán kívül a mezőváros 
közepén van a hajdan „Boldogasszonyról“ nevezett, jelenleg 
„Urunk mennybemenetele“ emlékezetére szentelt plébánia
templom, melyet csak 1791-ben szerezhettek vissza a katholi
kusok a protenstansoktól, de ez nem sokára leégett, s újra
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építtetett föl. A plébánia a vallásüjitás közben megszűnt; de 
1863-ban helyreállíttatott. —  Továbbá Kankávára nevű hal
mon kalvária-kápolna, a temetőben pedig sz. Rozália kápolna 
létez. (Sehern. Citri Szatm. 228: 229. II.)

1 0 . § .

U N G H V Á R

királyi kincstári mezőváros egyházi épületeivel.

Unghvár Ungh vármegyében Kassától keletnek 9 mért- 
földnyire eső bájos vidéken fekvő királyi kincstári mezővá
ros, némely írók véleménye szerint eleinte a Sarmaták ős- 
fészke vala, jelenleg a görög katholikus ruthének székhelye, s 
nevét a hegyén épült vártól, s az ezt mindenfelől bekerítő 
Ungh folyótól kapta. E városban a vármegyeház, a munkácsi 
görög katholikus püspökmegye papneveldéje, katholikus fel- 
gymnasium, kórház, sz. Vincze leányai, vagy a szeretet test
vérnői felügyelete alatt álló leánynövelde, görög katholikus 
árvatápintézet, rendezett elemi iskola, s pósta hivatal van, 
hajdan pedig jezsuita társoda is volt benne.

Luitprand, kremonai püspök („Historia de rebus gestis 
ab anno 891—916“) czímtí müvében azt állítja, hogy Ungh
vár már a magyaroknak Pannóniába jövetele előtt létezett, 
ekkép írván: „Ungo-gradus“ propugnaculum validum Slavo- 
rum Caravantium (Carpaticorum ?) nomen sortitum ab amne 
Ungh, quod Slavis „celerem“, grad vero arcem denotat.“ 
Ennélfogva tévednek, kik Unghvár névtől hiszik származott- 
nak az Ungaria, és Hungária nevet.

A beír, és külvárra osztott Unghvár vára a rendesen 
benne lakott homonnai gróf Drugeth, máskép Homonnay csa
lád ősfészke, s birtoka vala, melyhez 24 egész helység, s 
más különféle helységekben, az 1791-ben eszközlött összeírás 
szerint, több, mint 60, kisebb birtokrósz tartozott, és ezek 
közt vala hajdan Velika-Palágy, melyet 1280 körül Finta, 
simeghi nádor a Palágyi családdal Belesse (Bellesz ?) földért 
cserélt el. Ez uradalom birtokába 1548-ban Drugeth György 
iktattatott be. ( N . R. A. 794. cs. 1. sz. — 1032. cs. 1. sz. — 
Urb. et Corner. 182. es. 14. sz.)
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A Drugeth család az unghvári uradalom birtokába a 
XIV. század elején juthatott, minthogy már 1384-ben fordül 
elő homonnai Drugeth Jánosnak, és fiának Lászlónak, mint 
az unghvári uradalom birtokosaink, említése. Ezek utódai va- 
lának Miklós, János, Gáspár, és György, kik két századdal 
utóbb emlittetnek, mint Unghvár földes urai. 1628-ban homon
nai Drugeth János, és György némely a mezőváros szervezetére 
vonatkozó a helybeli bíráskodás, és gazdálkodás miként keze
léséről általuk szerkesztetett czikkeket megerősítettek. — 
1652-ben pe'dig Drugeth György, kinek neje Eszterházy 
Mária vala, már mint gróf szerepel, midőn egy Unghvárt a 
várútezában létezett telket csűröstül, és két hozzá tartozott 
szöllőt Tóth-Kádas Mátyás, és ennek neje, Szalag Katalin, 
részére minden fizetés alól fölmentett; egy másik, a Sósútczá- 
ban létezett házat pedig Debrédy Jánosra, és ennek nejére, 
KésmárJcy Erzsébetre íratott át 200 forintért. — 1654-ben 
megengedtetett, hogy ugyanezen Drugeth György a Ferdinand 
király által 1653-ban utalványoztatok 100,000 forint fejében, 
fiörökös nem létében, a Homonnai leányágra is kiterjedő örö
kösödési joggal iktattathassék be Unghvár vára, és járulékai 
birtokába. (N . R. A . 275. cs. 6. sz. — 304. cs. 32. sz. —- 
385. cs. 17. sz. — 1041. cs. 39. sz. — 1049. cs. 15. sz.) Azonban, 
gróf Drugeth Bálintnak, az utolsó Drugeth férfi ivadéknak 
halálával, a Drugeth család fiágon kihalván, I. Lipót király 
1692-ben a koronára visszaszállt Unghvár várát, és uradal
mát 175,000 rénes forintért gróf Bercsényi Miklósra, kinek 
első neje Drugeth Krisztina vala, íratta át. Végre Bercsényi 
hűtlenségi vétségbe esvén, III. Károly király 1735-ben
100,000 rénes forintért, és 2000 aranyért báró Gyulai Fe- 
renezre íratta át a főispáni méltóság adományozásával együtt. 
(U. o. 385. cs. 63. sz. — 1068. cs. 63. sz.)

Azonban, míg Unghvár mezővárosnak a Drugeth, Ber
csényi, és Gyulai családok valának földesurai, más családok 
is bírtak e mezővárosban nemes udvarhelyeket s házakat, 
hajdani nevökkel megnevezett utczákban, valamint a mező
város határában is telkeket, és szőllöket. Ezek közöl azonban 
csak a következőket említjük meg : 1699-ben Barkőczy Fe- 
rencz törvényesen beiktattatott egy a mezővárosban létezett,
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Pethe István a Kisdy alapította kassai papnevelde által neki 
eladatott tehermentesített ház birtokába.

1722-ben Patkay  Erzsébet, Polyay  Péter neje, egy a 
mezőváros Czeholna utczájában volt telek birtokára vonatkozó 
jogát fölosztotta. — 1727-ben emlittetik Vajda Györgynek a 
malomutczában létezett szabad háza, melyet ő 1734-ben 
palbezi Horváth Adámtól szerzett meg 40 magyar forinton, 
de gróf Gyulay Ferencznek engedett át; 1735-ben ismét 
Tavady Gábor adott át ugyanazon Gyulainak két Döbrödi, 
és Soldosféle telket. — 1735-ben Polyak  Mihály egy a czi- 
gfdmy-utczában Berzeviczy Adámtól 88 fton 80 dénáron meg
vett telket engedett át Gyulaynak. 1764-ben Gyuretay János, 
és neje Nagy Anna egy unghvári tehermentes a áíd-utczában 
volt telket 271 rénusi forintért a kincstárnak adott el. —■ 
— Ugyanezen évben becsültetett meg a királyi kincstár szá
mára Petrovay Antal piacz-utczában létezett háza. 1765-ben 
ezen házhelyet a királyi kincstár 309 rénes frton váltotta meg. 
Ugyanezen évben váltotta meg a királyi kincstár 451 rénes 
fton 30 kron Polyany Lászlónak a tégla-, Szony-, és gyapju- 
utczákban feküdt, 1726-ban D úll István- és Évától 20 írtért 
vett házát. — Ezen, és több más magánbirtok, az unghvári 
uradalomnak 1735—1773-ig tartott visszaváltási tárgyalása 
közben a királyi kincstár számára visszaszereztetett, s kivál
tatott. (N . R. A. 385. cs. 21. 22. 24. 25. 26. 34. 57. 59. 61. 
63. sz. — 1024. cs. 34. sz.)

A katbolikusok Unghvárt a vallásüjitás közben egymást 
követő Rákóczy-, Bethlen-, Tökölyféle, és más elégedetlenek 
által szított lázadások folytán sokféle viszontagságokkal 
sanyargattattak, melyeknek elhárítása végett I. Lipót király
1666-ban meghagyta Ungh vármegye karainak, és rendéinek, 
hogy a nádornak a közcsendháboritó gróf Balassa önkény
kedései elfojtására hadi készletek megszerzésében minden
félekép segélyt nyújtsanak. 1683-ban pedig a nádor meg
hagyta Magyarország felső vármegyei hatóságainak, hogy a 
magyar sz. korona jövedelmeit „felsőmagyarországi részek 
ura„ czímén bitorló Tököly Imrének ne engedelmeskedjenek, s 
többefélét. ( Acta arch. Puhl. 4. cs. 14. sz. — 20. cs. 24. sz.)

Unghvár mezőváros régi temploma már 1332-ben állott 
nem messze a vár bástyáitól a belső várban. De a Rákóczy
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és Tökölyi szította fölkelés folytán e templom annyira romba- 
dőlt, hogy a bivek új templomot kényszerültek építeni, mely
nek alapkövét csak 1762-ben áldotta meg Horváth Imre 
plebánus, ki 1766-ban fogott a plebánuslak építéséhez. — E 
templomon kívül a várban egy kápolna is volt, melynek sír
boltjában a Drugeth, Barkóczy, Sennyei, és Orosz családok 
megholt tagjai temetkeztek; de e kápolna a múlt század végén 
földig lebontatott. A plébániatemplomot 1705-ben II. Bákó- 
czy Ferencz a plébániával együtt a protestánsoknak adatta át, 
de később visszakapták a katholikusok. E templom főókszere 
vala két, a Drugeth család ajándékozta szentségtartó, melyek 
uagyobbikát 1711-ben a Lengyelországba menekült gróf 
Bercsényi a többi templomi ékszerekkel együtt magával vitte; 
de Törökországból mégis visszaküldte a többi ékszerek
kel együtt.

A plébániát illetőleg megjegyzendő, hogy 1637-ben a 
plebánus a szomszéd Gerényben lakott; de később, valószínű
leg 1712-ben Unghvárra tétetett át a plebánus lakása. A ple- 
bánusnak a Drugeth, és Gyulay családok szántóföldeket, 
réteket, szőllöket, sőt erdőt is adtak; de e fekvő javak, nem 
tudni, miféle viszontagság következtében, elvesztek. A mos
tani római katholikus, a magyar királyi pénzügyérség kegy- 
és védurasága alatt levő, plébániatemplom „sz. György“ emlé
kezetére van Istennek szentelve, s kívüle a vármegyeházban 
is van sz. Keresztről nevezett, a szőllök között pedig Kálvária 
kápolna. (Schem. Cleri Szatm. 1864. 117. 118. 242. 243. II.)

A szerzetes rendek közöl Unghvárt a következők lé
teztek :

a) I. Remete sz. Pál szerzetesei Krisztus szentséges 
testéről nevezett kolostora.

Ezen, a vár déli sánczai mellett ott, hol jelenleg Gerény 
falu terül el, létezett kolostort 1384-ben gróf Drugeth János 
özvegye, s ennek fia, László, alapította, s javadalmazásúl 
Godolyás földje egyik 130 hold szántóföldből álló részét, egy 
két kerekű malmot, két az unghvári szőllőhegyen volt Kántor- 
szöllö nevű szőllőt, s más Alsódomonya Ungh vármegyei hely
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ségben volt fekvő birtokot adományozott a kolostornak. 
(Cod. Dipl. X . 8. 148. I.)

Idő jártával e kolostor magánszemélyek jótékonyságá
ból más fekvő javakkal is gyarapodott, úgymint: 1482-ben a 
pálosok beiktattattak egy unghvári ház, két Ungh vizén állott 
malom, 3 a gerényesi szőllőhegyen létezett, Nagyszöllö, Zele- 
mér, és Gerencsszöllő nevű szöllő, két rét, a kolostor melletti 
30 hold szántóföld, s ugyanannyi a Tarsa hely alatti ungh
vári területén volt, végre tiz, Bosos helység határában létezett, 
szántóföld birtokába. 1506-ban II. Ulászló király megerősítette 
a kolóstornak Drugeth János, és Gáspár által adott Záhony 
helység mellett volt Horgasztó nevű halastóra, és Ungh vár
megyei Mocsár helységre vonatkozó adománylevelet. (Acta  
Paul. Ungh. 1. cs. 1. sz. — 2. cs. 1. sz.)

1510- ben Barthay András özvegye, másik Barthay 
András leánya, Ilona, és néhai Almásy László leánya, Apolló
nia Bartha  (Batth?) Ungh vármegyében keblezett faluja felét 
200 forinton oly föltétel alatt adta el homonnai Drugeth 
Jánosnak, hogy az e birtok másik felét az unghvári pálos 
kolostornak adományozza, továbbá úgy intézkedett végrende
letében, hogy ha örökösök nélkül halna meg, barthi birtoká
nak ezen fele minden fizetés nélkül a kolostor birtokába 
jusson, midőn pedig időközben e birtok felét néhai lasztóczi 
Runyai Mihály özvegye, Bartha Péter leánya, az unghvári 
pálosoknak adományozta, ez adományozást helyben hagyta. 
1512-ben P uxai Benedek, és a fenntnevezett Ilona leányának 
Apollóniának, fia, Lőrincz, is az unghvári pálosoknak ado
mányozta Barthán volt birtokrészét. 1528-ban végre Barthay 
György Bartha  helység harmadik részét is néhai Homonnay 
János özvegyének, Krisztinának, és Ferencz nevű fiának adta 
át egy Ninajon volt nemes udvarhelyért egy Ungh vármegyei 
Laázon létezett egész telekért, ezen felül 112 forintért, egy 
lóért, hat köböl búzáért. Homonnay Krisztina, Ferencz, és 
István pedig egész Bartha  helységet alamizsnáúl egy örökös 
szentmiséié az unghvári pálos kolostornak ajándékozták. 
(U . o. 4. cs. 1. 2. 5. 6. sz.)

1511- ben Dorottya, eőri Mireg Albert leánya, néhai 
Horváth György özvegye, Ung vármegyei Eőr helységben 
volt ősi birtokrészeit, úgymint: egy nemes telket és udvar
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helyet, két népesített, s két puszta tanyát örökös szent
misére a pálosoknak ajándékozott 1000 fórint bánatpénz 
lekötésével; 1528-ban pedig Zápolya János király Kelecsény 
Ung vármegyei Palóczi Antal magvaszak adtával a kincstárra 
visszaszáll helységet adományozta nekik a királyi haszon
vétel joggal együtt. 1532-ben Homonnai Ferencz Mocsár, 
kortvai Horhay Mátétól Merhocz faluért cserébe kapott hely
séget adta szentmisékre a pálosoknak. Végre, az ungvári pálo
sok már 1525-ben tiltakozván ruszkai Dobó Ferencznek Bar- 
thai András magvaszakadtával Bartha  helységbe birtokába 
történt beiktattatása ellen, ugyanezen helység 1545-ben, 
Báthory András az ország főkapitánya rendelete nyomán, 
visszaadatott nekik. (U. 0 . 3. cs. 1. sz. — 4. cs. 7. sz. —  5. cs. 
1. 2. sz. — N. R . A . 802. cs. 37. sz.)

Ezentül a Drugethek, és mások legnagyobb sérelmek
kel és károsításokkal sanyargatták a pálosokat. Ugyanis: 
1553-ban Drugeth Ferencz, és Gáspár ellen idézési rendelet 
adatott k i ; mivel a pálosoknak Gerényben volt szőllejét saját 
számukra leszüretelték, Ung vizén állott malmukat, és Bosos 
falujokat pedig az urasági majorsággal együtt erőszakosan 
elfoglalták; sőt ugyanők Guthy Gergelylyel, Veid Ferencz - 
czel, Zthrittyey Sebestyén- és Benedekkel, s Keresztúry Pállal 
a kolostorba betörtek, azt földúlták, s annak értékes ékszereit, 
jelesül : 4870 ft. értékű kelyheit elrabolták, sőt még a szerze
teseket megverni, és börtönbe záratni is merészelték, s csakis 
váltságdíj fizetés után bocsátották szabadon; végre Bosos- 
ból a gabonát elhordták, s Mocsár helységet, az alsódomo- 
nyai birtokrésszel, s másokkal együtt elfoglalták. — Ezen 
borzasztó erőszakoskodások folytán a pálosok, odahagyván 
kolostorukat, a szomszédságban tartózkodtak, s hogy, míg 
kolostorukba visszatérhetnének, megélhessenek, 1556-ban 
I. Ferdinand király megengedte, hogy Viczmándy Mátyás, és 
Thordai Zsigmond a fenntjelzett Mocsár helység jövedelmét 
utalványozzák nekik, míg a királynak tetszeni fo g ; ha pedig 
visszatérnek kolostorukba, a helységet magát adja vissza 
nekik. (77. 0. 1. cs. 2. 3. sz. — 2. cs. 1. 3. sz.)

Ezen visszálkodás kiegyenlítése, és az okozott károk 
megtérítése végett Drugeth Ferencz 1560-ban abban egyezett 
meg a pálosszerzettel, hogy ő a pálosoknak 600 magyar
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forintot fizet, házi szereiket, ós marháikat visszaadja, s a ko
lostor helyreállittatására fát szolgáltat nekik, a királyi Tábla 
elé idéztetett Guthy Gergely pedig vérdij fizetésre, jószágvesz
tésre, és 10,600 forint kártérítésre ítéltetett. — 1571-ben pedig 
Bornemissza Pál, királyi helytartó, adott ki idéző rendeletet a 
pálosoknak, mint fennt említettük, Gerény helység határában 
1552-ben a Drugethek által saját számukra leszUretelt sző lő 
termése, és elfoglalt malom ügyében tartandó vizsgálat véget t. 
E pörös ügy állásának földerítése végett Péter, a pálosok 
vezér perjele, 1573. a Drugethek, s többiek ellen emelt vádak, 
ha máskép nem lehetne, eskületétel általi bebizonyítására 
szólíttatott föl. (U. o. 1. cs. 6. 7. 8.11. 12. sz.)

1556-ban, beiktattatván a pálosok Bosos, unghvárme
gyei helység, birtokába, melyet Némethy Miklós, és H arkay  
Menyhért örökös bevallása nyomán kaptak, 1603-ban hetesi 
Eethe Márton, kalocsai püspök, s királyi helytartó ezen eló'bb 
a kolostorhoz tartozott, de akkortájt Nagymihályi György, 
és Dóbóczy Mihály világiak által bírt helységet, Bácsmegyei 
György egri olvasókanonoknak adta át üj adományozás czi- 
men élete fogytáig. (U. o. 3. cs.)

Mocsár helységről még megjegyezhető, hogy 1587-ben 
a pálos szerzet akkóp egyezett meg a fennt nevezett Vice- 
mándyval, hogy e helység az ungvári kolostor föléptiltéig nála 
maradjon bérben óvenkint hat südő ártány, vagy hízó sertés 
szolgáltatás, s 400 ft készpénz fizetésért. De ezen egyezkedést 
1597-ben Loránth Orsolya, Viczmándy Miklós özvegye, föl
bontván, a helység, 550 magyar forintkifizetése után, a pálos 
rendnek adatott vissza, 1600-ban mindazáltal ismét Drugeth 
Bálint birtokába jutott, ki, 100 magyar forintot fizetvén a 
rendnek a helység jövedelme fejében, azt 400 forint évenkint 
fizetendő bérletért bérbe adta, 1628-ban pedig a helységet 
további négy évre 200 aranyért Hartay Gábor vette bérbe. 
(U. o. 2. cs. 6. 7. 8. 13. sz.)

Később a fennt említett Bartha  helység is világiak bir
tokába jutott, mint Ung vármegye karainak és rendelnek e 
helység birtokának további bitorlása miatt, 1650-ben Lorántffy 
Zsuzsanna herczegnő, ΙΓ. Rákóczy György özvegye, ennek 
fia Ferencz, ügy szintén Pethö János, és Galambos László 
ellen közzé tett tiltakozási nyilatkozatából kiderül. (U . o. 3.

■■■ BUPP. SGYH. intéz. — Π. Sí
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cs. 9. sz.). — Az eddig feljegyzettekből okszerűen következ
tethetjük, hogy az unghvári pálos szerzetesek, omladozásnak 
indult kolostorukat oda hagyni kényszerülvén, a folytonos 
zaklattatás elől máshova menekültek, s többé abba vissza sem 
tértek, ezért a rend kényszerült e kolostor birtokait is hasz
nálat végett idegeneknek engedni át.

b) Jézus társasági társoda.

Jézus társasága rendjét gróf Drugeth György, Ungh-, 
és Zemplén vármegyék főispánja, telepítette 1613-dik évi 
szent András hava (november) 22-dikén kelt alapítványi 
okmánya értelmében, eleinte Homonna Zemplén vármegyei 
mezővárosba, hol a sz. Ferenez rendi szerzetesek által 1615. 
oda hagyott, de általa kijavíttatott kolostort, és templomot 
adta át a jezsuitáknak minden hozzá tartozott fekvő birtokkal, 
melyhez Lippay  György, esztergomi érsek, 800 ft. adománya 
is járult. Ezen felül gróf Drugeth György a jezsuitáknak aján
dékozta saját Nagy-Kemencze nevű Zemplén vármegyei faluját 
a tizeddel együtt, két a pálos szerzetesektől reá szállott 
Barátszöllö nevű, Gerényben, és Ungvárott létezett szőllőt, s 
évenkint kiszolgáltatni rendelt 1700 forintot oly kikötéssel, 
hogy a ki ez alapítvány pontjait meg nem tartaná, a jezsui
táknak 20,000 forintot tartozzék fizetni; ha pedig ezt is 
vonakodnék teljesíteni, a jezsuiták följogositvák Kiskemencze, 
Módra, Agyidócz, és Petécse, Zemplén vármegyei helységek 
elfoglalására. — áz erre következő évben pedig az alapító, 
intézkedvén a társoda, és iskola fölépítése, s a templom 
befejeztetése iránt, megparancsolta jószágigazgatójának, hogy 
minden egyes iskola fűtésére évenkint 4 öl tüzelőfát szolgál
tasson, szegény tanulók számára minden hétfőn csak két 
dénárért méresse a hüs fontját, a szűkölködő tanulóknak 
ingyen adjon szállást. (Act. Jesuit. Ung. 1. cs. 8. sz. — 10. cs. 
1. sz. B . — 11. cs. 19. sz.).

Ezen elsorolt javadalmazás gyarapításához más csalá
dok is járultak. 1616-ban Tclegdi Borbála végrendeletileg 
termékeny években évenkint 4 hordó bort, és 25 mérő gabo
nát rendelt kiadatni; a tdllyai szöllőhegyen volt szőllejét, fia
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Kendy Sándor halála után kifizetendő 500 forintot, s még 700 
azonnal átadandó forintot hagyományozott a jezsuita társodá- 
nak, s ugyanekkor bekényi Alaghy Menyhért, Eszterházy 
Miklós, Lauter, és Lalcompach bárók, zerdahelyi Dersffy 
Orsolya birtokaikból évenkint 50 köböl búzát, 5 hordó bort, 
5 oldal szalonnát, vagy ugyanannyi hízott sertést rendeltek 
e jezsuita társodának kiszolgáltatni. (U . o. 1. cs. 3. 6. 7. sz.)

Azonban a társodájukban elhelyezkedett jezsuiták nem 
élvezhették sokáig annak javadalmát. Mert Bethlen Gábor, 
meggyilkoltatván Kassán (mint annak helyén említettük) a 
jezsuitákat, (kiknek kelteje szentté avattatása folyamatban 
van), azokat Homonnáról alapítójukkal együtt száműzte, s 
mindannyian Lengyelországban találtak menhelyet, honnét 
csak 10 év lefolyta után térhettek vissza hazájukba, s Ho- 
monnára, hol újra elhelyezkedvén, új kedvezményekkel fo
gadtattak. Ugyanis 1630-ban Melith György Szerednye mező
város határában bírt Kishegy nevű szőllejét a templom 
kápolnájában létezett oltárnak adományozta a halottakért 
Istennek fölajánlandó szentmisékre. — 1633-ban Kalmanczay 
Sámuel, egri kanonok, Unghvárott létezett tehermentes házát, 
és a gerényi határban volt szőllejét lelke nyugalmára a jezsuita 
társodának adományozta. — 1634-ben gróf Drugeth György, 
az alapító fia, János, az évenkint, mint följebb említettük, e 
társodának kifizettetni rendelt 1700 forint kiegészítésére, a 
már fennt említett Petécse, és Módra helységeket adta zálog
birtokul a jezsuita társodának addig, mig ez összeget kifize- 
tendi, s egyszersmind kötelezte magát, hogy ezen összegen 
felül a következő években Homonna mezőváros bérletéből 
még 500 ftot fog a társodának évenkint fizetni. (U . o. 5. cs.
10. sz. — 6. cs. 12. sz. — 10. cs. 1. sz. C. — 11. cs. 27. sz.)

Lozsy Imre, egri püspök, egy gróf Drugeth Jánoshoz 1634. 
intézett levélben, melyben megkéri, hogy a homonnai plébá
nia a jezsuitáknak adassék át, miután más egyházi személyek 
oly csekély számban vannak, hogy a plébániák gyakran 
üresedésben maradnak, azt javasolja, hogy a jezsuita társoda 
Homonnáról Ungvárra helyeztessék át, mind az iskolákra 
alkalmasabb helyiség, mind a plebánusok állandósága tekin
tetéből, ügy mindazáltal, hogy Homonnán székház maradjon 
egy kormányzóval. Ezen áthelyeztetésbe Jézus társasága

26*
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vezérfőnöke, Vitelesci Mutius, beleegyezett azon óhajtással, 
hogy a jezsuitáknak Szatmárt is állandó lakhelyük legyen. 
Ezen indokokból, s a katholikus ügynek Unghvárott fölmerült 
veszélyeztetése miatt gróf Drugeih János éppen nem vonako
dott a jezsuita társodát, s gymnásiumot még ugyanazon évben 
nagy költséggel az unghvári kolostorba átsz Állíttatni. (U . o. 
1. cs. 20. 22. sz.)

A jezsuitáknak még Homonnán tartózkodása közben 
Zborovszky Jeromos 1636-ban, gróf Drugeth János beleegye
zésével Konczháza, Ungh vármegyei helységet 1200 forintért 
a jezsuitákra íratta át. — 1637-ben Pethe Anna, gróf Rákóczy 
Pál özvegye, a már Unghvárott elhelyezkedett jezsuitáknak 
2000, fiai által 10 év lefolytáig óvenkint fizetendő forintot 
hagyományozott. — 1641-ben körösi Szabó János Unghvárott 
birt házát 50 forinton adta el az ottani jezsuita társodának. — 
1642-ben Paczot Judit, Sennyey Sándor özvegye, az unghvári 
jezsuita társodának alamizsnáül 60 köböl tiszta búzát, 4 
hordó bort, 25 kősót rendelt évenkint kiadatni, mely sókövek 
száma 1643-ban 100-ra emeltetett. (U. o. 1. cs. 5.17. sz. — 2. cs.
4. sz. — 11. cs. 34. sz.)

Azonban az Unghvárott elhelyezkedett jezsuitákra nem 
sokára új viszontagságok súlyosultak az I. Rákóczy György 
gerjesztette belháborü folytán. Ugyanis Rákóczy György 
1644-ben a jezsuita társodát ágyúgolyókkal romhalmazzá 
lövöldöztette össze; a jezsuitákat száműzte, kik Kattay főnö
kükkel kényszerültek Kassára menekülni. Lecsillapodván a 
belháborü, a jezsuiták ismét iskolát nyitottak Unghvárott; de 
Tököly Imre 1679-ben kitört fölkelése közben újra távozni 
kényszerültek Unghvárról, sőt, midőn visszatértek, Gombos 
Ferencz, Tököly Unghvárott garázdálkodó várnagya, ismé
telve kiutasította őket, s csakis a karloviczi békekötés után 
találtak Unghvárott nyugodt működési tért, s tevékenységök 
nyomán a hat osztályú gymnásium mindegyre . fölvirágzott 
romjaiból, de a katholikusok száma is 1700-ig két ezernél 
többre nevekedett. Azonban a szomszéd vármegyékből nagy 
számmal Unghvárra gyülekezett ifjúság, II. Rákóczy Ferencz 
fölkelése kitörvén, tanáraival együtt újra elszéledt, sőt 1707. 
évi februárhó 18-dikán az országból is kifizetvén, Len
gyelországba menekült, honnét csak 1711-dik évi pünkösdhó
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(május) 14-dikén tért vissza Unghvárra. (G ró f Majláth János 
„ Vallásmozqalmak"  —  Schem. Cler. Szatm. az i. h. 150. 
151. U.)

Ezen viszontagságok folytán, a fenntnevezett Rákóczy 
György herczeg neje, Irandenburgi Katalin még mint Beth
len Gábor herczeg özvegye által az unghvári jezsuita társodá- 
nak ajándékoztatott a tokaji Mézesmái hegyen volt Hétszöllö, és 
Barátszöllö nevű két, de Rákóczy által elfoglalt szőllőért 
5000 forintot fizetvén le a királyi biztosok kezeibe, 1648-ban 
gróf Drugeth János oly egyezkedést kötött az unghvári 
jezsuita társoda igazgatójával, hogy ez 5000 ft. összegből 
3000 ft. a jezsuitáknak, 2000 ft. pedig orbovai Jakusith  Anna 
grófnőnek, Drugeth nejének, s a Homonnay örökösöknek jusson.

Ez Ügyben, a viszonyok változtával, csaknem egész 
századig pörlekedett az unghvári jezsuita társoda a királyi 
kincstárral, és más érdeklett felekkel, jelesül többi közt a 
Garay családdal, mig végre ezen szőllők birtokjogára nézve
1749-ben oly végzés hozatott, hogy a Barátszöllö nevű szőllő 
a királyi kincstár birtoka maradjon; a jezsuiták pedig egy 
másik Tállyán létezett szőllő átadása által elégittessenek ki; 
de a Hétszöllö nevű szőllő a jezsuitáknak adassék vissza. E 
végzés 1761-ben csakugyan végre is hajtatott, jóllehet B á 
thory Zsófia még 1665-ben a jezsuitáknak e Barátszöllö 
helyett más, a tokaji szőllőhegyen volt Klastromszöllö nevű, 
és egy másik a tarczali hegyen volt Szentkereszt nevű szöllŐt 
adományozott örök birtokül. (N. R. A , 1255. cs. 38. 41. sz. — 
A d a  Jesuit. Ung. 5. cs. 12. sz. — 6. cs. 72. sz. — 7. cs. 13.
14. 20. sz.)

Helyén lesz itt még a jezsuitáknak Ungvárott egyesek 
által eladott házakról, vagy hagyományokról a következőket 
följegyezni: 1647-ben Simándy István, erdélyi püspök s 
leleszi prépost, az unghvári jezsuitáknak 3000 forintot hagyo
mányozott; 1648-ban HenselÖczy Ilona, Bánoczy András hit
vese, Zemplén vármegyei Nagykemencze, és Brezovka helysé
gekben létezett ősi birtokrészét 250 fton adta el ugyanazoknak. 
—■ 1650-ben Kemenczey István, saját és osztályos rokonai 
nevében, Nagykemenczén volt nemes udvarhelye harmadrészét 
480 fton; Varga András unghvári házát 200 fton; Thury 
Gáspár ugyanottani házát 390; Lakatos Márton 100; Csiszár
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Erzsébet 200; Erszénygyártó János 34 fton adta el házát az 
unghvári jezsuita társodának. — 1651-ben Jakusith Anna a 
jezsuitáknak 1000 forintot; 1669-ben Vid Ferencz Mattyus 
(Matyócz) Ungh vármegyei helységben volt nemes udvarhe
lyét, s Kisdobra Szatmár vármegyei helységben létezett 
tanyáját hagyományozta. (U . o. 1. cs. 4. sz. — 3. cs. 21. sz. — 
4. cs. 13. sz. — 9. cs. 89. sz. 11. cs. 37. sz. — 14. cs. 7. sz.)

A többi jezsuiták számára a XVIII. század folytán tör
tént adományozások, vagy eladások közé sorolhatók a kővet
kezők: 1703-ban P ataky  Ferencz, domonyai lakos, a szered- 
nyei Ungh vármegyében levő szőllőhegyen volt Kishegynek 
nevezett, előbb művelés végett Gehóczy Jánosnak átadott 
szőllejét 330 fton az unghvári jezsuita társodának adta el.
1713-ben Csiba Ágnes, M akay  Ádám özvegye, Ungh szőllő
hegyen volt Nagyszöllö nevű szőllejét a társodának, egy 
másik szőllejét a helybeli kórháznak engedte át. — 1719-ben 
Bariok  István Ungh vármegyei Vorocsó helységét saját, és 
nejei, néhai Köszegy Klára, s Kajpvssy Magdolna, végre szülői 
lelki üdvére 300 fttal együtt, melyekkel Tahy Gergely, leleszi 
prépost, tartozott neki, végrendeletileg az unghvári jezsuiták
nak hagyományozta. — 1733-ban báró Nagymihályi Mihály 
a tállyai Hetény szőllőhegyen volt szőllejét adta nekik. —

1741-ben Kállay Mária, előbb Káthy György, utóbb Faj- 
gmputz János özvegye, tolcsvai, K útyaika  nevű szőllejét ado
mányozta, a templom szentélye fölötti kőtető építésre pedig 
200, a vért verítékező Krisztus testvérülete számára 400 forint 
értékű gyöngyeit, a tanulók társulata lobogójára kávészin 
köntösét hagyományozta az unghvári jezsuita társodának. — 
1752-ben Herkal Jakab a társodának lelke üdvére 500 ttot 
hagyományozott,· ugyanezen évben fölsőtigei Csató Imre Ungh 
vármegyei Obres határában 70 fton 3 puszta tanyát adott el 
a társodának. — 1762-ben Tisza-Tokaj mezőváros az ungh
vári Paputezában volt házát 950 fton, végre 1765-ben Széké 
György Ubres határában feküdt Szelti-Szovszka nevű tanyáját 
60 fton adta el a társodának. (U. o. 2. cs. 29. sz. — ■ 5. cs. 9. 
sz. —  9. cs. 6. 17. 29. 33. íz. — 10. c$. 51. sz. — 13. cs. 24. 
sz. —  N . B . A. 965. cs. 6. sz.)

A többi e társoda eseményeit földerítő adatok közöl 
említhető, hogy 1666-ban Unghvárott báró bribéri Melith
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György és Balassa Zsuzsanna papneveldét, s nemes ifjú tápin
tézetet alapított, melynek Telekesy püspök több telket aján
dékozott; de ez később Kassára szállíttatott át. — 1698-ban 
székesi gróf Bercsényi Miklós, 1736-ban pedig báró Gyulay 
Ferencz, mint Unghvár földes urai, a jezsuitáknak megtiltot
ták a bormérést. — 1717-ben gróf ErdÖdy Gábor Antal, egri 
püspök, akkorra beleegyezett az Ungh vármegyei Tyba hely
ség pusztán álló templomából a nagyharangnak az unghvári 
templomba történendő átszállításába ügy, hogy e helyett a 
társoda kisebb harangja vitessék át a tybai templomba. — Az 
unghvári jezsuiták által 1724-ben gróf Aspremont Károly, és 
ennek húga Janka ellen a tiszántúli kerületi törvényszék 
előtt néhai Báthory Zsófia hagyatéka miatt, mely 30 év alatt 
21,500 ftra szaporodott, indíttatott pör folytatása közben a 
pörlekedő felek közt oly egyezkedés köttetett, hogy a jezsui
ták ezen szerzeményöket 12,000, öt év alatt kifizetendő, ftra 
szállítsák le; az alperes felek viszont lekötelezik magukat, 
hogy ez idő alatt, a hagyomány biztositékáúl kitűzött nagy- 
sárosi fekvő javaik elvesztésének büntetése alatt, a nevezett
12,000 ft összeget egészen ki fogják fizetni. — 1725-ben á 
jezsuiták és Pexa  Imre, mint gróf Zichy Péter neje, Drugeth 
Klára grófnő, gyermekei gyámja között, barátságos egyezke
dés köttetett a jezsuita társoda által Kiskemenczén gyakor- 
landó halászati jog használata iránt. — 1734-ben gróf Csáky 
Ferencz a jezsuitákkal kezdett pörben lekötelezte magát, 
hogy a Kiskemencze helység birtokát terhelő 3100 ftot kifizeti, 
s pörköltség fejében letesz 100 ftot, de egyszersmind átadja 
ugyanazon helység utalványozott területének birtokát. Végre, 
a jezsuiták megszüntetése után, Mária Terézia királynő 1775- 
ben a jezsuiták unghvári nagyszerű társodáját, a hozzá tar
tozott fekvő javakkal együtt, a munkácsi görög katholikus 
püspöknek ajándékozta, ki Munkácsról Unghvárra tette át 
székhelyét; de egyszersmind a templom helyreállítására7000, 
a többi épületek átidomitására, s kijavítására 24,000 forintot 
utalványozott a nagylelkű királynő. (U . o. 3. cs. 7. 8. sz. —
5. cs. 23. sz. — 11. cs. 148. 166. sz. — 12. cs. 30. sz. — N. B . 
A. 963. cs. 37. sz.)



A z előbb Homonnán, utóbb Unyhvdrott létezett jezsuita tár soda 
főnökeinek névsora:

1615. 1618. Dobokay Sándor (székbázfőnök). (Acta  
Jesuit. 1. cs. í . 10. sz.)

1632. Beskó Mihály (társoda igazgató.) ( Acta Jesuit. 1. 
8. 6. ez.)

1640. 42. 43. Dobronoky György. Társoda igazgató. 
(U. o. 5. cs. 1. sz. 9. cs. 15. sz. — 10. cs. 33. sz.)

1648.1654. Jászberényi Tamás. Társoda igazgató. (U. o.
5. cs. 1. sz. — 8. cs. 8. sz.)

1650. 51. Hölgyi György. Társoda igazgató. (U. o. 4. 
cs. 61. 77. sz.)

1655. Lippay. Társoda igazgató. (U . o. 3. cs. 21. sz.) 
1665. Bornemisza András. Társoda igazgató. (U . 6. 5. 

cs. 14. sz.)
1669. Derkay György. Társoda igazgató. (U . o. 9. cs.

28. sz.)
1687. Hozó Alajos. Társoda igazgató. (12. cs. 17. sz.) 
1695. Kászonyi István. Társoda igazgató. (12. cs. 56. sz.) 
1702. 1703. Járkos  Pál. Társoda igazgató. (11. cs. 149. 

sz. — 12. cs. 23. sz.)
1708. Nedeczky Gáspár. Társoda igazgató. (U. o. 9. cs. 

34. sz.)
1714. P app  Ferencz. Társoda igazgató. (U. o. 4. cs. 

91. sz.)
1717. Budo f f  Ferencz. Társoda igazgató. (U . o. 13. cs.

8. sz.)
1725. 1731. Kiss Xav. Ferencz. Társoda igazgató. (U. o.

6. cs. 20. sz. — 13. cs. 38. sz.)
1727. Timon  Sámuel. Társoda igazgató. (U . o. 5. cs.

26. sz.)
1732. 33. 34. 35. Hunyady  György. Társoda igazgató. 

(ü .  o. 1. cs. 13. sz. — 6. cs. 10. sz. — 9. cs. 6. sz. N . B . A. 
385. cs. 49. sz.)

1736. Fodor János. Társoda igazgató. (U . o. 9. cs. 1. sz.) 
1747. 48. 49. 50. Hichold Pál. Társoda igazgató. (U. o.

6. cs. 9. 11. 85. sz. — 12. cs. 1. sz.)
1750. 51 .52 . Litkey Ferdinand. Társoda igazgató. (U. o.

3. cs. 30. sz. — 4. cs. 64. sz. — 9. cs. 29. sz.)
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1756. Reek József. Társoda igazgató. (U . o. 9. cs. 88. sz.) 
1758. B író  György. Társoda igazgató. (U . o. 3. cs.

29. sz.)
1760. 62. Schiszler Sámuel. Társoda igazgató. (U . o. 6. 

cs. 33. sz. — 10. cs. 12. sz.)
1765. Búza  P. Társoda igazgató. (U. o. 9. cs. 33. sz.) 
1766.67. 73. Kelecsényi Ignácz. Társoda igazgató. (U. o.

3. cs. 57. sz. —  9. cs. 10. 26. sz.)
1769. Fodor Mihály. Társoda igazgató. (U . o. 10. cs.

18. sz.)
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Almann, a daróczi sz. Antal 

kert sztes rend kórház fő
nöke ...................................179

Almás föld a szepeshegyi 
prépostnak, Mátyásnak, 
adományoztatott . . . .  159 

Almásy Jánosnak a diós
győri uradalom adatott át 58 

Almásy család gyöngyösi
birtokos...........................  65

Almásy családra szállott 
Szerencs uradalom . . . 324 

Almásy Endre gyöngyösi
pléhánus...........................  67

Almásy Mih. a szerencsi uj 
templom, plébánia és sze- 
gényápoldának alapítója 324 

Alsó-Ábrám az egri kápta
lan jószága....................... 5

Alsó- V. Nagy-Frankóva a 
lechniczi remeték birtoka 204
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re telepitette a sz. Ferencz-
rendi n ő k e t ...................

Bánffy Boldizsár Ferdinand 
király hadvezére . . . .

Bánhorvát puszta...............
Banka Péter Leleszen birto

kos ..................................
Bánya nevű érozaknák Sza-

szár-Bányán....................
Bányaoldal halom Rozs íyó

m e l le t t ...........................
Barad Boda fia adományo

zása ...............................
Barak Márton bártfainik 

adományoztatott Alsó- s 
Felsö-Volya és Ressó . 

Barancson az újhelyi pálosok
u d v a rh e ly e ...................

Bá ány Mátyás szöllője . . 
Baranyay Ferencz bőkezű

sége ...............................
Barkóczy Ferencz ház i

U n g h v á ro tt...................
Barkóczy Ferencz egri püs

pök . .  . 17, 25, 26, 27, 
Barkóczy Krisztina, Károlyi

Sándor h itvese ...............
Bariok István az újhelyi pá

losoknak Vitány helységet 
hagyományozta . . . .  

Bariok István Voroncsó hely
séget az unghvári jezsui
táknak hagyományozta . 

Barnabás karthauzi perjel 
Barnabás a pórhadak vezére 
Bársony György váradi püs

pök a késmarki sz. Pál 
szerzetesei alapitója . . 

Bársonyi György sz. Ferencz 
és sz. kereszt kápolnái
alapitója .......................

Bartakovics Béla egri érsek 
Bártfa város sz. épületeivel 

270-
Bártfa város, mint több 

fekvő javak birtokosa 272, 
Bártfa város viszonyai a tö

rökök és Zápolya János
alatt ...............................

Bártfa város rablók és zsi- 
ványok által károsittatott 

Bártfa város Balinszky An
drásnak zálogosittatott el 

Bártfa város kiváltságai s 
szabadalmai . . . 270, 

Bártfa város Erzsébet ki
rálynőhöz szítván, Giskra 
Jánost gyámolította. . .

Bártfa város nevezetességei 273 
Bártfán a sz.Ágoston rend

perjelsége.......................275
Bártfai sz. Ferenczrendiek

k o lo s to ra .......................276
Bártfa város templomai és

kápolnai.............................. 274
Bártfa-Újfaluban a Kisasz- 

szony temploma . . . .  274 
Bartha helység az unghvári 

pálosoknak adományozta
t o t t ......................................30)

Bartha Mihály Szigeth hely
ségben birtokos................... 339

Barthay Honi és Apollónia 
adománya az unghvári Pá
los szerzetesek részére . 399 

Báski Péter szepesi vár-
n g y .................................. 155

B isó· (choltói)-nak a hango- 
nyi pálosok fekvő birto
kai ela l a t i a k ................... 127

Bassatéri rét Egerben . . 22
Bassó Mihályra IIornál-Né- 
. methi helység íratott át 338 

Bátfalvai család adományé ·
z á s a i ...................................210

Barthli János háza a f.-bá- 
nyai székháznak engedte
tett á t .................................. 369

Báthory András, Kristóf és 
Istvánnak adományozta
tott Szatmár-Némethi me
zőváros ...............................343

Báthory András és neje 
Anna,Thurzó Elek leánya 124 

Báthory Erzsébet, Rákóczy 
özvegye, halálaután a kas
sai ferenezrendi barátok
nak pénzbeli adomány
a d a to tt...................  256, 257

Báthory György a kisberegi 
kolostor, Ilodos és Bereg 
helységek birtokába ik-
tattatott b e ............. 377

Báthory Istvánnak Szatmár- 
Némethi mezőváros he
lyett adományoztatott
Munkács v á r ...................  371

Báthory Istvánnak Szat- 
márnémethi mezőváros 
Nagy- és Felsőbányáért
adatott á t .................343

Báthory István lengyel ki
rályra szállott Nagy- és
Felső-Bánya.............358

Báthory Istvánnak N.-Bánya 
megadta m ag á t........ 337

69

342
25

299

355

108

6

272

337
40

85

396

36

383

338

406
28
12

192

162
42

-276

27 3

272

271

272

271

271
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Báthory István erdélyi fe
jedelem által Szigeth me
zővárosnak adott szaba-
b ad a lm ak .......................... 388

Báthory István Gyöngyö
sön birtokos...................  64

Báthor Miklós fia Arhold 
helysége területét a lethoni 
kolostornak adta . . . .  209 

Báthory Zsigmond Tokaj
vár b ir to k o sa ................... 329

Báthory Zsófia, Rákóezy 
György neje Jézus társa
sága rendet Sárospatak
ra telepítette.......................315

Báthory Zsófia II. Rákóezy 
György özvegye kéltsé
gén Kassán jezsuita temp
lom épült f ö l ....................... 258

Báthory Zsófia szöllejét a sá
rospatakijezsuitáknak ha
gyományozta ....................... 316

Báthory Zsófia hagyatéka 
miatti p ö r ...........................407

Báthory Zsófia Rákóezy 
György özvegye . . . .  346 

Báthory Zsófia adománya 262 
Batistuta Jakab hagyomá

nya ..................................  93
Batiszfalvi név eredete és 

a batiszfalvi anyaegyház
nak fiókja a stolai temp
lom .................................. 244

Batony, lásd : Bontond. 
Batthyány Ferencz- és 

Kristófnak Késmark vár 
adományoztatott . . . .  186 

Batton a leleszi prépostság
birtokrésze...........................298

Bazsi (Zempl.) helysé c a 
ládi pálosoknak adomá-
n y o z ta tik .......................  82

Bebek erőd Egerben . . .  13
Bebek Ferencznek a szeren

csi apátság birtoka enged
tetett á t ...............................323

Bebek Ferencz és György 
által kiraboltatott a lele
szi monostor.......................299

Bebek (pelsöczi) Ferencz a 
szomolnoki és svediéri 
erdőket pusztítja . . . .  149 

Bebek Ferencz F.-Magyar- 
ország kapitánya . . .  13

Bebek Ferencz füleki föl-
d e s u r .............................. 118

Bebek Ferencz a rozsnyói 
vidéket pusztította . . . 109

Bebek György tapolezai apát 105 
Bebek György s László a

gombaszögi pálosok társ
háza alapítói................... 119

Bebek György Izabellához, 
Zápolya özvegyéhez, pár
tolt á t ........................... 393

Bebek György, Ferencz és
hitvese Patócsy Zsófia 
erőszakoskodásai . . . .  122 

Bebek Imre vajda éo fia a 
gönczi pálosoknak a bá
nyapataki malmot ajándé
kozza ...................................291

Bebek Katalin Perényi Fe
rencz n e je ........................... 393

Bebek Orsolya Zápolyi Im
rének özvegye....................155

Becze Ilona adományozása 68 
Bedli Mátyás hagyományo

zása ...................................... 102
Beguin-nőknek lakhelye

Gyöngyösön.................... 69
Békés Gáspárra Huszt vár 

Íratott á t ........................... 380
II. Béla király a lázadó Bo-

rich ellen történt vonulása 278
III. Béla király uralkodása

Szepesben............................157
IV. Béla királynak a tatárok 

betörése közt a tornai he
gyekbe menekülése . . . 246

Bélén (Némethi) András és
János ...............................  47

Béli három forrásró czim-
zett apátság . . . 25, 42—53

Béli háromkúti apátság sza
badalmai és kiváltságai 48 

Béli nemes családok . 43, 46
Bellay Krisztina egri háza 39 
Bencsik István egri kano

nok adománya................ 39
Bendik Ferencz hunfalvi pré

post ...................................... 183
Bende- (Bir-) telek egri pré

postsági fa lu .................... 4
Bene pusztán létezett sz. 

Ágoston remeterendi per
jelség ...................................100

Bene utcza Gyöngyösön . . 70
Bene a Chobánka család bir

toka ................................... 64
Bene puszta Gyöngyös me

zőváros birtoka................ 66
Benéni birtokrésze malomte

lekkel és szőllővel Moritz 
Balázsra íratott á t . 377—378

Benkovics Ágoston n.-váradi
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püspök mint a leleszi pré- 
postság birtokosa. . . .  301 

Benkő építész Egerben . . 17
Benkovics Ágoston püspök 

által nagyobbittatott pap
nevelde Kassán . . 260—261

Benyi telke az eperjesi köz
ségnek adományoztattak 279

Bercsényi Miklós Eákóczy 
Ferencz fővezére . . . .  22

Bercsényi Miklósra, kinek 
első neje Drugeth Krisz
tina volt, Unghvár és ura
dalma Íratott át . . . .  396

Bereg mezőváros birtokai
Beregszászon............. 376

Bereg és Beregszász mező
városok története . . 370—378 

Bereg mezővárosban létezett 
remete sz. Pál rendje társ
háza.............................376

Beregszászon a német gyar
matosok szabadalmai és
kiváltságai............... .. . 370

Beregszász mezőváros birto
kosai Magócsiak, Rákóczy 
Zsigmond, és Eszterhá-
z y a l c ........................ 372

Beregszász mezőv. a Székely 
családnak adományoztatott 372 

Beregszászi szerzetesek ko
lostorai ...................  374—378

A beregszászi templom oltá
rai és a plébánia . 373, 374

Berén-Szállás, m ost: Jász
berény ......................... 77, 78

Berencze helység birtokába 
beiktattattak a szatmári
jezsuiták ...........................351

Berenden egy udvarhely a 
szatm. jezsuitáknak adatott 350 

BerentheiPéter s Simon ado
mányozása .......................  83

Berényi Gábor megrabolja 
a s.-ládi pálos kolostort. 83

Bernát apát szerzetének al
kotója ............................... 50

Bernátfalván lakó zsellérei 
a kassai, papneveldének . 260

Berthold Á dám .......................288
Berthold Szaniszló és Már

ton a hrapkói apátságnak
kegyurai...............................295

Berthoty Ferencz által a lő
csei jezsuita templomnak 
tett adományozás . . . .  225 

Berzéthe a gombaszögi pálo
sok birtokrésze................... 120

Berzeviczy Ádám telke
Unglivárott.......................... 397

Berzeviczy ásványgyttjte
ménye K assán ................... 259

Berzeviczy Borbála, Gergely
jegyzőnek n e je ................... 204

Berzevitzi család Gyöngyös
birtokosa........................... 64

Berzeviczi család adomá
nyozásai ...............................210

Berzeviczy családhoz tar
tozott Hunfalva. . 181, 182

Berzeviczy Samu özvegye . 180 
Bessenyei Mihály szőllője . 265 
Beszter helység a széplaki

apátság birtoka............... 319
Bethlen-féle erőszakoskodá

sok Loleszen................... 391
Bethlen Gábor a diósgyőri 

pálosok javait bérbe adta 60 
Bethlen Gábornak adomá

nyoztatott Gyöngyös hely
ség és Ecsed vár . . . .  65

Bethlen Gábor Jászón elkö
vetett hatalmaskodásai . 138 

Bethlen Gábor a jezsuitákat 
Ho.nonnáról száműzte. . 403 

Bethlen Gábor fejedelemnek 
jutott N,- és F.-Bánya . 358 

Bethlen Gábornak Szatmár
vár adatott á t ............... 341

Bethlen Gábor az elfoglalt 
Terebes várat Szóchy 
Györgynek ajándékozta . 326 

Bethlen Gábor hét várme
gyének birtokosa . . . .  247 

Bethlen Gáborra szállott To
kaj uradalom.......................329

Bethlen Gábor és özvegye 
brandenburgi Katalin el
len emelt tiltakozása a to
kaji pálosoknak...................333

Bethlen József és Kemény 
Krisztina grófnő nejének 
telke Szigeten ....................389

Bethlen István a huszti vár 
és uradalom birtokosa. . 380 

Bethlen István örököseire a 
huszti vár-javak írattak át 381 

Bethlen István nemes udvar
helye Szigethen . . . .  389 

Bethlen Istvánra több bánya- 
birtoki jog ruháztatik át . 359 

Bethlenfalvai János a sz. Ro
zália kápolna alapitója . 162 

Bilkey Fereneznek fekvő 
javai Beregszászon . . .  373
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Biró István több birtokai 
az eperjesi minoritáknak 
adományoztattak . . . .  28G 

Bir-telek, lásd: Bende-telek.
Bobroviczy Ilo n a ............... 180
Bocskay hatalma Füleken . 118 
Bocskay István a landeki 

kastély birtokosa . . . .  195 
Bocskay Istvánná volt chier- 

valesi udvarhelye Kele- 
mesy Mihálynak adomá
nyoztatok ...........................279

Bocskay Kassa urává lön . 247 
Bocskay - féle erőszakosko

dások Leleszen ................... 301
Bocsnák puszta...................  6
Bodó Zápolya hadvezére . . 13
Bodog-Kö vár és javai s a 

lőcsei jezsuiták. . . . .  222 
Bodony György telkén To

kajon lelepedtek a kapu-
czinusok.............................. 334

Bogács falu és György . . 5
Bogács helységi szőllőhegy 36 
Bogáthi Lukács özv., Katalin 69 
Bél benczés apátság . . .  53
Boldád helység a Károlyi

családnak adományoztatott 385 
Boldizsár András házát és 

szőllejét a n,-bányai j ezsui- 
táknak hagyományozta . 367 

Boleszló váczi püspöknek 
adományozott Lelesz me
zőváros ...............................297

Bold. Szűzről nevezett éger
vári prépostság...............  4

Boldogasszonyról czlmzett 
cziszterczita apátságok
Szepességben..................   238

Boldogasszony, jelenleg Bá
lint szepesprépostsági ká
polna .................................. 162

Boldogasszony szepesi egy
háza ....................... 172, 173

Boldogasszonyról czlmzett 
hárskúti cziszterczita apát
ság ...................................... 128

Boldogasszonyról czlmzett 
pásztói cziszterczita apát
ság ..................................  94

Boldogasszonyról nevezett 
pálos rendi kolostor Re
mete helységben . . . .  387

Boldogasszony a minoriták 
temploma Szatmári . . . 347

Boldogasszony (szeplőtele
nül fogantatok) kápolnája 
Gyöngyösön........... 67

RUFP. EGYH. INTÉZ. — Π.

Boldogasszonyról nevezett 
templom Beregen . . . .  376 

Boldogasszonyról czlmzett 
darnoi prémontréi pré
postság ...............................277

Boldogságos szűz Mária 
szobra és társulata Eper
jesen ................................... 283

Boldogasszonyról czlmzett 
eperjesi szegényápolda . 283 

Boldogasszonyról czlmzett 
gombaszögi pálos rendi
tá r s h á z ...............................119

Boldogasszonyról nevezett 
kassai sz. Ferenczrendi 
templom...............................256

Boldogasszony oltára a kap- 
lonyi templomban . . . .  384 

Boldogasszonyról czlmzett 
losonczi cziszterczita apát
ság ...........................141—143

Boldogasszonyról czlmzett 
luznai íiókegyház . . . 236 

Boldogasszonyról nevezett 
poroszlói benczés apátság 97 

Boldogasszony szeplőtelen 
fogantatásáról nevezett s.- 
pataki plébániatemplom . 313 

Boldogságos szűz Mária 
szobra a sárospataki je
zsuita templomban . . .  318 

Boldogasszonyról nevezett 
széplaki benczés apátság 319 

Boldogasszony-oltár a szen- 
drői sz. Ferenczrendi tem
plomban ...........................102

Boldogasszonyról nevezett 
stolai sz. Benedekrendi
apátság...................  243, 244

Boldogasszonyról nevezett 
terebesi sz. Pál remete
rendi k o lo s to r ................... 325

Bóldva (Borsod) viz . . .  . 53
Bolyki torony Egerben . . 13
Bonaventura, tapolczai apát 105 
Borich lázadó ellen vonulása

II. Béla királynak . . . 278 
Bornemisza Annára, Barkó· 

czy Sándor nejére,a huszti 
javak írattak át . . .  . 381 

Bornemisza Gergely váradi 
püspök, mint jászói pré
post ......................................136

Bornemisza Benedek N.- 
Bánya város parancsnoka 357 

Bornemisza Erzsébet néhai 
Erdélyi István özvegye . 90

Bornemisza Ferencz a szen-
27
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drői sz. Ferenczrendi ko
lostornak alamizsnát ha
gyományozott ................

Bornemisza (máskép Pesti) 
Percnezre aranybánya 
(1 ecskebánya) ruháztatott
á t ......................................

Bornemisza György váradi 
püspöknek adományozta
tok; Mislye prépostság . . 

Bornemisza György szepesi 
prépostnakadományoztat- 
tak a lechniczi karthausi
kolostor j a v a i ................

Bornemisza István szöllöje 
Boroszló, a mislyei prépost

ság birtoka. . . . 303,
Bors családról a koronára 

szállt diósgyőri vár . . .
Borsos István.......................
Borsy Anna, Almásy özve

gye, alapítványa . . . .  
Borzova helységrész a gom

baszögi pálosok birtoka . 
Borzva folyón volt malom a 

terebesi pálosoknak adatott 
Bosner József smizsáni plé-

bánus ..............................
Bosnyák Tamás Fülek vár

k ap itán y a .......................
Bosos helységbe az unghvári 

pálosok beiktattattak . . 
Bossányi-féle birtok Miskol-

czon..................................
Bóta p u s z ta .......................
Bothos családnak adomá

nyozd tott Hrapkó helység 
Botiz nevű Máriássy család 

tagtól származott a batisz-
falvi n é v ..........................

Botond (Batony ?) hevesvár-
megj ei p u s z ta ...............

Bottyán Borbála halotti ká
polna építésre Kassán tett
a la p ítv á n y a ...................

Bozog András a szatmári je
zsuitáknak szőllőt adott el 

Böngér, Bors vezér fia . . 
Brandenburgi Katalin her- 

czegnönek adományozta-
tott Beregszász................

Brandenburgi Katalin, Beth
len Gábor özvegye, az 
unghvári jezsuitáknak 
Hétszöllőt és Barátszőllőt 
adományozott a mézes-
máli h eg y en ................... 405

Brandenburgi Katalin, I. Ká-

kóczyneje a tokaji, mézés- 
máli, Hétszöllőt és Barát
szőllőt hagyományozta a 
szatmári jezsuitáknak . . 350 

Breuer család könyvnyomdá
ja  L ő c sé n .......................218

Breznovecz helység a tere
besi pálosok birtoka . . 327 

Brezovka birtokrész az ungh
vári jezsuitáknak adatott 405 

Brühl gr. kapitány a szepes- 
várallyai plébánia-templo
mot kijavíttatta............... 173

Brühl Szepes megye főnöke 230 
Buchkai Mihály a terebesi 

pálosoknak szőllőt ajándé
kozott ...............................326

Budai uj pálos kolostorban a 
brapkói pálosok lakhelyet
kaptak.................................. 295

Buday Gergely hagyománya 
két eperjesi testület szá
mára .................................. 283

Buday János az eperjesi kar- 
melhegyi szerzetesek per
jele . .................................. 285

Butaj p u sz ta .......................  6
Buthus M ik ló s.......................282
Buzafalván a kassai tápinté

zet birtokrésze.
Buzlai Mózses kir. főudvar- 

biró hagyománya . . . .  283 
Bükhegység Bélkői orma 

alatt létezett cziszterczi 
rendi a p á t s á g ...............  43

c.
Candelis (de) apátság, lásd :. 

gyeityámosi.
Caraffa grófnő hagyománya 39
Casagrande Márk szobrász 28
Casanova apátság, lásd: 

uj-sátori.
Chaholy János mester nagy

anyja pénzhagyománya 
a szatmári minoriták szá
mára .................................. 347

Chapi Imre a k. udvar testőre 300 
Cheh (Csehi ?) puszta a dé- 

desi pálos kolostor tulaj
dona .................................  55

Chenik majorság ogy része a 
dédesi pálos kolostor bir
toka .................................. 54

Cheut (Csehit ?) a béli apát
ság b i r to k a ...................... 45

101

359 

304

202
265

304

56 
33

102

120

326

222

119

401

90 
25

294

244

32

266

351 
43

372
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Chibolka János neje Ilona
született T i b a ...............

Chicheri Miklós leleszi pré
post Leleszen a szent Lé
lekről nevezett szegény- 
ápoldának alapitója 300, 

Chichery István, András s 
László Radács helységi
birtokosok.......................

Chripko György alapítvá
nya ‘''gerben...................

Codria nevű kőház a Krisz
tus sz. teste kápolnája bir
toka .......................161,

Orom és Crompholcz nevű 
építészek a kassai sz. Er
zsébet templomnál . . . 

Csaba helységben egy nemes 
udvarhely a diósgyőri pá
losok b i r t o k a ...............

Csaba diósgyőri uradalmi
h e ly sé g ...........................

Csaba majorban (Scioba) 
meggyilkoltatott Aba Sá
muel k i r á ly ...................

Csáky gróf család a Szepes 
várhoz tartozó javakat 
és Gölniczet Thurzó csa
ládtól örökölte . . 124, 

Csáky gróf családra szállott
Terebes v á r ...................

Csáky Ferencz gróf Kiske- 
mencze végetti pörleke
dése ..............................

Csáky Ferencz s István gró
fok között a szepesi ura
dalom és szomolnoki bá- 
í yák megosztása . . . .  

Csáky Ferencz gróf jobbá
gyai által károsított lő
csei je z su itá k ...............

Csáky István gróf udvar
telke Szatm ári................

Csáky István gróf által a 
szepesi jezsuitáknak tett 
adományozások . . 170, 

Csáky István gróf által a 
szendrői jezsuitáknak tett
adományozások...............

Csáky István grófnak Szo- 
molnok adományoztatott 

Csáky István gróf sz. Fe- 
renczrendi minorita ko
lostort alapít Csütörtök-
helyen ...........................

Csáky István gróf a 16 sze
pesi város visszavételére 
nevezett kir. biztos . . .

Csáky István gróf pénzbeli
adom ánya...........................266

Csáky István gróf neje, 
Mindszenti Klára, alapít
ványa .................................. 261

Csáky István gróf a kassai 
sz. Orsolya apáczáknak 
a külvárosban helyet tű
zött k i ...............................257

Csáky Lajos gróf háza
K a s s á n ................... . . 261

Csáky László gróf a szat
mári jezsuitáknak Beren- 
den udvarhelyet adott 350 

Csák Máté trencsényi gróf
nak a király elleni felkelése 246 

Csáky Pál gróf özvegye,
Czobor M á r ia ................... 261

Csáky Péter által a sz. Fe- 
renczrendi kolostornak 
Szendrőn tett adományo
zások ...............  . . . .  101

Csanády Kelemen egri ka
nonok ..............................  32

Csanálos helység a Károlyi 
< saládnak adományozta
tott ...................................... 385

Csapó Já  s telkei Miskol-
c z o n ..............................  90

Csapó-utcza Gyöngyösön . 70
Csató Imre az ungv. jezsui

táknak tanyát adott el . 406 
Csécses puszta a gönczi pá

losoknak ajándékoztatott 291 
Cseh János egri kanonok,

hrapkói a p á t................295
Csehi falu (most puszta) 

a szendrői jezsuiták bir
toka ................................... 03

Csemernye helység az eper
jesi minoriták birtoka. . 286

Csendes Erzsébet, Kis An
drás ö v e g y e ........... 72

Csepellényi György pálos 
atya elásott holtteste . . 338

Cserép diósgyőri uradalmi
h e ly s é g ...................... 57

Csernahó falu a sárospataki 
sz. Klára apáczák, előbb 
Rozgony, később Vicz- 
11 ándy és Thorda család 
b i r to k a ........................314

Csernekhegyi apátság . . .  371 
Csérnél Bálint kertje a sáros

pataki jezsuiták birtoka 316 
Csernelyféle birtok Miskol-

c z o n ..............................  90
Csernova a rózsahegyi fő-

207

301

250

39

169-

252

59

57

99

125

326

407

150

224

315

171

103

149

177

230
27*
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templomnak fiókegyháza 235 
Csernyő a leleszi prépostság

b i r to k a ...............................298
Csiba Ágnes, Makay Ádám 

özvegye szőllejét az ui gv. 
jezsuitáknak engedte át 406 

Csios puszta Eperjes város
b i r to k a .............................. 279

Csiszár Erzsébet adománya 405 
Csiszár István a szatmári je

zsuitáknak adta el házát 353 
Csyter Miklós korhi birtok

részei ..............................  83
Csobánka család birtokai 64
Csokva a béli apátsági bir

tokrésze ...........................  46
Csomaköz helység a Károlyi 

családnak adomáuyozta-
t o t t ...................................... 385

Csomaközy Boldizsár és 
János udvartelke Szat
mári ...................................315

Csomaközy János a Kaplon
család ivadéka................... 383

Csonkásallya rét kaszálása, 
kertrét s szőllők, a sáros
pataki jezsuitáknak adat
tak ..........................316, 318

Csontosfalva falu (Abauj.) 26
Csontosfalva helység a kassai 

papnevelde birtoka . . . 260
Csucsom-utcza Rozsnyón . 116
Csütörtökhely mezőváros és 

temploma s a Ferenczren- 
di minoriták klastroma

173-177
Csütörtökhely templomának 

több fekvő birtokai 175,
176, 211

Csütörtökhelyi lakosok jo 
gai és kiváltságai . . . 176

Czabaffy János által a lőcsei 
jezsuitáknak tett pénzbeli
adományozás ................... 225

Czaya Pál áldozár . . . .  6
Czeller Kellemenneka nagy

bányai birtokrész adatott 358 
Czene Dániel birtokrésze

Gyöngyösön...................  65
Czensztohaui boldogs. szűz 

Mária oltára a ládi pá
losok templomában . . .  85

Czigány-utcza S.-A.-Ujhe-
l y e n ...................................335

Cziráki Vazul udvarhelye
Széplakon...........................321

Cziszterczi rendre bízatott

az elhagyott egri jezsuita 
gymnasium és templom . 37

Czisztercziták Bártfán létez
tek ...................................... 274

Czobor Imre, kinek neje 
volt Draskovics Borbála, 
birtokrésze Nagy-Szőllő-
s ö n ......................................392

Czobor Mária, lásd: Csáky 
Pál gróf.

Czudar Péter bán és György 
a sajóládi pálos kolostor
nak a la p í tó ja ...............  82

D.
Danhauser József festő . . 29
Damói Boldogasszonyról 

czimzett prémontrei pró-
p o s ts á g ...........................277

Darócz helység Helias gróf
nak b i r to k a ..................   178

Darócz (Dravetz) helység és 
sz. Antal keresztes rendje
szállodája ...........................177

Darócz helység a Némethiek 
(Szatmár) birtoka . . . 342 

Darócz Feren cnek adomá- 
nyoztatott Remete hely
ség ......................   387

Daróczi sz. Antal keresztes 
parancsnokok, mesterek 
és kormányzók névsora . 180 

Daróczi sz. Erzsébet tem
plom . . . . . . . . .  180

Daróczy c s a l á d ...............  46
Daxner Andrásnak egy kört- 

vélyesi birtokrész jutott . 204 
Deák Pál és neje Feren- 

czy Erzsébet a jezsuiták
nak több szőllőt adomá
nyoztak .............................. 349

Debreczenyi János birtoka
Szigetben ........................... 389

Debreczenyi Tamásféle ház 
a szatmári jezsuitáknak
adatott á t ...........................351

Debrédy János háza Ungh-
v á ro tt.................................. 396

Debrewi István Tokaj föl
des u r a .............................. 328

Debrőd jászói helység . . 135
Debrői István hűtlensége . 305
Dedeki c s a lá d .......................233
Dédes helység (Borsod) és 

az ottani remete sz. Pál 
rendi kolostor . , . 54, 57
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Deregnyei Mihály és András 
Desseft'y Orsolya ajándéka 

az unghvári jezsuiták ré
szére ..............................

Dersy Margit, Móré János, 
később Benedek Bencze, 
végtére Kévay István ne
jének udvartelke Szat
mári; ..............................

Detrik gr. fia János a letho- 
ni karthausiaknak 3 gira 
ezüstöt tartozott fizetni 

Dévay Mihály kertje Lő
csén ...............................

Dienes János szőllője . . . 
Diósgyőri pálosok kolostorá

nak adományoztatott élel
mi szerek, és más szaba
dalmaik ..........................

Diósgyó'ri pálosok zárdáját 
Serédy Gáspár fölgyúj-
t a t t a ...............................

Diósgyőri romban heverő 
pálos kolostor bérbe ada-
! Ott ..................................

Diósgyőri szűz Mária szobra 
Diósgyőri uradalom Tybold, 

később Haller családra
s z á llo t t ...........................

Diósgyőri vár Balassa Zsig- 
mondra Íratott át . . .  . 

Diósgyőri vár több király
nejének birtoka...............

Diósgyőri vár és a pálosok
társháza.......................55

Diósgyőr vára Ciliéi Borbá
lára Zsigmond Mr. hit
vesére á tíra to tt...............

Diósgyőri vár járulékaival 
Perényi Gábornak és Tö
rök Istvánnak adományoz
tatott ..............................

Diósgyőri várnagyok és ka
pitányok névsora . . . .  

Diósgyőrött I. Lajos király 
és Mária, Zsigmond király 
nejének tartózkodása . . 

Diósgyőrött Krisztus Urunk 
Szentséges Teste testvé-
riile te ..............................

Diósgyőrött Sz. Háromság 
tiszteletére szentelt ká
polna ..............................

Diósgyőrött malom és szőllö 
az ottani pálosok birtoka 

Diósgyőrött helyreállittatott 
a Szűz Máriáról czimzett 
anyaegyház ...................

Dluchova, Schavnik apátsági
puszta............................... 34

Dobó István és elődjei 5, 13, 14 
Dobóczy család a s.-pataki 

jezsuitáknak szabad tel
ket s kertet adott . . . 317 

Dobókiak és Perényiek közti
perlekedések S.-Patak vé
gett .................................. 310

Dob-Telek prépostsági falu 4 
Doby László és György . . 6
Dochond (Dukány ?) a béli

apátság birtoka................ 44
Dóczy István szerémi püsp. 5 
Dóezy Orbán egri püspök 5, 6, 9 
Dóka András kertje Gyön

gyösön............................... 72
Domabáza, a gombaszögi

pálosok birtoka................... 120
Domahidy Miklós a szatmári 

jezsuitáknak egy szinyér- 
várallyai jobbágytelket és 
szőllőt ajándékozott. . . 350 

Domán Tamás pesti háza . 5
Dombrády. család Kaplony 

helységbeni birtokrésze . 383 
Domonkos erdélyi püspök 88 
Domonkos leleszi prépost . 300 
Domonkos rendi szerzetesek 

és dömés apáczák Bereg
szászon ...................  374, 375

Domonkos (sz.) rendi társ
ház Egerben...................  31

Domonkosrendi szerzetesek 
és apáczák zárdája Szat
mári .................................. 3i8

Domonkos gróf, Farkas fia, a 
szerencsi apátság kegyura 322 

Domory Anna Bathay Pál 
özvegye egri háza . . .  23

Donnersmark, lásd: Csütör
tökhely ............................... 173

Dózsa család gyöngyösi bir
tokos ............................... 65

Dózsa-féle zendülés . . . .  12
Döry és Pétery nemesek

pusztái............................... 25
Draskovics Gáspár hitvese 

volt Székely Katalin, és
annak leányaBorbála, Czo- 
bor Imrének neje . . . .  392 

Dravecz helységnek a csü- 
törtökhelyi templom iránti
ta r to z á sa i.......................175

Dravecz, lásd : Darócz. 
Draveczky Gáspár . . . .  180 
Drugeth Bálint, e család 

nak utolsó férfi ivadéka . 396

6

403

345

208

223
265

60

60

60
61

58

57

56

1-61

57

58

58

56

61

61

59

61
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Drugeth Bálintra Husit vár 
s uradalom íratott át . . 

Drugeth család által az 
unghvári pálosokon elkö
vetett erőszakoskodások.

400,
Drugeth (homonnai) család 

Unghvárnak birtokosa
395,

Drugeth György gróf, Esz- 
terházy Mária nejével, 
mint ungvári földesur . . 

Drugeth György a homonnai, 
később unghvári jezsui
ták alapítója...................

Drugeth György gróf özve
gye, Jakusics Anna, törek
vése nyomán a terebesi 
pálosok visszakapták el
pusztult kolostorukat . . 

Drugeth János adománya 
az unghvári jezsuiták szá
mára ..................................

Drugeth János és bra den- 
burgi Katalin között a 
mézesmáli szőllők iránt 
kötött egyezkedés. . . .  

Drugeth János özvegye és 
László fia az unghvári pá
los zárdának alapitói . . 

Drugeth Mária grófnő, Szé- 
csy György özvegye . . 

Drugeth Vilmos szepesi gróf
kedvezm ényei................

Drugeth Vilmos szepesi és 
újvári főispánnak jutott 
Terebes mezőváros . . . 

Dudich (Scardelati) András 
pécsi püspök, mint jászói
p r é p o s t ............... ...

Duka József két szántóföld 
birtokrészét a nagybányai 
jezsuitáknak adta el 366, 

Dukafalva helység egy része 
Eperjes város birtoka . . 

Duka-féle birtokrész a felső
bányái jezsuitáknak ada
tott .............................. ...

Dumondt franczia mérnök . 
Dunajecz folyó használata

miatti p ö r .......................
Dvorecz a lőcsei jezsuiták 

birtoka..............................

E.
Eesed vár Bethlen Gábor

nak a lományoztatott . . 64
Ed és Edémén vezérek, Aba

Sámuel ő s e i ...................  43
Edusfalva majorsága mellett 

volt a lethoni karthausi 
templom és kolostor . . 207

Edusfalvi család adományo
zása ..................................  213

Eger vár és város leírása 1—42 
Eger várnak ostromlása . . 14
Egerben a sz, János apóst, és 

evang. székesegyháza s 
sz. Mihály temploma . . 2—17 

Eger lakosai számára ki
adott kiváltság levelek 18,
19, 20, 2 1 ...................... 22

Eger város kolostorai. 29-42
Eger városi szőllőmüvelés . 48
Eger város kapui és iltczái 23
Eger városi évi és heti vá

sárok ............................... 20
Egerben létezett török imo-

la (mecset).......................  24
Egerben kiütött mirigy, sás

kák pusztítása, és tűz
vész ..........................22, 23

Egerben létező kápolnák . 29
Egervári székes káptalan 

kiváltságai és jószágai 5 -8
Egervár prépost és kano-

n o k s á g a i .......................  4
Egonis Márton az epeijesi 

szegényápolda igazgatója 283 
Egri bortermesztés . . . .  24
Egri káptalannak Kassára

á thelyeztetése...............  7
Egri káptalannak, később 

papneveldének adomá
nyoztatok az apátfalvi
a p á ts á g ........................... 49

Egri káptalan Jászón tele
pedett l e ...............................133

Egri lyceum alkotója gróf 
Eszterházy Károly püs
pök ..................................  27

Egri lyceum, érseki papne
velde, elaggott papok és
mások h á z a i ...................  29

Egri papnövelde és tápin
tézet ..............................  25

Egri püspökség alapíttatása
és k iv á ltság a i................ 3

Egri püspökség területéből 
alapittatott a kassai és szat-

380

401

396

396

402

326

403

405

398

111

279

325

136

367

279

368
16

199

221
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mád püspökség, és az ér
sekség alakítása . . . .  23

Egri jezsuitáknak hagyoraá- 
nyoztatott sohavniki javak 242 

Egri sz. Jakab kórház . . 24
Egri sz. Miklós kolostori

malom..............................  7
Egyed, V. István király hit

vesének káplánja . . . .  343 
Egyed nevű szőllőhogy, ká

polna és benezés monos
tor E g e rb en ...................  24

Egyed a budai sz. Lörincz 
pálos kolostor perjele és 
sz. László pálos kolostor
alapítója.............................. 296

Egyek, az egri káptalan jó
szága ..............................  5

Egyházas-Petri puszta . . .  83
Ekeházi b irtok ...................  83
Eleonóra császárnö a sz. Or

solya apáezákat Kassára
, szá llíto tta ...........................257

Eleskő (Borsod) Zéchy csa
lád b i r t o k a ...................  88

Emödi (Borsod) szó'll íhegy a 
s.-ládi pálosoknak adomá
nyoztatok ....................... 82

Encs puszta Gyöngyös me
zőváros birtoka . . . .  66

Endes (Szabolcs) helység
nek egy része az eszényi 
pálosok birtoka . . . .  62

II. Endre kir. Sárospatakon
született, és Erzsébet leá
nya ott tartózkodott . . 309 

Endre, lásd : K.- és N.-Endre. 
Eödönffy László hadi vitéz 14 
Eőr helység egy része az 

unghváripálosoknak ado
mányoztatok ................... 399

Eördög Bálint szölleit a szat
mári jezsuitáknak adta el 351 

Eperjes város viszontagságai 282 
Eperjes sz. kir. város egy

házi épületeivel . . 278—290 
Eperjes város kiváltságai 

és kedvezményei 279, 280, 281 
Eperjes város fallal és sán- 

czokkal történt megerősí
tése ......................  278, 27)

Eperjes város fekvő birto
kai és mentességei . . . 279 

Eperjesi jezsuitáknál léte
zett kertben imádkozó 
Jézus tostvérülete . . . 289 

Eperjesi jezsuitáknak jutott 
kedvezmények............... 289

Eperjesi Jézus társasági
szék h áz ...............................287

Eperjesi kármelhegyi szer
zetesek zárdája és perje
lei ...........................  234, 285

Eperjesi minoriták és szents. 
megváltóról nevezett Fe- 
renczrendi szerzetesek
ko losto ra ...............  286, 287

Eperjesi szegényápolda 283, 288
Eperjes város házai és

templomai.......................  283
Erdélyi István özvegye, Bor

nemisza Erzsébet . . .  90
Erdőberényi alsó-mulató he

gyen volt szőllő a késmár
ki pálosoknak adatott . 192

Erdődy Gábor egri püspök 
megengedte a nagybányai 
jezsuitáknak az ottani sz. 
Márton templom újra épí
tését ...................................365

Erdődy Gábor egri püspök a 
sz. Háromságról n evezett 
szerzetesek egri társhá
zának alapítója . . . .  38

Erdődy Gábor gróf egri 
püspök 15, 25, 27, 41, 51

Erdődy Simon zágrábi püs
pök ................................... 12

Eresztőmező, lásd: Kőkút.
Erne bán fia István a dédesi 

remete sz. Pál kolostor
nak a la p í tó ja ................ 54

Ernei Bálintnak a pálos ko
lostor malma adatott el 306 

Erszénygyártó János ado
mánya ...............................406

Eruc bán fia István, Mis- 
kolcz földes ura. . . 87, 91

Erzsélet, I. Károly kir. neje, 
a kassai sz. Erzsébet tem
plom alapitónöje . . . .  252

Erzsébet, I. Károly király 
neje, a Bereg mezővárosi 
szent Pál remete rendi 
zárda alapitónöje . . . 376 

Erzsébet királyné, I. Lajos 
anyja, a szatmári minori
ták kolostora alapítója . 347 

Erzsébet királynétól nyert 
javadalmazása a diósgyőri 
pálos kolostornak . . . .  58

Erzsébet királyné, Albert
király neje.................. 11, 12

Észtéi Győző tanár könyv
tára és természet-gyüjte- 
teménye Kassán . . . .  259



424 NÉV- É8 TÁRGYMUTATÓ.

Estei Ipoly herczeg bibor-
nok h a m v a i ...................  17

Eszény remete sz. Pál rendi
t á r s h á z ..................... 62, 63

Esztemér János hagyomá
nya ...................................... 332

Eszterházy Ágnes, Forgács
Simon n e j e ....................... 143

Eszterházy herczeg család 
birtokába került a gomba
szögi pálos kolostor . . 121

Eszterházy család gyön
gyösi b irto k o s..................  65

Eszterházy Károly egri püs
pök ................... 17, 27, 38

Eszterházy Miklós bereg
szászi b irtokos................... 372

Eszterházy Miklós ajándékai 
az ungv. jezsuiták részére 403

Eur (jelenleg Nehre vagy 
Sztraska) helység a lech- 
niczi karthausiak tulaj
dona .................................. 198

F.
Faber Imre adományozása. 63 
Fábián deák háza Pesten . 5
Fájdalmas Boldogasszonyról 

nevezett kápolna Sajó-
L ádon............................... 82

Fajgenputz György az eperj.
fő-templom jótevője 282, 287 

Fajza (Heves) falu . . . .  70
Fajzat puszta a jezsuitáknak 

adományoztatott . . 72, 73
Falasfalviak (balistarii és 

falistarii), máskép Schü- 
tzendorfiak és a lethoni 
karthusiak . . . .  207, 208 

Falkenstein helységalethoni 
karthusiaknak hagyomá-
nyozta to tt........................... 208

Fáncsy Borbála Balassa 
Zsigmond özvegye és a
diósgyőri v á r ................ 58

Faragó András egervárosi
b í ró ..................................  19

Farkas Péternek Nagybá
nya adományoztatott . . 358 

Farkasfalva, lásd : Fran- 
kenaw.

Farkassy Illés szepesvári vár
nagy hagyományozása. . 208

F a rn o s -V id .......................  32
Fáy család Gágy helység 

birtokosa...........................290

Fáy Lászlónak a diósgyőri
uradalom adatott át. . . 58

Féja János liszai birtoka . 171 
Féja János hunfalvi prépost 183 
Fejérem (Békés) birtok . . 7
Fejérpatak a rózsahegyi tem

plom fiókegyliáza. . . . 235 
Fekessy Borbála a sárospa

taki jezsuitáknak szántó
földet hagyományozott . 317 

Fekete Ferencz egy parlag 
telket a szatmári jezsui
táknak adott el............... 351

Fel-Garadna, máskép Petri 
helység a szepesi kápta
lannak ítéltetett át 159, 160 

Felkes János szőllője . . . 199 
Fel-némethi völgyben léte- 

zett benczés apátság . . 24
Fel-Némethi felöl Eger mel

let létezett pálosok zár
dája ............................. 31, 32

Fels Lénárd Ferdinand ki
rály hadvezére................329

Felső-Bánya városnak bir
tokai és szabadalmai . . 361 

Felsőbánya városnak bánya
művelése és viszonyai 358, 359 

Felsőbánya város viszon
tagságai . . . 356, 357, 358 

Felsőbánya város egyházi 
épületeivel . . . .  355—369 

Felsőbánya város lakosai 
valamennyi aknáikat a 
a királyi kincstárnak en
gedik á t ......................   . 359

Felsőbánya Nagyboldogasz- 
szonynak szentelt plébánia
temploma javadalmazásai 367 

Felsőbányái jezsuita tem
plom fölépítése és java
dalmazása ....................... 369

Felsőbányái jezsuiták bir
tokai .................................. 368

Felsőbánya lakosai szőllő-
m ü v e lé se ...........................361

Felsőbányái templom és 
ennek Hunyady János 
által ajándékozott arany- 
és ezüst-bányái haszon
bére .................................. 362

Felsőbányán szerveztetett 
jezsuita hitküldér - állo
más (missió).......................367

Felső-Fernezéíy helység N.- 
Bánya városnak birtoka 360 

Felső-Gágy, benczés apát
ság ......................................290
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Felsö-Győr helységben a pá
losoknak volt fiókállomá
suk . . ..........................

Felső-Kassa Samphleben és 
Óbb nevezetű lakosai
nak adományoztatott . . 

Felsö-Metzenseif jászói hely
ség ..................................

Felső-Mislye, az A.-Mislyén 
létezett prémontréi pré-
postság birtoka...............

Felsö-Óvár helység a szép 
laki apátság birtoka . . 

Felsö-Eépás birtokrész a sze
pesi káptalannak adatott el 

Felső-Torony helység fele 
a sárospataki Klára-apá-
czák b irtoka............... .

Felső-Tornya helységben lé
tezett pálosrendi remeték 

Felső-Újfalu N. Bánya vá
ros és a sz. István tem- 
lom birtoka . . . .  360, 

Felső-Vólya helység a bán
faiaknak adományoztatott 

Felső-Halastó a dédesi pálos 
kolostor birtoka . . . .  

Fenessy egri püspök és a sz. 
Erzsébet templom Kas
sán ..................................

Fenessy György egri püs
pök ...........................21,

Fenessy György egri püs
pök, mint jászói prépost 

Fénezaru, a philisteusok lak
helye .......................77,

Fény helység a Károlyi csa
ládnak adományoztatott 

Ferdinand és Zápolya Já 
nos közti háború . . 12, 

Ferencz, darnói prémontréi
p ré p o s t ...........................

Fernezély (Felső-) N.-Bánya 
városnak birtoka . . . .  

Fegyes István sz. Simoni 
plebánus hagyományo-
mányozása................... ...

Fischer András wittenbergi
h ittudós...........................

Fischer István első szat
mári püspök ...................

Flandriái gyarmatosok Kas
sán ..................................

Fiuk (máskép) Draveczky 
Gáspár és György . . . 

Fogarassy István a sárospa
taki jezsuitáknak egy tel
két adta el.......................

Foglár György egri kano
nok adományai . . .  35, 36

Foglár György egri kano
nok mint tapolczai apát 107 

Foglár György egri kano
nok alapított jogi intéze
tet Egerben . . . 26, 35, 36

Fok nevű p a t a k ...............  83
Fokiár Jánosra bízatott 

Kassa város pénzverése . 249
Folthi Gergely...................  33
For-Contrastinak nevezett 

egri püspöki nyárilak. . 27
Forgách Imrének neje volt 

Perényi Erzsébet . . . .  392 
Forgách Simon neje Eszter- 

házy Ágnes grófnő mal
ma Losonczon................143

Forgách Simon királyi fő-
pinczemester.................... 69

Forgách Zsigmond és e csa
lád rimaszombati birto
kos ...........................144, 146

Forgách Zsigmondnak aján- 
dékoztatott Beregszász . 373

Forró, most mezőváros, bir
tokába Serédy Gáspár
b e ik ta tta to tt................... 249

Föley Pál pleb. az orgonát 
a sárospataki jezsuitáknak 
adta á t ...........................316

Franczia gyarmat Egerben 18 
Franitics, lásd: Virág.
Frank Mihály fia László, a 

schavniki apátság kor
mányzója, a lethoni kart- 
hausiak jótevője . . . .  209 

Frankenau (Farkasfalva) 
falu, udvarhely, a lethoni 
kolostornak birtoka 209, 210 

Frankóvá, lásd : Alsó- és 
Nagy-Frankova.

Freundlich Mátyás adomá
nyozása ...................  101, 102

Frich János neje Potentiana, 
Szepessy György leánya 160 

Fügyinemesek, a pálosok sz. 
Jeromos kolostorának épí
tői Kaplonyban................... 384

Fülek vár s mezőváros sz. 
Ferenczrendi kolostorával

118, 119
Fülöp firmái püspök . . .  76
Fülöp és Jakab apostolokról 

czimzett eszényi pálos 
monostor . .................... 62

61

246

135

303

319

160

313

337

361

272

55

253

35

136

78

385

13

278

360

101

110

346

245

180

317
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G.
Gabar népség.......................
Gady László és Jászóvár . 
Gágj (Felső-) benczés apát

ság ..................................
Galgóczy János, rozsnyói

püspök..............................
Galvács puszta, a szendrői 

jezsuiták birtoka . . . .  
G mfalva (Ganócz) helység

e la d á s a ...........................
Ganócz helység a lechniczi 

karthausiak birtoka . . . 
Ganócz helységben a lethoni 

karthausiak birtoka. . . 
Ganthal Miklós és leánya . 
Garadna helység birtoká

ba Serédy Gáspár beik-
tattatott ...........................

Garány várkastély s helység, 
Bodzás-Ujfaluval együtt a 
terebesi pálosok birtoka . 

Garay család és a mézesmáli 
Barát- és Hétszőllők . . 

Garbócz helység a széplaki
apátság birtoka...............

Gargovi gróf fiai Miklós s 
György, a stolai benczés 
monostornak máté falvai 
birtokaikat adományozták 

Gecsei Márt. a széplaki apát
ság javaiba iktattatott be 

II. Gejza király és a szász 
gyarmat Szép ességben. . 

Gelmeth, az egri káptalan jó
szága ..............................

Gepidák, Kassa város kör
nyéki n é p .......................

Gercsei Ferencz, sztropkói
báró..................................

Geréb László, erdélyi piisp , 
által a szatmáriak ellen ti- 
zedmegtagadás miatt ren
delt kiközösítés...............

Gerény falu Unghvár mel
lett ..................................

Gerényi szolid az unghvári 
jezsuitáknak adatott . . 

Gergelaka helység fele Eper
jes város birtoka . . . .  

Gergelakán az eperjesi sze- 
gényápolda birtokrésze . 

Gergely, milkói püspök . . 
Gerhard, a daróczi sz. Antal 

keresztesek parancsnoka.

Gerley nemesek................... 7
Gerseni More István háza, 

a szendrői jezsuitáknak 
átadatni rendeltetett . . 104 

Gerster Károly építész Eger
ben . ..............................  17

Gertrud, meggyilkoltatott 
királyné, testének egy ré
sze a leleszi templomban 297 

Gervás telek, 1.: Vetésy Pál. 
Geszt-Gerjen, az eszényi pá

losok jó s z á g a ................ 63
Gilch Mátyás, Luther hithir

dető .................................. 110
Giród-Tóthfalu majorsága a 

nagybányai szegényápol- 
dának hagyományoztatott 363 

Giskra cseh zsoldosai hatal
mába került Szepesvár . 155 

Giskra cseh vezér és Hu- 
nyady János közt vívott
losonczi c s a t a ............... 143

Giskra János a husziták ve
zére ...........................11, 12

Giskra JánosRozsnyót elfog
lalván, itt várat építtetett 109 

Giskra János Felső-Magyar- 
ország főkapitányának ne
veztetett ...............................247

Giskrának kastélya Rima-
Szombaton ......................   144

Gnezda helység Podolinnali 
összeköttetése és külön
kormányzása.......................228

Gn 'zda, Lubló és Podolin 
kiválts, mezővárosok bír
tokosai..................................230

Gobis Mihály deák, a jászói 
egyház jegyzőjének ár
mánya .................................. 137

Godolyás földje az unghvári
pálosok birtoka................... 398

Golop helység a tokaji pálo
sok b i r to k a .......................332

Gomba Pál özvegye. . . .  71
Gombaszög, és I. Pál remete 

szerzetesei társháza . . .  119 
Gombos Ferencz, unghvári

v á rn ag y .............................. 404
Göcze István özvegye, Vá- 

rady Fruzina kassai háza 
a jezsuitáknak adatott el 264 

Gödön malom a terebesi pá
losok b irtoka.......................327

Gölnitz mezőváros története
122-126

Gölnitz mezőváros szaba
dalmai és kiváltságai 122, 123

75
135

290

112

103

202

199

210
5

249

327

405

319

243

320

157

5

245

136

342

398

402

279

283
191

179
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Gölnicz várnak ura Záp >Iya
János l e t t .......................156

Gölniczben létezett sz. Do
monkos-rendi szerzetesek

125—126
Göncz mezőváros a Thurzó 

családnak Ítéltetett át. . 160 
Göncz s Gönez-Ruszka'pusz- 

ta kolostorok javai eladat
tak ......................................293

Göncz-ruszkai pálos kolos
tor fekvő birtokai és ki ·
v á ltsá g a i...............  292, 293

Göncz-ruszkai pálosoknak 
több malmok adományoz
ta tok  .................................. 293

Göncz- és Göncz-Ruszkán 
létezett I. remete sz. Pál 
szerzetesei társháza . . .  291 

Gönczi pálos szerzeteseknek 
malomállithatási engedély, 
ésa szőllőtöl járó hegyvám 
fizetéstől mentesítés adatik 291 

Gönczi pálosoknak a Telki
bányán alapittatott sz. 
Katalin temploma ajándé- 
koztatott Csécses pusztá
val s szöllővel együtt. . 291 

Gönyöi lakók a kassai pap
nevelde zsellérei . . . .  260 

Görgey Borbála háza s kert
je L ő csén ...........................223

Görög, máskép jerei Rácz 
István szamari házát a je
zsuitáknak adományozza 350 

Görömböly helység a tapol- 
czai apátság birtoka . . 105 

Görömbölyön két telek a 
szendrői jezsuitáknak ha- 
gyományoztatott . . . .  103 

Granich, lásd : Grönitz. 
Grassalkovics Antal g óf

gyöngyösi háza................ 72
Grassalkovics Antal gróf 

Kompolt monostor romjá
hoz kápolnát csatolt . . 81

Grassalkovics Antalra szál
lott Szerencs uradalom . 324 

Grassalkovics család Gyön
gyösön birtokos...............  67

Grasz Erhard adománya
253, 256, 257, 267 

Grochoh Mária olaszi szőlle- 
jét a s.-pataki sz. három
ság szerzeteseknek ha
gyományozta . . . .  315 

Grodéczi Menyhért kinozta- 
tása s meggyilkoltatása . 263

Gromer Elek kanonok . . .  115 
Grönicz (Hranovicza) mező

város, a schavniki apát
sághoz tartozott. . . 34, 239 

Gublin, lásd: Tydor.
Gunges Chobánka család

b i r to k a ........................... 64
Guretay János és neje, N így 

Anna, unghvári háza . . 397 
Gut) keled nemzetségi Já 

nos, Péter és Benedeknek 
adományoztatott Nagy-
Károly helység................335

Guthy Gergely az unghvári 
pálosoknak okozott kár
térítésre és jószágvesz
tésre ítéltetett . . . . .  401 

Gyalay István telkei Szi
geten ...................................389

Gyarmaty Mihály a nagybá
nyai jezsuitáknak geszte
nyését adta e l ................... 366

Gyepes az eszé lyi pálosok
birtoka............................... 63

Gyertyámosi cziszterczita 
apátság Szepességben 238, 239 

Gyöngyös mezőváros törté
nete ................................63—73

Gyöngyös mezőváros szent
é p ü le te i ........................66—73

Gyöngyös mezőváros orszá
gos vásártarthatási joga
és pecsétje.......................  66

Gyöngyös mezőváros lako
sainak szabadalmai . . .  65

Gyöngyös mezőváros több 
családnak adományozta-
tik ..............................65, 66

Gyöngyösön két ház, mé
szárszék, malom és más 
birtokai a jezsuitáknak 71, 72

Gyöngyösön létezett Jézus
társasági társoda . . . .  69

György rácz fejedelemnek 
a tokaji vár adományozta
tott ........................... 328, 357

Györke, lásd: Gyurkfalva. 
Gyulaffy Sámuelnek gyön

gyösi birtokjog hagyomá-
nyozta to tt.......................  65

Gyulai Ferenczre Unghvár 
és uradalom íratott át 396, 397 

Gyulay Ferencz a szatmári 
jezsuitáknak földjei egy
részét adta e l ................... 353

Gyurkfalva (Györke?) mel- 
lettalethonikolostorraalma 209 

Gyümölcsoltó boldogasz-
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szonynak szentelt tokaji 
pálosok zárdája . . . .

Gyümölcsoltó boldogasszony 
oltára a rózsahegyi temp
lomban ..............................

H.
Habardi László leleszi pré

post ..................................
Haghy Menyhértnek a diós

győri pálos kolostor bérbe
a d a to t t ...........................

Hagymásy kapitány a kath. 
lelkészeket hallatlan kín
zással sanyargatta . . . 

Hagymássy Kristófra Huszt
vár íratott á t ...............

Hajdú János ,.......................
Halabóczy Éva, Erdödy 

Samu neje, a nagybányai 
jezsuitáknak rétjét adta el 

Halász Chobánka család
b i r to k a ...........................

Halászi m alom ...................
Haligovcze puszta . . . .  
Haller családra szállott diós

győri uradalom . . . .  
Haller család Gyöngyösön

birtokos...........................
Haller Samu-féle háztelek 

a szatmári jezsuitáknak
ajándékoztatok................

Hallerféle birtok Miskolczon 
Ham János szatmári püspök 

alapításai Szatmári . . . 
Hambo, máskép Henseres

János ...............................
Hamburg falu a lethoni ko

lostornak adatott . . . .  
Hámi Akácz nicomédiai 

püspök hamvai . . . .  
Háncsok Pál neje Katalin 
Handler György egri ka

nonok sző lle je ................
Hangonyban létezett remete 

sz.Pál szerzetesei társháza 
126,

Hangonyi Lázár és íia Do
monkos Hangonyon pálos 
kolostort alapítottak . . 

Hanusfalva helység Horváth 
Györgynek eladatott . . 

Hanusfalvai birtokrész . . 
Harkály helység (Zemplén) 

a diósgyőri pálosok bir
toka ...............................

I Harkay Menyhért helysége
B osos............................ . 401

Háromhegyi pálosok kolos
tora ..........................127, 128

Harsány puszta (Borsod) . 25
Hárskúti (mellei fontis) 

cziszterczita apátság . . 128 
Hasznosi Domonkos Nándor 95
Hatvani kapu és külváros

Egerben....................  11
Havar János kassai könyv-

nyomdász ...........................267
Havka a lechniczi remeték

b ir to k a .......................201
Haymuth helység a szepesi 

prépostnak adományozta
tok ..............................  . 159

Hédervári László egri püsp.
9, 12

Hedvig, a tessini herczeg 
özvegye, és fiai a pré
post választási jogot 
Horváth prépostnak' visz-
szaadták...................... 161

Hedvig tessini herczegnö, 
Zápolya János özvegye és 
fiai Krisztus sz. teste ká
polnáját alapították 161, 169 

Hedvig herczegnö bőkezű
sége a lethoni karthausiak
i r á n t ......................... 212 213

Heicze falu tAbauj) . . .  26
Héicze helység a kassai pap

nevelde birtoka . . . .  260 
Hejczén egy szőllő a gönczi 

pálosok birtoka. . . . .  293 
Hejő (Borsod) puszta . . .  8
Helias gróf Jordán fiának 

adományoztatok Barócz
h e ly s é g .......................... 178

Helmecz mezővárost a Paló- 
czyak és Thurzók birto
kolták .............................. 298

Helmecz (Király-) a leleszi 
prépostság birtoka . 298, 301 

Henczko (Gömör) helység 
a rozsnyói jezsuiták bir
toka ...................................116

Hencz nannáldozár a szepesi 
sz. Ágoston remete rend 
perjelsége alapítója . . .  167 

Henkel gróf székhelye
C sütörtökhely................... 177

Henrik a lengyelországi 
miechovi monostor pré
postja .................................. 194

Henrik szepesi prépost a le
thoni kolostornak Janus

332

235

300

60

393

380
72

367

64
70

199

58

65

352
9J

354

278

208

17
71

36

127

126

195
210

59
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(Janócz) falu tizedét ado
mányozta .......................

Henrik podolini ügyvéd 
érdemei Podoliu város 
nagyobbitásában . . . . 

Henseres János, lásdHambo. 
Henzelőczy Ilona, Bánóczy 

András hitvese, az unghv. 
jezsuitáknak N.-Kemen- 
czén és Brezovkán volt 
birtokrészét adja . . . . 

Herberstein Felieián N.- és 
F.-Bányán házat bírt kert
tel, majorsággal és ércz-
verdével...........................

Heberstein János Gottfried 
gróf a Rózsahegy melletti 
templariusok főnöke . . 

Herfort gróf unokaöcsosei 
Herincsi birtokrész, Péter, 

huszti áldozárnak ju
tott ..................................

209

227

405

359

236
246

381
Herkal Jakab 500 forint

adom ánya...............
Hemád-Némethi helység 

Battó M hályra Íratott át 
Hertelin eperjesi város

gazda ..............................
Hervaltó helység Bártfa vá

ros b i r t o k a ................... 273
Héthársi (de Septem liliis)

Péter eperjesi plebánus . 
Heves-Iván puszta . . . .  
Heymuth helység a szepesi 

prépostnak M átyásnak 
adományoztatott . . . .  

Hilbrand gröniczi fegyver
gyártó ...................  239,

Iliid építész terve szei int 
építtetett az uj egri bazilika 

Hinko Gáspár s Henrik . . 
Hirschner Tóbiás a felsőbá

nyái jezsuitáknak házát és 
kertét adományozta . . 

Hodos helységbe Báthory 
György iktattatott be . .

Holló Zsigmond . . . . .  
Hollós Jánosnak, I. Mátyás 

király fiának, adományoz
tatott a munkácsi uradalom 

Homok helység a némethiek 
(Szatmár-) birtoka . . . 

Homonna mezővárosba, ké
sőbb Unghvárra telepítte
tett jézustárs. atyák 402, 

Homonnay család gyöngyösi 
temetőhelyét a jezsuiták
nak á tad ja .......................

406

330

282

282
7

206

240

28
213

368

377
7

371

342

403

73

Homonoay Ferencz Mocsár 
helységet az unghv. pálo
soknak ajándékozta . . . 400 

Homonnay János Szendrőn 
a ferenczrendi társház 
birtokába beigtattatott 100, 101 

Homonnay Krisztina, Fe
rencz és István Bartha 
helységet az unghvári pá
losoknak ajándékozták . 399 

Horánszky család Kaplony 
helységben birtokrészes . 383 

Hornig Miksa, jánosi ben-
czés a p á t ....................... 130

Hornung János rétje Lő
csén ...................................... 224

Horváth Ádám háza Ungh-
v á ro tt ............................397

Horváth-Szabó András a n - 
bányai jezsuitáknak házát
adta el........................... 366

Horváth Ferencz a szatmári 
jezsuitáknak szőllőt ado
mányoz .............................. 350

Horváth Gáspárnak adomá
nyoztatott Torna vár . . 249

Horváth György özvegye Eőr 
helységbeni részétazungh
vári pálosoknak adomá
nyozta...............  . . . . 399

Horváth (Palocsai-) György
nek eladattakjLandek pré- 
postság helységei 195, 203

Horváth György jászóvári
prépost hűtlensége . . .  135 

Horváth György javadalma
zása ..................................  93

Horváth György bezeki és
ekeházi birtoka...............  83

Horváth János szepesi pré
post ...................................... 161

Horváth János özvegye, Po-
lyankay A n n a ................... 157

Horváth-Mladosovics István
j a v a i ...................................135

Horváth-'.issevith László . 180 
Horváth Márk, Szigetvár ka

pitánya ...............................389
Horváth Mihály alapítványa 39 
Horváthi helységben egy 

udvarhely a regéczi pálo
sok birtoka...........................306

Hosszutóty László, szepesi 
prépost. . . . 161, 169, 170 

Iíradiszko a lőcsei jezsuiták
b i r to k a ...............................221

Granostay János a szatmári 
j ezsuitáknak szőllejét adta 353
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Hranovicza, lásd : Grönicz. 
Hrapkó (Sáros) helység a 

bártfaiaknak adományoz-
tatott ..............................

Hrapkó asz. Ágoston remete 
rend perjelsége . . . .

Hrapkó helység Bothos és 
Sirokai családnak adomá-
nyo z ta to tt.......................

Hrapkói pálosok a budai uj 
pálos kolostorban helyet
kaptak...............................

Hrapkó egy birtokrészébe 
Joannelli József igtatta-
tott b e ...........................

Hrboltovi sz. Katalin fiók
egyháza ...........................

Hundorf vagy Hundsdorf, 
lásd: Hunfalva.

Hunfalva Késmark vára és 
uradalma járulékai közé
tartozó...............................

Hunfalvai jeruzsálemi sz. sir 
kanonokjai káptalana 181- 

Hunfalvának birtokosai 181, 
Hunyady János és Giskra 

cseh vezér közt Losoncz
ostrom lása.............. 12,

Hunyady Jánosnak enged
tetett át Tokaj vára . . 

Hunyady Jánosnak N.- és 
Felső-Bánya kir. haszon
bére adományoztatott 357, 

Husziták pusztításai Kés-
maikon ................... 185,

Husziták rablásai és gyilko
lásai a lechniczi kolostorban 

Huszt korona-mezőváros és 
egyházi épületei . . 378- 

Huszt vár és város Mária 
királynénak, II. Lajos ne
jének birtoka...................

Huszt vár elfoglalása és Bé
kés Gáspárnak és Hagy- 
n ásy Kri-tófnak adomá
nyozása ...........................

Huszt mezőváros kiváltságai 
és szabadalmai . . 378, 

Huszt mezővárosi háza a Re
mete helységben létezett
pálosoknak.......................

Huszt több család birto
kába és II. Rákóczy Fe- 
rencz hatalmába keiült . 

Huszti sz. domonkosrendi
apáczák ...........................

Huszti sz. Erzsébet plébánia
templom ...........................

Huszti sz. Ilona, sz. Mihály 
és sz. Anna templomok . 382

I. J.
Jaekel Gordian perjel ha

gyománya .......................... 41
Jakab szepesi prépost, mint

ottani p ü s p ö k ................... 165
Jakabfalvy zárdafőnök . . 31
Jakiin báró hunfalvi bir

tokos ...............  . . .  182
Jákó és fia Endre Kaplon 

családiak iszonyú vét
sége ..................................383

Jakusics Anna, lásd: Dru- 
geth György.

Jakusics Imre alapítványa 171 
Jakusith Anna adománya 406
Jakusith Judith a sz. Klára 

apáczák főnöknője . . . 314
Jamnika a lőcsei jezsuiták

birtokrésze.................... 221
Jankafalvi István a sárospa

taki jezsuitáknak telkét
adta e l ........................ 317

Janó, a mislyei prépostság
birtoka ...................  303, 304

Janócz falunak tizede a le- 
thoni kolostornak adomá-
nyozta to tt......................  209

János jászói prépost . . . 134
János poroszlói apát . . .  98
János schavniki apát . . . 239 
Jánosfalva, lásd: Hanus- 

falva.
Jánosi Benedek rendi apát

ság ...................................... 129
Jánosy Mihály rimaszom

bati birtokos................ 145
Jánosy István birtoka - . 6
Jászberény mezőváros tör

ténete ............................. 74—81
Jászberényi Nagyboldogasz- 

szony emlékezetére szen
telt plébániatemplom . 79

Jász nép szabadalmai és ki
váltságai ......................77, 78

Jászói prémontrei kanonok
rendi prépostság . . 130—141 

Jászó-Mindszent helység . 136 
Jászóiaknak bányaművelése 134 
Jászói prémontrei társház, 

lakosainak kötelességei és
ta r to z á sa i....................132

Jászói prépostság jobbá
gyai, kiváltságai és ked
vezményei . . 131, 132, 134

272

294

294

295

295

236

181

-183
182

143

328

362

186

201

-382

379

380

379

387

181

388

381
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Jászói prépostsági nagy te
rület Gölnicz és Szomol- 
nok városnak adatott 131, 

Jászói prépostsággal egyes- 
slttetett a leleszi prépostság 

Jászói társház alattvalóinak 
garázdálkodásai és a pré
postság várrá alakittatása 

133,
Jászói prépostság véd- és

kegyúri joga ...............
Jászok és kunok nemzet

sége ...........................74,
Jászóra vándorolt egri káp

talan ..............................
Jászóujfalu (Novácson) sz. 

Anna tiszteletére kije
löltetett . . . . . . . . .

Jászóvár Gady Lászlónak 
csere utján átadatott . . 

Jászóvári prépostságnak
nyilvános levéltára s hi
teles helyi joga . . 131, 

Jasztraliczky János a nagy
bányai jezsuitáknak szöl- 
lejét engedte át . . .  . 

Jenei-ltácz, lásd: Görög. 
Jenke puszta a diósgyőri pá

losok b i r t o k a ...............
Jenke puszta a tapolczai apát

ság b i r to k a ...................
Jenyes (Jenke) föld a dédesi 

pálos kolostor birtoka 
Jeszte helység a szendrői je

zsuitáknak hagyományoz-
tatott . . . .  ...............

Jeszte föld a jászói prépost
ság b i r to k a ...................

Jezsuiták társodája Eger
ben ..................................

Jezsuitáknak Homonnáról 
Unghvárra áthelyeztetése 

Jézus (a kertben imádkozó) 
testvérülete Eperjesen 

Jézus szentséges nevéről 
czimzett jászberényi sz. 
ferenczrendi zárda . . . 

Jézus (szenvedő) kápolnája
Gyöngyösön...................

Jézus társaságának szék
háza Szepesen ...............

Jézus társasága székháza
Nagybányán...................

Jézus társasági székház
Pozsonyban...................

Jézus társasága székháza 
K a s s á n ...........................

Jézus társasága társodája
Gyöngyösön...................  69

Jézus társasága társodája
L ő c s é n ...............................221

Jézus társasága Rozsnyóra
te lep íte ttése ....................... 110

Jézus társasága Szatmárott
349-354

Jézus társasági társoda 
Unghvárott . . . .  402—409 

Igái Fábián mester ferencz
rendi tartományi főnök 80 

Iglay János háza a sárospa
taki jezsuitáknak tulaj
dona l e t t .......................317

Jislócz a leleszi prépostság
b i r to k a ...............................298

Illanchy János gyöngyösi 
p le b á n u s .......................  66

Illésfalvi udvartelke . . . 262 
Illésházy Miklósnak Sze

rencs uradalom 3 negyed
része adatott át . . . .  324 

Illésházy István és örökö
seinek adományoztatott
Rózsahegy...........................232

Illésházy István gróf a ró
zsahegyi főtemplom ala
pítója ...................................235

Ilona, Rácz Demeter özve
gye, a tokaji pálosoknak 
adta át mézes-máli szöl-
l e j é t .......................  331, 332

Ilsvai Euszták kir. udvar-
b iró .......................................135

Imre Pál fia a kompolt-szirá- 
ki várnagynak fia, a sári 
apátságnak kegy ura. . . 99

Imre váradi püspök és sz.
László király ereklyéi. . 297 

Imreffy Jánosra Liszka hely
ség íratott á t ........................159

Imrei Pál liszka-olaszi bir
toka ...................................... 171

Joannelli József egy hrapkói 
birtokrészbe beigtattatott 295 

Jób pécsi püspök a pásztói 
egyház kegyura . . . .  95

Jodok, az eperjesi kármel- 
hegyi szerzetesek perjele 285 

Jolsva mezőváros a kassai 
jezsuiták birtoka . . . .  262

Jonhot c s a lá d ...................  6
Jordán szepesi gróf által 

Lethonban a karthausi 
kolostor építésére hely 
adományoztatott . . . .  207 

Jósa Mihály szőllője . . . 265

132

301

136

131

75

7

135

135

137

367

59

105

55

103

130

34

403

289

80

67

168

364

115

258
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Józseffalva névre változta- 
tatott Sárospatak déli
r é s z e .............................. 312

Ipoly estei herczeg-bibor- 
nok, egri püspök . . . .  12

Ipolyi, a sárosi sz. Jakab 
plébániatemplom plebá- 
n u s a .............................. 308

Ipolyi Stummer Arnold 
beszterczebányai püspök 43 

Irgalmas barátok kórodája 
Szepesvárallyán . . . .  173 

Irgalmas barátok társháza 
Szatmárit . . . .  347, 354

Irgalmas szerzet társháza
Egerben........................... 41

Irgalmasság anyja testvére
iét B á r t f á n ................... 274

Irsay Jánosnak a huszti ud
varhely adományoztatott 380 

Izabella, Zápolya János öz
vegye, számára a szeren
csi apátság elfoglaltatott 323 

Ismáeliták, .lásd: Szaraczén. 
István az Akus nemzetség

ből származott Eruc bán
f i a ............................. 87, 91

II. István király neje Ju
dit, Boleszló lengyel ki
rály le á n y a ....................... 157

István, István király neje 
főlovászmestere . . . .  95

István nádor borsodi gróf 
a sz. Pál remete Diósgyőr 
melletti szerzetes társ
ház alapitója. . . . . .  58

Judit, Boleszló lengyel ki
rály le á n y a ........................157

Ivánka várába menekülése
IV. Béla királynak . . . 246 

Ivók István a sárospataki je
zsuitáknak szőllőt enge
dett á t...................................317

Izabella, néhai nápolyi és 
siciliai királyné . . . .  387 

Izsa és Apsa helységek 
Huszthoz tartoztak . . . 379

K.
Kádár I s t v á n ...................  7
Kajata birtok az eperjesi 

szegényápoldának adomá- 
nyozotatott . . . .  283, 288 

Kajata helység az eperjesi 
jezsuitáknak birtokába 
k e rü lt ..............................  288

Kajata helység Eperjes vá
ros birtoka . . . .  279, 288 

Kakas mester Rikolf gróf
f i a .......................................296

Kakas mester, a Berzeviczi
nem zetség b ő l................... 155

Kakk.agoinbaszögi pálosok
b i r to k a .............................. 120

Kakuk Mihály kassai bíró 33
Kállay Mária, Réthy György, 

utóbb Fajgenputz János 
özvegye, az unghvári je
zsuitáknak szőllejét ado
mányozza .......................406

Kálmán herczeg, II. An
drás király fia, a schavni- 
ki apátság alapitója . . 239 

Kálmán, Gácsország kirá
lya és Szepesföld her-
c z e g e .............................. 184

Kálmán János,az egri kápta
lan dékánja, szölleje . . 36

Kálmán halicsi vezér, IV. 
Béla öescse, a leégett 
jászói prépostsági monos
tor fölépítője................... 130

Kalmanczay Sámuel egri 
kanonok, unghvári házát 
és gerényi szőllejét adta
a jezsuitáknak................... 403

Kálnásy Ferencznek birto
ka ...................................... 337

Kamaldoli rendnek átadatott 
a leehniczi karthausi ko
lostor .................................. 203

Kanizsa György birtoka . 6
Kankó, máskép Ugocsa vár

391, 392
Kanyár, a leleszi prépostság

b i r to k a ...............................298
Kapísztrán János, mint 

egri hitszónok . . . . .  9
Kapisztrán János holttesté

nek a n.-szőllősi társházba 
szállítása és mély kútba
d o b á s a ...............................393

Kaplon Illés és Péter telke 383 
Kaplony családra, melyből 

a Károlyiak származnak, 
szállott N.-Károly helység 385

Kaplon helység egyházi épü
leteivel ................... 382—384

Kaplony helység a Károlyi 
családnak birtoka . . . 385 

Kápolna, diósgyőri uradalmi
h e ly sé g ........................... 57

Kápolna (Göncz), a gomba
szögi pálosok birtokrésze 120
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Kápolna, egri prépostsági falu 4 
Kapos mezőváros a pálosok 

részére Ítéltetett . . . .  116 
Kapos (Nagy- és Kis ) a le

leszi prépostság birtoka . 298 
Kaprára, császári tábornok 247 
Káptalan-ház Egerben . . 10
Kapuc/.inusok zárdája To

kajon .............................. 33 i
Karácsond (Heves) helység 

a sári apátsághoz tartozik 99 
Karácsonymezöi Miklós sze

pesi kanonok a sz. András 
kápolna alapítója . . . .  162 

Karmelhegyi szerzetesek
E p erjesen .................... 281

Káros, helységirész,agönczi
pálosok birtoka............ 292

Károly-ktilváros Egerben . 11
Károly helység a Károlyi 

családnak adornányozta-
t o t t ............................... 385

Károlyi Anna, Szapáry öz
vegye, háza . *. . . . . 264

Károlyi Anna grófnő pénz
beli adom ánya.............266

Károlyi Antal gróf a kegyes
rendiek számára a kala- 
santi sz. József templom 
alapját vetette meg Nagy- 
K árolyban.................... 386

Károlyi Ferencz gróf a szat
mári jezsuitáknak két 
malmot és rétet adott . . 353 

Károlyi László bormérése
Szatmárott . . . . . . .  345

Károlyi László parlag tel
két a szatmári jezsuiták
nak adta e l .......................351

Károlyi Lászlónak adott ki
váltságok ...........................385

Károlyi László, András és 
Jakab mint a Kaplon csa
lád ivadékai....................... 383

Károlyi László Kaplony 
helységet Sándor fia és 
négy leánya közt elosztja 393 

Károlyi Mihály birtokrésze
Szatmárott...........................345

Károlyi Sándor gróf a ke
gyesrendi atyákat hivatta 
Nagy-Károlyra................... 386

Károlyi Sándor és neje, Bar- 
kóczy Krisztina, a kaplo- 
nyi ferenczrendi szerzete
sek kolostorának tij ala
pítói ...............................383

Károlyi család hivta meg a
KUPP, V’.GYH. INTÉZ. — II.

Jézus - társaságot Nagy-
K á ro ly ra ........................ 349

Károlyi családnak helysé
gek adományoztalak . . 385 

Károlyi helység, lásd: N.- 
Károly.

Karthaisi remeterend ke
letkezése ...........................197

Kasó helység a terebesi pá
losok birtoka................... 327

Kassa városra a mislyei pré
postság és a széplaki 
apátság birtoka Íratott át 249 

Kassa város épületei, utczái 
és erődítményei . . 259, 251 

Kassa város kiváltságai és 
szabadalmai . . . 348, 249

Kassa város czimere . . . 251 
Kassa városban a sz. Erzsé

bet tiszteletére szentelt 
székesegyház és sz. Mi
hály temploma 252, 253, 254 

Kassa, sz. kir. város, egy
házi épületeivel. . . 245—270 

Ivassa városnak adományoz- 
tatott Radács helység
birtokrésze ................... 250

Ivassa város eiedete és első
lakosai...................  245, 246

Kassa város lakosainak ki
váltságai és szabadalmai 246 

Kassa város sajnos esemé
nyei...................................251

Kassa város pénzverési joga 249 
Kassa polgárainál elzálogo

sított Torna vár Horváth
Gáspárnak adományozta
tok ...................................249

Kassai akadémia alkotója, 
Kisdy Benedek egri püsp. 26

Kassai sz. ferenczrendi szer
zetesek társháza . . . .  256 

Kassai domonkosok birtokai 255 
Kassai jezsuitáknak házai 

és más fekvő birtokai
258, 259, 260, 261, 264

Kassai jezsuiták gyógyszer-
tára .................................. 268

Kassai könyvnyomda . . . 267 
Kassai sz. Orsolya apáczák 

kolostora és temploma. . 257 
Kassai papnevelde háza

U n g h v á ro tt .......................397
Kassai papnevelde szerve

zése ...................................... 260
Kassai uj püspökmegye ala

kítása ............................... 23
Kassán létezett szent Antal

28



434 n é v - é s  t á r o v m ü t á t ó .

keresztes rend kórháza 
és temploma , . . 178, 179

Kassán létező sz. Domonkos 
rendi kolostor és templom 254 

Kassán létezett számos szöl- 
lö és más telek az ottani 
jezsuiták birtokába kerül

264, 265
Kassán létező templomok és

káp rínák........................267
Kassára tört Batu khán. a 

mongolok vezére . . . .  246
Kassára áthelyeztetett az

egri káptalan..............  7
Kassáról II. Rákóczy Fe- 

rencz által száműzetnek
a jezsuiták.................... 262

Kassa-Ujfalu majorság. . . 258
Katapan, egri püspök, a le

leszi sz. kereszt templom 
alapitója........................297

Kátay Ferenczre íratott a 
mislyei prépostság. 303, 304 

Katzenwinkel, lásd: Macs
kaszög.

Kázmér, a cseh király fia . 12
Keczer család adományai a 

kassai jezsuiták számára
265, 266

Keczer család által fölsze
relt eperjesi minorita szer
zetes rendi kolostor. . . 286 

Keczer Sándornak a kassai
tápintézet számára hagyott
pénzbeli adománya . . .  261 

Keczer (Lipóczi) hunfalvi
birtokos................... ...  . 182

Keglevich Teréz, Drugetli 
Zsigmond özvegyének utó
dai által gróf Csáky csa
ládra szállott....................... 326

Kegyesrendi atyák Ujhelyre
telepítése.............................. 338

Kegyesrendi atyák társodá-
ja  Rózsahegyen................... 237

Kegyesrendi atyák működé
se és javadalmazása Szi
getben...................  390, 391

Kegyesrendiek temploma Po-
dolinban...........................227

Kegyesrendiek székháza és 
temploma N.-Károlyban . 386 

Kegyesrendiek társodája 
Szigeth mezővárosban . 388 

Kékedi malmai a göncz- 
ruszkai pálosoknak adat
tak á t ...............................293

Kelecsény helység az ungh-

vári pálosoknak adorná-
nyozta to tt....................... 400

Kelemesy Mihály eperjesi
tanácsos...........................279

Kemej puszta a gombaszögi
pálosok birtoka................... 120

Kemenczey István adomá
nya az unghvári jezsuiták
szám ára .............................. 405

Kémhegy (Schauberg, Mons ■
speculationis)....................... 215

i Kenderes-Sz.-Mária, az egri 
i püspök helysége . . . .  10

Kenderesy János, Huszt vár 
parancsnoka és a vár ká
polnája.................................. 379

Kendrey Gábor pénzbeli
ajándéka.............................. 262

Keon Balázs, Kassa város
a lk a p itá n y a ....................... 255

I Keresztély, Menhard helység 
! le lk é sz e ................................211
: Keresztes-Komlós, a szent sir 
I kanonokjai helysége . . 295 

Keresztethordó Krisztus ká
polna Késmárkon . . . .  191 

Kereszthegy, szaszár-bányai
érczakna.......................355

Keresztár mezőváros fele a 
i dédesi pálos kolostor bir-I toka............................ 55

Keresztár (Bars), majorság, 
a s.-ládi pálos szerzete
seknek adományoztatott . 82

Keresztúri Péter csabai ple-
b á n u s ......................   106

Kerethen,az cszényi pálosok
jó s z á g a ................... 63

i Keriatovich Tódor, ruthen 
vezér bírta Sátor-Allya-
U jhelyet...................... 335

Keriathovich Tivadar her- 
czegnek a munkácsi vár 
és uradalom adatott át . 371

Kéry-féle várkastély Rárón 171 
Késmark vár és város, előbb 

Zápolya Imrének, utóbb
Batthyány családnak ado
mányoztatott ....................... 186

Késmark várnak ura Zápo
lya János l e t t ................... 156

Késmark város bástyái és
k a p u i ...................................189

Késmárk vár és város bir
tokosai és szabadalmai

186, 187, 188 
Késmark, szab. kir. város, 

szent épületei. . . . 184—193
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Késmárk város viszontag
ságai ...................................190

Késmarki lakosok jogai és 
kiváltságai . . 184, 185, 18G 

Késmarki sz. Pál remete
szerzetesei..................192, 193

Késmárki Tökölyféle vár
kastély le írá sa ................... 189

Kesserits Pál a jezsuitáknak 
több szölltít adományozott 349 

Kétházy Pál, krasznahor-
kai v á rn a g y ....................... 149

Kezy György fia, Balázs 
deák, a beregi pálos re
metéknek adományozta 
N.-Muzsay helységet . . 376 

Kígyós helység a bereg 
szászi dömés szerzetesek
b i r to k a .............................. 374

II. Kilit egri püspök . 24, 29
II. Kilit egri püspök, a bél- 

háromkúti apátság ala
pítója ...........................44, 51

Királd helység a béli apát
ság b i r t o k a ...................  44

Királyd p u sz ta ...................  25
Királyfalvi Ferencz a felső

bányái szegényeknek és 
plébániának szöllejét adja 369 

Király-Helmecz a leleszi 
prépostság birtoka . 298, 301 

Kirchdorf, máskép Kirch- 
drauf, várallyai mezővá
ros és az ottani népnek 
kiváltságai . . . .152 , 153

Kis András özvegye, Erzsé
bet, ..................................  72

Kis János egri nagyprépost
adom ánya....................... 39

Kis István házát a szatmári
jezsuitáknak engedte át 352 

Kisasszony templom a bárt- 
fai főtemplom fiókja . . 274 

Kisasszony kápolnája Eger
ben ..................................  29

Kisasszony nevű gágyi ben- 
czés ap á tság ................... 290

Kisasszony (gz. Mária szü
letése) plébániatemplom 
Szepesvárallyán . . . .  172 

Kisasszony (Mária sziile- 
letése) plébániatemplom
Szerencsen ...................324

Kisasszonyról (Mária szüle
téséről) nevezett schav- 
niki apátság temploma . 238 

Kis-Bánya helység Felsőbá
nya város birtoka . . .  361

Kis-Bárcza (Borsod), a béli 
apátság birtoka . . . .  47

Kisbárczán a béli apátság
birtokrésze.......................  46

Kisberegi birtok az erdélyi 
fejedelemnek adatott ki 378

Kis-Cselej f a l u ...................  33
Kisdobrai tanya az ungh- 

vári jezsuitáknak hagyo-
mányoztatott....................... 406

Kis Dukány a béli apátság
b i r t o k a ...........................  45

Kisdy Benedek, egri püspök, 
a kassai akadémia alko
tója ................................... 26

Kisdy Benedek által Kassán 
alapittatott akadémia és 
annak védszentei . . . .  259

Kisenyedy Anna, Szabó 
Péter özvegye, a nagybá
nyai jezsuitáknak há
zát engedte á t ................... 366

Kis-Endre p u sz ta ................ 6
Kisfalud, az eszényi pálosok

jószága..............................  63
Kisfalud (Zempl.) helység 

a szepesi jezsuiták bir
toka ..........................169, 170

Kisfalud helység (Borsod), 
most puszta, a dédesi 
pálos kolostor birtoka . 55

Kisfalud (Zempl.) helység 
a szatmári jezsuitáknak
ajándékoztatok................... 350

Kis-Falud p u sz ta ................ 6
Kisfaludi birtokrész Krisztus 

sz. teste kápolnája tulaj
dona ...................................161

Kis-Győr, diósgyőri uradal
mi helység.......................  57

Kis-Ida helység a szepesi 
lcáptalanak ítéltetett át . 159

Kis-Kapos, a leleszi prépost
ság b i r t o k a .......................298

Kiskemenczei halászati jog 407 
Kis-Lechnicze puszta . . .  199 
Kis - és Nagy - Lomniczi

(Lomniczi) birtokrész . . 204
Kis-Patak, Sárospatak me

zőváros külvárosa . . .  311
Kispataki majorság és föld

jei a sárospataki jezsui
ták b i r t o k a ...............316

Kisszoroson az utolsó apát
falvi szerzetes gyilkolta-
tott meg .......................  49

Kis-Tállya, egri prépostsági 
f a lu ..........................  4

23*
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Kisztner János adományo
zása ................ . . . .  212

Klobusiczky Antal, a 16 
szepesi város kormány
zója ..............................   231

Klobusiczky családtól visz- 
szaváltott Bártfa város
jó sz á g a i.............................. 273

Klobusiczky család által 
fölszerelt eperjesi sz. Fe- 
renezrendi templom . . . 287 

Klobusiczky Gáspárnak há
za Beregszászon . . . .  373

Kluknoi sz. Anna kápolna 171 
Kiussó helység, Bártfa vá

ros birtoka . . . . . .  273
Koch Kozina majorja Lő

csén ...................................223
Kocs p u s z ta .......................  7
Kohányi Zugmoncf és bo- 

dogkői jobbágy . . . .  222 
Koliáry család rimaszombati 

birtokos . . . . . 145, 140 
Koháry család gyöngyösi

b irtokos...........................  65
Koháry István, Fiilek vár 

főkapitánya . . . . . .  118
Koháry István gr. és a gyön

gyösi jezsuiták ................ 70
Koháry István, a munkácsi 

görög katholikus püspök, 
György és a tokaji kapu- 
czinus templom . . . .  331 

Kokos mester, Kikolf gróf 
Ha, a lethoni kolostornak 
Hamburg falut adomá
nyozta ...............................208

Kokos mesterféle Lechnicz 
és Nelire helység . i97, J98 

Kokos István mester bir
toka: S.-A.-Ujhelyen . . 335 

Kolacskó helység, a szepesi 
prépost és káptalan bir
toka .................................... 160

Kolár Mihály háza Rózsa
hegyen .............................. 237

Kolbach (Szepos) a Krisztus 
sz. teste kápolnája tulaj
dona . ................... 161, 170

Kolbach (Szepes) helység
gyarm atosai....................... 154

Kolbaszó helység a terebesi 
pálosok birtoka . . . .  327 

Kolcsva, szepesi káptalani
b ir to k .................................. 168

Kolon nevű halastó . . . .  131 
Kolonich Zsigmond tapolezai 

a p á t .................................. 107

Kolonics bíbora., esztergomi 
érsek egy egész telket és 
szöllöt a szatmári jezsui
táknak adományozott . . 352 

Komár puszta, az újhelyi pá
losok b i r t o k a ................... 337

Komáromy János, egri ka
nonok ......................... 25, 26

Komáromy János egri pré
post adománya................ 39

Ívomlós (Siros) helységben 
alapította II. András ki
rály a jeruzsalemi szent 
sir kanonokrendje pré-
postságát...............................193

Komlósi szent sir kanonokok 
szabadalmai, birtokai és 
viszontagságai . . 295, 296

Kompolt puszta Sár apát
sághoz tartozik...............  93

Kompolt Ágota szőllöje . . 71
Kompolt, egri prépostsági

f a lu ..................................  4
Kompolt István a sári apát

ság k eg y u ra ...................  99
Kompolt Orbán özvegye . . 71
Kompolti benezés apátság . 81
Konczháza helység a ho- 

monnai jezsuitákra íratott
á t ..........................................401

Konde család . . . .  6, 7
Kónicz Krist., a sz. Jakabról 

nevezett lőcsei tempi, nagy
szerű orgonája készítője 216 

Konyet nevű utcza Rózsa
hegyen ......................   . 237

Kopasz Tamás gyöngi mal
ma ..................................  70

Korchy László udvarhelye . 83
Kormos F i i lö p ...................  33
Kormus mester a lethoni 

kolostornak szántóföldet
adományozott.......................209

Korneth Mihály Eörs hely
ség! r é s z e .......................  83

Kornis Pál és a Sajó-Petri
b irtokrész.......................  83

Kornis Zsigmond, Erdély 
kormányzója, a nagybá
nyai jezsuitáknak házát
adta el.................................. 366

Kossovics Ádám által a sá 
rospataki jezsuita tem
plomnak tett ajándékok . 318 

Kossut András a sárospata
ki jezsuitáknak kertet ha
gyományozott ................... 317

Kovács Anna a nagybányai
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jezsuitáknak fél malmot
adott e l ...........................365

Kovács Mihály a szatmári 
jezsuitáknak rétjét éskan- 
cza csikóját adta el . . 353 

Kovács Pál a szatmári je
zsuitáknak nagy-muzsaji 
szőllejét adta el . . . .  352

Kovaszói e r d ő ...................  7
Kökemezö helység egy része 

Eperjes város birtoka . . 270 
Kőkút (máskép Eresztőme

ző), csárda, Felső-Bánya
város birtoka....................... 3G1

Kömpöcz (Pest) puszta . . 7
Könyvnyomda Kassán . . . 267 
Körmendi Gáspár tapolezai

a p á t...................................... 106
Körmöczi, lásd : Svorez.
Köröm (Zempl.) helység a 

s.-ládi pálosoknak ado
mányoztatok ...................  82 I

Körös Márk esztergomi ka
nonok kinoztatása és meg
gyilkoltatása ....................... 262

Körösy György, a sárospa
taki sz. Háromság szerze
tes rend kolostorának ala
pítója .................................. 315

Körössy-féle házhely a sá
rospataki jezsuitáknak az 
iskolaépület nagyobbitá- 
sára adatott e l ................... 317

Körtvélyoei birtokrész Töko 
Kristófra íratott át . . . 204 

Körtvélyes a lechniczi kart- 
hausiak birtokrésze 199, 204 

Kőszegi János neje, Thordai 
Miklós leány birtokrészo
K aplonyban................... 38 i

Közép-Újfalu helység a n.- 
bányai sz. István templom
b i r to k a ...............................361

Krakkel János, festő . . .  27
Kranovicza, a schavniki 

apátság birtoka . . . .  241 
Kratoehvill Károly, jászói

p ré p o s t ...............................137
Kravjan, Schavnik apátsági

h e ly sé g ...................  34, 241
Krccsmáry Illés háza a ró

zsahegyi kogyesr. atyák
nak adatott á t ................... 237

Krisztus föltámadásáról ne
vezett kápolna Szigethen 391 

Krisztus halálküzdelme tcst- 
vérülete a sárospataki je
zsuiták templomában . . 318

Krisztus (halottaiból föltá
madt), ősrégi plébánia
temploma Szatmárott . . 346

Krisztus menybemeneteli ple- 
bánia-templom N.-Szöllő-
sön  ................... 394

Krisztus menybemeneteléről 
czimzett jelenlegi székes- 
egyház Szatmárott . . . 346

Krisztus sir kápolnája Eger
ben .......................  . . .  29

Krisztus urunk születése czi- 
mü sz. Ferenczrendi szerz, 
temploma Kaplonyban. . 383

Krisztus sz. testének testvó-
rülete L ő c s é n ................220

Krisztus urunk sz. teste test- 
vérülete Diósgyőrött . . 61

Krisztus sz. teste kápolnájá-
nakkilenczed- éstizedszed- 
hetési joga miatt a szatmári 
jezsuitákkali pörlekedése 352 

Krisztus sz. teste kápolnája
javadalma a nagy-károlyi, 
utóbb a szatmári jezsui
táknak ad a to tt................349

Krisztus sz. teste társulata 
E p erjesen ....................... 283

Krisztus szentséges teste sze
pesi kápolnája alapítása 
és birtoka . . 161, 169, 170 

Krisztus vért verejtékező tár
sulata a kassai jezsui
táknál .................................. 267

Krisztus vért verítékező 
testvérületo számára tett
adomány.............................. ,406

Krompachon zsellér-telek . 262 
Krusits János, Rózsahegy 

birtokosa...............................232
Krutzmusl nevű malom . . 171 
Kubach, Schavnik apátsági 

helység . . . .  34, 239, 211 
Kun Gothard, Zápolya had

vezére.......................  342, 343
Kun László király meggyil

koltatása ........................... 77
Kúnok beel három forrásról 

nevezett apátsága . . .  43
Kunok és jászok nemzetsége

74, 75
Kupres György adománya 292
Kurottyani Tamás................ 33
Kurova birtokrész az eper

jesi minoritáknak hagyo
mány oztatoit ....................... 286

Kurtyán, a gombaszögi pá
losok birtoka........................130
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Kuthen a kunok királya 75, 
Kuttelhofnak nevezett ud

varhely Podolinban . . . 
Kürt puszta (Borsod) . . . 
Kürt, lásd : Lelkürt.
Kürti Máté szölleje . . . .

L.

Lád, lásd : Sajó-Lád.
Ládi pálosok javai és jöve

delmei .......................84,
Ladmócz puszta a terebesi

pálosok birtoka...............
Lagyi Samu a n.-bányai je 

zsuitáknak rétjeit adta el 
Lakárt, a leleszi prépostság

b i r to k a ...........................
Lakatos István a n.-bányai 

jezsuitáknak házát adta el 
Lakompach báró adománya 

azunghv. jezsuiták részére 
Lambert egri püspök . . . 
Lánczy Imre és Ferencz . . 
Landek helység Horváth 

Györgynek adatott e l . . 
Landek, a jeruzsálemi sz. sir 

kanonokjai szent Miklós
p rép o stság a ...................

Landeki kanónokság a sz. 
Márton egyházban éven- 
kint tartandó zsinatra 
egyik rendtársát küld
je ......................................

Landeki kastély s helység
birtokai................... 195,

Landi Péter a kassai boldog- 
asszony kápolnának ala
pítója ...............................

Lándzsások, vagy szepesi
nemesek...........................

Lang Anna, Kompolt Or
bán özvegye...................

Lapispataki (Somosi) család 
a mislyei prépostság alapi
tója ...............................

Laponya halastó az oszényi 
pálosok birtoka. . . . : 

Laposbánya helység N.-Bá- 
nya város birtoka . . . 

Laszki vagy Laszkó Albert 
hunfalvi birtokos . . . .  

Laszki Jeromosnak a schav- 
niki uradalom adományoz- 
tatott ...................  240,

Laszkó vagy Laszki Jero
mosnak, Siradi nádornak, 
beiktatása a késmarki
vár b ir to k á b a ............... 186

Laszkó Jeromos, Sirádi 
nádornak, Szepes vár 
ajándékoztatott . . . .  156 

László atya, Frank Mihály 
fia, lásd: Frank.

László az eperjesi karmelhe- 
gyi szerzetesek perjele. . 285 

László király, lásd : Kun 
László,

László (utószülött) m. ki
rály .................................. 11

Landesith György kanonok 212 
Lauter b. adománya az ungh- 

vári jezsuiták részére . . 403 
Lázári helység a némethiek 

(Szatmár) birtoka . . . 342 
Lebenye puszta a széplaki 

apátság birtoka . . . .  319
Lechniczi sz. Antalvölgyi 

karthausi, később ka- 
ínaldoli szerzetes perjel
ség . . . . . . .  . 197—205

Lechniczi kamaldoli zárdá
nak leírása . . . .  204, 205

Lechniczi kamaldoliak bir
toklása elleni pör . . . 204 

Lechniczi karthausi kolos
tor a hozzá tartozó javak
kal a kamaldoli rendnek
adatott á t ...........................203

Lechniczi karthausiak szel
lői és más birtokai . . 199 

Lechniczi karthausi kolos
toron elkövetett garáz
dálkodások . . . .201 , 202 

Lechniczi karthausi kolos
tor javai Bornemisza 
György szepesi prépost
nak adományoztattak . 202 

Lechniczi karthausi kolos
tor kiváltságai és java
dalmai .................................. 200

Lechniczi karthausiak ko
lostorának helységei 199, 204 

Lechniczi karthausi reme
téknek só, bor, olaj és 
más élelmi szerek kiszol
gáltatása ................ 200, 201

Lechniczi karthausi rcme- 
terendi kolostornak meg
szüntetése ...........................203

Lechniczi kolostor járulé
kaival Magócsy, Horváth,

76

227
25

72

85

327

366

298

366

403
9

238

195

193

191

196

266

152

71

303

63

360

181

241
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Rákóczy és Mattyosóvszky 
családokra ment át . . . 203 

Lelesz mezőváros országos 
vásártartási kiváltsága . 300 

Lelesz prémontrei prépost- 
ság és Sz.-Kereszt tem
ploma ...................  297, 303

Leleszi sz, Lélckről nevezett
szegényápolda......... 301

Leleszi prémontrei egyház 
véd- és kegyúri joga . . 300 

Leleszi prémontrei monos
tor kirablása . . . · . 299 

Leleszi prépostságnak a já 
szói prépostsággali egye
sítése ...................................301

Leleszi prépostságnak dús 
és jól rendezett levéltára

299, 300
Leleszi prépostságnak vi

szontagságai .......................301
Leleszi János jezsuita . . 34
Lohelkürt vagy Jászkiirt 

Jászberény városházában
őriztetik................... 80

Lemniczi (Lomniczi) birtok
rész a lochniczi kamaldo-
liaknak ju sso n ......... 201

Lénárd, mint a nagybányai 
szegényápoldának birtoka 384

Lénárd helység a n.-bányai 
sz. István templom bir
toka ................... . . . 301

Lendi Erasmus és Albert, 
Benyik helységi telköket 
az eperjesieknek adomá
nyozták ...............................279

Lendva (Felső-) vár a Zé- 
chyekre íratott . . . .  88

Longvard (Szepes-) helység 
a rozsnyói jezsuiták bir
toka .................................. 110

Lengvard, a lőcsei jezsuiták 
b i r to k a ...............................221

Lengyelek rablása és gyil- 1 
kolásai a lechniczi ko
lostorban . . . . . . .  201

Lenke Antal rétjét a tcrc- 
besi pálosoknak adta . 326 

Lény Ráhel szántóföldje i
Lőcsén ..........................  224 j

Lethon falu a szepesi pré
postnak adományoztatott í 

159, 206
Lethon helységben a kar- 

thausi kolostornak s tem
plomnak he ly e ................207

Lethoni karthausiak szaba
dalmai és a nekik utal
ványozott élelmi szerek 
kiszolgáltatásai 209, 210, 213 

Lethon kolostor viszontag
ságai ....................... 211, 213

Lethoni karthausi remeték
nek több helység és fek
vő birtok adományozta
tott . . . 208, 209, 210, 212 

Lethonkő és Lethonfalva 
(Menedékszirt) karthausi 
remete perjelség . . 205—214 

Lethonfalva helységben la
kott zécki nemesek . . 174 

Leudischer György luth.
h ith ird e tő ....................... 110

Leukus Péternek és Bene
deknek adományoztatott 
N.- Károly helység. . . . 385 

Leustach Demeter gróf . . 9
Levini telke Egerben . . .  25
Licze, a gombaszögi pálosok

b ir to k ré sz c ....................... 120
Lipnik (Kis-Lipnicze), pusz

ta, a lechniczi remete ko
lostor b i r to k a ................... 201

Lipolcs Miklós Balázsföld- 
nek felét a hangonyi pá
losoknak ajándékozta . . 126 

Lippay Andrásnak adomá
nyozása ...............................69

Lippay, Benedek, a bártfai 
sz. Ágoston remete zárda
p e r j e l e ...................... 275

Lippay György, esztergomi 
érsek, a rozsnyói Jézus 
társasági székhely alapí
tója .......................................115

Lippay György, esztergomi
é r s e k ...................... 70

Lippay György, esztergomi 
érsek, Rozsnyót megláto
gatni szándékozta . . .  110

Liptay György s János . . 7
Liptó vármegyéből eső 

tized a szepesi székes
káptalannak adományoz- 
t a t i k ..........................167

Liptoy Dénes a lethoni ko
lostornak Sunyava hely
séget adományozta . . . 208 

Lisibona Gellértnek elidege- 
nittetett a herbersteini bir
tok Nagy- és Felső-Bá
nyán ...............................359
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Liszka faluban a lechriiczi 
karthausiak házai . . . 

Liszka helység Imreffy Já
nosra íratott át . . . .  

Liszkai udvarhely a szepesi 
jezsuiták birtoka . . . .  

Liszkán ház és szöllö a le- 
thoni klastrom birtoka . 

Liszka-Olaszi föld, most
mezőváros.......................

Liszka-Olaszi szöllöhegyi 
„Barátszöllő“ a szepesi 
káptalan birtoka . . . .  

Liszkay Judit, Hajdú János 
özvegye, a szatmári je
zsuitáknak házát ajándé
kozta ...............................

Lodomér, esztergomi érsek
nek, adományoztatott
R ozsnyó...........................

Lófalva helység Bártfa vá
ros b i r t o k a ...................

Lojnik Mihály háza Rózsa
hegyen ...........................

Lomniezi Kis- éa Nagy- lásd: 
„Lemniczi.“

Lónyay család gyöngyösi
birtokos...........................

Lónyay Gergely a széplaki 
apátság javaiba iktatta-
tott b e ...........................

Lónyay János Huszt vára
helytartója.......................

Lorántffy család adományo
zása ....................... ...  .

Lorántffy Mihálynak ada
tott el Sárospatak . . . 

Lorántffy, Rákóczy György 
özvegye, ellen a tokaji 
pálosok tiltakozása . . . 

LoránthOrsolya, lásd: Vicz- 
mándy Miklós.

Losoncz („de Lucentia“) 
cziszterczita apátság . . 

Losonczy Albert és István, 
rimaszombati birtokosok 

Losonczy Albertnek zálog
ba adatott Gyöngyös hely
ség ....................... ...

Losonczy család ősbirtoka 
Losoncz mezőváros . . . 

Losy Imre, egri püspök
nek, a Mislyi prépostság 
helységei adattak át . . 

Losy Imre egri püspök . . 
Lőcse város fekvő birtokai 
l  őcse sz. kir. város egy

házi épületeivel . . 215—

Lőcse város házai, major
jai és kertjei s az ottani 
jezsuiták tulajdona . . . 223 

Lőcse város kötelezvénye a 
rozsnyói jezsuitáktól köl
csön vett 2000 forintról 11G

Lőcse város utczái, kapui
és é p ü le t e i .............215

Lőcse város viszontagságai 
és szerencsétlenségei 217, 218 

Lőcsei főtemplom oltárai, 
szószék és síremlékei . 21G 

Lőcsei ház a szepesi káp
talannak ajándékoztatott 168

Lőcsei jezsuiták bormőrés 
és malmaik miatt károsi
tattak ...............................224

Lőcsei jezsuiták szomorú 
helyzete a protestánsok 
és Tököly fölkelése miatt

224, 225
I Lőcsei jezsuitáknak a lech- 

niczi és menedékszirti 
karthausiak birtokai adat
tak át .................... 221, 223

Lőcsei jezsuita társoda, és 
Krisztus sz. teste kápol
nája ...................  170 221

Lőcsei polgároknak, később 
jezsuitáknak a lethoni 
karthausiak birtoka ado
mányoztatott ....................... 214

Lőcsei polgároknak adott 
kedvezmények és szaba
dalmak .............................. 217

Lőcse város pecsétjei . . . 219 
Lörincz, Bártfa város bírája 270 
Lőrincz darnói prémon-

trei p ré p o s t .............277
Löwenbnrg János a rózsa; 

hegyi kegyesrindi társo-
dának alapitója.........237

Lövey Ilona, Kökényesi 
György özvegye, a nagy
bányai jezsuitáknak kert
jét adta e l .............165

Lubló város tizede a szepesi 
prépost- és káptalanak 
adományoztatott . . . .  150 

Lubló, Podolin és Gnezda 
kivált, mezővárosok birto
kosai .................................. 230

Lubló helységnek Podolin- 
nali összeköttetése és kü
lön kormányzása . . . .  228 

Lubomirszky hercz. a lőcsei 
jezsuitáknak védlevelet 
a d o t t ........................ 225

199

159

171

212

159

168

352

108

273

237

65

320

380

69

310

333

141

144

64

142

304
136
218

-227
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Lubomirszky Szaniszló ka
pitány a kegyesrendiek 
székhazát alapította Po
rtóimban .......................... 231

Lubomirszky Szaniszló me
gyein, Podolin fölrtesura

229, 230
Lubomirszky Szaniszló kra- 

kói nádor . . . .  170, 173 
1 ubonyay Erzsébet szöllő- 

jét a sárospataki jezsui
táknak hagyományozta . 316 

Lucska helység egy része, 
Eperjes város birtoka . . 279 

Ludna puszta Tatár György
nek adományoztatok . . 57

Lukács gombaszögi pálos
v e z é r fö ...............................121

Lukács - prépost a szepesi 
káptalant hat kanonok- 
sággal szaporította . . .  159 

Lukács n.-váradi püspök a 
sz. Pálos kolostort Kap- 
lonyban kijavíttatja . . 381 

Luther uj tanainak terjesz
tése R ozsnyón................... 110

Luznai Boldogasszonyról 
czimzett fiókegyház . . . 236 

Luzsánka helység az eper
jesi jezsuiták birtokába 
k e rü lt.................................. 288

Lykava várhoz tartozó Ró
zsahegy mezőváros . . . 232

M.

Macskaszög (Katzenwinkel)
L ő c s é n ......................215

Mád, a lőcsei jezsuiták bir-
tokrésze...................... 222

Mádon létezett szőllő a 
rozsuyói sz. Forenezrendi 
szerzetesük birtoka . . .  117

Mádon házhely és szőllő . 7
Mádon királyhegyi szőllő, a 

késmarki pálosok birtoka 192 
Madarász János a nagybá

nyai jezsuitáknak gesz
tenyését adta el . . . .  366 

Madarász-féle telkek a kas
sai domonkosok birtokai 255 

Magócsy Andrásnak a loth- 
niczi kolostoradományoz-
ta to t t ...............................203

Magócsy császári hadvezér 346 
Magócsy Gáspár egri vár- 

parancsnok .................... 15

Magócsy Gáspár birtokrésze
S zéplakon...........................321

Magócsy Gáspár és András 
Munkács vár és Bereg
szász mezőváros birtoko
sai ...................................... 372

Magyar Balázs, I. Mátyás 
király hadvezére . . . .  217 

Magyar Balázs Jászót elfog
lalja ...................................137

Magyar- és Lengyelország 
közötti uj cziszterezita 
apátság Szepességben . 238 

Magyar-Kékeshelység tized- 
szedhetési joga és két 
rétje a felsőbányái tom
plom és torony építésre
fordítandó........................... 369

Magyarok Nagyasszonyá
nak szentelt régi n.-szöl- 
lősi plébániatemplom . . 392 

Magyó (Mogyorós?), a béli 
apátság birtoka . . . .  45

Majláth Istvánnak a huszti 
só jövedelme bérbe ada
tott ...................................... 379

Majorócz helység, az eper
jesi minoriták birtoka . 286 

Majzik András szántóföldje 72 
Makiár külváros Egerben

11, 21
Makovicza vár és Bártfa

város területe határai. . 273 
Mally József jeles jászói

le v é ltá rn o k ................... 138
Malonyay özvegye síremléke 85 
Margaretecz (Margcczon), 

a leehr.iczi remeték bir
toka ...................................204

Marhárd András fiának 
adott kiváltságai . . . .  385 

Mária királynénak, II. Lajos 
nejének, Huszton birtoka
volt ...............................S97

Mária-társulat a kassai je 
zsuitáknál ...............  259 ■ 267

Mária üdvözlése kápolnája
Egerben...........................  9

Mariásy család és Andrásy 
család között Szomolnok, 
Svedlér, Wagendrüszel és 
Stelbach határai végett 
töriént kiegyezkedés 149, 150 

Mariássy család a stolai 
benezés monostor javait
b í r j a .................................. 244

Máriássy Gábor, egri kano
nok ................................... 94
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Markusfalva, lásd : Martili. 
Marolf fia Árhold helysége 

területét a lethoni kolos
tornak adta....................... 209

Marót András szöllője. . . 72
Maróthi László malma Szi-

gethen........................... 389
Maróthy Sándor alispán zak-

la tta tása ........................390
Martili (Markusfalva ?) hely

ségnek a csütörtökhelyi fő
templom számára tett fize
tései ...................................... 175

Martinovszky Péter hunfal
vi p rép o st.................... 1S3

Márton szerzetes, a lechni- 
czi, később a kamaldoli 
perjelség alapítója . . 197

Máté, tapolczai fő-apát . . 105
Máté (Gömör) szöllö a s.-ládi 

pálosoknak adományozta-
t o t t .............................  32

Mátéfalvai (Mathejöcz) bir
tokukat tíargovi gróf fiai 
a stolai monostornak ado
mányozták ...........................213

Mátéfalvi birtokrész. . . .  211 
Mátéfalvi (Mathcjócz) József 

és Jordán a lethoni ko
lostornak gyurkfalvi mal
mukat adták e l ................... 209

Matheides János, szepesi
kanonok...............................116

Mathejócz, lásd : Mátófalva. 
Matkó (Pest) puszta . . . .  7
Matusnay Györgynek és Pál

nak N.-Muzsay helység
ítéltetett o d a ....................... 376

Mátyás Magyar- és Kázmér 
Csehország királyai . . .  12

Mátyás a szepesi sz. Márton 
prépostnak Hcymuth és 
Lethon helységeket ado
mányozta ...........................206

Mátyás, szepeshegyi pré
postnak, Almásföld ado-
mányoztatott....................... 159

Mátyásfalvi erdő, rét s szán
tóföld a lőcsei jezsuiták 
birtoka.................................. 222

Matyasovszky András, do- 
nnszlói plebánus . . . .  39

Matyasovszky Imre igény- 
pőre a lechniczi kamal- 
doliak birtoklása ellen . 204 

Matyasovszky József rózsa
hegyi bérlő....................... 233

Matyasovszky László, sze
pesi p ré p o s t................... 125

Matyasovszky László, nyit- 
rai püspök, 55,000 forintot

I hagyott alapítványul a n.- 
i bányai jezsuitáknak 364, 365
; Matyasovszky László, nyit- 
í rai püspök, a lechniczi
i remete - birtokot megvál

totta .............................. 203
j Matyóczi-ház az unghvári 
j jezsuiták birtoka . . . .  406

Mayerberg, cs. kir. nagy- 
í követ a lengyel királyi
1 udvarnál............................... 229

Mecskey István Eger vár
ban ................................... 14

Medsát (mező ?), a béli apát
ság b i r to k a ...................  44

Medvicher János, hither.
h ith ird e tő ....................... i 10

Megváltónak szentelt ká
polna Egerben . . .  6, 9

Megy helység a béli apát
ság birtoka.......................  47

Megyeri Gergely szölleje . . 266 
Megyery Mihály özvegye a 

sárospataki jezsuitáknak
szőllejét a d t a ................... 317

Mellemet török császár . . 15
Meinhard, Sion helység ple- 

bánusa, a stolai benezés 
monostor alapítója . . . 243 

Melith (Bribéri), kir. tanácsos 63
Melith G y ö rg y .......................407
Melith György szcreduyei 

szellőjét az unghvári'je
zsuitáknak adta . . . .  403 

Melith Zsigmond gyüleviczi 
jobbágytelkét a szatmári 
jezsuitáknak ajándékozta. 351 

„Mellei fontis“ apátság, lásd: 
Hárskút.

Momlcketh, török építőmes
ter......................................  15

Menedékszirt (Lethonkő), 
karthausi monostor . . .  8

Menedókszirti kaithausiak 
birtoka, Nehre v. Stras-
ka helység............... ...  . 198

Menedékszirti karthausi ko
lostor, lásd : Lethon s Le- 
thenkő.

Menhard család szántóföldéit 
a stolai monostornak adta el 243

Mércse p u s z ta ...................  25
Mérk, a mislyei prépostság 

birtokrésze.......................393
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Meskó Jakab bárónak ado- 
mányoztatott a széplaki
udvartelek.......................... 321

Meskó Jakab báró szöllejo 266 
Meskó Jakab özvegyének, 

Hegymeghy Borbálának 
háza a sárospataki jezsui
táknak birtoka left . . . 317 

Mészáros-utcza Miskolczon 89 
Metanasta jászok . . . .  75
Metzenseif (Alsó- és Felső)

helységek ...........................135
Mező-Keresztes mezőváros a 

diósgyőri várhoz tartozik 57 
Mező - Kövesd mezőváros 

a diósgyőri várhoz tar
tozik ............................... 57

Mezö-Tárkány egri kápta
lani jószág ...................  5

Michalik György háza Ró
zsahegyen ...........................237

Michna c s a lá d .......................233
Micchovi lengyelországi mo

nostor ...................................194
Miglécz az egri káptalan jó

szága ............................... 5
Mihály, stolai perjel . 243, 244 
Mihály, rcgéczi várnagy . 305 
Mihályi Pál gyöngyösi la

kos háza az úri terhek
től fölmentetett . . . .  66

Mihluk majorság, a jászói 
prépostság birtoka . . . 130 

Mike család tagjai a letho- 
ni kolostornak somogyi 
örökségüket ajándékozták 208 

Miklós egri püspök . . .  9, 23
Miklós jászói prépost kikö-

zösíttetése.......................137
Mikolay Boldizsár udvar

telke Szafm árt................345
Mikolay Boldizsár háza a 

szatmári jezsuitáknak ado-
mányoztktott..................351

Mikusa puszta, a leleszi 
prépostság birtoka . . . 298

Minden-Szentek temploma
Miskolczon.....................  93

Minden-Szentek temploma
Beregszászon ................373

Minden-Szentek a reformá
tusoktól visszafoglalt, n.- 
károlyi plébániatemplom. 38G 

Mindszent jászói helység . 135
Mindszentek oltára a sz. há - 

romsági késmarki tem
plomban ...............................191

Mindszenten egy ház a tapol- 
czai apátság birtoka . . 105 

Mindszenti Klára, lásd : Csá- 
ky István.

Minorita szerzetesek Mis
kolczon ......................92, 93

Minorita társház Lőcsén . 219 
Minoriták kolostora Eger

ben ..................................  30
Minoriták kolostora Eper

jesen .................................. 286
Minoriták társháza Szat-

m árott.................................. 347
Mirandula Pál olasz építész 14
Miskolcz korona mezővá

ros története . . . . 8 7 —94 
Miskolcz mezőváros utczái

89, 90
Miskolcz mezőváros a diós

győri uradalom járuléka 57 
Miskolcz lakosainak szaba

dalmai és kiváltságai 88, 89
Miskolczi ház a dédesi pá

losok b i r t o k a ...............  55
Miskolczi minoriták ko

lostora . · ...................  93
Miskolczi sz. István plébá

niatemplom . . . .  91, 92
Miskolczi mostani templo

mok és kápolnák . . 93, 94
Miskolczi Minden-szeutek 

temploma és kórház . . 93
Miskolczi boldogs. szűz Má

ria tem plom ...........  92
Miskolczi udvarhely, mal

mokkal és szellőkkel 
a diósgyőri pálosok bir
toka ............................... 59

Mjskolczon tartandó orszá
gos v á s á ro k ...........  91

Miskolczon kiütött tűzvész 91
Miskolczon nemes udvar

hely és malom a tapol-
czai apátság birtoka . . 105 

Miskolczon vármegyeház . 90
Miskolczi tót- és papszer- 

utczában lakó zsellérek , 89
Mislye prépostság és szép

laki apátság Kassa vá
rosra íratott á t ................... 249

Mislye prépostság fekvő
ja v a i .......................  303, 304

Mislyei prépostság javai a 
kassai jezsuitáknak ado- 
adományoztattak . . 305, 258 

I Mislyei prémontrei prépost
ság története . . 303—305I  Miticzky c s a l á d ................... 233
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Miticzky család háza a 
rózsahegyi kegyesrendi 
atyáknak adatott át . . 237 

Mittermayer Ádám a szat
mári jezsuitáknak pénz
összeget hagyott . . . .  353 

Hnich (Mönchsberg) nevű 
hegyen levő sz. Márton 
templom mellett a tem
plom vitézek szállodája . 236 

Mochnya, Eperjes város bir
toka .......................  279, 288

Mochnya helység az eper
jesi jezsuiták birtokába
k e rü lt ...............................288

Mochnya helység, Hrapkó 
helység helyett, az ottani 
sz Ágoston rendi perjel
ségnek adatott át . . . 294 

Mocsár helység az unghvári 
pálosoknak adományoz
ta tóit .............................. 400

Mocsár helység iránt az 
unghvári pálosok és Vicz- 
mándy Mátyás közt léte
sült egyezkedés . . 400, 401 

Modlány Kristóf neje, Gro- 
choli Mária, a sárospataki 
Szentháromság szerzete
seknek hagyományozott 315 

Modlányi Kristóf a sárospa
taki jezsuitáknak szöllc-
jét a d t a ...............................317

Mokcsay András erdélyi
p ü s p ö k ...............................264

Mokcsay püspök háza Kas
sán ...................................... 258

Monaki Miklós Szada hely- 
ségbeni birtokrészét a . 
diósgyőri pálosoknak zá
logosította e l ................ 59

Monaky Miklósnak tokaji 
udvarhely szöllővel ado- 
mányoztatott ................... 330

Monejkeldi (Monaj) föld a 
jászói prépostság birtoka 130 

Monoky család, Szerencs 
helység birtokosa és az 
ottani apátság alapítója 322 

Monor mezőváros (Pest) . 7
Monoszlay Miklós egri püs

pök ..................................  31
Montaj puszta, az egri káp

talané ............................... 6
More István gerséni háza 

a szendröi jezsuitáknak 
adatni rendeltetett . . . 104 

Moritz Balázsra egy n.-mu-

zsai és benéni birtokrész 
malomtelek és szöllővel 
együtt Íratott át . . 377, 378 

Munkács vár járulékaival, 
Hollós Jánosnak, később 
Báthory Istvánnak adó
mányoztatott ............... 371

Munkács vár és uradalom
hoz tartozik Bereg és
Beregszász.......................371

Munkácsi uradalom Bercg- 
szászszai Eákóczy György
nek adományoztatott . . 373 

Munkácsi görög-katholikus 
püspöknek ajándékozta- 
tott az unghvári jozsuita
tá r s o d a ...............................407

Munkácsi görög-katholikus 
püspökségnek átadattak 
a tapolezai apátság bir
tokai .................................. 107

Mustafa török basa Jász
berényben .......................  80

Muthmor szepesi prépost az 
ottani káptalannak aján
dékozta Haymuth és Le- 
thon helységek jövedelmét 159

N.
. Nagy Ágnes szöllöjo . . .  40

Nagy Is tv án .......................  32
I Nagy István nője, Kovács 

Katalin szőlleje . . . .  266
Nagybánya város egyházi 

épületeivel . . . .  355—369 
Nagybánya városnak bánya- 

mivelése és viszonyai 358, 359 
Nagyb.lnya város templo

mai és szogényápoldája 
360, 361, 362, 363, 365, 364 

Nagybánya város viszon
tagságai . . . 356, 357, 358 

Nagybánya vidék lakosai
nak kiváltságai és jogai

355, 356
Nagy- és Felsőbánya a ma

gyar királynénak tulaj
dona...................................... 335

Nagy- és Felsőbányáért 
Báthory Istvánnak Szat- 
már-Németi mezőváros
adatott á t ...........................343

Nagybányai Jézus társasága
s z é k h á z a ...........................364

Nagybánya várkastélya 356, 357 
Nagybányán létezett a sz.
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Ferenczrendi szerzetesek, 
később a minoriták ko
lostora .................... 362, 363

Nagybányán létezett pol
gári lakók . . . .  339, 360 

Nagyboldogasszony czisz- 
terczita rendi apátság 42—53 

Nagyboldogasszony kápol
nája E g e rb e n ................ 9

Nagyboldogasszony emléké
re szentelt jászberényi 
plébániatemplom . . . .  79

Nagyboldogasszony plébá
niatemplom Felsőbányán 
a jezsuitáknak a látott át 367 

Nagyboldogasszony tem
ploma Felsőbányán . . 362 

Nagyboldogasszonyról czim- 
zett rozsnyóiplebániatem- 
plom és székesegyház . . 113 

Nagyboldogasszonyról ne 
nevezett fiileki templom 119 

Nagyboldogasszonyról ne
vezett komlósi sz. sir ka
nonok rendi templom . . 295 

Nagyboldogasszonyról czim- 
zett sz. Domonkos rendi
templom ...........................254

Nagyboldogasszonyról czim- 
zett apátfalvi plébánia
templom ......................   52

Nagy boldogasszonyról ne
vezett gölniczi plébánia
templom . . . . . . .  126

Nagyboldogasszonyról czim- 
zett podolini templom . 231 

Nagyboldogasszonyról czim- 
zett, hajdan pálos templom,
S -A.-Ujhelyen................... 336

Nagy-Cselej falu . . . . .  33
Nagy-Endre puszta . . . .  6
Nagy-Frankova, a lechniczi 

remeték birtoka . . . .  204 
Nagy-Iván egri káptalani

jószág ...........................  5
Nagy-Iván (Heves) puszta 7 
Nagy-Kápos a leleszi pré- 

postság birtoka . . . .  298 
Nagy-Károly mezőváros a 

kegyes iskolák rendje 
társházával . . . .  384—387 

Nagy-Károly mezőváros la
kosai és épületei. . . .  335 

Nagy-Károly helységben 
JézUs társasági atyák te
lepedtek l e .......................349

Nagykárolyi plébánia tem

plom és a kegyesrendiek 
székháza és temploma . 386 

Nagy-Kemencze birtokrész 
az unghvári jezsuitáknak
a d a t o t t ........................... 405

Nagy-Kemencze falu tized
del egylitt adatott az 
unghvári jezsuitáknak. . 402 

Nagy-Lám András által el
foglalt körtvélyesi birtok
rész .......................................204

Nagylcchniczi karthausi
b irtok rész ........................... 199

Nagymihályi Mihály az 
unghvári jezsuitáknak
szőllejét a d j a ................... 406

Nagymihályi Sándor Lele- 
szen birtokos . . . . . 299 

Nagy-Muzsai helység Ma- 
tnsnay György és Pál
nak Ítéltetett oda . . .  376 

Nagy-Muzsai és beneni bir
tokrész, malom, telek és 
szöllővel Moritz Balázsra
íratott á t ...............  377, 378

Nagy-Muzsány helység a 
beregi sz. Pál remeték
nek birtoka . . . .  376, 377 

Nagy-Muzsanyon parlag te
lek a szatmári jezsuiták
nak adatott e l ................... 351

Nagy-Sáros, lásd Sáros. 
Nagyszombati sz. István 

papnevelde fentartására 
a széplaki apátsági jöve
delmei fordittattak . . . 321 

Nagy Szőllös mezővárosban 
a sz. Ferenczrendi szer
zetesek kolostora . 391—395 

Nagy-Szőllősi Boldogasz- 
szony, jelen pedig urunk 
menybemeneteli plébánia
templom...............................394

Nagy-Szőllősi sz. Ferencz
rendi szerzetesek vissza- 
lrelyeztetése . . . . 393, 394 

Nagy Szöllösi országos vá
sárok .................................. 394

Nagy- máskép Felső-Tor
nya helységben létezett 
pálosrendi remeték . . . 337 

Nagyút, Chobánka család
b i r to k a .............................. 64

Nagy-Zsolczán egy malom a 
diósgyőri pálosok tulaj
dona .................................. 59

Nándorfejérvárért (Belgrad) 
Vnkovich rácz fejedelem-
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nek cserébe adatott Szat- 
már mezőváros . . . .  342 

Názarénus szerzetesek Fel- 
sö-Tárkány mellett . . .  27

Négy Szállás a philisteusok
lakhelye......................77, 78

Nelire helység, lásd: Eur. 
Némesány András szőlleje 20 i 
A német lovag rendnek a 

jász-kun terület adatott át 73 
Németh Dorottya szőlleje 39 
Németh Mihály szőlleje . . 40
Némethi (Szatmár-) név j

e re d e te ...............................340
Németi (Szatmár-) ben léte- j 

zett dömösrendi apáczák
z á r d á ja ...........................  348 :

Némethy Erzsébet, előbb 
Ruszkay János, később 
Szabó István özvegye
házát adta e l ................... 366

Némethy Perencz, Tokaj 
vár parancsnoka . . . .  829 

Némethy Miklós helysége
B o so s .................................. 401

Neoforum, lásd: Ujpiacz. 
Neumayer Perencz hagyo

mánya ........................... 40
Neuschl Márton a nagybá

nyai jezsuitáknak házát
adta e l ...............................3G7

Nezorin Flórián pásztói és
velehradi a p á t ................ 95

Nóta puszta a tapolczai apát
ság birtoka . . . . . .  105

Novácsan, lásd: Jászó-Uj- 
falu.

Novaj, egri prépostsági falu 4 
Nyárad helység az egri je

zsuitáknak adatott . . .  35
Nyarsi Demeter püspök ado

mánya az eperjesi sze- 
gényápolda számára 286, 288 

Nyárson létezett sz. Deme
ter tem plom ....................... 288

Nyáry Pál egri várkapitány 15 
Nyáry Zsigmond a Schav- 

nikhoz tartozó javakat
e lfo g la lja .......................  34

Nyáry Zsigmond a diósgyőri 
vár főkapitánya . . . .  83

Nyerges halom Rozsnyó
m e l l e t t ...............................130

Nyesta föld a jászói pré- 
postság birtoka . . . .  130 

Nyircz (?) birtok Pólyán a 
szepesi gróf fiának ado
mányoztatott ....................... 193

0 .

Óbb és Samphleben nevii 
lakosainak Felső-Kassa 
adományoztatott . . . .  240 

O fal ni (Szepes-) majorság a 
lecnniczi karthausiak tu
lajdona ...................  198, 204

Oláhkékesi kert a felsőbá
nyái jezsuitáknak ada
tott ...................................... 369

Oláh Miklós, tapolczai apát 106 
Oláh Miklós egri püspök 14, 18
Olan c s a lá d ....................... 5
Olaszi falu udvarhelylyel 

a terebesi pálosok birtoka 327 
Olaszi helység a terebesi 

pálosoknak ajándékozta-
t o t t ...................................... 320

Olaszi "helység az újhelyi 
pálosok birtoka . . . .  338 

Olcsva a mislyei prépostság
b ir to k a ...................  303, 304

Olcsva helység a beregszá
szi domes és Ferencz- 
rendi szerzetesek birtoka 375 

Olcsva helység a Károlyi 
családnak adományozta- 
t d t t ...................................... 385

Olczno, Schavnik apátsági
puszta ...........................

Oldamur kunok vezére . . 
Ollasyma jászói prépost . . 
Oluptulma atyjának Rettel- 

nek adományoztatott Sá-
torallya-Ujhely...............

Oluptulma atyja Rettel, Ár
pád egyik alvezére, ta
lán Sárospatak helynek
alapi tója .......................

Olvár puszta a rozsnyói 
káptalan birtoka . . . .

Ómányi c sa lád ...................
Omethin János a nagybá

nyai szegény-ápoldának 
Tóthfalu (Giród-) major
ságot hagyományozza . 

Ond helység a tokaji pálo
sok birtoka . . . .  332, 

Ond a lőcsei jezsuiták bir
tokrésze ...........................

Onya a gombaszögi pálosok
b i r to k a ...........................

Orbán kápolna Gyöngyösön 
Orbánfalva, lásd: Urbán- 

falva.

34
70

135

334

309

113
40

363

333

221

120
65
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Orczy Istvánnak a gyön
gyösi birtok adományoz-
t a t o t t .......................65, G6

Orezy István, mádi és ondi
b ir to k ré s z e .......................222

Orlay család rimaszombati
b irtokos...............................145

Ornolth a béli apátság bir
toka ............................... 45

Orosz Annának a nagybá
nyai udvarhely adatott 358 

Orosz György és János há
za E g e r b e n ......................  39

Orosz Zsigmondnak akárhol 
fekvő birtoka adományoz-
tatik . . . · ................... 249

Oroszujfalu helység Nagy
bánya városnak adomá-
nyozta to tt...........................358

Ország Borbála, lásd: Tö
rök István.

Ország család rimaszom
bati birtokos....................... 144

Országh Ilona, lásd : I’eré- 
nyi Gábor.

Ország Kristófnak Losoncz- 
nak fele adományoztatott 143 

Ország Mihálynak zálogba 
adatott Gyöngyös helység 04 

Osselinszky János és Bártfa
v á r o s .............................. 271

Ostffy Miklós, leleszi prépost 301
Ostoros p u sz ta ...................  25
Ostoroson Eger mellett szöl- 

lőmivelés . . . . ! . .  48
Osztrozsnicza helység a te- 

rebesi pálosok birtoka . 327
Ozoray Dániel a nagybá

nyai jezsuitáknak major
ságot és földet zálogosi-

. tott e l ............................. 305
Ördög Simon gróf fia Péter 383 
Ördögluka föld a dédesi pá

los kolostor birtoka . . 55
Örközhegy, lásd: Pozsaló. 
Omboly helység a Károlyi 

családnak adományozta
tott ......................................385

Őrangyalok szobra Egerben 39

P.

Paczák György és Gergely 
a nagybányai jezsuiták
nak jobbágytelket és

szántóföldet adott cse
rébe ...................................366

Paczot János szepesi kano
nok .......................................204

Paczot Judit, Sennyey Sán
dor özvegye, a homonnai 
jezsuitáknak alamizsnát
r e n d e l t ........................ 404

Pálfalvay, szepesi prépost . 160
Pál Erzsébet hagyományo

zása ...................................102
Pál (Szent) remete szerze

tesei E g e rb e n ........... 31
Palágyi család és Velika-

Palágy b i r t o k .............395
Pálfalvi János erdélyi püs

pöknek és szepesi pré
postnak a daróczi szent 
Antal kórház javadalmai 
adományoztattak . . . .  180

Pálffy András feltöbi taná
csos szöllőt, rétet és pénz
összeget adományoz az ot
tanijezsuitáknak. . 368, 369 

Pálffy Nándor egri püspök, 
mint jászóvári prépost . 136 

Pálffy Tamás által a kassai 
papneveldének átengedte
tett Heicze helység . ,  . 261 

Pálffy Tamás egri püspök 26 
Palkonya. lásd: Tisza-Pal- 

konya.
Palma Ferencz szülőhelye

Rózsahegy...........................232
Palocsay István neje Káro

lyi Judit ...........................383
Palocsay István, és Gábor 

a landeki kastély és hely
ség birtokosai . . . 195, 196

Palócz Antal tiltakozás t . 278 
Palócz György szepeshegyi

p r é p o s t ...............................157
Palócz n é p sé g ...................
Palóczy Antal és Mihály 

a leleszi premontrei egy
ház véd- és kegy-urai . 385

Palóczy Antal Kelecsény 
helységet az unghvári 
pálosoknak adományozta 400

Palóczy család és Antal 
hagyományozása . . . .  6

Palóczy Mátéra, az ország 
nádorára, Sárospatak Íra
tott á t ...............................310

Palóczy Mátyás s Endre 
által a leleszi monostor 
s templomon elkövetett 
rablás.......................  298, 299
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Pálos rendi remeték a szat
mári jezsuiták által abba 
hagyatott iskolai tanítást
á tv e tté k ...........................353

Panka Péternek a gönczi 
pálosok birtoka adatott át 293 

Pap Dániel háza a szat
mári jezsuitáknak ado
mán yoztatott ....................... 351

Papszer-utcza Miskolczon . 89
Parasza puszta a Bozsnya 

káptalan birtoka . . . .  113 
Parasznya, diósgyőri ura

dalmi h e ly sé g ................ 57
Pásztói és pilisi apátságok

egyesítése.......................  98
Pásztói cziszterczita apát

ság ..................................  94
Pásztói egyház kegyurai . 59
Pásztói János Domonkos fia 59 
Pata mezőváros Gyöngyös

m e l l e t t ...........................  73
Patakujhelyi pálos kolostor

perjele I m r e ....................... 127
Patkay Erzsébet Polyay 

Péter neje birtoka Ungli-
várott ...............................397

Pataky Ferencz szőllejét 
az unghvári jezsuitáknak 
adta e l .............................. 408

Pataky Imrének huszti ud
varhely adományoztatott 380 

Pataky János kispataki 
jobbágytelke a sárospa
taki jezsuiták birtoka . 316 

Pataky Jánosnak a s.-pataki 
jezsuita templom számára
tett pénzbeli adománya . 317 

Pauernfeind Menyhért, hrap-
kói a p á t ................ 288, 295

Paxy Klára házának egy ré
sze a szatmári jezsuiták
nak a d a to t t ....................... 325

Pázmán Péter érsek és bi-
b o r n o k .................................70

Pázmán helység a béli apát
ság b i r to k a ...................  44

Pa/.sag egri káptalani
puszta ............................... 5

Pécsy Gáborra átruháztat- 
tattak a bodogkői javak 222 

Pecz János és Ethés Mária 
a rozsnyói sz. Fcrencz- 
rendi társház alapítója . 117

Pecze nevű malom Gyön
gyösön ........................... 67

Pekry Lajos Rózsahegy 
város földesura . . . .  232

Peliny Bálint és Gábor há
za E g e rb e n ...................  23

Perecse föld a jászói pré 
postság birtoka . . . .  130 

Perényi család a sz. Fe- 
renezrendi szerzeteseket 
Kassára telepítette . . . 250 

Perényi család tagjai a 
huszti uradalmat bírták . 379 

Perényi Ferencz Izabellá
hoz Zápolya özvegyéhez 
pártolt át és Sáros vá
rába v ite te tt.......................393

PorényiFerencz parancsára 
Kapisztrán János holt 
teste mély kútba doba
tott ......................................393

Perényi Gábor nővére fiá
nak Drngeth Györgynek 
hagyományozza Terebes
v á r á t .................................. 325

Perényi Gábornak, ez által 
nejének Országh Iloná
nak adományoztatott a 
diósgyőri v á r ...............  58

Perényi Imre nádor a pálos 
remete rend terebesi ko
lostorának alapítója . . . 328 

Perényi Imre, mint Eper
jes város u r a ................... 282

Perényi Istvánnak adomá
nyoztatott Terebes vár . 325 

Perényi Mihálynak hitvese 
Székely Katalin, és annak 
leánya Erzsébet, Forgách 
Imrének neje . . . . .  292

Perényi Miklós mester a 
hrapkói sz. Ágoston rendi 
perjelségnek alapitója . 294 

Perényi Miklós Ulászló ki
rály vezére . . . . . .  247

Perényi Miklósnak adomá
nyoztatott Sárospatak . 310 

Perényi Miklósnak ajándé- 
koztatott, S.-A.-Ujhely . . 335 

Perényi Péter pártvezér . . 49
Perényi Péter a terebesi 

pálosokat elűzte . . . .  326
Perényi Péter Patak várát

foglalta el . ....................... 310
Perényi Péter erőszakosko

dásai Leleszen................... 299
Perényi Péternek adomá

nyoztatott Podolin . . . 229 
Perényi Péter, Ferdinand 

király vezére és egri
várnagy ........................... 13

Perényi Zsófia, Belényi
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András özvegye, a felső
bányái jezsuitáknak több 
telket adományozott . . 368 

Perényiek és Dobók közt 
Sárospatak végetti pörle
kedés .............................. 310

Perényiek a nagy-szőllősi 
sz. Ferenczrendi szerze
tesek kolostorát épitették 392 

Perényiek N.-Szőllős mező
város urai és ezeknek 
erőszakoskodásai . . . 392 

Perényiek a sz. Fereneziek 
Nagy-Szőllősrei visszahe- 
lyeztetésére uj alapítvá
nyi okmányt állítottak ki

393, 394
Permiller György sebész, és 

Anna a felsőbányái tem
plomnak házat és kertet
adom ányoztak...................368

Pernstcin János özvegye Szé
kely Magdolna................... 124

Pesten a czeglédi-utcza . . 5
Pesti Ferencz, lásd : Borne

misza.
Péter mester mint lublói vár

nagy ..............................  243.
Péter, leleszi prépost . . . 300 
Pétery és Dory nemesek 

Harsány és Kiirt pusztái 25 
Pethe (gersei), füleki föl-

d e s u r .................................. 118
Pethe Anna, Rákóczy Pál 

özvegye az unghvári je 
zsuitáknak 2000 ftot ha
gyományoz .......................404

Pethe László udvarhelye
J á s z ó n ...............................134

Pethe László, szepesi pré
post, az ottani káptalan
nak ajándékozott helysé
gei ......................................168

Pethe Márton, jászói pré-
'  post .................................. 136

Pethe Rozina alapítványa . 171
Pethes János.......................  71
Pethő János, királyi hadve

zér, Szerencs várát ostro
molta ..................................323

Pethő Zsigmondnak adomá- 
nyoztatott Remete hely
ség ..................................... 387

Petrahó helység a pálos re
mete rendnek adomá- 
nyoztatott . . . . . . . .  337

Petrás Ernő pénzbeli aján
déka ..................................266

Petri helység a Károlyi csa
ládnak adományoztatott . 385 

Petri (Borsod) puszta . . .  83
Petri - Zsadány pusztát a 

szepesi káptalan vette
m eg...................................... 160

Petrik András egri kano
nok sző llő je ...................  72

Petrik Mihály hagyományo
zása ...................................... 102

Petrik, tapolczai apát . . 106 
Petróczy János . . . . .  180 
Petrovay Antal unghvári

háza . . ........................... 397
Petrovay Zsuzsanna, Orczy 

Istvánnak n e je ................... 222
Petroy Márton, lásd : Tóth 

Erzsébet.
Philisteus név és a Jászok

74, 77
Pikóczy Eleonora a kegyes

rendieket behozta Sátor-
Allya-Ujhelyre................... 338

Pilárik Illés a sárospataki 
jezsuitáknak szántóföl
djét íratta á t ....................... 317

Pilisi és pásztói apátságok
egyesítése.......................  96

Pinninger Farkas az eper
jesi karmelhegyi szerze
tesek perjele . . . . . .  285

l’riszlop helység a tevebesi 
pálosok birtoka . . . .  327

Pisky (Békés) birtok . . .  7
Piszta Pál a 16 szepesi vá

ros kormányzója . . . .  233
Pochay (Bihar) vár . . . .  14
Podiebrád, cseh király . . 12
Podhorányi Gábor a szat

mári jezsuitáknak házát 
és malmát ajándékozta . 353 

Podhorányi János-féle ház 
Szatmárott .......................344

Podolin város tizede a sze
pesi prépost- és kápta
lannak adományoztatottj. 159 

i'odolin mezőváros és tem
ploma .............................. 227

Podolin város lakosainak 
szaporítása és a város
nak jogai . . 227, 228, 229 

Podolin mezőváros, Ulászló 
lengyel királynak zálo-
gosittatott e l ................... 229

Podolin, Lnbló és Gnezda 
kiváltságos mezővárosok
birtokosai ...................230

Podolinban a Nagyboldog-
RUPP. EGYH. INTÉZ. — II. 2!)
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dogasszony plébániatem
plom .................................. 231

Podolinban a kegyesrendiek 
sz. Szaniszló temploma 231 

Podolni János és Stock 
János a szepesi prépost
közt kitört p ö r ...................243

Pogány János és György 
telke Szigethen . . . .  389 

Poha Benedek a dédesi re
mete sz. Pál kolostornak
alapitója .......................  54

Pohárnok család Gyöngyös 
b ir to k o s a .......................  64

Pochyu (Pocheg ?) föld a 
jászói prépostság birtoka 

Póka Tamás somodi udvar
helye ..............................

Pola szepesi várispáiinak 
Farkasfalva és Pokay- 
majorság adományozta
tok ..................................

Polan és Rikolf testvérek 
birtoka Késmárkon 184, 

Polenapi által a kassai 
tápintézetnek szerzett
Sós-féle h á z ...................

Polgár Mihály két Szinyér- 
várallyán létezett szántó
földét a nagybányai je 
zsuitáknak adta oda . .

Polgári jó s z á g ...................
Polján gróf fiának András

nak adományoztatott Ra- 
knsz s Nyircz birtok . . 

Pólyán a leleszi prépostság
b i r to k a ...........................

Polyankai Anna, Horváth
János özvegye ...............

Polyany László unghvári
h á z a ..............................

Polyay Péter, lásd: Pat- 
kay Erzsébet.

Pongrácz István kinoztatása 
és meggyilkoltatása . . 

Pongrácz Imre prépost
szö lle je ...........................

Ponyatovszky szepesme-
gyei f o ..........................

Porchi István főtárnokmes
ter ..................................

Porkoláb István meggyil
koltatása .......................

Porkoláb Péter s testvérei 
Poroszlón a béli apátság bir

tokrésze ...........................
Poroszlói benczés apátság .

130

171

155

185

261

366
6

193

298.

157

397

262

171

230

95

363
5

46
97

Pons Mihálynak adományo
zott Bachta föld, . . . .  279 

Pozsaló nevezetű Ökörhegy 
Rozsnyó mellett . . . .  103 

Primfalva, lásd: Primócz. 
Primócz (Primfalva) hely

ség a schavniki apátság
birtoka ...............  239, 240

Proszner Bálint, a nagybá
nyai pénzverde kormány
zója .............................. 359

Pruckner János adománya
253, 256, 257, 267 

Pruckner Vilmos szölleje . 265 
Pulszky Dániel és Alsó Vo

lya h e ly s é g ...................273
Puscher Jánosnak a nagy

bányai kőház adatott át 358 
Puszta-Kérch (máskép Pré

postfölde) puszta . . . .  136 
Puxai Benedek adománya 

az unghvári pálosok ré
szére .................................. 399

Püspöki palota Egerben . . 10
Pyber János egri püspök

és Ferencz .......................136
Pyrker János egri érsek által 

a szerzetes szüzeknek szánt
hagyaték........................... 42

Pyrker János László, egri 
érsek, az uj bazilikának 
á l l i tó ja .............................  28

R.
Rácz Demeter a tokaji pá

losoknak szőllejét hagyo
mányozta .......................... 331

Rácz kapu s külváros
Egerben.................... ,. . 11

Radács helységi birtokrész 
Kassa városnak adomá-
mányoztatott................ 250

Rádeczi István egri püspök 15
Radistyán diósgyőri ura

dalmi h e ly s é g ..........  57
Radvánszky - féle birtok

Hunfalván....................182
Radvány István szerencsi

várnagy........................ 324
Radzivil herczeg bőkezű

sége ..................................283
Ragacs (Regéczke) major

ság ......................................305
Rákóczy család birtokába 

került Sáros vár fekvő ja 
vaival .................................. 308
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Rákóczy Ferencz Rozsnyón
u r a lk o d ó .......................

Rákóczy Ferencz a ládl 
pálosoknak szóló védle
vele ..............................

Rákóczy Ferencz és a plé
bániaiak Gyöngyösön . . 

Rákóczy Ferencz és Göl- 
nicz mezőváros . . . .  

Rákóczy Ferencz és Mik
lós, jászói prépost . . . 

Rákóczy Ferencz és neje 
Zrínyi Ilona . . . . / . .  

Rákóczy Ferencz és nő
vére Julianna, gróf Aspre- 
mont neje, közt a tokaji 
uradalom osztályozására 
nézve történt szerződés . 

Rákóczy Ferencz által a kas
sai sz. Orsolya apáczák- 
nak tett ajándékozás . . 

Rákóczy Ferencz és László
táliyai szőlleje...............

Rákóczy Ferencz a lőcsei 
jezsuitáknak védlevelet
adott . . .......................

Rákóczy Ferencz Szelep- 
csényi Györgynek mádi 
és ondi birtokrószeit 
íratta át .......................

I és II. Rákóczy Ferencz 
és Szerencs vára . . . .

II. Rákóczy Ferencz Kassát 
elfoglalta . . . . . . .

II Rákóczy Ferencz hatal
mába került Huszt vára

II Rákóczy Ferencz alatt 
az unghvári jezsuiták 
ifjúsága, újra elszéledt . 

II. Rákóczy Ferencz N.- és 
F.-Bánya várost elfoglalta 

II. Rákóczy Ferencz Ki- 
rály-IIelmecz birtokosa . 

II. Rákóczy Ferencz a sáros
pataki várat elfoglalta . 

II. Rákóczy Ferencz To
kaj várát elfoglalja . . 

Rákóczy fölkelése Egerben 
16, 21,

Rákóczy György Kassát
m egtám adja...................

Rákóczy Györgynek Szat- 
már vára adatott át . . 

Rákóczy György az ungh
vári jezsuitákat szám
űzte ..............................

Rákóczy György nevére a

diósgyőri pálos kolostor 
javai írattak át . . .  . 60

Rákóczy György és neje 
Lorántífy Zsuzsanna Sá
rospatak birtokosai . . . 310 

II. Rákóczy György és a len
gyelországi háború . . . 344 

Rákóczy Györgynek a to
kaji uradalom adomá-
nyozta to tt...........................329

Rákóczy Györgynek adomá 
nyoztatott a munkácsi
u ra d a lo m ........................   373

Rákóczy Györgynek arto- 
mányoztatott Gyöngyös
mezőváros.......................  65

Rákóczy Imre a sátor-allya- 
ujhelyi sz. Imre templo
mot építtette.......................336

Rákóczy Pálra átíratott a 
lechniczi kolostor . . . 203 

Rákóczy Zsigmondnak zálo- 
gosittatott el a munkácsi 
u ra d a lo m ...........................272

Rákóczy Zsigmond egri
kapitány ...........................323

Rákóczy Zsigmond regéczi
főkapitány...........................305

Rákos halom Rozsnyó
m e l l e t t ...............................108

Rákoson egy birtokrész és 
vám a s.-ládi pálosoknak 
adományoztatott . . . .  82

Rakusz birtok Pólyának,·a 
szepesi gróf fiának ado
mányoztatott ....................... 193

Rakusz helység fele a le- 
thoni kolostornak birtoka

209, 210
Rangon Gábor egri püspök 30 
Raró helységben Kéry-féle

várkastély...........................171
Rás helység a széplaki 

apátság birtoka . . . .  319 
Raskai szöllők az eperjesi 

jezsuitáknak adatnak át 287 
Paszloviczy Zsigmond és 

Bártfa város helységei 273 
Rátki László a regéczi pá

losoknak Horváthyi hely
ségben létezett birtokré
szét adományozta . . . 306 

Ratold grófnak adományoz
tatott S.-A.-Ujhely . . . 335 

Ravazdon egri káptalani
malom..............................  5

Regécz vár járulékaival 
Györgynek, Ráczország

110

84

67

125

137

310

330

257

264

225

222

324

248

381

404

357

301

311

330

22

247

344

404

2a*
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kényurának adományoz-
t a t o t t ..............................

Regéczi sz. Pál remeterend 
birtokai és szabadalmai . 

Regéczi remete sz. Pál rend
társháza...........................

Regéczke falu temploma és 
sz. László király ereklyéi 

Regéczke, lásd: Ragacs. 
Reich Antal özvegye, Do

rottya, költségén építendő 
bártfai sz. kereszt ká
polna ..............................

Reisinger Fülöp rozsnyói 
háza az ottani jezsuiták 
részére lefoglaltatott . . 

Relova helység Sváb Ká-
rolynak ju sso n ................

Relovszky János udvartelke
R elován...........................

Remete helység Darkócz 
Perencznek, később Pethő 
Zsigmondnak birtoka . . 

Remete helység (Marmaros), 
pálos kolostorral . . . .  

Remete helység (Szepes), 
negyed része Szomolnok 
mezővárosnak adomá-
nyoztato tt.......................

Remete helység (Szepes),
szabadalm ai...................

Répás, lásd: Felső-Répás. 
Répásy Mihály somodi háza 
Ri ssó helység a bártfai ak

nák adományoztatott 272, 
Rettel nevű vitéznek, Olup- 

tulma atyjának, S.-Alja- 
Ujhely adományoztatott . 

Rettel és Rettel-Potokának 
nevezett Sárospatak me
zőváros ...........................

Rhédey Ferencz gróf és neje 
Bethlen Drusina háza
H uszton...........................

Richnó várnak ura Zápolya
János l e t t .......................

Richwald helység a lech- 
niczi karthausiak birtoka 

199,
Richwald helység Bártfa vá

ros b irtoka.......................
Ricolphnak Farkasfalva és 

Pokaj majorság adomá
nyoztatott .......................

Rikolf és Polan testvéreik 
birtoka Késmárkon 184, 

Rikolf gróf fia Lechnicz és

Nehre helységek birto
k o s a ..................................197, 198

Rimaszombat mezőváros
vallási viszontagságai . . 14U 

Rimaszombat mezőváros
egyházi épületeivel 143—147 

Rimaszombat mezőváros ki
váltságai és szabadalmai

144, 145
Rimaszombat mezőváros

előbb a kalocsai érsek, ké
sőbb Széchenyi Tamás
b i r to k a ...............................144

Rimaszombat Losonczi Al
bert, Ország János és 
Forgách Zsigmond bir
toka ......................   144

Rimay István diósgyőri
tiszttartó..........................  83

Rinola Ágostonnak elidege- 
nittetett herbersteini bir
toka N,- és F.-Bányán. . 359 

Rosen Mihály schavniki
apát......................................240

Roskócz helység, a szepesi
prépost b irto k a ................... 159

Róttál János Sáros vára
k ap itán y a ...........................273

Rottenstein Ignácz . . . .  21
Rozgon család helysége

C se rn a k ó .......................... 314
Rozgonyi családnak a szép

laki apátságra vonatkozó 
véd-és kegyúri joga . . 319 

Rozgonyi család Szépei föl- 
desura.................................. 134

Rozgonyi János özvegye 
Bánffy Dorottya . . . .  69

Rozgonyi István és György 
pozsonyi grófoknak Sze- 
pesvár adományoztatott 155 

Rozgonyi Istvánnak és Já 
nosnak a diósgyőri vár, 
Cserép s Dédes helységek
kel zálogjogon átadatott 57 

Rozkoványi László a szen- 
drői jezsuita társháznak
alapitója...............................103

Rozgonyi László adomá
nyozása ..........................  5

Rozgonyi Lőrincz által tör
tént Liszka helységnek 
k ir a b lá s a ...........................15!)

Rozgonyi Péter, egri püspök 4 
Rozgonyi Péter-, János- és 

Istvánnak adományozta
tott Gyöngyös helység . 64

305

306

305

297

275

116

204

204

387

387

148

148

171

273

334

309

380

156

204

273

155

185
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Rozgonyi Sebestyén ΙΓ. Má
tyás király hadvezére . . 247 

Rozgonyi Simon egri püs
pök .................................. 11

Rózsahegy mezőváros ki
váltságai ...............  233, 234

Rózsahegy mezőváros egy
házi épületeivel . . 232—237 

Rózsahegyen gyakori tűz
veszélyek .......................... 234

Rózsahegyen kegyesrendi 
atyák társodája és tem
ploma .................................. 237

Rózsahegyen a főtemplomi 
plébános és káplán jöve
delmei ....................... 235, 236

Rózsahegyi sz. László tem-
lom o ltá r i ...........................235

Rózsahegyi sz. Márton tem- 
lom mellett létezett tem- 
plariusok szállodája 236, 237 

Rozsnyó mint királyi birtok 
Lodomér, esztergomi ér
seknek, adom ányoztat ott 108 

Rozsnyó néveredete . . . 108 
Rozsnyó püspöki és bánya

város leírása . . . .  108—1,13 
Rozsnyó mint püspöki szék

hely ...................................... 112
Rozsnyó városnak szaba

dalmai és kiváltságai . . 109 
Rozsnyói sz. Ferenczrendi 

szerzetesek társháza 117, 118 
Rozsnyói jezsuita gymna

sium a jászói premontréi 
kanonokoknak adatott át

116, 117
Rozsnyói főtemplom és szé

kesegyház leírása 113, 114 
Rozsnyói polgárok vámfize

tése .................................. 111
Rozsnyón létezett jézustár- 

easági székház............... 115
Rozsnyó szomorú napjai

109, 110
Rudger János késmarki bíró 191 
Rudnók jászói helység . . 135 
Rudóbánya helység a szén 

drői jezsuitáknak adomá-
nyoztatott...........................103

Rueber János Laszkó ufán 
a késmarki vár és város
ura l e t t ..................... 187—189

Rueber János császári had
vezér ..................................346

Ruffus György és Ernődön 
volt szö lle je ...................

Ruke család Szalok helység
re vonatkozó követelései . 298 

Runyai Mihály özvegye 
Bartha Péter leánya . . 399 

Ruszka, lásd: Göncz-Ruszka.

s.
Sághy Zsófia hagyatéka . . 40
Sajó-Hidvég, az egri püspök

helysége .......................  10
Sajó-Lád a remete szent Pál 

szerzeteseknek társháza . 82
Sajó-Petri birtokrész . . .  82
Sajó-Petri diósgyőri ura

dalmi h e ly sé g ................ 57
Sajó-Szent-Péteri prépost-

s á g ..................   104
Sajó-Szent-Péter mezőváros

ban sz. István király ple-
bánia-egyház.......................104

Salgay Bálint telke Szat
mári. .................................. 345

Salgó család Gyöngyös bir
tokosa ...............................  64

Salgó helység Eperjes vá
rosának birtokrésze . . . 279

Salm Miklós g r ó f ................ 13
Salmis Gyula gróf és hit

vese Thurzó Erzsébet . . 124 
Salamon jászói prépost . . 131 
Samberg flandriai gyarma

tos Kassán...........................246
Samphleben és Óbb nevű 

lakosoknak Felső - Kassa 
adományóztatott . . . .  246 

Sámuel Aba király, lásd:
„Aba Sámuel“ ................ 98

Sáncz-külváros Egerben 11, 1 3
Sár helységben sz. Anna s 

olajban főtt sz, János ká
polnái .................................. loo

Sára helység az újhelyi pá
losok birtoka.......................338

Sarbalásnak nevezett szőllö 
a kassai domonkosok bir
toka ...................................... 255

Sárhegy alatti szőllő . . .  71
Sári apátság kegyurai. . . 99
Sári apátsági apátok név

sora ..................................  99
Sári apátságnak alapítója 

Aba Sámuel király . . .  98
Sári benczés apátság és a 

szent Ágostonrendi per 
je ls é g .................................  9882
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Sarlós boldogasszony kápol
nája L őcsén ................... 220

Sarlós boldogasszonyról ne
vezett helynökségi pálos 
társház Ládon . . .  82, 95

Sarlós boldogasszony tem
ploma Késmárkon . . . .  191 

Sarlós boldogasszonyról ne
vezett egyház Szatmárott 347 

Sarlós boldogasszony tem
ploma Stószon................... 150

Sarlós boldogasszonynak 
szentelt mostani plébánia
templom Terebesen egy
kor a pálosok temploma
v o lt ...................................... 327

Sarlós boldogasszonyról ne
vezett losonczi plébánia
templom ...............................143

Sarlós boldogasszonynak 
szentelt tokaji pálosok
z á r d á ja ...............................331

Sarmaták Kassa város kör
nyékének n ép e ................... 245

Sáros helység a terebesi pá
losoknak ajándékoztatott 320 

Sáros mezővárosban szent 
Ágoston remete rend per
jelsége...............................307

Sáros vára helyreállittatásá- 
ra gyűjtés rendeltetett el 308 

Sáros vára fekvő javaival 
a Rákóczy család, később 
az Aspremont grófok bir
tokába ju to tt................... 308

Sárosi szent Ágoston reme
téknek Tubel várban te
lek, kaszáló és élelmi sze
rek adományoztattak . . 307 

Sárosi sz. Ágoston remeték
nek adómentesség adatott 308 

Sárosi szent Jakabnak szen
telt plebánia-templom . . 308 

Sárospatak vár és mezővá
ros viszonyai . . .  310, 311 

Sárospatak mezőváros a 
szerzetes rendek zárdáival

309—318
Sárospatak mezőváros és

Kispatak külváros szaba
dalmai...............................311

Sárospataki sz. Domonkos 
szerzetesek kolostora . . 313 

Sárospataki szent Ferencz 
rendi szerzetesek társháza 314 

Sárospataki jezsuiták birto
kai .................................. 318

Sárospataki jézustársasági
sz é k h á z .................... 315—318

Sárospataki Orsolyarendi 
apáczák és rabváltó sz. 
Háromságról nevezett 
szerzetesrend kolostorai . 315 

Sárospataki szegényápolda
alapítása.............................. 312

Sárospataki sz. Klára apá
czák zárdája.......................313

Sárospataki vár erődítmé
nyei és várkapitányai . . 312 

Sárospatak országos vásár-
tarthatási jo g a ................... 312

Sárossy János háza Huszton 380 
Sárossy Klára és Mária szöl- 

lejüket a szatmári jezsui
táknak adták el . . .  . 353 

Saskö Sára a felsőbányái 
jezsuitáknak Kakas nevíi 
gesztenyését engedte át 363 

Sasváry Sebestyén adomá
nyozása ........................... 5

Sátorallya-Ujhely viszontag
ságai, épületei s országos
v á s á ra i ...............  335, 336

Sátorallya-Ujhely hegyei és
vizforrásai...........................335

Sátorallya-Ujhely templomai 336 
Sátorallya-Ujhelyre telepí

tett kegyesrendiek . . . 33? 
Sátorallya-Ujhelyre a gom

baszögi pálosok áthelyez-
te té s e .............................. 121

Sátorallya-Ujhelyre Torony
ból áthelyeztetett pálos
rendi szerzetesek . . . .  337 

Sátorallya-Ujhely, lásd : Uj- 
hely.

Sauberer András, a jászói, 
prépostság második ala
pítója .................................. 138

Sagerlich Mátyás Kassa vá
ros jeg y ző je ....................... 253

Schavniki apátság kivált
ságai és adományozott
fekvő b ir to k a i................... 239

Schavniki apátsághoz tarto
zott javaknak az egri je
zsuiták részére történt ado
mányozása ....................... 34

Schavniki apátságnak a hus- 
siták és Zápolya János 
alatti gyászos állapota . 210

Schavniki cziszterczita apát
ság ........................... 237—242

Schavniki lakosoknak a csü-
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törtökhelyi főtemplomot 
illető fizetései 

Schmegen (Smizsan), vagy 
Somogy földrész . . . . 

Schmidt József kassai
könyvnyomdász...............

Schober Márton kassai és
eperjesi h á z a i ...............

Scholcz Felician, a huszti 
várkápolna káplánja . . 

Schornstein vára főkapitá
nya ..................................

Schöllinger Ferencz, perne- 
ki prémontrei főpap, mint 
jászói prépost . . 137,

Schönbom Lotár mainczi 
érseknek adományoztatott
Beregszász.......................

Schumann báróné adománya 
Schützendorf, lásd: Talvas-

fa lv iak ................... 207,
Schwendi Lázár, a király

fővezére..........................
Scirium ncvíí lengyel mező

város ..............................
Scitovszky János, rozsnyói

püspök..............................
Sebaldi Menyhért. . . . . 
Sedmiczky erőszakoskodá

sai a rózsahegyi lakosok
ellen. ..............................

Segítség völgyben alapitott
karthausi zárda...............

Segnyey Péter a kassai sz. 
Ferenczrendiek számára 
alamizsnát adott . . . .  

Semsey Gábornak a kassai sz. 
Ferenczrendi templom épí
tésére tett hagyománya . 

Semsey György és neje, 
Boldog Kai din, hunfalvi
birtokosok.......................

Sennyey Sándor malma . . 
Serédy Gábor a regéczi pá

losoknak sok kárt tett
javaikban .......................

Serédy Gáspár által a s.-ládi 
pálos kolostornak kirab
lása ..............................

Serédy Gáspár a diósgyőri 
pálosok zárdáját fölgyuj-
t a t t a ..........................

Serédy Gáspár, Felső-Ma- 
gyarország kapitánya. . 

Serédy Gáspárnak a tokaji 
uradalom adományoztatott 

Serédy Gáspár erőszakosko

dásai a tokaji pálosok
birtokai ellen .......................332

Serédy Gáspár Forró és Ga- 
radna helységek birtoká
ba beigtattatott................... 279

Serédy György és Bártfa 
város közti pör Makovi- 
cza vár és város területe
határai m ia tt.......................273

Servácz plebánus a lőcsei
kápolna építő je..................220

Servita szerzetesek társháza
E gerben ........................... 38

Setétkapu az egri várban . 10
Siba helység Bártfa város

b i r to k a .............................. 273
Sibini Samu merénye . . .  3
Sieber Ferencz, a n.-károlyi 

kegyesrendiek temploma
építője.................................. 386

Sigrist Ferencz festő . . .  27
Simándy István, erdélyi 

püspök, az unghvári je
zsuitáknak 3000 forintot 
hagyományozott . . . .  405 

Sirokai László, nicopoli püs
pök, és öcscse Hrapkó és 
sz. Kereszt birtokosai. . 294 

Sobieszky János, lengyel
h e rczeg ...............................3 4 4

Solymos egri prépostsági
falu ............................... 4

Somodi (Abauj), mezőváros, 
a szepesi Krisztus szent 
teste kápolnája birtokosa 161 

Somodi (Abauj), mezőváros, 
a szepesi jezsuiták birtoka

169, 170
Somodiban Póka Tamás és .

Répásy Mihály udvarhe
lyei .................................. 171

Somogy (Schmegen és Smi
zsan) nevű földrész . . .  154

Somosi, lásd : Lapispataki. 
Sós-féle ház Kassán. . . .  261
Sovány Zsófia a nagybányai 

jezsuitáknak rétjét adta el 365 
Sóvári György gróf a lele

szi egyház véd- s kegyura 300 
Sötér család mint gyöngyösi

b ir to k o s .....................65, 71
Sötér Ferencz hagyományo

zása .......................... 66, 68
Spave Schavnik apátsági

puszta............................... 34
Spielenberg Samu első pa- 

pirmalma Lőcsén . . . .  218 
Spirus Pál lőcsei háza . . 223

174

154

263

264

379

202

301

337
39

208

346

238

114
211

232

28

256

257

181
345

306

83

60

13

329
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Sponcz Antal hunfalvi bir
tokos .............................. 182

Srajer Mihály a szatmári 
jezsuitáknak házát ado
mányozta .......................353

Stegner Lajos szöllője . . . 205
Steinmauer Péter a felsőbá

nyái templomnak házát és 
kertjét adományozta . . 368 

Stelbachnak Szomolnok stb. 
határai végett kiegyezke
dése ..................................149

Stepan Istvánra a tállyai és 
kassai házak Írattak át . 321 

Stir, az eperjesi sz. Miklós 
templom főlelkésze . . . 282 

Stock János szepeshegyi
p ré p o s t ...............  158, 243

Stok János szepesi prépost 
és Podolni János pőre . 243 

Stolai benczés perjelség 243, 244 
Stosz, helységi birtokrész . 212 
Stoszi hegyen sarlós boldog- 

asszonyról czimzett tem
plom .............................. 150

Stoyanfólde a schavniki 
apátság birtoka . . . .  239

Strasoldo Károly gróf a 
szatmári jezsuitáknak Be- 
renezén volt házát kato
nai tehertől fölmentette . 351 

Strekpauer György és Má-
téfalva .............................. 211

Stubenberg Erzsébet Her
berstein grófnak anyja . 236 

Sunyava helység a lethoni 
kolostornak adományozta-
t o t t ...................................... 208

Supek, máskép Apáti hely
ség a széplaki apátság
b i r to k a ...............................319

Surdaster János lutheránus 390 
Sutrik Jánosnak rózsahe

gyi házai és kertei ado-
mányoztattak.......................233

Sváb Károly igénypere a 
lechniczi kamaldoliak 
birtoklása ellen................... 204

Sváby családtól szerzett 
Körtvélyes helység része 204 

Svedlér és Remete helysé
ge Szomolnok mezővá
rosnak adományoztattak 148 

Svedlér, Szomolnok stb. ha
tárai végetti kiegyezke
dés .................................. 149

Svedlér helység szabadalmai 148 
Svedléri erdők pusztítása . 149

Svendi Lázár Tokaj várát
visszafoglalja...............  329

Svorez, máskép Körmöczi 
háza Egerben................... 25

Sybak család adományozása 213 
Sydon Mihály szinvai mal

mát a diósgyőri pálosok
nak adományozza. . . .  59

Szabatka város Rimaszom
bat mellett............................145

Szabó Ábrahám, rozsnyói
remete].................................. 111

Szabó Demeter, miskolczi
b i ió ..................................  80

Szabó János unghvári há
zát az ottani jezsuitáknak
adta e l .............................. 404

Szabolcs puszta (most hely
ség) a dédesi pálos ko
lostor b i r to k a ...............  55

Szada helységrész a diós
győri pálosoknak adatott 59 

Szadellő barlangba mene
kült IV. Béla király . . 246 

Szakmáry György, pécsi 
püspök, a széplaki apát
ság véd- s kegy-ura . . 320 

Szakmáry Jánosnak II. Rá- 
kóczy Ferencz által ado
mányozott a mislyei pré-
p o s ts á g ................... ...  . 263

Szalbek Károly, váczi pré
post, első szepesi püspök 166 

Szalóczon a gombaszögi pá 
loeok birtokrésze . . . .  120 

Szalók a leleszi prépostság
b i r to k a .............................. 293

Szalonta (Borsod) falu. . . 38
Szaniszló pécsi püspök ado

mánya ...................  283, 288
Szapáry Etelka grófnő, An- 

drásy gróf neje, a terebesi 
plébániatemplom kegy-és 
véduri jogát gyakorolta . 327 

Szapáry grófné, szül. Károlyi 
Anna, hagyománya . . . 260 

Szapáry özvegye Károlyi
A n n a .................................. 264

Szaraczén kereskedők, más
kép ism aeliták...............  74

Szarvas Katalin szőlleje . . 265 
Szarvas Sándor plébános

a já n d é k a ...........................102
Szarvaskői v á r ...................  16
Szaszárbányán Kereszthegy 

és Bánya nevű érczaknák 355 
Szászországi gyarmatosok 

és kiváltságaik Kassán. . 245
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Szatmár mezőváros Vuko- 
vich György rácz fejede
lemnek cserébe adatott 
Nándorfejérvárért . . . .  342 

Szatmár mezőváros mint
pénzverő h e l y ................... 342

Szatmár vára Bethlen Gá
bornak adatott át . . .  . 341 

Szatmár várát Tököly Imre
foglalta e l ..................   . 344

Szatmár vára Rákóczy 
Györgynek adatott át . . 344 

Szatmári békekötés és Rá
kóczy Ferencz................... 344

Szatmári sz. Domonkosrendi 
szerzetesek és apáczák . 348 

Szatmári jezsuiták által el
hagyott iskolai tanítást a 
pálosrendi remeték vet
ték á t ..................................353

Szatmári jezsuiták többféle 
fekvő javaknak birtokába 
jutottak 350, 351, 352, 353 

Szatmári minoriták társháza 347 
Szatmári uj piispökmegyc

alakítása................... 23, 346
Szatmárra költöztek a N.- 

Károlyban letelepedett
jezsuiták.............................. 349

Szatmárott létező egyházak
347, 354

Szatmárott létezett Jézus
társasági társoda . . 349—354 

Szatmárott létező irgalmas 
barátok, a páli sz. Vincze 
leányai, a sz. Hildegard- 
féle szegényápolda, kór
ház, árvaház és a szent 
János oltár gondnoksága 354 

Szatmárt mirigy pusztította. 351 
Szatmár-Németi mezőváros

nak nevezetes eseményei 312 
Szatmár-Németi mezőváros 

Báthory Istvánnak Nagy- 
és Felső-Bányáért ada
tott á t .............................. 343

Szatmár-Németiben létezett 
nemes udvartelkesek . . 345 

Szatmár-Németi város sza
badalmai és kiváltságai. 341

Szatmár-Németi város egy
házi épületeivel . . 340—354 

Szatnak László hagyománya 199
Széchenyi család füleki

földesur.......................... 118
Széchenyi György, esztergo

mi érsek, az egri jezsuiták 
társodájának alapitója . 34

Széchenyi György, eszter
gomi érseknek, a schav- 
niki apátság birtokai ado-
mányoztatattak................... 241

Széchenyi György érseknek 
Rózsahegy zálogositta-
tott el .............................. 233

Széchenyi Mihály egri püs
pök ............................... 9

Széchi György, Bethlen Gá
bor hadainak vezére . . 138 

Széchy Györgynek Terebes 
vára ajándékoztatott . . 326 

Széchy György özvegye 
Drugeth Mária grófnő. . 111

Széchy Katalin Gyulafy 
László, később Prépost- 
váry Zsigmond neje. . . 145 

Széchy Mária grófné, Wes
selényi Ferencz gróf öz
vegye, adománya . 261, 262

Széchy Tamásnak a hango- 
nyi pálosok szőlleje el
adatott.............................. 127

Széchy Tamásra szállott 
Rimaszombat mezővárosa

144, 145
Szedekerte falu birtokába 

beigtattatott Wernher Sá
ros vár kapitánya . . . 308 

Szedekerte helység a kassai 
Domonkos szerzetesek bir
toka ....................... 255, 256

Szegedy Ferencz, egri püs
pök, háza Jászón . . . .  134 

Szegedy Ferencz püspök és 
a sz. Erzsébet templom
K a s s á n ...........................253

Szegekerte föld a sári sz. 
Ágoston remeterendi per
jelségnek adományozta-
t o t t .................................. 100

Szegi birtokrész Krisztus sz. 
teste kápolnája tulajdona

161, 170
Szegi (Zempl.) helység a 

szepesi jezsuiták birtoka
169, 170

Székely Antal császári ka
pitánynak Muzsaj helység 
jobbágyai és egy beregi 
ház adományoztattak . . 377 

Székely Antalnak adomá
nyoztatok; Szatmár-Né
meti mezőváros................343

Székely családnak adomá
nyoztatok Beregszász me
zőváros ...........................372
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Székely Erzsébet n.-megye-
rési sze llő je ................... 171

Székely Gáspár- és Boldi
zsárnak .adományoztatok. 
Beregszász kolostora és
Olcsva helység ............... 375

Székely Katalin ajándéka . 102 
Székely Katalin, előbb Pe- 

rényi Mihálynak, később 
Draskovics Gáspárnak neje 392 

Székely Magdolna Thurző 
Sándor, később Pcrnstein
János özvegye................... 124

Széké György tanyáját az 
un gh vári jezsuitáknak
adta e l .............................. 406

Szelepcsény György érsek a 
késmarki pálosoknak há
rom házat és kápolnát
a d o t t .................................. 192

Szelepei ényi György a lőcsei 
jezsuiták alapítója . . . 221 

Szendrcy Erzsébet a sáros
pataki jezsuitáknak szől- 
lejét h a g y ta .......................316

Szcndröi szent Ferenczrendi 
templom és társház fő
nökei. . . . 100, 102, 103

Szendrőn a jézustársasági
székház...............................103

Szén dry Miklós rozsnyói
nem es.................................. 111

Szent Ágoston remeterend 
perjelsége Bártfán . . . 275 

Szent-Ágoston remeterendi 
perjelség Bene pusztán 100 

Szent-Ágoston remeterend 
perjelsége Szepos mező
városban ...............................167

Szent Ágoston remeterend 
perjelsége Hrapkón . . .  291 

Szent András oltára a rozs
nyói egyházban . . . .  114 

Szent András szepesi pré
postsági kápolna . . . .  162 

Szent András nevezetre vál
tozott sári apátság . . .  99

Szent András oltára Eger
ben ..................................  10

Szent-András puszta . . .  7
Szent Andrásnak szentelt ró

zsahegyi plébániatemplom 235 
Szent Anna kápolna Kluknón 171 
Szent Anna kápolnája sári

helységben............... ...  . 100
Szent Anna kápolnája Apát

falván ........................... 52
Szent Anna oltára a szen-

drői sz. Ferenczrendi tem
plomban .............................. 102

Sz. Anna oltára a rozsnyói
egyházban...........................114

Szent Annáról nevezett mos
tani miskolezi plébánia
templom ...........................  93

Szent Anna templom a bárt- * 
fai kórodában s temető
ben ...........................v . . 274

Szent Anna kápolna Podo-
l in b a n .................................231

Szent Annáról czlmzett mos
tani templom Huszton . . 382 

Szent Annáról czimzett ol
tárgondnokság Szatmárott 346 

Szent Annáról czimzett sz.
Pál remete szerzetesei 
társháza Hangonyban . . 126 

Szent Annáról nevezett rozs
nyói szent Ferenczrendi 
szerzetesek társháza. . . 117 

Szent Annáról nevezett sá
rospataki szent Klára apá-
czák zárdája.......................313

Szent Annáról és b. szűz 
Máriáról nevezett tokaji 
pálosok zárdája . . . .  331 

Szent Antal keresztesrend 
főnökök névsora . . . .  180 

Szent Antal keresztesrend 
kórháza és temploma
K a ssá n .....................178, 179

Szent Antaáról nevezett ke
resztesrend kórháza és 
temploma Darócz helység
ben ............................. 178-180

Szent Antal (paduai) oltára 
a rózsahegyi templomban 235 

Szent Antal (paduai) oltára 
a kaplonyi templomban .. 381 

Szent Antal oltára a szen- 
I dröi sz. Feronczrendi tem

plomban .................... 101, 102
Szent Antal (paduai) szobra

Egerben........................... 39
Szent Antal (paduai) a meg

szüntetett szent Forencz- 
rendi kassai szerzetesek 
temploma védszentje . . 257 

Szent Antal emlékezetére 
fölavatott minorita-tem
plom E g e rb e n ...............  30

Szent Antal temploma Rima
szombatban...........................147

Szent-Antalvölgyi lechniczi 
karthausi, később karnak 
dőli perjelség . . . 197—205
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Szent Bálint, szepesi pré
postsági kápolna és oltár 

Szent Bernát emlékezetére 
N.-Szöllősön emelt szent 
Ferenczrendi szerzetesek
székháza..........................

Szent Bertalan templom és 
plébánia Gyöngyösön 06, 

Szent Benaventura kápolna
Egerben...........................

Szent Borbála oltára a rozs-
nyói egyházban...............

Szent Brúnó, a karthausi 
remeterend alapitója . . 

Szent Domonkos szerzetesek
Sárospatakon...................

Szent Domonkosrendi szer
zetesek kolostora Kassán 

Szent Domonkosrendi szer
zetesek Gölniczen. . . . 

Szent Egyedröl novezett pá
los szerzetesek kolostora
S.-A.-Ujhelyen . . 336,

Szent Egyed plébániatem
plom Bártfán. . . 273,

Szent Erzsébet egyháza
Késmárkon.....................

Szent Erzsébet egyház és 
kórház Gyöngyösön. . . 

Szent Erzsébet kápolna N.-
S ároson ..........................

Szent Erzsébetnek szentelt 
szepesi sz. Ágoston reme
teségi kápolna . . . . .  

Szent Erzsébet tiszteletére 
szentelt nagyszerű székes- 
egyház Kassán . . 252,

Szent Erzsébet plébániatem
plom Huszton...................

Szent Erzsébet temploma
Lőcse mellett...................

Szent Erzsébet temploma
Daróczon .......................

Szent Erzsébetről nevezett 
kassai templomnak tett
adományok.......................

Szent Erzsébetről czímzett 
kassai templomnak erek
lyéi ..................................

Szent Erzsébetről nevezett 
minoriták társháza Szat-
márott . . .......................

Szent Ferencz szive társu
lata a kassai jezsuitáknál 

Szent Ferencz (Borgiás) czi- 
mü jezsuita temploma 
Egerben..........................

Szent Ferenczrendi szeize- 
tesek háza Sárospatakon 314 

Szent Ferenczröl nevezett 
szepesi kápolna alapítója 
Bársonyi György . . . .  162

Szent Ferenczrendi apáczák 
lakhelye Gyöngyösön . . 69

Szent Ferenczrendi szerze
tesek Beregszászon . . . 375 

Szent Ferenczrendi minori
ták kolostora Csütörtök
helyen ..............................  177

Szent Ferenczrendi szerze
tesek Egerben . . . 29, 30

Szent Ferenczrendi szerze
tesek Eperjesen. . 286, 287

Szent Ferenczrendi szerze
tesek kolostora Füleken 113 

Szent Ferenczrendi társház 
és gymnasium Gyöngyö
sön ...............................67—69

Szent Ferenczrendi szerze
tesek zárdája Jászbe
rényben ....................... 79, 80

Szent Ferenczrendi szerzete
sek kolostora Kaplonyban 383 

Szent Ferenczrendi szerze
tesek Kassán...............256

Szent Ferenczrendi, később 
minorita társház Nagy-
B á n y á n ...................... 362

Szent Ferenczrendi szerzete
sek társháza Rozsnyón 117, 118 

Szent Ferenczrendi szerze
tesek Nagy-Szőllösön 391—395

Szent Ferenczrendiek ko
lostora Bártfán............ 276

Szent Fülöp kápolna Eger
ben ..................................  9

Szent Fülöp és Jakab czimü 
sz. Pál kolostor temploma
R eg éczen ....................305

Szent György kápolna Lő
csén .................................. 220

Szent György oltára a ládi 
pálosok templomában . . 85

Szent Györgynek szerencsi 
apátság temploma . . . 324

Szent Györgyről nevezett 
unghvári templom . . . .  398

Szentgyörgyhegyi család a 
stolai benezésrendimonos-
tor a lap itó ja ................243

Szent háromság szerzetes- 
rend kolostora Sárospata
kon ...................................... 315

Szent háromság testvérülete 
Lőcsén...........................220

162

394

67

31

114

197

113

254

125

337

274

191

67

308

167

253

381

230

180

253

253

347

267

34
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Szent háromság temploma
N agy-B ányán ............360

Szent háromság kápolna
Kassán........................... 267

Szent háromság kápolna 
Nagy-Károlyban . . . .  386

Szent háromság kápolna
Szendrön....................... 101

Szent háromság kápolna
S.-A.-Ujhelyen............336

Szent háromság templom
Késmárkon................... 119

Szent háromság szobra Eper
jesen ..................................283

Szent háromságnak szentelt 
kápolna Gyöngyösön . . 67

Szent háromságról czimzett 
eperjesi karmelhegyi szer
zetes zárda................... 2S4

Szent háromságról nevezett 
rabváltó szerzetesek Eger
ben .......................  . . .  38

Szent Hildegardról czimzett 
szatmári szegényápolda

347, 354
Szent Jácint a mostani kas

sai Domonkos templom
véd szen tje ...........................255

Szent Jakab kápolna a bárt-
fai tem ető b en ................... 274

Szent Jakab kórház Egerben 24 
Szent Jakab oltára a ládi 

pálosok templomában . . 85
Szent Jakab főtemploma Lő

csén .......................  . . .  216
Szent Jakab apostolra szen

telt n.-sárosi plébániatem
plom......................................308

Szent Jánosnak czimzett ez. 
Ferenczrendiek kolostora
B á r tfá n ...............................276

Szent János lovagok kóro-
dája K assán .......................252

Szent János lovagrend Be
regszászon lakot t . . . .  375 

Szent János (olajban főtt)ká
polna Sár helységben . . 100 

Szent János (Kapisztrán) né
vén létező szent Ferencz- 
rendi mostani kolostor
Nagy-Szőllősön................... 394

Szent János apóst, s evan
gélistának szentelt eger
vári b az ilik a .................. 2—17

Szent János prépostsága
H unfalván...........................183

Szent János (keresztelő-)

temploma S.-Patakon, aPe-
rényiek alapítványa. . . 312 

Szent János (keresztelő-), 
mint a stolai templom
védszentje.......................244

Szent János (keresztelő-) 
az Ágoston remeték per
jelsége B ártfán............... 275

Szent Jánosról (keresztelő-) 
nevezett lethonköi kart-
kausi remete perjelség. . 206 

Szent Jánosról (keresztelő-) 
czimzett jánosi benczés
a p á ts á g .............................. 129

Szent János (keresztelő-) em
lékezetére avatott hárs
kúti tem plom .................... 129

Szent János (keresztelő-) 
kápolna Gölniczen . . .  126 

Szent János (keresztelő-), 
katholikus templom Ri
maszombatban ...................147

Szent Jánosról (keresztelő-) 
czimzett prcmontréi kano
nokrendi jászói prépostság

130, 141
Szent János (Nép.) kápolna

Kassán.............................. 267
Szent János (Nép.) kápolna 

alapitója Zbiskó Károly . 162 
Szent János (Nép.) szobra a 

ládi pálosok templomában 85 
Szent János (Nép.) oltára a

rozsnyói egyházban.. . . 114 
Szent János (Nép.) kápolna

Egerben............... .... 29
Szent János (Nép.) szobra

Szatmárott.......................... 353
Szent János (Nép.) kápolna

Késmárkon.......................... 191
Szent János (Nép.) kápolna

S zig e tb en .......................... 391
Szent Jeromosnak szentelt 

pálosrendi kolostor Kap-
lonyban ...............................384

Szent Ignácz kápolna Szat
márott ................................. 347

Szent Ignácz szobra a kas
sai jezsuita-templomban . 258 

Szontivány (Heves) puszta 28 
Szentiványi Zsigmond és a

s.-ládi p á lo so k ...............  84
Szentiványi Zsófia síremléke 85 
Szent Ilona zárdatemploma

H uszton ..............................382
Szent Imre plébániatemplom

S.-A.-Ujhelyen...................336
Szent Imre templom a leg-
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régibb Szigeth mezőváro
sában s annak története. . 390 

Szent Imre templom plébá
nia tizede Szigethen. . . 390 

Szent Jodokról czimzett uj 
lechniczi templom . . . 201

Szent Józsefről neveztetett az 
egri irgalmas barátok tem
ploma és társháza . . 16, 41

Szent József (kalazanti) ke
gyesrendiek temploma N.-
Károlyban..................386

Szent József kápolna Eger
ben ..................................  29

Szent Józsefről czimzett szo- 
molnoki királyhegyi ká
polna .................................. 150

Szent Józsefről czimzett sz. 
Ferepczrendiek társháza
Eperjesen............... 286, 287

Szent István király Egerben 
tartózkodása . . . . . .  2

Szent István királynak szen
telt előbb sz. Imre tem
plom S.-Á.-Ujhelyen . . 336 

Szent István király kolos
tora Losoncz mellett . . 143 

Szent István király sajó- 
sz.-péteri plebániaegyháza 104 

Szent István király plébá
niatemploma Miskolczon

91, 92
Szent István király plébá

niatemploma N.-Bányán
360, 361

Szent István királynak szen
telt kisebb templom Apát
falván ..............................  52

Szent István kápolnája
Egerben...................  27

Szent István oltára az egri 
Sz. háromságrendi szerze
tesek templomában . . .  39

Szent István templom plé
bániája a nagy-bányai je
zsuitáknak adatott át 364, 365 

Szent Istvánról nevezett
egervári prépostság . . .  4

Szent István, első vértanú 
emlékezetére Tycia (?) 
birtokában templom ala-
p itta to tt.................  98

Szent Iván (Heves), puszta 7
Szent Károly (boroméi) em

lékezetére szentelt ke
gyesrendiek temploma 
S zigethen ..................391

Szent Katalin hrboltovi fiók
egyháza ...........................236

Szent Katalin kápolna Re-
géczen...............................306

Szent Katalinoltára Egerben 10 
Szent Katalin oltár a kés

márki plébániatemplomban 190 
Szent Katalin oltára az egri 

Sz. háromságrendi szer
zetesei templomában . . 39

Szent Katalin oltára a ládi 
pálosok templomában . . 85

Szent Katalin oltárnoksága 
a huszti templomban . . 382 

Szent Katalin temploma N.-
Bányán .................  . . .  361

Szent Katalinról czimzett 
szomolnoki templom . . 150

Szent Katalinról czimzett 
gönczi s göncz-ruszkai sz.
Pál remete templom . . .  291 

Szent-Kereszt fölmagaszta- 
lása emlékezetére újra épít
tetett beregszászi tem
plom fölszentelése. . . . .374 

Szent-Kereszt kápolna Eger
ben ................................... 9

Szent-Kereszt kápolna Eper
jesen .................................. 283

Szent-Kereszt kápolna Göl- 
niczen...................................126

Szent-Keresztről czimzett sze
pesi kápolna alapítója 
Bársonyt György . . . .  162 

Szent-Kereszt kápolna a Tö- 
köly-féle késmarki vár
kastélyban . . . .  189, 190 

Szent-Kereszt kápolna a 
bártfai sz. Ágoston zár
dában ...............................275

Szent-Kereszt kápolna S.-
A .-U jhelyen.......................336

Szent-Kereszt feltalálása ká
polnája Miskolczon . . .  94

Szent-Kereszt oltára az eger
vári templomban . . . .  6

Szent-Kereszt templom a 
bártfai fürdőben . . . .  274 

Szent-Kereszt birtokába Sí
rokat László igtattatott be 294 

Szent-Kereszt íölmagaszta- 
lása emlékezetére szentelt 
késmarki plébániatemplom 190 

Szent-Keresztről czimzett le
leszi premontréi rendi tem
plom .............................. 297

Szent-Kereszt. társulata a 
kassai jezsuitáknál . . . 267
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Szent Kereszt testvértilete a 
huszti templomban . . . 392 

Szent-Keresztről nevezett 
jászberényi kápolna. . . 79

Szent-Keresztről nevezett 
unghvári kalváriakápolna 398 

Szent-Keresztről nevezett 
kápolna Rozsnyón . . .  113 

Szent-Keresztről nevezett 
hunfalvi sz. sir kanonokok 
káptalana és temploma

181—183
Szent-Keresztről nevezett sz. 

sir kanonok rendje kápta
lana...................................... 295

Szent-Keresztről ezimzett 
kegyesrendi atyák tem
ploma Rózsahegyen . . . 237 

Szent Kinga kápolna N.-
S á ro so n .............................. 308

Szent Klára apáczazárda
S á ro sp a tak o n ................... 313

Szent Klárarendi apáczák 
Jászberényben...............  81

Szent László remete sz. Pál 
rendi kápolnája és ereklyéi 29G 

Szent László kápolnához 
csatoltatott a terebesi pá
losok Boldogasszony egy
háza .................................. 326

Szent László kápolna Jász
berényben .......................  80

Szent László király emlé
kezetére fölállított Kisdy-
nevelde K assán...............  26

Szent László király templo
ma Rózsahegyen . . .  235 

Szent László királynak szen
telt csütörtökhelyi tem
plom ..............................  173

Szent Lászlóról ezimzett kas
sai papnevelde................... 260

Szent-Lélek kápolna Sáros
patakon ...............................314

Szent-Léleknek szentelt ká
polna Gyöngyösön . . .  67

Szent-Lélek kápolna a ládi 
pálosok templomában . . 85

Szent-Lélek szegényápol.la
Leleszen...............................301

Szent-Lélek templom és sz.
Antal keresztes rendi kór
ház Kassán.......................... 179

Szent-Lélek templom Kas
sán ...................................... 267

Szent - Lélek tiszteletére 
emelt szomolnoki templom 150 

Szent-Lélek tiszteletére ala-

pittatott pálos szerzete
sek fiókállomása . . . .  61

Szent-Lélekről nevezett kór- 
ház s templom Lőcsén 215, 219 

Szent-Lélekről nevezett sz. 
Ágoston remeterendi per
jelség Hrapkón...................294

Szent-Lélekről nevezett dé- 
desi sz. Pál remeterendi
kolostor........................... 54

Szent-Lőrincz kápolna Lő
csén ...................................... 220

Szent Magdolna oltára Eger
ben ..................................  10

Szent Margit oltárnokságot 
tartalmazó podolini tem
plom ..................................231

Szent-Margita jószág . . .  6
Szent Mária-Magdolna ká

polna Kassán...............267
Szent Márton szepesi pré

postsági templom kápol
nái ...................................... 161

Szent Márton temploma N.- 
Bányán a jézustársasági 
székháznak adatott . . . 364

Szent Márton szepesi szé
kesegyháza oltárai . . . 162 

Szent Mártonról nevezett 
prépostsági káptalan tör
ténete ...................  157—167

Szent Mártonról (Szepes) 
nevezett prépostság meg-
raboltatott..................   . 156

Szent Márton templom N - 
Bányán . . . . . .  360, 365

Szent Márton templom és a 
sz. Pere ezrendi szerze
tesek kaplonyi zárdája

383, 384
Szent Márton rózsahegyi 

fióktemploma . . . 235, 236 
Szentmártoni Miklós fia . . 47
Szent Mihály jászói plebá- 

niaegyház. . . .  131, 139 
Szent Mihály templom Eger

ben.......................8, 10, 15
Szent Mihály pálos tem

plom H u sz to n ...........382
Szent Mihály legelső kas

sai tem plom ...............254
Szent Mihály plébániatem

plom Késmárkon . . . .  191 
Szent Mihályról ezimzett 

kassai Orsolya apáczák
tem plom a...................257

Szent Miklós egri kolostori 
malom......................  7
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Szent Miklós (Heves), egri 
káptalani jószág . . . .  

Szent Miklós jezsuita tá-- 
soda az egri utczában . 

Szent Miklós kapu Egerben 
Szent Miklós, plébániatem

plom Eperjesen...............
Szent Miklós oltára a ládi 

pálosok kolostorában . . 
Szent Miklós oltára Egerben 
Szent Miklós püspökről ne

vezett mislyei premon
trei prépostság...............

Szent Miklós templom Szat-
m árott..............................

Szent Miklós oltárnokságot 
tartalmazó podolini tem
plom............... ..................

Szent Miklós temploma és 
szégényápolda N-Bányán 

360, 362,
Szent-Miklós-féle udvarhely 
Szent Miklósról nevezett 

csernekhegyi apátság . . 
Szent Miklósról czimzett sz. 

Ágostonrendi szerzetes 
kolostor Egerben . . 32, 

Szent-Miklósy-féle nemes te
lek Tisza-Tokajon . . . 

Sz. Neit. oltára a rozsnyói
egyházban .......................

Szent Orbánról czimzett je
zsuita templom Gyöngyö
sön ...................  69, 70,

Szent Orsolyarendi apácza 
zárda Sárospatakon . . . 

Szent Orsolya apáezák ko
lostora és temploma Kas
sán ..................................

Szent Pál szerzetes kolostor 
S.-A.-Ujhelyen . . 336,

Szent Pál remeterendi ko
lostor Remetén...............

Szent Pál szerzetes kolos
tor Kaplonyban . . . .  

Sz. Pál remeterendi kolos
tor Terebesen . . . . .  

Sz. Pál remeterendi szerze
tesek Hangonyban . . . 

Sz. Pál remeterendi szerze
tesek Késmárkon . 192,

Szent Pál remeterendi zárda
Unghvárott.......................

Szent Pál remeterend társ- 
háza Bereghen . . . .

Szentpataka egri prépost
sági fa lu ..........................

Szent Péter és Pál aposto

lokról nevezett szerencsi 
benezés apátság . . . .  322 

Szent Péter és Pál aposto
lokról nevezett sári apát
sági e g y h á z ................... 100

Szent-Péter, lásd : Sajó-Sz.-
Péter.

Szent Péter és Pálról czim
zett mostani miskolezi 
templom és plébánia . . 94

SzentPéterről nevezett eger
vári prépostság. . . . .  4

Szentpétery János, Lykava
vár v á rn a g y a ................... 232

Szentpétery Péter a nagy
bányai jezsuitáknak háza
felét adta e l .......................366

Szent Rókus kápolna Eger
ben ..................................  29

Szent Rozália kápolna Kas
sán ...................................... 267

Szent Rozália kápolna N.-
S zö llösön ...........................395

Szent Rozália, szepesi pré- 
postsági kápolna . . . .  162 

Szent Rozáliáról czimzett 
jászberényi kápolna . . .  79

Szentséges Urunk testéről 
nevezett diósgyőri pálos
tá r s h á z ........................... 55

Szent Simon és Judás oltára 
a ládi pálosok templo
mában ........................... 85

Szent Simon és Judás apóst, 
hrapkói sz. Ágostonrendi 
perjelségi templom . . . 294 

Szent sir kanonokrendje káp- 
talana Hunfalván. . 181—183 

Szent Szaniszló püspök em
lékezetére szentelt ke
gyesrendiek temploma
Podolinban......................... 231

Szent Szaniszló oltára a lő
csei jezsuita templomban 225 

Szent Szaniszlóról nevezett 
sz. Ágoston remeterendi 
perjelség N.-Sárosban . . 307 

Szent Vazulrendi szerzete
sek és apáczák kolostorai 371 

Szent Yineze halmán léte
zett s.-pataki sz. Domon
kos szerzetesek klast oma 313 

Szent Vincze (Páli) leányai 
Egerben . . . . . .  42, 41

Szerdahe.yi halastó a kas
sai domonkosok birtoka 255 

Szerecsen Márton rozsnyói 
nemes .......................... 111

5

85
11

282

85
10

303

346

231

363
93

371

33

31

114

71

315

257

337

387

384

325

126

193

398

376

4
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Szerencs mezőváros Rákó- 
czy Zsigmond egri ka
pitányra íratott át . . . 323 

Szerencs uradalom Aspre · 
mont, Illésházy, Grassal- 
kovics és Almásy csa
ládra szállott................... 324

Szerencs vár ostromlása és 
Balassa Menyhért császári 
vezér megadása . . . .  323 

Szerencsi apátság kegy és
v é d u ra i...........................324

Szerencsi sz. Péter s Pál 
apostolokról nevezett ben-
czés apátság .......................322

Szerencsi uradalom Aspre- 
mont gróf nejének, szül. 
Rákóczynőnek, és Illéshá- 
zy Miklósnak adatott át . 324 

Szerencsy Ferencz szigethi
b i r to k a ...............................389

Szerencsy Samu özvegyének, 
Péterfalvi J  uditnak, nagy
bányai polgárház és szöllő
adatott á t ...........................358

Szepes és Szepes Várallya
tö rtén e te ................... 151—157

Szepesi boldogasszony czirnü 
cziszterczita apátság . . 238 

Szepesi jezsuitáknak Somo- 
di, Kisfalud és Szegi hely
ségek adományoztattak . 169 

Szepesi jezsuiták kisebb
b irto k a i...............................171

Szepesi jezsuiták főnökei . 172 
Szepesi Krisztus sz. teste 

kápolnája alapítása és bir
tokai . . . .  161, 169, 170 

Szepesi prépost és káptalan
joghatóságai....................... 160

Szepesi szent Márton szé
kesegyháza oltárai . . .  162 

Szepesi prépostok névsora
163—165

Szepesi prépostságnak püs
pöki egyházzá, a kápta
lannak pedig székesegy
házi káptalanná lett át-
a la k itta tá sa ....................... 165

Szepesi nj püspökség bir
tokai ...................................166

Szepesi püspökség alapitta-
tá s a ...................................... 166

Szepesi XVI városnak a len
gyel királynál történt 
elzálogoslttatása és visz- 
szav é te le ...............  228—231

Szepességnek eredete, ter
jeszkedése és ős lakosai

151, 152
Sz pessy György leánya, 

Potentiana, Frich János
ne je ...................................... 160

Szepessy-féle birtok Miskol-
c z o n ............................... 90

Szepesvár Rozgonyi István 
s Györgynek adományoz-
t a t o t t .................................. 155

Szepesvár Giskra hatalmába
k e rü lt .................................. 155

Szepesvárallya egyházi épür 
lé té i......................................172

Szepesvárallya plébániái a 
szepesi székes káptalan
nak adományoztattak . . 167

Szepesvárallyai szászok sza
badalmai és tartozásai

153, 154
Szepesvárallyai irgalmas ba

rátok kórodájt................... 173
Szepesvárhoz tartozott fek

vő javak Szomolnokkal 
Tlurzó Sándornak ado
mányoztattak .......................149

Szepesvári ispánok, jobbá
gyok és nemesek 152, 153

Szepesvári uradalom Zápo
lya Imrének adományoz-
tatott . ...............................155

Szepesvári védtorony és kas
tély ................... ... ■ · · 159

Szepesvárosi sz. Ágoston 
remeterendi perjelség . . 167 

Széplak (Abauj) az egri 
káptalan jószága . . . .  6

Széplaki apátság fekvő ja
vaiba Gecsei Márton és 
Lónyay Gergely igtattat-
tak be.............................. 320

Széplaki apátság jószágai 
és mostani birtokai . . .  321 

Széplak apátsága Kassa vá
rosára íratott át . . .  . 2 í 9 

Széplaki sz. Benedekrendi
a p á tsá g ....................319—322

Széplaki apátság jövedelme 
a nagyszombati sz. István 
papnevelde fentartására 
fordittatott. . . .  320, 321

Széplaki apátság véd- és 
kegy-uri joga Rozgonyi 
családnak és Szakmáry 
Györgynek, végtére Kassa 
városának adományozta- 
t o t t ........................... 319, 320



NÉV- ÉS t Ar g y m ü t a t ó . 465

Szeplőtelen Boldogasszony
nak szentelt szatmári tem
plom ..................................347

Szeplőtelenül fogantatott 
boldogasszony kápolna
Gyöngyösön...................  G7

Szeplőtelenül fogantatott 
szűz Mária szobra Diós
győrött ........................... 61

Szepsi mezőváros lakosainak 
szöllőraivelése és megta
gadott tartozásai . . . .  134 

Szigeth (Marmaros), korona- 
mezőváros, kegyesrendi 
társodával és templommal

388, 391
Szigeth korona-mezőváros

szabadalmai...................  388.
Rzigetji mezővárosban szá

mos nemesek s más ma
gánszemélyek birtokré
szeinek kiváltása végett 
folyt kincstári jogiigyész-
ségi pör ...........................390

Szigeth mezővárosban több 
nemes udvarhelye . . . 389 

Szigliget mint Csáky Péter 
birtoka . . . . . . . .  101

Szíjártó András leánya, Szi
lágyi István özvegye, a 
nagybányai jezsuitáknak 
házát engedte át . . .  . 366 

Szíjgyártó István bőkezű
sége Rimaszombaton . . 147 

Szikszay Judittól á szat
mári jezsuiták szegény 
tanulók eltartására házat
k a p t a k .......................351

Szikszó helységben a lech- 
niczi karthausiak házai . 199

Szilágyi György nagy-ká
rolyi házát a jezsuitáknak
hagyományozta............349

Szilas Csáky Péter birtoka 101
Szilva Péter a regéczi pá

losoknak egy malmot ado
mányozott ......................   306

Szilvás helység és Szilvás
vár ..................................  54

Szilvásmegy birtokrész a 
diósgyőri pálosoknak
ajándékoztatott..........  59

Sziriva folyón állott malom a 
diósgyőripálosoknak ado-
mányoztatott.............. 59

Szinyérvárailyai jobbágyte
lek és szőüő a szatmári 
jezsuitáknak adatott . . 350

RUPP. EGYH. INTÉZ. — II.

Szirmay gróf jogai a sze
pesi városokban . . . 231 

Szirmay István és Gölnicz
mezőváros.......................125

Szirmay Mihály javadalma
zása ..................................  93

Szmik Lőrincz szántófiiidei
L ő c s é n ...............................223

Szmizsáni malom a esütör- 
tökhelyi anyatemplomnak
adatott e l ............... ...  . 176

Szmizsáni malom a lechni- 
ezi karthausiak tulajdona 199 

Szoboszlay Gergely a sáros
pataki jezsuitáknak szől- 
lejét engedte át . . . .  317 

Szomolnok mezőváros tör
té e t e ...................................148

Szomolnok kiváltságai és
szabadalm ai....................... 148

Szomolnok mezőváros bir
tokai .................................. 148

Szomolnoki erdők pusztítása 149 
Szomolnoki sz. Katalin és 

sz. Lélek egyházak . . . 150 
Szomolnok, Svedlér,Wagen- 

drüszel és Stelbach hatá
rai végetti kiegyezkedés

149, 150
Szomolnok gróf Csáky Ist

vánnak adományoztatott 119 
Szomolnoki templom lelké

szének jövedelmei . . . 150 
Szomolnoki kórházban Bol

dogasszony hét fájdalmá
ról czimzett templom . . 150 

Szöllő-Mál halom Rozsnyó 
mellett...............................108

Szőllős mezőváros, lásd : 
Nagy-Szőllös.

Szöllőske helységi halom
277, 278

Szöllőske helység az eper
jesi minoriták birtoka. . 286 

Szöllősy Bálintnak adomá
nyoztatott egy szigethi
u dvarhe ly ...........................389

Sztrakay János, rozsnyói
plébános...............................115

Sztraska helység, lásd: Eur. 
Szuhay-féle birtokrész Ró

zsahegyen ...........................233
Szúnyog Gáspárnak a szen- 

drői jezsuiták ellen inté
zett zaklatásai................... 101

Szunyává (Alsó-) a scbav- 
niki apátság birtoka . . 241

30
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Szűcs Ferencz, arlói plebá-
nus, szö lle je ...................  72

Szűcs Ilona kertje . . . .  92
Szürkenénék kolostora Szat-

m árott.................................. 347
Szűz Mária (fájdalmas) ká

polna Egerben...............  29
Szűz Mária templom Mis-

ko lczon ........................... 92
Szűz Mária születéséről ne

vezett templom Szepes-
v á ra lly á n ...........................172

Szűz Mária plébánia Lőcsén 219 
Szűz Mária szeplőtelen fo

gantatására szentelt Fe 
renczrendi templom Eger
ben ...................................  30

Szűz Mária szeplőtelen fo
gantatásáról nevezett ká
polna E gerben ................ 42

Szűz Mária (fájdalmas) tem
plom Kassán....................... 267

Szűz Mária emlékezetére 
szentelt monostor Kom
pokon ............................... 81

Szűz Mária emlékezetére 
szentelt gönczi sz. Pál 
remete templom . . . .  291 

Szűz Mária születéséről ne
vezett schavniki apátság
tem plom a........................... 238

Szűz Mária oltárnokság
Gyöngyösön...................  66

Szűz Mária (hétfájd.) ká
polna a rozsnyól kalvária-
h e g y e n ................... ...  . 114

Szűz Máriáról czimzett anya
egyház Diósgyőrött. . .  61

Szűz Máriáról nevezett bóli 
benczés apátság . . . .  53

Szűz Mária, lásd : Boldog- 
asszony.

T.
Takács Mátyás és Márton 

háza a szatmári jezsui
tákra íratott á t .........352

Tallián Lajos miskolczi
p lébános.............................. 92

Tállyai ház és szőllő a kas
sai jezsuiták birtoka . . 264

Tállyai szőllők az eperjesi 
jezsuitáknak adattak át 287

Tamás grófnak, Simon fiának, 
Tokaj hely adományoz
tatok .................................. 328

Tamás jászói prépost. . . 134 
Tamásfálva szepesi kápta

lanbirtok...........................168
Tamásfalvi lakosoknak a 

csütörtökhelyi főtemplo 
mot illető tartozásai. . . 171 

Tamásiban udvarhely és 
jobbágytelkek adományo
zása .................................. 210

Tapolcza apátság javaival 
a munkácsi gürög-katho- 
likus püspöknek adomá
nyoztatok .......................107

Tapolczai sz. Péter és sz. 
Pálról czimzett benczés 
apátság é.3 szabadalmai

105, 106
Tarczali ház a kassai jezsui

ták b i r to k a .......................261
Tarczalon létezett telkek 

a kassai Domonkosok
b irto k a i...............................255

Tardosi malom és udvar
hely a tokaji pálosoknak
javadalma : ....................... 332

Tarján (Heves), helység föl
desurai ........................... 73

Tárkány, lásd: Mező-Tárkány. 
'Párkányi karthausiak mo

nostora ........................... 7
Tarnó helység Bártfa város

b i r to k a .............................. 273
Tarnócza helység (most 

puszta) a sári apátsághoz
tartozott......................  , 99

Tarnóczy Mátyás, szepesi
p ré p o s t......................169, 171

Taskaháza helység a szen- 
dröi jezsuitáknak hagyo
mányoztatok ..................   103

Tasky György háza Ró
zsahegyen ...........................237

Tassy Rozália, előbb Rácz 
István, később Kada Pál 
neje, hagyatéka . . . .  39

Tatár Györgynek Ludna
puszta adományoztatott . 57

Tatay Gergely jobbágy
telke Széplakon . . . .  321 

Tavady György telke Ungh-
v á ro tt.................................. 397

Teczy Samu a nagybányai 
jezsuitáknak kertjét adta
e l ..........................................365

Tekse-Szalók föld . . . .  6
Telef, a lengyelek vezére 12
Telegdi Borbála hagyomá-
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mányaaz unghvári jezsui
ták részére . ...............

Telegdy Csanád egri püs
pök ..................................

Telekessy egri püspök 15, 
16, 21, 22, 25, 

Telekessy Imre pusztította
S. A .-Ű jhelyet................

Telekessy István, egri püs
pök, Tokajra kapuczinus 
szerzeteseket hívott. . . 

Telekessy István hárskúti 
plébános, később egri
püspök ..............................

Teleky-féle ház a nagybá
nyai jezsuitáknak ada
tott e l ...............................

Teleky László nemes udvar
helye Szigetben...............

Telgart a szepesi prépost
helysége..........................

Telkibányai sz. Katalin tem
plom, majorság és malom 

291,
Tempe családra szállott 

N.-Károly helység . . . 
Templom-vitézek kolostora 

Beregszászon . . . . . .
Templomvitézek (templariu- 

sok) szállodája Rózsa
hegy m. város mellett 236, 

Teplicz (Szepes), a lőcsei 
jezsuiták birtoka . . . .

Teplicza, a schavniki apát
ság birtoka . . . . . .

Teplicze Schavnik apátsági
mezőváros.......................

Terebes mezővárosban I. re
mete sz.Pál rendje kolostora 

Terebesen létező, előbb pá
losok temploma, sarlós 
Boldogasszonynak emlé
kezetére szenteltetett . . 

Terebesen a Vallai- és Cze- 
réli-féle ház a pálosok
b i r to k a ...........................

Terebesi visszatért pálo
soknak javai Terebesen, 
Paries és Vécse helysé
gekben visszakerültek . 

Terestenye a gombaszögi pá
losok birtokrésze . . . .  

Ternyey János utódai . . . 
Tesmág helység, a rozsnyói 

káptalan birtoka . . . .  
Tetemvár halom Egerben . 
Teuffenbach János királyi 

hadvezér..........................

Teuffenbach Kristóf udvar
telkei Szato árott . . . .  345 

Thahi Ferencz, Magyaror
szág főkapitánya . . . .  14 

Thari Lőrincz, a pásztói 
egyház kegyura . . . .  95

Thaurenczy Kristóf kassai
gyógyszerész....................... 268

Theisz György, Rozsnyó
fő b írá ja ...............................114

Thek János özvegye . . .  6
Thekes János és György 

borzovai birtokrésze . . 120 
Thekva (Téchna ?) a béli 

apátság birtoka . . . .  46
Thorda Zsigmondra szállott

Csernahó f a lu .....................314
Thud un khán Jászberényben 79 
Thurunynak (toronynak) ne

vezett sz.Pál rendje reme
tesége .......................  336, 337

Thury Gáspár ungiivári há
zát a jezsuitáknak adta el 405 

Thurzó családtagok sírem
lékei a lőcsei templom
ban ...................................... 216

Thurzó családra szállott a 
schavniki apátság . . . 241 

Thurzó Elek s a szomolnoki 
éssvedléri erdők pusztítása 149 

Thurzó Elek, György, Fe
rencz és Jánosnak ado- 
mányoztatott Szepesvár . 156 

Thurzó Eleknek Gölnicz vá
ros adományoztatott 123, 124 

Thurzó György, a tokaji vár
b ir to k o sa ...........................329

Thurzó György nádorra 
szállott Sárospatak . . .  310 

Thurzó János, Sándor, Sza- 
niszló és Kristóf, Göl
nicz város földesurai . . 124 

Thurzó Mihály Szomolnokot 
gróf Csáky Istvánnak
adományozta........................149

Thurzó Szaniszlónak Kés
márk vára és városa át
engedtetett ...........................187

Thurzó Szaniszló a sz. Már
tonról nevezett prépost- 
ságot megrabolta . . . .  156 

Tiba Konrád karthausi
p e r je l .................................. 207

Tibold család és Tibold- 
utcza Miskolczon . . . .  89

Tiefenbach, királyi tábor
nok ..................................  80

402

45

35

335

333

129

366

389

160

292

385

375

237

222

240

34

325

327

327

327

120
233

113
2

343
80*
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Tihamér falu egri kápta
lanjószág...........................  5

Tilaj (Heves), puszta . . .  7
Tilay (Borsod) karthausi

b ir to k ............................... ‘28
Tisza-Bábolna puszta . . .  (i 
Tisza-Bábolna az egri káp

talan f a lu ja ...................  5
Tisza-Palkonya az egri káp

talan jószága...................  fi
Tisza-tokaji háza az ungh- 

vári jezsuiták birtoka . . 40(1 
Tisza-Tokajon, sz. Miklósy-

féle t e l e k .......................  31
Tiszta Pál (Lipcsényi) a 16 

szepesi város kormány
zója .......................................231

Tizedes Péter meggyilkol
tatása .................................. 363

Tizsithe helység, a kassai 
jezsuiták birtoka . . . .  262

Tokaji hires bőr, mely az ot
tani szöllöhegyeken termett 330 

Tokaji kapuczinus zárda . 333 
Tokaj mezőváros és egy

házai .......................  328—334
Tokaj vár és mezőváros 

földesurai és viszonyai
328, 329, 330 

Tokaji pálosoknak szőllők
adományoztattak . . . .  332 

Tokaj mezőváros kivált
ságai ...............................331

Tokaji remete sz. Pál szer
zetesei z á r d á ja ............... 331

Tokay Ferencz a sárospa
taki várat elfoglalja . . 311 

Tolcsván egy jobbágytelek, 
regéczi pálosok birtoka . 306 

Tolcsván létezett szőllő a 
rozsnyói sz. Ferenczrendi 
szerzetesek birtoka . . .  117 

Toriszka a lőcsei jezsuiták
birtoka.................................. 221

Torna vár (a kassai polgá
roknál elzálogosittatván) 
Horváth Gáspárnak ado-
mányoztatott....................... 249

Tornya helység, lásd: Nagy- 
vagy Felső-Tornya.

Tóköz e r d ő .......................  68
Tóth András udvarhelye

K a s s á n ...............................261
Tóth Erzsébet, Petri Már
ton özvegye, hagyománya . 102 
Tóth István szederkényi 

birtoka............................... 83

Tóth Lajos adományozása . 210 
Tóth Lőrincz miskolczi biió 89 
Tóth Mihály szöllejét ha

gyományozza ...................  67
Tóthfalu (Giród-) majorság 

a nagybányai szcgény- 
ápoldának hagyományoz-
t a t o t t .................................. 363

Tóthfalu bel} ség a nagy
bányai jezsuitáknak ada
tott ....................................  364

Tóth-Kádas Mátyás telke
Unghvárott.......................... 396

Tót-utcza Miskolczon . . .  89
Töke Anna, Budaházy Já

nos, később Závor László
n e je ...................................... 180

Töke Kristóf, lásd: Kört- 
vélyes.

Tőkésen egy birtokrész a f.- 
bányai jezsuitáknak ada
tott ......................................869

Tököly családnak eladatott 
a landeki vár és helység

195, 196
Tököly erőszakoskodásai a 

sz. Erzsébet kassai tem
plomon .......................... 253

Tököly erőszakoskodásai
Bózsahegyen................... 233

Tököly fölkelése alatt ká
rosított lőcsei jezsuiták . 225

Tököly fölkelése alatt a 
szerencsi vár viszonyai . 324 

Tököly hatalma Füleken
118, 119

Tökölyeknek követelése a
huszti v á r r a .......................381

Tököly Eperjest elfoglalta 28í 
Tököly Jászót elfoglalta . 136 
Tököly Rozsnyóra ütött . . .  110 
Tököly Imre Kassát hatal

mába keríte tte ...................247
Tököly Imre a tokaji várat

e lfo g la lta ...............  329, 330
Tököly Imre által a len

gyelországi határra kísér
tetett jezsu iták ...................263

Tököly Imre az unghvári 
jezsuitákat száműzte . . 404 

Tököly Imre és Balassa gr.
lázadásai Unghvárott . . 397 

Tököly Imre a szatmári vá
rat elfoglalta.......................344

Tököly István késmarki 
várkastélya leírása . . . 189 

Tököly Istvánnak a likavai 
uradalom zálogba adatott 233
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Tököly István, a késmarki 
vár és Hunfalva birtokosa

181, 182
Tököly Sebestyénnek Kés

márk város és vára ada
tott át . .......................... 187

Tököly Zrigmond és István 
a schavniki apátság javai 
birtokába beiktattak . . 241 

Török család szőlleje . . . 265 
Török Istvánnak és nejének, 

Országh Borbálának a d.- 
györi vár adományozta-
t o t t ..................................  58

Török Rozsnyót elfoglalta . 109 
Törökök hatalma Füleken . 11b 
Trask a leleszi prépostság

b i r to k a ...............................298
Trattper János, kassai

könyvnyomdász...................2(18
Trantzon herczeg kedvez

ményei a s.-pataki sz. há- 
romságrendi szerzetesek
iránt. . ...............................315

Trautzon Lipót herczegnek 
ajándékoztatott N.- és K.- 
Patak, s Ujhely mezővá
ros ......................................312

Troesányon Balkó István 
birtokrésze az eperjesi 
minoritáknak hagyomá- 
nyoztatott.

Tubel vár, lásd: „Sárosi“.
Tulusi Benedek birtokrésze 83
Thurzik Katalin, Háncsok

Pál ne je ..........................  71
Tusy János a felsőbányái 

jezsuitáknak hagyott ado
mánya .................................. 368

Tyba helységi harang Ungh-
várra v itetett...............  407

Tybold családra szállott a 
diósgyőri uradalom . . .  58

Tycia? birtokában sz. István 
1. vértanú emlékére tem
plom em eltetett...............  98

Tydor és Gublin grófok a 
lethoni kolostornak ado
mányai .................................209

u.
Ubul család a leleszi egy

ház véd- és kegyura . . 300 
Ubul Mihálynak a s.-pataki 

vörös torony ajándékozta-
t o t t .................................. 309

Ugocsa, máskép Kankó vár 391

Ugouszka Schavt ik apát
sági tan y a .......................  34

Uj-Eör helység a szerencsi 
benezés apátságnak ado-
mányoztatott................... 322

Újfalu (A.-, F.- és Közép-) 
a nagybányai sz. István 
templom birtoka . . . .  361 

Újfalu (Szatm.). lásd : Alsó-, 
Felső- és Közép-Újfalu. 

Ujfalussy András neje Ká
rolyi É v a ................... 383

Ujbázy Dániel és Bártfa vá
ros jó szág a i................273

Ujházy István, rozsnyói ne
mes .......................................111

Ujhely (Sátorallya) mező
város remete szent Pál 
rend társházával . . 334—339 

Újhelyi pálosok birtoka 
Kálnásy Ferencznek ado
mányoztatok .......................337

Újhelyi pálos kolostornak 
szöllő adományoztatott . 337

Újhelyi pálosok jótevői . . 337
Uj-külváros Egerbe : . . .  11
Uj-Miskolczon szűz Mária

templom...................... 92
Ujpiaczi (Neoforum és Novi- 

targ) apátság ugyanazo
nos a gyertyámosi apát
sággal ...................  238, 239

Uj· Sátori (Casa nova) czisz- 
terczita apátság Szépé. -
ségben............................233

Uj vendégi Jánosnak a ri
maszombati szent Antal 
templom oltárnoksága 
adományoztatott . . . .  147

II. Ulászló, magyar király
11, 12

Ulászló lengyel királynak 
Podolin és Lubló vára 
zálogosittatott el . . .  . 229

Ulebach György a lőcsei sz. 
Jakab templom alapítója
vagy épitője................ 216

Ulosza a lőcsei jezsuiták
b i r to k a ........................221

Ungnad császári hadvezér 346
Ungnad K ristóf..............  32
Ungnad Kristóf egri vár-

parancsnok..................  15
Unghvár kir. kincstári me

zőváros egyházi épüle
teivel ...................  395—409

Unghvár név- és hely
eredete , ....................395
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Unghvár mezőváros viszon
tagságai ...........................

Unghvári jézustársasági tár-
soda.......................  402—

Unghvári jezsuiták társo- 
dája a munkácsi görög- 
kath. püspöknek ajándé
koztatok...........................

Unghvári jezsuiták viszon
tagságai ...........................

Unghvári pálosok viszon
tagságai ...............  400,

Unghvári pálosok zárdája 
és fekvő birtokai 398, 

Unghvár régi és mostani 
temploma és kápolnája . 

Unghvári plébánia és annak
jövedelmei.......................

Ungvár földesurai: Drugeth 
Miklós, János, Gáspár és
G y ö rg y ...........................

Ungváry István szepesvár-
allyai b i r t o k a ...............

Upor János a regéczi pálo
soknak szöllejét adomá
nyozta ..............................

Uppony, puszta...................
Urbánfalván a lethoni karth- 

ausiak birtokrésze 212, 
Urus Imre végrendelete Ty- 
, cia (?) birtokát illetőleg .

Úso n é p s é g .......................
Uthysenich György (Marti- 

nuzzi), pálos szerzetes .

V.
Vadas helység a Károlyi csa

ládnak adományoztatok . 
Vaday családra szállott N.-

Károly helység...............
Vadkerti m a lo m ...............
Vajdácska a leleleszi pré-

postság b irtoka...............
Vajdaháza puszta . . . .  
Vajda György háza Ungh-

v á ro t t ..............................
Valkó egy része a tapolczai

apátság birtoka...............
Vámosy család, mint gyön

gyösi b ir to k o s ...............
Várady István birtokát a 

nagybányai jezsuitáknak
engedte á t .......................

Várady Mihálynak elzálo- 
gosittatott egy széplaki 
udvarhely és szöllő . . .

Varannó helység az eperjesi 
minoriták birtoka . . . .  286 

Varbó diósgyőri uradalmi
helység..................................57

Varga András háza Unghvá- 
rott a jezsuitáknak ada
tott e l ..................................405

Varga János özvegye, Zsu
zsanna, szölleje...............  36

Vásárhelyi István pusztatel
ke a n.-bányai jezsuiták
nak íratott á t ...............  366

Vatha a diósgyőri pálosok
birtokrésze....................... 59

Vécs (Heves) puszta . . .  8
Vécse helység a terebesi pá

losoknak ajándékoztatok 326
Vécsey István, Nyaláb vár 

kapitánya, a szatmári Dö- 
més kolostornak tett pénz
beli hagyománya . . . .  348 

Végh Zsuzsanna pinczéje a 
sárospataki jezsuiták szá
mára foglaltatott e l .  . . 317 

Vehécz helység a minoniták
b i r to k a ............................... 286

Velehrádi apátsággal a 
pásztói apátság egyesit-
t e t e t t ............................... 95

Velika Palágy Ungh várá
hoz tartozik . . . . . .  395

Velin (Velezd ?) a béli apát
ság b ir to k a ...........................45

Vendégi helység a kassai 
tápintézet birtoka . . . .  261 

Vendek, lásd: Sarmaták.
Vénkey Ferencz leleszi bir

tokos .................................. 299
Verancz Antal egri püspök

7, 10, 14
Verebélyi Pál, beéli bárom-

forrási a p á t ...................  10
Vernath a szepesi prépost

helysége...................... 160
Vernauth török basa . . .  16
Vernerfalvát magában fog

laló e rd ő ......................208
Vesselényi, lásd: Wesselényi. 
Vetesi tábornok a kassai 

tápintézöt alapitója . . . 261 
Vetéssy Lőrincz a Kaplon

család iv a d é k a .......... 383
Vetésy Pál fia, László, Ger- 

vás telket erőszakosan el
foglalja .............................. 342

Vezend helység a Károlyi 
családnak adományozta
tok ......................................385

397

409

407

404

401

399

398

398

386

171

306
25

213

98
75

84

385

385
28

298
33

397

105

65

366

321
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Victor Pál hagyománya . . 
Viczay János özvegye, Mar

git, birtokrésze Huszton . 
Viczmandi Lajos gágyi plé

bános ..............................
Viczmándy Mátyás és az 

unghvári pálosok közt 
Mocsár helység végetti 
egyezkedés . . . .  400, 

Viczmándy Mátyásra szál
lott Csernahó falu . . . 

Viczmándy Miklós özvegye.
Loránth Orsolya . . . .  

Vid Ferencz adománya . . 
V idernik Schavnik apátsági

h e ly s é g ................... 34,
Vidernik, a lőcsei jezsuiták

b irto k a ............................
Vidernijd lakosoknak a csü

törtökhelyi főtemplomot 
illető beszolgáltatásai . . 

Vikartócz a sehavniki apát
ság b irtoka............... 34,

Vilkfalva, lásd: Vilkócz. 
Vilkfalva helység a csütör

tökhelyi templomot illető
TI

Vilkócz (Vilkfalva) birtok ! 
Villerm Nándor Ó-Falu hely

séget a karthausi remeték
nek hagyományozta . . . 

Vilmány helységi malom a 
göncz-ruszkai pálosoknak
adatott e l .......................

Vilmány a lőcsei jezsuiták
b ir to k a ...................221,

Vilmány ban a regéczi pá
losok birtokrésze . . . .  

Virág .Róza, Franitics Mátyás 
özvegye által a szendrői 
sz. Ferenczrendieknek tett
adományozás...................

Vissontay Pál szőlleje . . 
Visznek, (Heves) falu a 

gyöngyösi sz. Ferencz- 
rendi barátoknak hagyó
mányoztatott...................

Viszóka a leleszi prépostság
b i r to k a ..........................

Vitális János lőcsei posta
mester ..............................

Vitány helység az újhelyi 
pálosok birtoka . . . .  

Vizoka majorság, a szepesi 
prépostság birtoka . . . . 

Vlkolinecz a rózsahegyi tem
plom f i ó k j a ...................

Volkra Teofil királyi taná

csos s a szepesi kincstár
kormányzója.......................255

Volmár csütörtökhelyi plé
bános .................................. 174

Volya helységek, lásd:
Alsó- és Felső-Volya . . 273 

Vonaglás testvérülete Gyön
gyösön ...........................  70

Vorocsó helység az ungh
vári jezsuitáknak hagyo
mányoztatok . . . . . .  408

Vörös torony Szepeshe-
g y e n ...................................158

Vöröshegy nevű kassai 
szöllő, az ottani domon
kosok b i r to k a ................... 255

Vuchovich György ráez 
fejedelemnek cserébe ada
tott Szatmár mezőváros 
Nándorfej érvárért . . . .  312

w.
Wagendrüszel, Szomolnok 

stb. határai végett történt
kiegyezkedés....................... 149

Wagner Dániel szántóföldé
Lőcsén.................................. 223

Wagner József egri kanonok 
sző lle je ...........................  36

Waldorf Pál krakói polgár 199 
Wellice Márton, a sz. Ágos

ton remeterend tartomá
nyi kormányzója . . . .  275 

Wernher György Sáros vár
k ap itán y a ...........................308

Wesselényi Ferencz, nádor, 
a szendrői szent Ferencz- 
rendiek társháza alapitója

100, 101, 103 
Wesselényi Ferencz szép

laki házait Stepan István
ra Íratta á t...........................321

Wesselényi Ferencz gróf 
özvegye Széchy Már.a
g ró fn é ...................  261, 262

Wesselényi Ferencz nádor 
a kassai fegyvertár épü
letét a jezsuitáknak szol
gáltatta k i ...........................258

Wesselényi Ferencz birtoka 
Vemath és Telgart hely

ségek .......................................160
Wesselényi István Nagy- és 

Felső-Bánya városait el- * 
fo g la l ta .............................. 357

40

381

290

401

314

401
406

240

222

174

241

175
212

193

292

222

306

102
72

68

298

182

338

159

235
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Wittmann Katalin adomá
nya ..................................  39

Wudua malom a dédosi pá
los kolostor birtoka. . . 55

z.
Zabava csárdánál Rózsahegy

íióktemploma...................235
Zabórszky Gábor....................180
Zách József festő..................  27
Zakoly János Csanádi püspök 

szentség hirében elhalt. . GO 
Zákosith György kinev.

egri p ü s p ö k ....................... 135
Zalán vezért uralta a rozs-

nyói v idék ........................... 108
Zalóki Antal és János . . 47
Zám helység (Szabolcs) a 

dédesi pálos-kolostor bir
toka ................................... 55

Zápolya János, később
király, Szepes, Késmark, 
Richno és Gölnicz várak
u r a .......................................156

Zápolya János a tapolczai 
apátságot elfoglalta és föl
dúlta .................................. 105

Zápolya János birtokába
került H u sz t....................... 380

Zápolya János és Ferdinand
király közti háború . 12, 13 

Zápolya János özvegye, Isa
bella számára a szerencsi 
apátság elfoglaltatott . . 323 

Zápolya János Zsigmond 
alatt a n.-bányai vár le
romboltatott .......................357

Zápolya János Zsigmondnak 
adatott át a tokaji vár . 329 

Zápolya Imre a tokaji pá
losrendi zárdának alapí
tója ...................................... 331

Zápolya Imrének, máskép 
Deáknak, a szepesvári 
uradalom adományozta-
t o t t ............................. 155

Zápolya Imrének, Felső-Ma- 
gyarország kapitányának, 
Késmark vára és városa 
adományoztatott . . . .  186

Zápolya Imrének a tokaji 
vár ajándékoztatott . . . 329

Zápolya Imrének özvegye, 
Bebek Orsolya után Zá- 

t  pólya István annak bir
tokát örökölte . . . 155, 15G

Zápolya István nádor a 
szepesi Krisztus sz. tes
téről nevezett kápolnát
é p íte tte ............................... 1G1

Zárazberki László érozpénz-
ham isitó...............................348

Zarnasti Gergely, a ferencz- 
rendi szerzet tagja . . .  80

Zavada a lőcsei jezsuiták
b i r to k a ...............................221

Zavasallya máskép Gom
baszög p u s z ta ................... 119

Zay Ferencz szatmári csá
szári fővezér.......................343

Zay Ferencz Kassa főkapi
tánya .................................. 247

Zbiskó Károly, szepesi pré
post, a nepomuki sz. János 
kápolna alapítója . . . .  162 

Zborovszky Jeromos Koncz- 
háza helységet a homonnai 
jezsuitákra íratta át . . 404 

Zbugja István a mislyei pré-
postság védura ...................303

Zdoba helység jobbágyai 
és a lőcsei jezsuiták . . 222 

Zdoba helység a széplaki 
apátság birtoka . . . .  319 

Zebin Péter Nagy-Károly 
helység birtokosa . . . .  384 

Zécheni Tamásnak adomá
nyoztatott Gyöngyös falu 64 

Zéchy Péter fia, Miklós, dal
mát és horvát bán . 87, 88

Zéchi nemeseknek Lethon 
nevű helységökben a tem- 
plomépités megengedte
tett ....................... 174, 206

Zederkényi halastó a s.-ládi 
pálosoknak adományoz
tatott .........................  82

Zedniczky Kristóf és Thurzó 
Szaniszló között por ke
letkezett ...............................157

Zeeni Ferencz és Jób bor- 
zovai birtokrésze . . . .  120 

Zeeny György és Tamás 
Zsadányban lé'ezett bir
tokrészeiket a terebesi 
pálosoknak adták . . . 326

Zegh e r d ő ........................... 63
Zeitz Albert serfőző telkét 

a felsöbányi jezsuitáknak
a d ta ......................................368

Zékel András és János hun
falvi birtokosok . . . .  181 

Zeleméry Miklós telke Szat- 
m árott..................................345
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Zelenay Illés, András és
G erg e ly ...........................

Zendi Péter özvegye . . . 
Zikzói Péter benczés apát . 
Zinzendorf egervári parancs

nok ..................................
Zmeskál Jarosláv bányavá-

város g r ó f ja ...................
Zoláthi István mester egri

kanonok ...........................
Zoltán János a szatmári vár

a lk ap itán y a ...................
Zoltán József udvartelke

Szatmárott.......................
Zonuki grófnak Chobánka 

család birtokai adomá-
nyoztattak.......................

Zrínyi Ilona Rákóczy Fe
renci nejének lakadalma 

Zrínyi Ilona herczegnő, Bá
thory Erzsébet halála 
után a kassai Ferencz- 
rendi szerzeteseknek pénzt 
hagyományoz . . . 256, 

Zrittey Zsigmond Zsadány 
felét a terebesi pálosok
nak adományozta . . . .  

Zsadány Chobánka család
birtoka ...........................

Zsadány helység az újhelyi 
pálosok birtoka................

Zsadány helységre vonat
kozó kiváltságlevél . . .  313 

Zsadány, lásd: Petri-Zsa- 
dány.

Zsadányban vámszedési jog 262 
Zsadányi „Mulató“ nevű 

nemes udvari,ely a tere
besi pálosok birtoka . . 327 

Zsákmány helység egy része 
Eperjes város birtoka . . 279

Zsebes helység a szepe
si káptalannak ítéltetett

159, 160
Zsércz (Borsod) helység . . 7
Zsércz (Borsod) karthausi

b ir to k ............................... 28
Zeiger puszta (Pest) . . .  7
Zsigmond schavniki apát . 239 
Zsolnay András czimzetes

pásztói a p á t ...................  95
Zsúp jászói prépostsági

h e ly s é g ...............................131
Zudar Péternek Bártfa vá

ros adományoztatott . . 270
Zudar Péter bán Tokaj

fö ld e s u ra ...........................328
Zsuppan szónak eredete . . 200 
Zury Fttlöp pásztói apát . 96
Zwantziger Mátyás majorja 

L ő c s é n ...............................223

5
33

323

21

136

47

344

345

64

310

257

326

64

338
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