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ELŐSZŐ.

E mü feladata a XIV. századi pápai dézsmalajstromok helyneveinek 
magyarázata, és ezzel kapcsolatosan a középkori egyházi beosztásnak úgy 
írásban, mint térképben való feltüntetése. E tekintetben e mü egészen új 
ösvényen halad, megelőzve még a külföld irodalmát is, de éppen azért 
méltán számíthat is az esetleges fogyatkozásai tekintetében elnézésre.

A műnek fogyatkozásai lényegesen a tizedjegyzékek fogyatkozásai
val függnek össze, de legyenek azok bármekkorák is, annyit mégis 
cl kell ismerni, hogy az a czél, mely e mü megiratásánál és közrebocsá
tásánál a Vatikáni Okirattár-Bizottság szeme előtt feküdt, nagyjában és 
egészében el van érve. Különben, a ki a régi helynevek magyarázatával 
foglalkozott, az ismerni fogja azon nehézségeket is, melyek az ily 
feladattal járnak. A jövő búvára egyik-másik helynév magyarázatát 
talán módosítani fogja s reménylenünk kell, hogy a meg nem fejtett 
helynevek- jó részét is meg fogja fejteni, de azt már is mondhatni véljük, 
hogy mind e módosítások és kiegészítések lényegesen meg nem fogják 
változtatni középkori egyházi geográfiánknak ama képét, melyet e műben, 
Írásban és rajzban bemutatunk.

A műhöz mellékelt térképekre nézve pedig meg kell jegyeznünk, 
hogy azok c\élja nem az, hogy Magyarországot a maga összes telepei
vel, lakott helyeivel, erődjeivel elénk tüntessék. Ezért nincsenek is felvéve 
azokba középkori váraink s azon falvaink, melyek nem voltak plébániák, 
avagy monostoros helyek. De még az összes plebániás s monostoros 
helyeket sem vehettük fel, csakis azokat, melyek a pápai tizedjegyzékekben 
foglalvák s melyeket abból elfogadhatólag magyarázni tudtunk. A meny
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nyiben tehát hiányosak a tizedjegyzékek, annyiban hiányosak a térképek 
is a plébániák s monostorok statisztikájára nézve. Elvünk, feladatunk volt 
a tizedjegyzékek helyneveit megfejteni s a megfejteiteket térképileg fel
tüntetni.

De e térképekre nézve még egyéb megjegyzésünk is van, t. i. a 
illetőleg. A helyneveket ugyanis m ai hangzásukban használtuk s nem azon 
középkori hibás, roncsolt helyesírásukban, melyben azokat a tizedjegyzékek 
közlik. A merően történeti nevektől is eltekintettünk. Oka annak az, hogy 
a helynevek középkori helyesírása annyira ingadozó és változó, hogy 
egy-egy hely minden szakaszban más-másképen van írva. A mellett 
egységes történeti nomenclaturát amúgy sem állapíthatni meg, minek 
következtében igazoltnak látszott, hogy a helynevek közlésében egy egy
séges írásmódot alkalmazzunk, vagyis legmegfelelőbbnek találtuk a mai 
neveket alkalmazni. Ennek meg van az az előnye is, hogy mindenki, ki 
a térképet szemléli, legott tájékozva van a geográfiái fekvés iránt, míg 
ha a középkori nevet alkalmaztuk volna, a szemlélőnek mindenesetre még 
egy másik térképre is lenne folyton szüksége, hogy összevetés útján magát 
a történeti név mai synonimája iránt tájékozhassa. A történeti neveket 
csakis a főhelyeknél alkalmaztuk s ezzel eléggé megadtuk a térképeknek 
a történeti jelleget.

De a mint a mai neveket alkalmaztuk, úgy kellett a mai ví\ra j\i 
viszonyokat is feltüntetnünk. E térképeknek nem volt feladatuk a közép
kori folyórendszert reconstruálni. Ez különben is nem a történet- és földrajz
író, hanem a geológus feladata, mert csakis földtani adatok nyomán tájé
kozódhatunk a régi folyóvízrendszerre nézve. De ma nyilván még a 
geológus sincs abban a helyzetben, hogy ezt a nehéz feladatot csak vala
mennyire is kielégítőleg megoldja. Ezt megtenni majd csak idő múlva 
lesz módjában. Ha tehát a középkori vízrendszereket, vízfolyásokat és álló
vizeket térképileg ez idő szerint még fel nem tüntethetjük, mi természe
tesebb mint az, hogy a m ai vízrendszert alkalmaztuk térképeinken. All 
ugyan, elismerjük, hogy a középkori vízfolyásoknak ismerete egynémely 
tekintetben módosította volna az egyházmegyék s azok albeosztásának 
határvonalait, egészben azonban mégis a különbség semmiesetre sem lett
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volna akkora, hogy az e térképeken feltüntetett határvonalak nagyban és 
egészben a történeti valónak meg nem felelőknek volnának mond
hatók.

Midőn tehát e müvet úgy a szak-, mint a nagy olvasó közönség 
kegyes figyelmébe ajánlanék, el nem mulaszthatjuk azt, hogy e helyt 
hálás köszönetét ne szavazzunk a kiadó Bizottságnak azért, hogy e müvet 
megíratta és nagy anyagi áldozatokkal kiadta. Különösen mély hálával 
érezzük magunkat lekötve a bizottság ünnepelt elnökének, Schlauch Lőrincz

tt
úr O  nagyméltóságának, és a bizottság nagyérdemű, buzgó titkárának

ff
Fraknái Vilmos ez. püspök úr O  méltóságának, kik e müvet tervbe vették, 

kidolgozásához utasítást adtak s sajtó alá bocsáthatásához a szükséges 
anyagi eszközöket előteremtették, úgy hogy létesülése első sorban az ő 
érdemök.

De érdemet szereztek létesülése körül mindazon szaktudósok is, kik a 
mü megírásában mint munkatársak  részt vettek. Ferencz esperest
és akadémikus, Beke Antal erdélyi kanonok, Käm m erer Ernő országgyűlési 
képviselő, N agy  Imre curiai bíró s akadémiai rendes tag, Városy  Gyula 
kalocsai kanonok odaadó buzgalommal teljesítették az elvállalt munkát. 
Bunyitay  Vincze, váradi kanonok és akadémikus a váradi püspökségről írt 
müvében a tizedjegyzékeknek az ezen egyházmegyére vonatkozó részét 
már előbb feldolgozván, közvetve a jelen mü létesüléséhez szintén hozzá
járult. És minthogy a térképek a jelen mü szövege alapján készültek, 
természetes, hogy a térképek létesülésének érdemében is valamennyien 
osztozkodnak. A térképeket egyébként Hrubant László főhadnagy kéz
irataink és utasításaink szerint, valamint ellenőrzésünk és felülvizsgálásunk 
mellett rajzolta, a bécsi cs. és k. katonai föintézet pedig jeles mó
don sokszorosította. Nagy buzgóságot fejtett ki továbbá Fésűs György 
kir. jogakadémiai tanár is a Névmutató elkészítésében, mely által immár 
nemcsak a jelen mü, de a tizedjegyzékek kötete is könnyen használha
tókká válnak. Ezen Névmutatóra nézve különben meg kell jegyeznünk, 
hogy a mü szövegét, nevezetesen az egri püspökségét többféleképen 
igazolja és kiegészíti, amennyiben t. i. a plébániák sorozatában némely 
variánsok kimaradtak. Ezen variánsok mind fel vannak a Névmutatóba
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véve, mely számára azokat az egri püspökség plébániáinak magyarázója, 
maga Balássy Ferencz összeállította.

Hálásan elismerjük azt is, hogy néhai Pesty Frigyes és Tagányi 
Károly készségesen támogattak munkálkodásunkban. Míg az utóbbi a nyitrai 
helynevek felfejtésében adott jó útbaigazításokat, addig az előbbi hátra
hagyott nagybecsű kézirataival járult lényegesen feladatunk sikeres meg
oldásához.

Végre Dankó  József, czímzetes püspök s pozsonyi prépost úr Ö mél
tósága szintén hálára kötelezett le tudós tanácsai által.

Azon reményben tehát, hogy ekként ezen sok évi fáradsággal és 
tetemes költség árán létrejött mü hazai egyház-geografiai és egyház
történeti ismereteinket fejleszteni fogja, ajánljuk ezt újból a hazafias közön
ség elnéző szives figyelmébe.

Pozsony, 1891. julius 25.
Ortvay Tivadar.
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I .  AZ ESZTERGOMI ÉRSEKSÉG.
O r t v a y  T iv a d a r t ó l .

I. FEJEZET.

A \  érsekség alapítása, határai és közigazgatási beosztása.

Az esztergomi érsekséget Sz. István még koronáztatása előtt alapította, és 
pedig 998-ban. Kitetszik ez a pannonhalmi apátság alapító-leveléből, melyben maga 
mondja, hogy a somogyi vezér legyőzése előtt Magyarországon püspökség nem 
létezett.1) Koppány, somogyi vezér lázadása pedig 998-ban történt s így a püspök
ségek s illetőleg az esztergomi érsekség alapítása nem történhetett ezen év előtt.

Hogy mindjárt alapításakor az esztergomi dioecesist főegyházmegyévé, a többiek 
fejévé és oktató vezérévé tette, azt a szent király életiratából tudjuk. Olvassuk ugyanis 
ebben: tartományait tíz püspökségre osztá, úgy hogy az esztergomi egyház a római 
apostoli szék jóváhagyásából és megerősítéséből a többinek feje és oktató vezére 
legyen.* 2) Ezen egyházmegyének felmagasztalása pedig azért történt, mert Esztergom, 
az érsekség székhelye, az ország főhelyét, a király székvárosát képezte.

Hogy melyek voltak az érsekség első határai, azt, minthogy alapító-oklevele 
fenn nem maradt, részletesen ki nem mutathatjuk. Annyit azonban bizonyosul 
fogadhatni el, hogy kiterjedése a mainál jóval jelentékenyebb volt. Magában fog
lalta volt az utóbb keletkezett nyitrai püspökség, tehát Trencsén, Árva, Turócz s Nyitra 
megyék területét is,3) s így több volt kezdetben, mint mennyi a XIV-ik században, 
mikor a határok a tized jegyzékek alapján már eléggé szabatosan megállapíthatók. Hatá
rait ugyanis nyugaton a Morva, délen a Duna, a többi részeken pedig conventionalis 
vonalak képezték, melyek részint az Ipoly, a Zagyva, a Sajó, a Hernád, a Poprád, a 
Vág és Nyitra vízkörnyékeinek egyes tájain húzódtak át. E határokon belül tehát 
egész Pozsony, Esztergom, Hont, Nógrád (a váczi egyházmegyéhez tartozó ú. n. Kis- 
Nógrádmegye kivételével), Gömör, Torna, Szepes, Liptó, Zólyom, Bars megyék, vala
mint Nyitramegye déli és éjszaknyugoti s Komárommegye éjszaki részei feküdtek.

Ú necdum enim episcopatus et abbatiae preter ipsum locum in regno Ungarico site erant.
2) Post hec prouincias in decem partitus episcopatus, Strigoniensem ecclesiam metropolim 

et magistram, per consensum et subscriptionem Romane sedis apostolici, ceterarum ecclesiarum 
fore constituit. Vita S. Stephani regis cap. VIII. Endlichernél: Rer. Hung. Monumenta Arpadiana. 
Sangalli 1849. 171—172. 11.

3) Lásd Botka Tivadar: Tanulmány az esztergomi érseki egyházi megye első régi határairól és ter
ritóriumáról. Közzétéve a Magyar Sion II. évf. 241—261. 11.
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Ehhez a területhez járult továbbá a váczi és a veszprémi egyházmegyék közé 
szoruló Csepelszigef; s joghatóságilag a szepesi és szebeni prépostságok területei 
vagyis egész Szepes, Szeben, Fogaras és Brassó megyék, míg szerteszét egyes plé
bániák, prépostságok s apátságok ugyancsak az esztergomi érsekség jurisdictiojának 
voltak alárendelve, s részben ma is alárendelvék.

Hogy kezdetben, az érsekség alapításakor milyen volt annak egyház-közigaz
gatási beosztása, hitelesen ki nem mutathatjuk, bár mégis egészben könnyen sejt
hetjük. Tudjuk, hogy az egyházi közigazgatásnak alapjául az ország politikai köz- 
igazgatása szolgált, e szerint a politikai megyék alapján keletkeztek az egyházi 
megyék közigazgatási közegei: a főesperestségek. Azon nagy területből, mely az 
esztergomi archidioecesist képezte, az érsekség alapítása idején sok politikai közigaz
gatási kerület még nem volt szervezve. Zólyom, Liptó, Torna, Gömör, Szepes 
megyék neveivel még csak a XIII-ik században találkozunk okiratainkban, s azért 
bizonyos, hogy ezek megalakulása előtt hasonnevű főesperestségek sem léteztek. 
Nagy részt rengeteg erdők borították az éj szaki megyéket s azért lakosság hiányá
ban is a mint nem volt a politikai megye megalakulására alkalom és ok, úgy a 
főesperestségek szervezésére sem. Ezek csak idővel, az erdők pusztításával, a terület 
benépesedésével keletkeztek. A politikai megyék megalakulása jelzi egyszersmind a 
főesperestségek megalakulását, melyeknek legrégibb nyomaival jóformán még csak 
a XIII-ik évszázad okmányaiban találkozunk és pedig: 

a komáromival 1223-1) és 1233-ban,2) 
a hontival 1233-3), 1262-4) és 1263-ban,5) 
a barsival 1233-6) és 1263-ban,7) 
a sasvárival 1233·8) 1272-ben,9)
az esztergomival 1241-10 *) és 1266-ban,11) 
a nógrádival 1254-ben12) és 
a szent-eustachival 1264-13) és 1265-ben.14)

4 Fejér: Cod. Dipl. III. I, 428. Knauz : Mon. Eccl Strig. I, 241.
2) W enzel: Arp. új Ohnt. VI, 538— 544. Knauz: Móniim, I, 291.
3) Wenzel: Arp. új Ohnt. VI, 533. Knauz: Mon. I, 290.
4  Knauz : Mon. I, 482. Kivonatban Fejér IV. III, 100.
5) Theiner : Mon. Hist. I, 244. W enzel: Arp. új Okmt. Ill, 34, VIII, 61. Knauz : Mon. I, 488. 491.
6) Kováchich : Supplem. ad Vest. Comit. I, 10. Fejér: Cod. Dipl. III. II, 326. Theiner: Moil 

Hist. I, 116. Knauz: Mon. Eccl, Strig. I, 297.
7) Theiner I, 244. Wenzel III, 34. Knauz I, 488.
8) Katona : Hist. Crit. V, 645. Pray : Annales I, 237. és Spécim, Hierarchiáé II, 67. Theiner 

I, 116. 117. Fejér III. II, 319. 326. Kováchich: Suppi, ad Vest. Com. I, 10. Palma: Not. Rer. 
Hung. I, 637. Knauz : Mon. I, 297.

9) Fejér V. I, 255. Knauz I, $97.
10) Rogerius : Carmen Miserabile cap. XXX. Knauz : Mon. I, 3 40.
JI) Theiner I, 281. 282. 288. Katona VI, 448. Fejér IV. Ill, 341. 358. Knauz I, 532. 534. 

537. Wenzel III, 147.
I2) Theiner: Mon. Hist. I, 225. és ugyanő: Vet. Mon. Slavor. Merid. I. 81, Wenzel II, 247. 

VII, 362. Knauz I. 415. 416.
*3) Theiner I, 266. Fejér IV. Ill, 228. Knauz I, 498.
T4) Theiner I, 279. Katona VI, 442. Fejér IV. Ill, 258. Knauz I, 520.
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E nyomok nem azt mutatják, hogy a főesperestségek azon év előtt, melyben 
először találunk nyomukra, nem léteztek; valamint nem bizonyítják azt sem, hogy 
a nyom nélkül maradtak már szintén nem léteztek legyen. A pozsonyi főesperest- 
ség, melynek nyomára a XIII-ik században még nem akadunk, bizonyosan fennállott 
már előbb is, de másrészt mégis bizonyosul vehetjük, hogy az érsekség alapításakor 
s jó sokáig utána is sem gömöri, sem liptói, sem zólyomi, sem tornai főesperest
ségek nem léteztek.

Életbeléptetésük idejét adatok hiányában természetesen meg nem határozhat
juk, de a pápai tized jegyzékek már biztos tájékoztatásunkra vannak. Ezek alapján 
tudjuk, hogy a XlV-ik század elején az esztergomi érseki megye egyház-közigaz- 
gatásilag a s^entgyörgyi, pozsonyi, nyiírai, komáromi, báni, honit, nógrádi, gömöri, tornai, 
liptói és zólyomi főesperestségekre oszlott, melyekhez joghatóságilag a szepesi és a 
szebeni prépostságok is járultak.

II. FEJEZET.

A \  esztergomi érsekség főesperestségei.

i .  A szentgyörgyi főesperestség és plébániái.

E főesperestség nevét a Sz. György vértanúról czímzett zöldmezei prépost- 
ságtól vette, mely a mostani Sz. György mezővárosban közvélemény szerint 
Sz. István által alapíttatott s préposttal s négy javadalmas kanonokkal bírt. Részint 
a tatárdúlás, részint a trencsényi Csák Máté-féle zavarok e prépostságot tönkre 
tették, míg nem Telegdi Csanád esztergomi érsek azt 1337-ben újból helyre nem 
állította, de sőt személyzetében is meg nem szaporította, a préposton kívül nyolcz 
kanonokból álló áldozári társulatot létesítve, melynek eltartására a somorjai földek 
érseki tizedének 400 girára rúgó negyedrészét is adományozta s e mellett megszabta, 
hogy a többi jövedelmek harmadrésze a prépostot, két harmada pedig a káptalant 
illesse, az érseknek fentartott kegyúri jog és magát a prépostot illető főesperesti 
hatóság sérelme nélkül.1) A prépostság s illetőleg káptalan élvezte azonkívül a 
gömör- s egyéb megyei tizedet, ingatlan birtokai pedig főleg Esztergommegyében 
voltak, névszerint Kéménden és Kövesden.* 2) Hogy mikor szűnt meg e prépostság, 
ismeretlen; prépostjai közül azonban több ismeretes az 1259— 1563-ig terjedő 
időközből.3) S habár a prépostság többé nem létezik, maga a főesperestség mégis, 
habár szintén már nem többé régi nevén, hanem mint székesegyházi — cathedra- 
lis — archidiaconatus manapság is fenn van.

Μ Schmitth : Episc. Aeriens. I, 270—277. Rupp : Magyarorsz. helyrajzi tört. I. I, 16—18.
2) Fejér: Cod, Dipl. X. I, 48. X. VI, 281.
3) Fejér: Cod. Dipl IV. Ill, 245. V. II, 233. és 306. VIII. I, 197. 352. 618. VIII. Ill, 706. 

IX. VII, 421. X. I, 48. X. II, 507. X. VI, 98. Azonkívül Magyar Sion II, 778. IV, 295. Schmitth : 
Episc. Agr. II, 198. Szvorényi: Synopsis- Decret. Synod. 127. Czinár : Monasteriolog. I, 114.
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A XIV-ik században mint alája tartozó helyek a következők említvék a tized- 
jegyzékekben:

1. Annat (Armati) megfelel a mai Kőhíd-Gyarmat-mk, mely ma is plébánia a 
székesegyházi főesperestség párkányi kerületében.

Armati lásd Annat.
2. Biuch =  Bucs, Esztergommegyében, ma Mócs fiókja.
3. Bultuc (Gbulenti). Az első név rövidítés és inversio által torzult el t. i. =  

Bulcut =  Köbölkút, mit a minutából javított Gbulenti azaz Gubulcut =  Köbölkút 
még világosabban tüntet fel. Köbölkút, ugyancsak Esztergommegyében, ma is plé
bánia a székesegyházi főesperestség párkányi kerületében.

4. Chegi megfelel Chegy-, azaz Kéty-nek Esztergommegyében, ma kápolná
val bíró fiókja Bartnak.

Gbulenti lásd Bultuc.
Kacti lásd Kmot.

5. Kmot (Kacti). E torzult név megfelel Kakal-nak9 mely az esztergommegyei 
mai Párkány-nak régi neve. Ma is önálló plébánia a székesegyházi főesperestségnek 
róla elnevezett, azaz párkányi kerületében.

6. Musla =  Mugsla Esztergommegyében, ma is plébánia a székesegyházi 
főesperestség párkányi kerületében.

Nana lásd Vana.
7. Prepositura Sti Georgii de Viridi campo prope Strigonium. Miként mond

tuk, megfelel Esztergom Sgentgyörgymezeje nevű városrészének, illetőleg az itt léte
zett sz.-györgyi prépostságnak. Ma itt önálló lelkészség van.

8. Prepositura Sti Thome martiris de Promontorio Strigoniensi. Megfelel az 
esztergomi vár tőszomszédságában fekvő Sz.-Tamás nevű halom vagy hegy fok 
tetején hajdan létezett, prépostból és hat kanonokból állott, S%. Tamás vértanú 
nevét viselt hegyfoki prépostságnak, melynek prépostjait a XVI-ik század középéig 
ismerjük. Hogy ki alapította s mik voltak eseményei, nem tudjuk.*)

9. Quemen =  Kéménd Esztergommegyében, ma is plébánia a székesegyházi 
főesperestség párkányi kerületében.

10. Sedino és
11. Segimon. Hogy itt két külön plébániáról van szó, kitetszik abból, hogy 

két külön plebánust említnek a tized jegyzékek. Mindkét név egyaránt Sgölgyén-re 
vonatkozik. Van Esztergommegyében Magyar- és Német-Sgölgyén, de ma csak egy 
plébániát képez a cathedralis főesperestség párkányi kerületében.

12. Vana (Nana) =  Nána Esztergommegyében, ma már nem bírja lelkészi 
önállóságát, hanem fiókja Párkánynak.

Ezek szerint a XIV-ik században a szentgyörgyi főesperestség Esztergom- 
megye dunáninneni területét foglalta magában, a dunántúli részből pedig csak az 
esztergomvidéki kis területet. A megye dunántúli többi része már a veszprémi * I,

*) Lásd Fejér: Cod. Dipl. V. II, 245, 306. VI I, 60. VI II, 112. IX. I, 431. IX. II, 598. 
X. I, 623. 696. Czinár : Monast. I, 226. Magyar Sion III, 625—627. 648. Schmitth : Eppi Agrienses
I, 370. Rupp : Magyaronχ. helyrajzi tört. I. I, 15 — 16.
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egyházmegyéhez tartozott, s így e főesperestség hajdan jóval kisebb volt a mai 
székesegyházinál, mely nemcsak egész Esztergommegyét, de Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
megyének pilisi járását is magában foglalja s négy kerületben összesen 58 plébá
niával bír.

A mint ma, úgy a XIV-ik században is Pest, bár a váczi dioecesisben feküdt, 
mégis nem ehhez, hanem az esztergomi érseki megyéhez tartozott és pedig mint 
parochia exempta. Ezt a Berengár-féle nagy lajstrom függelékéből tudjuk, mely 
keltezésére nézve régibb az esztergomi 1397-ik évi statútumnál, mely e plébánia 
kivettségét szintén felemlíti.1)

2. A pozsonyi főesperestség és plébániái.

E főesperestség a tizedjegyzékben nem szerepel külön szakaszban, hanem 
együttesen a komáromi főesperestséggel, úgy hogy első tekintetre az e szakaszban 
említett plébániák mind a komáromi főesperestség helyeiként tűnnek fel. Kétségte
len mindazonáltal, hogy az e szakaszban előkerülő helységek csak részben tartoz
tak a komáromi főesperestséghez, részben pedig a pozsonyi-hoz, és pedig az utóbbihoz 
mindazon helyek, melyek Pozsonymegyében fekszenek, ideértve a pozsonymegyei 
Csallóközt, de sőt a Csilizközt is. Azért nem is fogunk tévedni, ha a komáromi 
főesperestség czíme alatt közlőit helyekből valamennyi pozsonymegyeit mint pozso
nyi foesperestségi helyet tüntetünk fel. Maga a pozsonyi főesperestség és prépostság 
-külön megvannak a tizedjegyzékekben nevezve, szintúgy a pozsonyi alesperestség 
is s másutt már kiemeltük, hogy lehetséges, miszerint a Csallóköz külön főespe- 
restséget, t. i. a kis-pogsonyi-1 képezte, a Csallóközön kívül levő nagy-pozsonyi főespe
restséggel szemben.

A Csallóköz plébániáinak jegyzéke, fájdalom, nem maradt fenn a dézsma- 
jegyzékekben. A mi plébánia ezekben előfordul, az mind a Csallóközön kívül eső 
•vidékre vonatkozik. E plébániák a következőek:

1. Alba Ecclesia =  Fejéregyház. Hogy itt tényleg a pozsonymegyei Fejér- 
egyhág-ról van szó, az kétségtelen, miután a tizedjegyzék csupa oly helységekkel 
említi, melyek Pozsonymegyének e vidékére esnek, mint Páty, Fancsal, Spácza, 
Páld, Vistuk, A.-Dombó. Az a Bertold, ki Pál fejéregyházi pap helyett a tizedet 
kiszolgáltatta, ugyanaz a Bertold, ki a spáczai, páhti, páldi, dombói plebánusok 
tizedeit is kiszolgáltatta. A fejéregyházi plébánia egyébként Pensaurai Lénárd 1390. 
évi okmányában is fel van említve* 2) s szerepel az mint ilyen Pázmány jegyzéké
ben is.3) Ma a rosindoli anyaegyház fiókja.

2. Basin =  Bagin, szabad kir. város és plébánia a pozsonyi főesperestség bazini 
kerületében. E nevezetes plebánia-helyet a nagy plébánia-lajstrom nem említi, de 
igen is a Rufinus-féle 1317— 1320. évi jegyzék. Hajdan mint a bazini és szent-

J) Lásd a váczi püspökség szövegében Pestről mondottakat.
2) Fejér: Cod, Dipl. X. VIII, 313.
3) Appendix I. Péterffynél : Concilia Sacra II, 271.
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györgyi grófok birtoka nevezetes szerepet játszott a megye és egész felvidék tör
ténetében.

Bista lásd Pista.
3. Chaquaua (Chognaria). E roncsolt névben Csukárd neve rejlik. Pázmány 

plébánia-jegyzéke is Chukardot ugyancsak mint a pozsonyi prépost alatt álló régi 
plébániát említi.1) De sőt tudjuk egész bizonyosan azt is, hogy a XIV-ik század
ban Csukárdon plébánia volt. A gyulafehérvári Batthyán-könyvtár egyik díszét, 
kincsét a Missale Strigoniense cum calendario 1377 képezi. E művészi kivitelű 
miniaturokkal ékesített gyönyörű példányt Elenricus Stepht de Vestphalia plebanus 
in Schukaria in Cottu posoniensi másolta, festette és kötötte.* 2) Itt a Schukaria név 
elég világosan engedi felismerni, hogy a Chaquaua s illetőleg a helyesebb Chog
naria név Chukaria akar lenni, mint mely néven e helység okiratilag is előfordul, 
névszerint 1256-ban, midőn a villa Chukaria filiorum Chukar jobagionis Castri 
Posoniensis mint Bazin szomszédja említtetik.3) A plébánia e helyen nyilván még 
a XIII-ik században keletkezett akkor, mikor a pozsonyi káptalan a Csukárok 
egyik ősétől, Péteri! Jánostól 1291-ben Turnét, azaz Csukárdot a maga és szülői 
lelki üdvéért végrendeleti hagyományul kapta.4) Ma Csukárd Bazinnak fiókja.

4. Chastuc (Chastue) =  Cseszte. A tizedjegyzék Chastuc (Chastue) neve elég 
közel áll régi okirataink Chaztew, Cheztey, Czesthe helyneveihez s alatta kétség
telenül a mai Cseszte, tótul Császta, németül Schattmannsdorf nevű tót helység 
értetik Pozsonymegyében, a szempczi járásban. Már az Árpád-korszakban említtetik. 
A pápai tizedjegyzék oly plébániául említi, melynek papja Henrik a maga javadal
mainak tizedét hét garasra becsülte fel. Ép azért, hogy már a pápai tizedjegyzékek 
említik, kétségtelen, hogy az egyházmegyei schematismus időrendileg elkésetten 
emlegeti olykép, hogy a csesztei plébánia 1393-ban már fennállott. Feltűnő, hogy 
Pensaurai Lénárd esztergomi érseki helynök 1390. évi lajstromában nem találko
zunk vele, csakhogy ebből még korántsem vonhatjuk le azt a következtetést, 
mintha az 1332— 37-ben létezett plébánia a XIV-ik század utolsó tizedében már 
beszünt volna. Tudjuk, de maga a Lénárd-féle jegyzék is mondja, hogy abban 
nincs minden pozsonymegyei lelkészség előszámlálva. Ma is plébánia a pozsonyi 
főesperestség bazini kerületében.

Chastue lásd Chastuc.
Chognaria lásd Chaquaua.

5. Dombo. Pozsonymegyében van Alsó- és Felső-Dombó. Ezek közül Alsó- 
Dombó már 1262-ben mint galgóczi várföld említtetik melyet IV. Béla hívének 
Serefelnek hű szolgálatai fejében adományozott.5) Néhány évvel későbben 1270-ben 
V. István király megerősítette Serefel részére az adományt, átírva számára apjának

T) Péterffynél i. h. II, 271.
2) Csontosi: Száradok XIII, 154. Fejérpataky u. ο. XIV, 341.
3) Knauz okmányközlése W enzelnél: Arp. új Okmtár II, 270.
4) Arp. új Okmtár V, 54. Rim ely: Capitulum Poson. 304—305.
s) W enzel: Arp. új Okmtár VIII, 24—26. Pesty Frigyes nyilván csak elnézésből használja 

a terra Dombon helyett a Dumkov nevet A várispánságok tört. 219. 1.
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adománylevelét, a midőn azt is megtudjuk, hogy ezen Serefel comes volt s a Kunta 
fia1.) 1277-ben Kunta fia újabb adományban részesült, a mennyiben IV. László 
király Fuldombó =  Feldombó — Felső-Domb0' nevű szolgagyőri várföldet adományozta 
neki.* 2 3) Kérdés most, hogy ezen két Dombó közül melyikre vonatkoztató azon 
Friscus de Dombo, ki dombói plébánia-javadalma után félfertót fizetett pápai tize
dül? Minthogy e plébánia a tizedjegyzékben Csukárd és Cseszte között van felem
lítve, azt következtethetnők, hogy ezen Dombó a Csukárd és Cseszte között fekvő 
Dubovára kell értelmeznünk, mely mai szláv nevét ugyancsak régi Dombó magyar 
nevétől kapta. De legott meg kell jegyeznünk, hogy a tizedjegyzékek pozsony- 
megyei helyneveinek közlésében semmi rend sincs s a községek geográfiái egy- 
másutánság nélkül össze-vissza soroltatnak elő. Ez okból nem is láthatunk Dombó 
esetleges helyeztetésében érvet arra, hogy azt Dubovára magyarázzuk. Inkább is a 
Pázmány-féle jegyzéket tartjuk szem előtt, mely a legrégibb egyházlátogatási 
jegyzőkönyvek alapján közli a régi plébániákat s e jegyzékben Alsó-Dombó van 
olyanul említve, mely a pozsonyi prépostság alá tartozott plébánia volt.'') Nyilván 
ennek nyomán mondja aztán az egyházmegyei schematismus is, hogy az Isó-adombói 
parochia sec. 14. iám extitit. Ma is önálló plébánia a sasvári főesperestség jókői 
kerületében.

6. Dyosec =  Diósig, melynek régi neve Dudvdgsgeg volt, minthogy közelében 
Kis-Mácsédnál a Gidra vize a Dudvágot szegte, azaz ebbe szakadt. A mai Diósgeg 
név újabbi. XIV-ik századi plebánusa kilenczedfél garast fizetett itteni javadalma 
után tizedül. Feltűnő, hogy Pensaurai Lénárd helynök 1390. évi jegyzékében e hely 
elő nem fordul, de valószínű, hogy az ott levő roncsolt s ma megfejthetetlen 
torznevek valamelyikében lappang. Pázmány Péter jegyzékében mint régi plébánia 
említve van4) s így az a maga lelkészi önállóságában a XVI-ik században is fenn
állott. Ma is önálló lelkészség az a pozsonyi főesperestség szeredi kerületében.

7. Ecclesia Sancti Jacobi =  S^ent-Jakabegyháza. Ma ilynevü helye nincsen 
Pozsonymegyének, de arra sincsenek adataink, hogy oly néven jelölt helység haj
dan létezett volna. A név bizonyára a templom védszentje után keletkezett s nyilván 
Vág-Sgerdahelyre vonatkoztató, melynek létezte már 1313-ra kimutatható s ma is 
szent Jakab tiszteletére felavatott egyházzal bir. A Pázmány jegyzékében Szerdaheli 
mint régi plébánia fel van sorolva. Ma is plébánia az a pozsonyi főesperestség sze
redi kerületében.

8. Fansol. E nevet nyilván Fancsal-ndk kell ejtenünk, csakhogy ilynevü hely
ség vagy puszta ma nincs Pozsonymegyében. De útba igazít a nyitrai káptalannak 
egy 1313-ik évi okirata, mely szerint Nicolaus sacerdos de fonchol meg lett bízva az 
említett káptalan által, hogy vizsgálja meg azon hatalmaskodást, melyet Vadasfi 
Sándor kápolnai nemes nejének kis-pátyi birtokán s a leányán s unokáin elköve
tett.5) A fancsali plébánosnak eszerint közel kellett laknia Kis-Pátyhoz azaz a mai

1) Wenzel : Arp. új Ohnt. XII, 26—27.
2) Fejér: Cod. Dipl V. II, 408. Wenzel: Arp. új Ohntar IX, 171.
3) Appendix I. Péterffynél: Cone. Sacra II, 271.
4) U. o. i. h. II, 271.
5) Nagy Im re: Anjoukon Ohntár I, 311—312.
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Pusgta-PdtyhoDe még közelebb hoz a kutatott helység helyének felismerésére 
ugyancsak a nyitrai káptalannak egy 1322. évi okirata, melyből megtudjuk, hogy 
Fancsal az Elefanti Mihályfi Dezső mester örökségi birtoka volt s s%. Peter apostolról 
cstpímgett egyházai bírt. Sőt alább még egy másik Fonchol-1 is nevez meg, terra Fon- 
chal hereditaria superior habens ecclesiam in honore spiritus sancti iuxta fluuium 
Piliotha.1) Ez a Piliotha folyó, mely több okmányban Peleva- és Pylwa-nzk íratik, a mai 
Gidra folyócskára vonatkozik, mely egyik részében ma is Pelyvd-nak avagy Polyvd- 
nak neveztetik. E mellett fekszik azon Páty is, hol Kápolnai Vadasíi Sándor hatal
maskodott, s e mellett feküdt a másik azaz Felső-Fancsal is. Ezt tudva tehát Fancsalt 
mindenesetre a Gidra vidékén kell kutatnunk és itt tényleg rá is találunk némely 
térképeken, melyeken az mint puszta van megjelölve Putmericz és Dubova közt.* 2) 
Hogy Fancsal mint helység hajdan nem volt jelentéktelen, annak szóló bizonyítéka 
az utánna fizetett pápai tizednek mennyisége. A pozsonymegyei helységek közt, 
melyek a tizedjegyzékben előszámláltatnak, a fancsali pap parochiája a legtöbbre 
felbecsült javadalmak közé tartozott. Annyit ért e javadalma, mint magának a 
pozsonyi esperes javadalmának a jövedelme. Annál jelentősebb aztán az a másik 
tény, hogy a századok vihara ilyes helységet nyomtalanul elsepert a föld színéről. 
Hogy mikor pusztult el, nem tudjuk. 1335-ben mint villa comitis Mog Fonchal 
vocata van említve.3) Ugyanez évben Mogh comes, ki szintén az Elefantiakból való 
volt, érzékeny kárt szenvedett fancsali birtokán Bazini Sebös mester részéről, mert 
kárát 300 márkára becsülte fel I. Lajosnak egy 1361. évi okiratából pedig kitet
szik, hogy itt a nagyszombatiak és a modoriak birtokoskodtak.4) Ma már a hivata
los névtárban s az egyházmegyei schematismusban sem szerepel.

Gualanta lásd Salanta.
Guan lásd Inang.

9. Inang (Guan). E helynév megfelel a mai Gdny-nak Pozsonymegyében. 
Ma Galántához tartozó, s egyházzal biró fiókközség.

10. Mader. E helynév megfelel Modor-nak, mely Pozsonymegye legősibb 
helyeinek egyike. Okiratilag már a XII-ik században említtetik, mert Géza király 
1158-ban a nyitrai egyháznak adományozta. Eredetileg királyi birtokot képezett, 
melyen királyi szolganép, kaszások (falcatores) laktak, mi támogatni látszik azok 
véleményét, kik e hely nevét a német Maader — kaszás szótól eredeztetik. A tized- 
jegyzék Mader neve eszerint jellemző. A ΧΙΙΙ-ik század közepétől, 1256-tól kezdve 
mind sűrűbben találkozunk nevével, s hogy a XIV-ik században már igen jelenté
keny hely volt, mutatja a pápai tizedjegyzék, mely szerint papja javadalmának tizedét 
harmadfél márkára becsülte volt, tehát jóval többre, mint a többi pelbániákét. Ma 
mint plébánia a pozsonyi főesperestség bazini kerületéhez tartozik.

11. Magerdorf =  Moderdorf Plébániájának régiségét már egy 1248-ik évi 
okirat bizonyítja, mely Oltomannum sacerdotem de villa Balarad említi.5) Hogy ez

Ü U. ο. II, 47—49·
2) Lásd a Pozsony és környéke czímű műhöz mellékelt térképet.
3) Anjouk. Okmtär III, 144.
4) Fejér: Cod. Dip]. IX. Ill, 253.
5) Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 12— 13. Knauz : Mon. Eccl. Stria. I, 371—72.
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a Balarad nem Bolerázra, hanem Moderdorfra vonatkoztató, eléggé kitűnik abból, 
hogy nevezett Balaradon az esztergomi káptalan a tizedszedési jogot gyakorolta, 
míg ellenben Bolerázon a jövedelmeket IV. Béla király már 1240-ben a nagy- 
szombati Sz. Erzsébet apáczáknak engedte volt át, kik is azokat századokon át élvez
ték, úgy hogy itt az esztergomi káptalannak mi tizedszedési joga sem lehetett. Ezt 
tudva egyszersmind meg kell győződnünk, hogy a nevezett Balarad név és a pápai 
tized jegyzék Magerdorfja egy s azonos értelmű. A Balarad név ugyanis a Magyarád 
név hibás hangoztatása, a Magerdorf pedig német hangoztatása a magyar Magyarád- 
nak. Ezen állítást hitelesen igazolja Nagymartom Pál országbíró 1335-ik évi okirata, 
melyben Szentgyörgyi és Bazini Sebös mester bizonyos borvámra nézve kiegyezik 
a nagyszombati polgársággal. Ez okiratban egyebek között a villa Magerad mint 
Nagyszombat városához tartozó van említve.1) Moderdorf tényleg a legújabb időkig 
Nagyszombat városának járulékához tartozott.* 2) Ám nem csak az 1335. évi okirat, 
de Pensaurai Lénárt esztergomi érseki helynöknek a pozsonymegyei plébániákra 
vonatkozó 1390. évi okiratában is helységünk s illetőleg plébániája Mogordorf néven 
van felszámlálva,3) úgy hogy minden kétség eloszlik aziránt, miszerint a mai 
Moderdorfnak eredeti magyar neve Magyarád volt, s így a felhozott okiratok szé
pen megegyeztethetők a pápai tized jegyzékekkel. Ez utóbbiakból egyszersmind kitet
szik, hogy a moderdorfi ősi plébánia a java plébániák közé tartozott, miután papja, 
Péter, hat márkát fizetett tizedül, a mi a szomszéd plebánusok tizedfizetéséhez 
képest jelentékeny összeg. Ma már csak fiókja a közeli Gerencsérnek. Valószínű
leg a XV. vagy XVI. században szűnt meg lelkészi önállósága, mert a Pázmány- 
féle jegyzék nem tartalmazza mint akkor fennlévő plébániát, hanem csakis olyanul 
említi, melynek az általa felhasznált legrégibb egyházlátogatási jegyzőkönyvekben 
nyoma maradt.4)

12. Moytech. E helységre nézve a tized jegyzékek mindössze csak annyi tájé
koztatást adnak, hogy azt sem a Csallóközben, sem Pozsonymegye Kis-Kárpátokon 
túl levő nyugati és éjszaki részében nem nyomozhatjuk. Annak az érsekujvári 
Dunaág s a Vág között levő területen kellett léteznie. És itt más helység nem 
kínálkozik, mint Majtény vagy a két Mécsed. A nehézség éppen abban fekszik, hogy 
a tized jegyzék Moytech-jét éppen úgy magyarázhatnók e jegyzék nevének helyes
írásából Majtényre mint Mácsédra. És pedig annál is inkább, minthogy az egyház- 
megyei schematismus szerint úgy Majtény mint Nagy-Mácséd plébániái már a 
XIV-ik században léteztek. Pázmány is úgy közli Appendixében a két helyet, mint 
melyek már in antiquissimis regestis visitationum mint a pozsonyi prépostság alatt 
álló plébániák előkerülnek.5) E zavarból azonban egynéhány XIII. és XIV. századi

T) Anjouk. Ohntár III, 132— 137.
2) V. ö. Rupp : Magyar őrsi. helyrajzi tört. I. I, 93. Bél : Notitia Hung. Novae II, 210. Hun- 

falvy: Magyarorsi. és Erdély képekben II, 86. Fényes: Magyarorsi. geographiai siótára III, 108. és 
Magyarorsg. Geographiája II, 461. Thiele : Das Königr. Eng. I, 19.

3) Fejér: Cod. Dipl. X. VIII. 313.
4) Appendix I, Péterffynél i. m. II, 271.
5) Péterffynél: Cone. Sacra II, 271.
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okirat ment ki. 1266-ban ugyanis Cseklészi Bökény comes eladja possessionem 
suam Moycheh vocatam in comitatu Posuniensi existentem, cum ecclesia in hono
rem Omnium Sanctorum fundata, Elefánti Endre comesnek.1) Ezen Moycheh 
éjszaki szomszédságában pedig Opoy említtetik, míg egy 1310. évi okirat szerint 
comes Jenslinus quondam possessionem suam iuxta Moteh possessionem comitis 
Mathye circa fluvium parna adiacentem usque ad fluvium dudwag in quadam par
ticula protendentem olimque terram populorum castri similiter Moytech nuncupatam, 
nunc autem Opoy vocatam . . . dedisset et assignasset eidem Comiti Mathye és 
örököseinek, ellenben Mátyás comes egyik pozsonyi szőlőjét engedi át csereképen 
Jenslin bírónak.* 2) Ezen okiratok szerint tehát Moycheh illetőleg Moteh Opoy szom
szédságában a Parna folyó mellett feküdt, s mellette feküdt Jenslin bíró birtoka, 
melyet ő László és András magyar királyoktól kapott volt adományba, ado
mányozás előtt pedig várföld volt, melyet akkor szintén Moytech-nek neveztek, 
1310-ben pedig már Opoy-nak hívtak. Egy tekintetet vetve a térképre, látjuk, hogy 
Majtény a Parna folyó jobb partján, annak a Dudvágba való torkolata közelében 
fekszik, szomszédja a Dudvág jobb partján Apaj, úgy hogy mindkettőnek határa 
egymással érintkezik. Szó sem lehet itt a két Mácsédről. Nem Kis-Mácsédről, mert 
ez nem a Parna, hanem a Dudvág mellett fekszik. Nem Nagy-Mácsédről, mert ez 
semmilyen folyó mellett sem fekszik. Az tehát csakis a mai Majtény-ra vonatkoz- 
hatik. Majtény ma is plébánia a pozsonyi főesperestség nagyszombati kerületében 
s temploma ma is mint a XIII. században, Mindenszentek tiszteletére van felavatva.

13. Payka. E nevet nem a nagy plébánia-lajstrom, hanem Péter István col
lector 1373—75-ik évi számadó jegyzékei említik e néven: parochialis ecclesia de 
Payka, Strigoniensis diocesis. Mi e nevet orthografiájánál fogva nem véljük a nagy 
tizedlajstrom Payca nevű helységével azonosíthatni s azt a betücsere igazítása mel
lett, P állván V helyett, a csallóközi Vajhára véljük magyarázhatni, úgy mint mely 
okiratilag már 1186-ban jön elő,3) s a Pázmány-féle jegyzékben is mint régi plé
bánia szerepel.4)

Payca lásd Patua.
14— 15. Patua (Pocna), Patua (Payca). A tizedjegyzék szerint a kétszer emlí

tett Patuanak Henrik volt a papja. Az egyik Henrik 13, a másik Henrik 10 garast 
fizetett tizedül. Mindenekelőtt hangsúlyozzuk, hogy e kétszer említett Henrik nem 
egy, hanem két külön személyre, vagy ha egy személyre is, mégis két külön plébá
niai javadalomra magyarázandó, mert a kettő nem külön rovatokban, hanem egy s 
ugyanazon rovatban van felsorolva, a mi éppen világosan mutatja, hogy itt két 
külön plébániáról van szó. Megjegyzendő továbbá az is, hogy a második helyen 
említett Patua (Payca) nem vonatkozhatik a csallóközi Vajkára, mely a tizedjegy
zék egy későbbkori helyén, mint már láttuk, Payka néven szerepel. Azok a plébá
nosok, kiknek társaságában az itt szóban levő két Henrik együtt említtetik, sem a

T) Wenzel: Arp. új Ohntár VIII, 158— 159.
2) Anjoukon Ohntár I, 204.
3) Fejér : Cod, Dipl. II, 228.
4) Péterffynél : i. h. II, 271.
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Csallóközben, sem Pozsonymegye hegyentúli járásában nem székeltek, hanem a 
nagyszombati, szempczi és külső (galántai) járásokban. Ezért nem lehet itt szó a 
pozsonymegyei Csallóközben fekvő három Pákáról sem, daczára annak, hogy a 
Pázmány-féle jegyzékben három külön Paka van mint régi plébánia felsorolva. 
Nem lehet szó azon Póka földjéről sem, mely egy 1336. évi okiratban mint in 
districtu Challokuz létező említtetik1) A két Patua (illetőleg Pocna és Payca) csakis 
a Vág, illetőleg Dudvág pozsonymegyei vízkörnyékének területén nyomozandó. Itt 
pedig más alkalmas helyet nem találunk mint Pus^tapáty-ot, mely Cziffer és Tót- 
Újfalu között a Gidra bal partján fekszik. Csakhogy fenntebbi magyarázatunk sze
rint a tizedjegyzékben két Pátyról van szó, ma pedig csak egyet, Pusztapátyot, 
ismerjük. A tizedjegyzék tételeinek megértéséhez azonban szükséges tudnunk, hogy 
hajdan csakugyan két Pdty létezett Pozsonymegyében. Egy 1296-ik évi okmányban 
említve van a villa Paach,1) egy 1313-ikiban a parwa paach a peleua folyó köze
lében.* 2) Egy 1316-ik évi okirat szerint a parva Paach Pozsonymegyében feküdt. 
Szerinte Symárfi Herchnek fia Péter nobilis de parva Paach comitatus Posoniensis 
porcionem seu possessionem suam totam in eadem minori Paach existentem simi
liter Paach nuncupatam iure hereditario ad ipsum spectantem minden hasznával és 
tartozékával együtt Kápolnai Jakabfi Balázsnak 33 márkáért eladta.3) Már maga a 
parva vagy minor Paach név indirect bizonyíték, hogy egy Nagy-Páty-nak is kellett 
léteznie és csakugyan egy 1439-ik évi okiratban tényleg említve is van a Nagh- 
pathy in comitatu Posoniensi.4) Nem lehetetlen, hogy a két egymás mellett feküdt 
plébániát egy s ugyanazon Henrik pap administrálta, az egyiket mint plébános, a 
másik éppen megürültet mint ideiglenes administrator. Azóta e két Páty közül az 
egyik vagy elpusztult, vagy a mi valóbbszinü, a kettő egybeolvadt. Ma egyik plé
bánia sem áll többé fenn, miután Pusztapáty csak fiókja Czifternek.

Mindehhez hozzá kell adnunk, hogy értelmezésünk csak akkor igazolt, ha 
mindkét Patua pozsonyi foesperestségi hely, mi iránt a tizedjegyzék semmi feltétlenül 
biztos érvet nem szolgáltat. Ha azonban a második Patua (Payca) nem pozsonyi, 
hanem komáromi foesperestségi hely, akkor magyarázatunknak másképen kell hang- 
zania. Ez esetben ugyanis ezt a Payca helynevet Bayca-nak, Bajchanak =  Bajcs-nak 
olvasnók s azt vagy a komárommegyei Bajcs-m, vagy mi valóbbszinü a győrmegyei 
Nagy-Bajcs-ra magyaráznók. Ez utóbbi mint villa Boych már 1252-ben szerepel,5) 
mint régi plébánia előfordul Pázmány jegyzékében s az egyházmegyei schematis- 
musban is s szomszédja Vámosnak, melyet a tizedjegyzék ugyancsak említ.

16. Pauli =  Páld. Több régi okirat, névszerint egy 1266-iki,6) 1282-iki,7)

x) Arp. új Obntár V, 160.
2) Anjouk. Obntár I, 310— 312.
3) Anjouk. Obntár I, 403.
4) Haiai Okmtär V, 234.
5) Fejér: Cod. Dipl. VII. V, 306.
6) Arp. új Okmtár VIII, 159.
7) Haiai Okmtär III, 37—38.



Η ELSŐ RÉSZ.

1 3°7"iki?J) 1326-iki,* 2) 1339-iki,3) 1352-iki4) s egy 141 ̂ -iki5) terra Pauli, possessio 
paldy, possessio Pauldi, villa Pauldi s locus Páldi néven említik. Nemcsak a XIV-ik 
század elején, de annak végén is plebániás hely volt, mert 1390-ben okira
tilag említtetik az Ecclesia de Paldi in Comitatu Posoniensi.6) Pázmány jegyzéke 
tehát okadatoltan sorolja fel a legrégibb egyházlátogatási jegyzőkönyvek alapján 
mint a pozsonyi prépost alatt álló régi plébániát.7) Ma már nem az többé, mert 
mint fiók Vedrödhöz tartozik.

17. Pista (Bista). E roncsolt név alatt a Báhonytól éjszaknyugatra eső Vistuk 
értendő. Tamás esztergomi érseknek egyik 1313-ik évi okiratában Vista néven van 
említve.8) A Vista név könnyen torzult el a pápai jegyzékek másolói kezé
ben Pista- illetőleg Bista-ra. Ma is anyaegyház a pozsonyi főesperestség bazini 
kerületében.

Pocna lásd Patua.
Podans lásd Podvas.

18. Podvas (Podans). Hangzásra legelébb Padánym volna magyarázható, de 
minthogy ez a Csallóközben fekszik, a tizedjegyzéknek illető szakasza pedig csal
lóközi plébániákat nem. tartalmaz, azért tartózkodunk annak ilyes értelmezésétől. 
Talán Hidas-Kürt- re magyarázandó? De a tized jegyzék e szakaszának kúszáltsága 
mellett az sem lehetetlen, hogy ezen Podvas (Podans) nem is a pozsonyi, hanem 
a komáromi főesperestség plébániája s ez utóbbi esetben azt legvalóbbszinüen a 
győrmegyei Csallóközben levő Patasra lehetne magyarázni, mely mint villa Pot- 
touch már 1268-ban9) s mint terra Patas 1270-ben10) említtetik okiratilag s Páz
mány jegyzékéken is mint régi plébánia szerepel.

19. Poson =  Pozsony. A tizedjegyzék mint prépostságot s mint alesperestséget 
említi. A pozsonyi prépost ma is pozsonyi főesperest, míg a pozsonyi társaskáptalani 
Sz. Mártonról czímzett egyháznak plébánosa a pozsonyi kerület alesperestje.

20. Salanta (Gualanta). Az első névben az S hibásan áll G helyett s így 
könnyen ismerhetünk a Galánta helynévre, mely népes mezőváros ma is plébánia a 
pozsonyi főesperestség szeredi kerületében.

21. Sancti Andree — Sy.-András. Ily nevű helység ma nincs Pozsonyban. 
Alatta Egyházaivá értetik, melynek egyháza Sz. András tiszteletére van felavatva. 
Egyházfalva ma is plébánia a pozsonyi főesperestség szempczi kerületében.

22. Sancti Mathei (Sti Miguelis.) Valószínűleg Nagy-Födánes-rc vonatkozik.
23. Sauar — Zavar. Ezen a Dudvág jobb partján Alsó-Lócz és Keresztur

x) Anjouk. Okmtcír I, 123.
2) Anjouk. Okmtcír II, 250.
3) Anjouk. Oknitár III, 581— 584.
4) Anjouk. Okmtcír V, 538— 539.
5) Fejér: Cod. Dipl. X. V, 354.
6) Fejér: Cod. Dipl. X. VIII, 314.
7) Appendix I  Péterffynél i. m. II, 271, a jegyzetben.
8) Anjouk. Okmtcír I, 291—292.
9) Fejér: Cod. Dipl. IV. Ill, 451.

10) Fejér: Cod. Dipt. V. I, 96.
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között fekvő helység igen régi plébánia. Valószínűleg már a XIII-ik században az 
volt s az 1268-ban Gadoch sacerdos talán juvari pap volt.1) 1325-ben Jacobus rector 
ecclesie de Zowor van említve.2) A pápai tizedjegyzék szerint Benedek sacerdos de 
Sauar 8 garasnyi tizedet fizetett. Hogy itt a pozsonymegyei Zavar van értve, bizo
nyos abból, hogy azon szakaszban kerül elő, mely egynek kivételével csupa 
pozsonymegyei helységeket számlál elő. A század végén is a zavari plébánia még 
mindig fennállott, mert Pensaurai Lénárd érseki helynök 1390-ik évi jegyzékében 
a plebanus et rector ecclesie de Zacuar ugyancsak előkerül.3) A XVI-ik században 
a Pázmány-féle plébánia-lajstrom is tartalmazza azt mint a pozsonyi prépost alatt 
állót.4) Valószínűleg szakadatlanul fenn is állott az a mai napig, midőn az a pozso
nyi főesperestség nagyszombati kerületének plébániája.

24. Sila (Sili). Minthogy e plébánia a pozsonyi főesperestséghez van számítva, 
bizonyos, hogy alatta nem érthető a régi Zili azaz a mai Bre^ztován, mert az a 
tizedjegyzékben a Vágón túli nyitrai archidiaconatushoz tartozónak mondatik. Ezen 
Sila (Sili) a Dudvág menti Sgelict magyarázandó, mely oklevélileg már a 
XII-ik században szerepel,5) de sőt a XIII-ik században, 1271-ben már egyházát is 
említve találjuk. Szebben 1271-ben az Ecclesia iuxta fluvium Dvdiuagh állott6) s így 
egyik okiratilag kimutatható legősibb egyházunk. Hogy mint plébánia a XVI-ik 
században is fennállott, bizonyítja a Pázmány-féle jegyzék, melyben Sgeli mint a 
pozsonyi prépostság lelkészsége meg van nevezve.7) Ma Alsó- és Felsd-Sgeli isme
retes, melyekből Felsó-S^eli önálló lelkészség, míg Alsó-Szel'i annak fiókját képezi. 
Ma mindkettő — anya- és fiókegyház — a komáromi főesperestség vág-sellyei 
kerületéhez tartozik.

Sili lásd Sila.
25. Soch (Sokt). E helyet biztosan magyarázni alig lehet, mert Soók-nak, de 

Sgitha-nak is olvasható. Valóbbszinü azonban, hogy a sguhai plébániára vonatkozik, 
mert az 1390-ben, Pensaurai Lénárd érseki helynök okiratában említett plebanus 
et rector de Zewh8) már kétségtelenül Saulodra vonatkozik. Ezen Szuha mint plébá
nia a XVI- és XVII-ik században is fenn volt, a mint azt hiteles feljegyzések bizo
nyítják. így ismeretes 1555-ben Mihály plébános,9) másrészt pedig Pázmány említi 
Sürnbach (azaz Dürnbach) alias Szuha néven.10) A tót Suli — száraz =  Dürr. Ebből 
a tót Szuha s a német Dürnbach, minek a magyar Szárazd vagy Szárazpatak 
felelne meg. Szuha ma is önálló plébánia a pozsonyi főesperestség szomolányi 
kerületében.

9 Arp. új Ohm tá r VIII, 218—219.
2) Anjouk. Ohmtár II, 179.
3) Fejér: Cod. Dipl X. VIII, 314.
4) Péterffynél : Sacra Concilia II, 271.
5) Fejér: Cod. Dipl II, 152.
6) Fejér: Cod. Dipl. VII. II, 152.
7) Péterffynél i. m. II, 271.
8) Fejér: Cod. Dipl. X. VIII, 313.
9) Jedlicska : Kis-Kärpäti Emlék eh 255—270. 11.

10) Péterffynél: Cone. Sacra II, 271.
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Sokt lásd Soch.
Spassa lásd Spissa.

26. Spissa (Spassa) =  Spác^a a nagyszombati járásban. E hely szintén régi 
plébániát képez, mert a nyitrai káptalan egyik 1275-ik évi okiratában már említve 
van Petrus plebanns de Spacha.1) És hogy itt tényleg a pozsonmegyei Spáczáról van 
szó, kétségtelen abból, hogy nevezett Péter plebánus a mocsoláni föld meghatárolá- 
sára lett kiküldve, ez a Mocsolán pedig nem messze esett Spáczától. Mint plébániát 
említi Lénárd helynök a XIV-ik század végén s Pázmány is a maga Appendixében. 
A XVII-ik század végén vagy a XVIII-ik elején rövid időre elvesztette ugyan 
önállóságát, de 1710 óta ■— anyakönyvei tanúskodása szerint —- folyton mint 
plébánia ismeretes. Mint ilyen a pozsonyi föesperestség nagyszombati kerületéhez 
tartozik.

27. Sur — Nagy-Sur. Ősi hely és plébánia. Ma a pozsonyi föesperestség
szeredi kerületéhez tartozik.

28. Tirnauia =  Nagy-Szombat a nagyszombati járásban. Régi s nevezetes város.
Ma is plébánia, érseki helynökségi székhely és társaskáptalani hely. Bir több rend
beli kolostorral. A tizedjegyzékben a honti főesperesti plébániák közt van elő
sorolva.

29. Villa Dominarum =  Úrnők faluja. Ily nevű hely ma nem létezik
Pozsonyban, de létezik Bóléra^, mely a nagyszombati apáczák birtokát képezte
II. József császár koráig s azért villa Dominarum néven jelöltetett. Tévesen állítot
ták e helyet II. Béla király alapítványának, mert a ki azt 1240-ben a nagyszombati 
apáczáknak adományozta,1 2) 1248-ban3) és 1256-ban pedig azoknak azt újból meg
erősítette 4) s illetőleg szabadalmakkal ellátta, nem II- hanem IV-ik Béla király volt. 
A helység neve nem is Béla rex-bői származik, hanem Balarad-ból, mely Magya- 
rai-nak az elferdítése. Mint plébánia említve van 1390-ben Galaaracha néven.5) 
A Pázmány jegyzékében is előfordul s ma is meg van lelkészi önállósága. Mint 
plébánia a pozsonyi föesperestség szomolányi kerületéhez tartozik.

30. Visquelt =  Vigkelet, mely nevét kétségtelenül onnan kapta, mivel itt a 
Dudvágon való átkelő volt. Egy 1334-ik évi okirat a vizkeleti egyház titulusát is 
fenntartotta számunkra. Olvassuk ugyanis ez okmányban: Andres beate virginis in 
Vyzekeleth ecclesie plebanus et rector.6) Pensaurai Lénárd 1390-ik évi jegyzékében 
nem fordul elő, hacsak annak valamelyik roncsolt nevében nem lappang. De hogy 
a XVI-ik században mint plébánia még fennállott, mutatja a Pázmány-féle Appen
dix. Ma fiókja Hidas-Kürtnek.

1) Hazai Oklevéltár 73. 1.
2) Hazai Oklevéltár 8. 1.
3) Fejér: Cod. Dipl. VI. I, 158.
4) Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 372— 373. Hézagosán s a helynevek kihagyásával ugyanő Cod 

Dipl VI. I, 159. A székelyekre vonatkozó rövid kivonatban Szabó Károly: Székely Oklevéltári, 13.
s) Fejér: Cod. Dipl. X. VIII, 314
6) Anjoukon Ohntár III, 125.
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3, A komáromi főesperestség és plébániái.

Mint említettük, a pozsonyi főesperestség plébániái a tizedjegyzékekben a 
komáromi-nak rovatában vannak előszámlálva s azért a fenntebb elősorolt helysége
ken kívül e rovatnak többi helységei mind a komáromi archidiaconatushoz tartoz
nak. E plébániák a következők:

1. Anka (Anla). Az Anka név emlékeztet a pozsonyi Alsó-Korompához 
tartozó Anka vagy Annahá^ pusztára, de a zárj el közt álló Anla figyelmeztet az 
Anka név hibás leírására. Ezért nem is azonosítjuk azt a nevezett pusztával, hanem 
inkább is a komárommegyei Anyala pusztára magyarázzuk, mely Naszvadhoz tartozik 
s az érsekújvári plébánia fiókját képezi.

Anla lásd Anka.
2. Cacalas. Kétségtelen, hogy a C hibásan áll S helyett, a név tehát Sacalas— 

S^akálos-nak olvasandó. Komárommegyében Lak-Szakáloson kívül még három 
Sgakálos létezik: Apácga-, Bálvány- és Turi-S^akálos, tehát az utóbbi három vala
melyikéről értendő.

Cemere lásd Touere.
3. Con. Nem lehet a győrmegyei Kény, hanem inkább hibásan leírt név. 

A C hibásan áll T  helyett s így Con =  Ton =  Tany — Nagy-Tany. E hely már 
1268 óta ismeretes*) s Pázmány jegyzékében is Tan néven mint régi plébánia sze
repel. Ma a komáromi főesperestség komáromi kerületéhez tartozó Ekeinek fiókja.

Emew lásd Hemen.
4. Hemen (Emew,) — Imöl vagy Imely, mely ma is plébánia a komáromi 

főesperestség érsekújvári kerületében.
5. Hotvort, Hot Vorti =  Udvard, mely ma is plébánia a komáromi főespe

restség udvardi kerületében. Mint régi plébániát említi Pázmány is.
6. Isa =  l^sa, mely ma is plébánia a komáromi főesperestség komáromi 

kerületében. Mint régi plébániát említi Pázmány is.
7. Kamara — Komárom, a tizedjegyzékben mint főesperestség és külön mint 

plébánia van említve.
Kamariensis archidiaconus lásd Kamara.

8. Lahal =  Lehel =  Lél — Ersek-LéL Leel néven okiratilag már a XIV-ik 
században van említve. Mint régi plébánia előfordul Pázmány jegyzékében is. Ma 
ugyancsak plébánia a komáromi főesperestség komáromi kerületében.

9. Lak — Lak-S^akálos, ma Ekecs fiókja.
Naswoti lásd Vaskan.
Prinstorfi lásd Pruster.

10. Pruster (Prinstorfi). A Prinstorf — Prinzdorf név magyarul Herc^egfalvá- 
nak felelne meg, milyen hely Fejérmegyében tényleg létezik is, de erre nyilván 
a komáromi főesperestség Pruster (Prinstorf) nevű plébániájának magyarázatában nem 
gondolhatunk.

*) Fejér: Cod. Dipl IV. III. 452.
Magyarország egyházi földleírása.
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11. Sacalas =  Sgalmlos. Hogy ez a fent említett Cacalas =  Szakálostól külön
bözik, abból kétségtelen, hogy mindkettő nem külön, de ugyanazon rovatban for
dul elő. Apácza-, Bálvány- vagy Túri-Szakálos valamelyikére vonatkozik. Pázmány 
jegyzékében Bálvány- s Egyházas-Szakálos említvék, mint régi plébániák. Ma vala
mennyi Szakálos Ekees fiókjai.

12. Sancti Viti =  S^ent-Vid. E helyet Tagányi a nyitramegyei N.-Koszto- 
lányra magyarázza,1) de helytelenül, mert a tized jegyzékben oly plébániáról van 
szó, mely a pozsonyi vagy a komáromi főesperestség alá tartozott. N.-Kosztolány 
pedig nem is az esztergomi, hanem a nyitrai püspökség helye. Ezen Sgent-Vui 
nem más, mint a győrmegyei Szigetközben Bácsától délre feküdt, ma már e néven 
nem szereplő Sgent-Vid puszta, mely Zent-Vid néven már 1221-ben említtetik* 2 3) s 
Pázmány jegyzékében is mint régi plébánia előfordul.5)

13. Touere (Cemere) =  Saniere, ma is plébánia a komáromi főesperestség 
udvardi kerületében.

14. Turdos. Komárommegyében van ugyan Tardos nevű helység, de a tized- 
jegvzék Turdosát alig merjük erre magyarázni.

15. Vaskan (Naswati) =  Nasgyád, mely ma is plébánia a komáromi főespe
restség érsekújvári kerületében. Mint régi plébániát említi Pázmány is.

16. Villa Petri — S^ent-Péter, ma is plébánia a komáromi főesperestség udvardi 
kerületében.

17. Wamus =  Vámos, Győrmegyében a Szigetközben, ma is plébánia a 
komáromi főesperestség hédervári kerületében. Mint villa Vamus említve van már 
1268-ban4) s mint régi plébánia szerepel Pázmánynál is.s) Térképünkön merő 
elnézésből tévesen a pozsonymegyei Vámos faluval van azonosítva.

E helyekből kiderül, hogy a komáromi főesperestség a XIV-ik században 
nemcsak Komárommegye dunáninneni részére, hanem Győrmegyének éjszaki részére 
is, névszerint a Csilizköz és a Szigetköz alsó feleire is kiterjedt. Kérdés, hogy 
egyikből és másikból mi tartozott a komáromi főesperestséghez ? Általános szabá
lyul vehetjük, hogy a terület politikai beosztásának megfelel az egyházi beosztás 
is. A Csilizköz politikailag Győr és Pozsony megyék közt oszlik meg, a Szigetköz 
Győr, Pozsony és Moson megyék közt. Egvház-közigazgatásilag, úgy látszik a 
Csilizköz egészen és a Szigetköz győri és pozsonyi része szintén egészen a komáromi 
főesperestséghez tartozott. Legalább Pázmány jegyzéke szerint Piski =  Püski a 
komáromi archidiaconatushoz tartozott, és ma is a komáromi főesperestség héder
vári kerülete magában foglalja a pozsonymegyei és a győrmegyei Szigetközt, mert 
hozzá nemcsak Püski, de Kis-Bodak és Kiliti is tartoznak. A múltra nézve a 
tizedjegyzék hiányossága nem engedi e kérdést teljesen tisztázni, de annyi belőle 
bizonyos, hogy a komárommegyei főesperestség keleti határai a XIV-ik században

Ú Nyitramegyei Közlöny 1888. évf. 15. sz.
2) Pannonhalmi levéltár. Caps. IX. O.
3) Péterffynél i. m. II, 270.
4) Fejér: Cod. Dipl. IV. Ill, 452.
s) Appendix I. i. h. II, 270.
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Komárommegye politikai határain túl nem terjedtek, úgy mint Pázmány korában, 
midőn az esztergommegyei Bucs, Mócs, Bátorkeszi és Karva még a komáromi 
főesperestséghez tartoztak. Ezek, miként láttuk volt, a tizedjegyzékek korában a 
szent-györgyi főesperestségben feküdtek, ma pedig a székesegyházi főesperestség
hez tartoznak.

Éjszakon a régi komáromi főesperestség határai jóval szőkébbekre voltak 
szabva a maiaknál. Ma e főesperestség határai a Zsitva- és Vág-közben Vág- 
Vecséig és Nagy-Hindig nyúlnak fel. Bánkeszi, Romját, Nagy-Kér, Nagy-Surány, 
Egyházszeg, Tardoskedd, Tótmegyer, Zsitva-Födémes, Nagy-Czétény, Nagy-Hind, 
Sz.-Mihályúr, Negyed, Vág-Királyfa, Vág-Sellye, Hetmény oly helységek, melyek 
ma a komáromi főesperestség plébániái vagy fiókjai, ellenben a XIV-ik században 
ezek mindegyike az Esztergom egyházmegyei nyitrai főesperestséghez tartoztak.

4. A nyitrai főesperestség és plébániái.

E főesperestség helyei vegyesen sorolvák elő a nyitrai egyházmegye nyitrai 
főesperestségének plébániáival. Kétségtelen azonban, hogy Nyitramegye legnagyobb 
része az esztergomi egyházmegyéhez tartozott. A mi e megyében a Vág jobb oldalán 
fekszik, mind a nyitrai archidiaconatus területéhez tartozott, sőt Pozsonymegyéből 
Nagy-Bresztován és talán Vág-Szerdahely is. A Nyitra és a Vág közötti terület leg
nagyobb része szintén ezen archidiaconatus tartozékát képezte, csakis a Nyitra váro
sán alól fekvő vidék tartozott már a Nyitra egyházmegyei nyitrai főesperestséghez, 
hol Ürmény, Mocsonok, Újlak jelölik a határt. Nyitrán felül átnyúlt e főesperest
ség kis részben a Nyitra vizének bal partjára is, mert Appony és Felső-Elefánt 
s talán Szalakuz is, ha ez utóbbi csakugyan mint plébánia elfogadható, még ezen 
főesperestséghez tartoztak. A Nyitra alsó folyása és a Zsitva közt fekvő terület is 
jó részben ide veendő, mert Nagy-Surány, Egyházszeg, Zsitva-Födémes, Kér, Czé- 
tény is oda tartoztak.

Hogy kiterjedt-e éjszaknyugaton ezen főesperestség a Moravaig, alig hihető, 
annál is kevésbbé, mivel a sasvári főesperestség okmányilag már a XIII-ik század
ban említve van. A tizedjegyzékekben nincs róla szó, de épen az a körülmény, 
hogy a miavai, szemezi és holicsi járások helységei a tizedjegyzékekben egészen 
hiányzanak, bizonyítja azt, hogy e vidék a XIV-ik században tényleg már nem 
tartozhatott a nyitrai főesperestséghez, hanem a sasvárihoz, melynek plébániái azon
ban ránk nem maradtak. Különben e korban a sasvári főesperestség nem érte el a 
mai sasvári főesperestség kiterjedését. Ez kitűnik abból, hogy oly helyek, melyek 
ma a sasvári főesperestség alá tartoznak, a XIV-ik században mint nyitrai főespe- 
restségi plébániák szerepelnek. Ilyenek név szerint Csejte, Krakován, Osztró, Tre- 
bele, Vág-Szerdahely, Pöstyén, Vág-Szentkereszt, Patvarócz, Vág-Újhely, Lancsár, 
Vittencz, Bori, Felső-Zelle, Szólád, Nagy-Kosztolány, Vörösvár s Pozsonmegyéből 
Alsó-Dombó.

Hogy délen e főesperestség Komárommegyéig nyúlt le, tehát a mainál sok
kal nagyobb volt, azt az utóbbi fejezetben már felemlítettük. Egyébként az itt szó
ban levő főesperestség plebánia-helyei a következőek :

3*
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1. Alfád (Alfanti) =  Elefánt és pedig Felső-Elefánt Nyitramegyében. Mint 
plébánia már 1218-ban állott fenn. Ma is plébánia a nyitrai egyházmegye székes- 
egyházi főesperestsége kovarczi kerületében.

Alfanti lásd Alfaci.
2. Aylac — Újlak Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi egyház

megyében a nyitrai főesperestség újlaki kerületében.
3. Bab =  Nagy-Báb Nyitramegyében. Ma Kis-Báb fiókja, az esztergomi egyház

megye nyitrai főesperestségének újlaki kerületében.
4. Bank =  Banka Nyitramegyében. Ma Moravánka fiókja, az esztergomi egy

házmegye nyitrai főesperestségének galgóczi kerületében.
5. Basaret (Vasarati) — Felső-Vásárd Nyitramegyében. Ma is plébánia az esz

tergomi egyházmegye nyitrai főesperestségének radosnai kerületében. A tizedjegy- 
zékben tévesen a honti főesperestségbe van sorozva.

Beles lásd Bolquo.
Benh lásd Botuh.

6. Bexim (Reychan) — Rajcsány Nyitramegyében. Ma Nadlány fiókja az esz
tergomi egyházmegye nyitrai főesperestségének nagytapolcsányi kerületében.

7. Bolquo (Beles) =  Belesζ Nyitramegyében. Ma Bajna fiókja az esztergomi 
egyházmegye nyitrai főesperestségének nagytapolcsányi kerületében.

8. Boruhano =  Borcsány Nyitramegyében. Ma Sissó fiókja az esztergomi egy
házmegye nyitrai főesperestségének nagytapolcsányi kerületében.

9. Bot seu Viel =  Trebete Nyitramegyében. Ma Krakován fiókja az esztergomi 
egyházmegye sasvári főesperestségének csejtei kerületében.

10. Botuh (Benh) =  Patta Nyitramegyében. Ma Sopornya fiókja az eszter
gomi egyházmegye nyitrai főesperestségének ürményi kerületében.

11. Brok (Vrok) — Krakován Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi 
egyházmegye sasvári főesperestségének csejtei kerületében. Egyháza ma is, mint 
régen, sz. Miklós tiszteletére van felavatva..

Camiahin lásd Camiani.
12. Camiani (Camiahin) =  Romját Nyitramegyében. Ma is plébánia az esz

tergomi egyházmegye komáromi főesperestségének érsekújvári kerületében.
Ceradiel és Ceradahel lásd Walburga.

13. Checce =  Csejte Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi egyház
megye sasvári főesperestségének csejtei kerületében.

14. Corus =  Kóros Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi egyház
megye nyitrai főesperestségének nagytapolcsányi kerületében.

15. Cuhes.
16. Cusan (Oresan) — Diós, Tót-Diós Nyitramegyében. A tót Oresje név — 

Diós s ma is e helyet tótul Oresani néven nevezik. Ma Felső-Attrak fiókja, a nyit
rai főesperestség radosnai kerületében.

17. Douer =  Nagy-Dovorán Nyitramegyében. Ma fiókja Ürménynek, az esz
tergomi egyházmegye nyitrai főesperestségének radosnai kerületében.

18. Ecclesia beate Katherine.
19. Ecclesia beate Virginis.
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20. Ecclesia beati Laurentii. Valószínűleg Bori Nyitramegyében, melynek egy
háza ma is Sz. Lőrinczről van elnevezve. Ma is plébánia a sasvári fóesperestség 
nagykosztolányi kerületében.

21. Ecclesia S. Michaelis =  Sgent-Mihály úr Nyitramegyében. Ma is plébánia 
a komáromi fóesperestség nagyczétényi kerületében.

22. Eguest (Eguessec) =  Egersgeg Nyitramegyében. Ma is plébánia az eszter
gomi egyházmegye nyitrai fóesperestségének újlaki kerületében.

Eguessec lásd Eguest.
23. Fedemus =  Zsitva-Födenies Nyitramegyében. Ma Eördöghe fiókja a nyitrai 

fóesperestség nagyczétényi kerületében.
24. Feruet.
25. Golgous =  Galgócg Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi egy

házmegye nyitrai fóesperestségének galgóczi kerületében.
Gu lásd Jóm.

26. Guerencher =  Gerencsér s megfelel a mai Lancsár-nak Nyitramegyében. 
A tótban lonecar annyi mint gerencsér. Lancsár ma is plébánia az esztergomi egy
házmegye sas vári fóesperestségének jókői kerületében.

Haradnak lásd Hrudna.
27. Hrudna (Haradnak) — Ratnócg Nyitramegyében. Ma Szokolócz fiókja a 

nyitrai fóesperestség galgóczi kerületében.
28. Jóm (Gu) =  Bélin cg Nyitramegyében. Bélincz régi neve Bew, Bu, mely

ből Gu lett. Bélincz ma fiókja Nyitra-Pereszlénynek a radosnai kerületben.
29. Jordan =  Ordan — Ardan =  Ardanócg N}dtramegyében. Ardanócz ma 

is plébánia az esztergomi egyházmegye nyitrai fóesperestségének radosnai kerü
letében.

30. Lacag =  Lakács Nyitramegyében. Ma is plébánia a nyitrai fóesperestség 
újlaki kerületében.

31. Lema (Lenna) — Livina — Apdti-Livina Nyitramegyében. Ma Nadlány 
fiókja a nyitrai fóesperestség nagytapolcsányi kerületében.

Lenna lásd Lema.
32. Lerche (Verche) =  Vecse =  Vág-Vecse Nyitramegyében. Ma Tornócz 

fiókja a nyitrai fóesperestség ürményi kerületében.
Lesate lásd Lessak.

33. Lessak (Lesate) hajdan =  Lesgete, ma Podola Nyitra megyében. Ma is 
plébánia a sasvári fóesperestség csejtei kerületében.

34. Lindua (Ludana), említtetik apátja, — Alsó-Ludány Nyitramegyében. Haj
dan Apátúr-Ludány-nak neveztetett, mert itt sz. Kozmásról és sz. Dömjénről elne
vezett benczés apátság létezett, mely már Imre király idejében ismeretes.*) Ma 
Alsó-Ludány plébánia az esztergomi egyházmegye nyitrai fóesperestségének rados
nai kerületében.

35. Locnunt. A tizedjegyzékben említve van Chema vicearchidiaconus de

*) Katona : Hist. Crit. Reg IV, 592.
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Locnunt. Ez megfelel a mai Sgomorjdívának Nyitramegyében, s ma Nyitra-Peresz- 
lény fiókja a radosnai kerületben.

Machonok lásd Machouek.
36. Machouek (Machonok) — Mocsonok Nyitramegyében. A tizedjegyzékben 

tévesen a honti főesperestséghez van számítva. Mocsonok ma a nyitrai püspökség 
székesegyházi főesperestsége mocsonoki kerületének plébániája.

37. Marigna =  Maniga Nyitramegyében. Ma is plébánia a pozsonyi főespe- 
restség nagyszombati kerületében.

38. Meger =  Megy er — Tót-Megy er Nyitramegyében. Ma is plébánia a komá
romi föesperestség érsekujvári kerületében.

39. Meken =  Hetmeny Nyitramegyében. Ma Vág-Sellye fiókja a komáromi 
föesperestség vág-sellyei kerületében.

40. Mesquesen =  Megó'kesgi Nyitramegyében. Ma Ürmény fiókja a nyitrai 
föesperestség ürményi kerületében.

41. Nempcit =  Neme sieg Nyitramegyében. Ma Nagy-Tapolcsány fiókja a 
nyitrai föesperestség nagy-tapolcsányi kerületében.

42. Nharsit =  Nyárhid puszta, ma tulajdonképen már csak malom Nyitra
megyében, félórányi távolságra Érsek-Újvártól, melynek fiókját képezi.

Nigeti, lásd Viget.
43. Nilas =  Nyilas. Nyitramegye nagyérdemű monografusa e helynevet 

Lócg-ra magyarázza Pozsonymegyében, hol ma Alsó- és Felső-Lócg nevű helyek 
találhatók. Magyarázatának okát a helynév etymologiájában találja, mert szerinte a 
tót lovec annyi mint lövő azaz nyilas. Nézetünk szerint mindazonáltal a tized jegyzék 
ezen Nilasát nem Pozsony, de csakis Nyitra-megyében a Vág és a Nyitra folyók 
között levő területen kell keresnünk. Ugyanis a tizedjegyzék azon szakaszában, 
melyben ezen Nilas előfordul, a nógrádi, honti és nyitrai föesperestségek alá tartozó 
plebánia-helyek vannak egymásután felsorolva, előbb a nógrádi, aztán a honti, 
majd a nyitrai helyek s záradékul ismét nehány nógrádi s végül pár szepesi hely. 
A nyitrai csoportban feltűnik, hogy a Vág jobb partvidékén levő helyek: Szilad, 
Csejte, Vittencz, Szent-Kereszt, Vörösvár mind mint Vágontúli (ultra Vác, ultra 
Vág), ellenben a többiek mind csak egyszerűen, mint nyitrai főesperestségi 
helyek vannak megjelölve. Ezek: Nilas azaz Nyilas, Richen azaz Recseny, Lacag 
azaz Lukács, Bab azaz Nagy-Báb. És hol fekszenek e helyek? mind a Vágón innen, 
azaz a Vág balparti vidékén, a hol Galgócz is fekszik, melyről a tizedjegyzék vilá
gosan mondja is: ex ista parte azaz innenső vagyis b alfoly ovid eki részen, úgy hogy a 
tizedjegyzék előadásának e szakaszbeli következetessége mellett csak erőszakot 
követnénk el a szövegen, ha az abban előjövő Nilast a Vág, de sőt a Dudvág 
túlsó vagyis jobbparti felén akarnók elhelyezni s illetőleg a pozsonymegyei Lóczra 
magyarázni. Másrészt pedig tudjuk, hogy a nyilasok, a sagittariusok népe, Nyitra
megyében is le volt telepítve. A jásg név az ijásg megrövidítése s megfelel a latin 
sagittariusnak, a német Bogen- vagy Pfeilschützenek. Nyitramegye helységei között 
találjuk Tapolcsány vidékén a Koczina vize mentén a Kis-, Nagy- és Nemes-Jásg 
nevű helységeket, melyek elnevezésűket bizonyára a régi jász azaz íjász telepektől 
vették. De a tizedjegyzék Nilasa még sem vonatkoztatható ezen hármas Jászra,
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mert fel nem tehető, hogy a dézsmajegyzék összeállítója Galgócz vidékéről egyszerre 
Bajna és Nagy-Tapolcsány vidékére ugrott volna, ha mindjárt e vidék még annyira 
is a nyitrai főesperestségi területen belül esik. A dézsmajegyzék Nyilasa bizonyára 
közelebb esett Galgócz vidékéhez. Ha nem a mai, de a kissé régibb keltű térképe
ket tekintjük, úgy észreveszszük Galgócztól délre Mocsonok és Sopornya között a 
fás~ nevű ma már nem létező helységet.*) Azt hiszszük, a dézsmajegyzék Nilasa 
erre illik leginkább, mert nem esik messze a tizedjegyzékben említett Galgócztól, 
Récsénytől és Nagy-Bábtól és másrészt megfelel a tized jegyzék e szakasza közlési 
következetességének, melynek értelmében az abban közölt Nilas plébániát nem keres
hetjük a Vágón túl levő vidéken.

44. Oduor =  Udvar, megfelel a mai Udvarnok-nak Nyitramegyében. Ma is 
plébánia a nyitrai főesperestség újlaki kerületében.

45. Opan. A tizedjegyzékben említve van a vicearchydiaconus de Opan. 
A helynév megfelel a mai Appony-nak Nyitramegyében, hol Kis- és Nagy-Appony 
található. A mai Nagy-Appony a tizedjegyzék Opan-a, ma azonban fiókja Kis- 
Apponynak, melynek plébániája 1788-ban állíttatott fel. Ma már egyik Appony 
sem tartozik az esztergomi, hanem mindkettő a nyitrai egyházmegyéhez s neveze
tesen ennek székeskáptalani főesperestségének kovarczi kerületéhez.

Oresan lásd Cusan.
Pestchan lásd Poschan.

46. Poschan (Pestchan) =  Pöstyén Nyitramegyében. Ma is plébánia az eszter
gomi egyházmegye sasvári főesperestségének csejtei kerületében. Mint hajdan, úgy 
ma is egyháza sz. István király tiszteletére van felavatva.

47. Presse =  Prasste^ Nyitramegyében. Régente Perjese. Ma is plébánia az esz
tergomi egyházmegye nyitrai főesperestségének nagy-tapolcsányi kerületében.

48. Quer =  Kér Nyitramegyében. Ma Kis- és Nagy-Kér nevű helyek találha
tók, melyek közül ez utóbbi ma is plébánia az esztergomi egyházmegye komáromi 
főesperestségének érsekújvári kerületében. Kis-Kér Nagy-Kér fiókja.

49. Quesu =  Kesgi =  Bdnkesgi Nyitramegyében. Hajdan csak Kesgi névvel 
jelölték. Ma is plébánia az imént említett főesperestségben és kerületben.

50. Radysna — Radosna Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi egy
házmegye nyitrai főesperestségének radosnai kerületében.

Reychan lásd Bexim.
51. Richen =  Récsény Nyitramegyében, hol ma Alsó- és Felsd-Récsény létezik. 

Ez utóbbi íiókja Alsó-Récsény-nek, mely mint plébánia a nyitrai főesperestség újlaki 
kerületéhez tartozik.

52. Rypolnek — Lipovnok Nyitramegyében. Ma Nyitra-Sárfő fiókja az esz
tergomi egyházmegye nyitrai főesperestségének radosnai kerületében.

53. Sacila (Sarcia) E roncsolt helynév megfelel a mai Sgokolóc^-nak Nyitra
megyében. Ma is plébánia a nyitrai főesperestség galgóczi kerületében.

*) Fel van tüntetve úgy a Lipszky- mint a Görög-féle térképeken. De a bécsi földrajzi inté
zetnek Albrecht főherczeg rendeletére kiadott 1858. évi közigazgatási térképén is mint földirati 
objectum s mellette a Jászpataka.
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54. Sancta Cruce =  Vág-Sgent-Keresgt Nyitramegyében. Ma is plébánia a sas
vári főesperestség csejtei kerületében.

55. Sancta Margaretha =  Sgent-Margit. E hely megfelel a mai Vág-Sellyé-nÉk 
Nyitramegyében. Mint pelbánia már 1251-ben létezett. Ma is plébánia az eszter
gomi egyházmegye komáromi főesperestségének vág-sellyei kerületében s egyháza 
ma is mint régen sz. Margit tiszteletére van felavatva.

56. Sancti Martini iuxta Vág. Valószínűleg a mai Patvarócζ Nyitramegyében, 
mely ma Vág-Szentkereszt fiókja a sasvári főesperestség csejtei kerületében. Hajdan 
a pannonhalmi főapátság birtokát képezte.

57. Sancti Michaelis =  Sg.-Mihály. Nem vonatkozhatik a mai Sz.-Mihályúrra, 
mert ez távol esik. Valószínűleg a mai Sgalaku% Nyitramegyében, mely ma a nyitrai 
püspökségben fekszik, a székesegyházi főesperestség kovarczi kerületében s egyháza 
sz. Mihály tiszteletére van felavatva.

58. Sancti Viti. A tized jegyzékben említve van a plebanus et vicearchidya- 
conus Sancti Viti. Megfelel a mai Nagy-Kosgtolány-nak Nyitramegyében, mely haj
dan Zenthiuyd-nek neveztetett. Ma is plébánia az esztergomi egyházmegye vasvári 
főesperestségének nagy-kosztolányi kerületében.

Sarcia lásd Sacila.
59. Secen =  Cgétény. Ma van Nyitramegyében Kis- és Nagy-Cgéteny. Amaz 

fiókja Nagy-Cgétény-nek, mely plébánia az esztergomi érsekség komáromi főespe
restségének nagv-czétényi kerületében.

Selese lásd Soloso.
60. Sempte — Sempte Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi egyház

megye nyitrai főesperestségének ürményi kerületében.
61. Seredachel =  Vág-Sgerdahely Nyitramegyében. Ma is plébánia a pozsonyi 

főesperestség szeredi kerületében.
Set lásd Sop.
Setrabo lásd Strabo.

62. Sis =  Sisső Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi érsekség nyitrai 
főesperestségének nagy-tapolcsányi kerületében.

63. Soloso (Selese) =  Sgelőcge Nyitramegyében. Ma is plébánia a nyitrai 
főesperestség ürményi kerületében.

64. Sop (Set.) A Set a Seg =  Sgeg téves leírása s megfelel a mai Egyhá%- 
Nagysgeg-nek Nyitramegyében. Ma fiókja Nagy-Suránynak az esztergomi egyház
megye komáromi főesperestségének nagy-czétényi kerületében.

65. Strabo (Setrabo) =  Osgtró Nyitramegyében. Régen olykor Strow-nak is 
íratott. Ma Krakován fiókja a sasvári főesperestség csejtei kerületében.

66. Strigonio.
Suran lásd Synon.

67. Synon (Suran) =  Nagy-Surány Nyitramegyében. Ma is plébánia az 
esztergomi érsekség komáromi főesperestségének érsek-újvári kerületében. 
A tizedjegyzékben tévesen van a honti főesperestségbe sorozva. Meglehet, 
hogy hajdan nem tartozott a nyitrai főesperestségbe, hanem mint ma a komá
romihoz.
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68. Topulchan =  Nagy-Tapolcsány Nyitramegyében. Ma is plébánia az eszter
gomi egyházmegye nyitrai főesperestségének nagy-tapolcsányi kerületében.

69. Turdesquedi =  Tardoskedd Nyitramegyében. Ma is plébánia az eszter
gomi érsekség komáromi főesperestségének érsek-újvári kerületében.

Vasarati lásd Basaret.
Verche lásd Lerche.

70. Versec =  Vörösvár Nyitramegyében. Ma Újvárosba fiókja a sasvári főespe- 
restség nagy-kosztolányi kerületében.

71. Vicensia, Vincenti (Virtecz) =  Fittencχ Nyitramegyében. Ma is plébánia 
a sasvári főesperestség jókői kerületében.

Viel lásd Bot.
72. Viel. E név az Vihel =  Vjhel azaz Új helyből van elrontva s megfelel a 

mai Vág-Ujhely-nek Nyitramegyében. Ma is plébánia a sasvári főesperestség csejtei 
kerületében. 1427 óta a plébániával czímzetes prépostság van összekapcsolva.

73. Viget (Nigeti) — Negyed Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi 
érsekség komáromi főesperestségének vág-sellyei kerületében.

74. Villa Regis =  Királyfalva. Megfelel a mai Vág-Királyfa-nak Nyitramegyé
ben. Ma is önálló lelkészség, a komáromi főesperestség vág-sellyei kerületében.

Vincenti (Virtecz) lásd Vicensia.
75. Vremere — Üt meny Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi egy

házmegye nyitrai főesperestségének ürményi kerületében.
76. Vrmen =  Ürmehcζ Nyitramegyében. Ma is plébánia az esztergomi egy

házmegye nyitrai főesperestségének radosnai kerületében. Temploma most is, mint 
hajdan Sz. Mihály tiszteletére van avatva.

Vrok lásd Brok.
Zegney lásd Zeguet.

77. Zeguet (Zegney). Hogy milyen helység neve rejlik e roncsolt névben, 
biztosan alig mondható. Talán Ördögbe vagy Egyhúgsgeg Nyitramegyében.

78. Zel — Szilád Nyitramegyében. E helyet régen Zyl-nek azaz 5 ^ 7-nek 
nevezték. Ma Felső-Zelle fiókja, a sasvári főesperestség nagy-kosztolányi kerületében.

79. Zela =  Felső-Zéle Nyitramegyében. Ma is plébánia a sasvári főesperestség 
nagy-kosztolányi kerületében.

5. A barsi főesperestség és plébániái.

E főesperestség magában foglalta Barsmegye kerületét Komárom és Esztergom 
megyéktől Turócz és Zólyom megyékig. Nyűgöt felől a Zsitva vize határolta a 
Gimes-pataknak a Zsitvába való torkolatáig, kelet felől pedig jó részben a Szikincze 
vize. Ma e terület részint az esztergomi, részint pedig a beszterczebányai egyház
megyéhez tartozik. Emehez lett csatolva Körmöcz, Bars-Sz.-Kereszt, Geletnek, 
Oszlán, Rudno, Újbánya, Simony és Nagy-Ugrócz, melyek közül Oszlán, Simony 
és N.-Ugrócz ma nem is a nevezett egyházmegye barsi, hanem nyitrai főesperestsé- 
gébe osztvák. Régente kis részben a barsi főesperestség a mai Esztergommegyébe 
is átnyúlt, a mennyiben Farnad szintén a barsi főesperestséghez számíttatott.

Magyarország egyházi földleírása. 4
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A tizedjegyzék szerint a barsi főesperestség plébániái a következők voltak:
1. Alma =  Anna puszta Barsmegyében. Kis-Sallóhoz tartozó puszta s azzal 

együtt Nagy-Salló fiókja, a barsi főesperestség lekéri kerületében.
2. Andis (Andri) =  Nagy-Endréd Barsmegyében. Ma is plébánia a barsi főes

perestség lekéri kerületében. Hozzá mint fiók Kis-Endréd tartozik. A tizedjegyzék- 
ben tévesen a nyitrai főesperestséghez van számítva.

Areschan lásd Neston.
3. Atilauchan (Malanhan) =  Malonya Barsmegyében. Ma Taszár fiókja a barsi 

főesperestség szent-benedeki kerületében.
Barakcha lásd Bartuka.

4. Bars, plebanus et vicearchidiaconus — Üj-Bars Barsmegyében. Ma is plé
bánia a barsi főesperestség lévai kerületében.

5. Bars, plebanus archidinconus =  Ο-Bars. Ma is plébánia az előbb említett 
főesperestség lévai kerületében.

6. Bartuka (Barakcha) -- Baracska Barsmegyében. Ma Besse fiókja, a barsi 
főesperestség verebélyi kerületében.

Calya lásd Colua.
7. Caph (Tahy). Ezt némelyek Tajnára vélik magyarázhatni, de kétségtelen, 

hogy Nagy-Óhaj Barsmegyében. A Caph névben a C betű O helyett áll, a többi 
inversio által van roncsolva, úgy hogy olvasása ez volna =  Oaph — Ohap. 
A minutából kiigazított Tahy névben szintén az első betű hibás, T  állván O helyett 
s a többi szintén betücsere által romlott meg, úgy hogy olvasása ez =  Oahy =  
Ohay. Óhaj ma is plébánia a barsi főesperestség verebélyi kerületében. A tized- 
jegyzékben tévesen a nyitrai főesperestségben szerepel.

8. Ceri (Seri.) A név a hontmegyei Seri-re figyelmeztet, de talán elébb a 
barsmegyei Sári- (Nagy- és Kis-Sári)-ra magyarázható, melyek Néved fiókjai, a 
verebélyi kerületben.

9. Chifar =  Csiffdr Barsmegyében. Ma is plébánia a barsi főesperestség vere
bélyi kerületében.

10. Colua (Calya) — Nagy-Kálna Barsmegyében. Ma is plébánia a barsi főespe
restség lekéri kerületében.

11. Cremnic — Kremnica azaz Körmöcgbánya Barsmegyében. A tizedjegyzék- 
ben tévesen a komáromi főesperestség plébániái közt szerepel. Ma a besztercze- 
bányai püspökséghez tartozik s annak barsi főesperestségének körmöczi kerületében 
fekszik.

12. Cresuag =  Kis-Krstenye Barsmegyében.*) Ma is plébánia a beszterczebányai 
püspökség nyitrai főesperestségének oszlányi kerületében. Egyháza ma is mint haj
dan, a boldogságos Szűz tiszteletére van felavatva.

13. Damas =  Garam-Damásd Barsmegyében. Ma Lekér fiókja, a barsi főespe
restség lekéri kerületében.

14. Delean, valószínűleg Ladány Barsmegyében. Vámos-Ladány ma is plébánia 
a barsi főesperestség lévai kerületében.

*) Lásd Ipolyi : Schematismus historicus Dioecesis Neosoliensis pro anno 1876. pag. 402.
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15. Ecclesia Sanctas Crucis =  Bars-Szerit-Kereset Barsm egy ében. A hely már 
1075-ben említtetik mint villa Keresztúr in terra Susolgi,1) s 1246 ban mint 
oppidum Keresztur és villa S. Crucis de Susal.* 2) A XVI-ik században s később 
Zenthkereszt alias Keresztur. Mint régi plébánia szerepel Pázmánynál is.3) Ma is 
plébánia és püspöki várlak, a beszterczebányai egyházmegye barsi főesperestségének 
szentkereszti kerületében.

16. Epati. Téves írás Apáti helyett s megfelel a mai Kis-Apáti-nak, Bars- 
megyében. Ma is plébánia a barsi főesperestség szentbenedeki kerületében.

17. Fás (Fus) — Füss Barsmegyében. A tizedjegyzékben tévesen a nyitrai 
főesperestségben szerepel. Füss ma is plébánia a barsi főesperestség verebélyi kerü
letében.

18. Gelenek =  Geletnek Barsmegyében. Mint villa Geludnuk már 1075-ben 
említtetik4) s mint régi plébániát említi Pázmány is. Ma is plébánia a besztercze
bányai püspökség székesegyházi főesperestsége hegyvidéki kerületében.

19. Gerut =  Gyored. Van Barsmegyében Alsó- és Felső-Győred. A tizedjegy- 
zék Gerutja Alsó-Gydred-re vonatkozik, mely ma is plébánia a barsi főesperestség 
verebélyi kerületében.

20. Hem =  Eny Barsmegyében. Ma Besse fiókja a verebélyi kerületben.
21. Hoslan — Osglány Barsmegyében. Mint régi plébánia szerepel Pázmány 

jegyzékében. Ma is plébánia a beszterczebányai püspökség nyitrai főesperestsége 
oszlányi kerületében.

Joca lásd Seca.
22. Kenaseti =  Knyegsicĝ  Barsmegyében. Ma Kis-Apáti fiókja, a barsi főespe

restség szent-benedeki kerületében.
Kur lásd Lám.

23. Lám (Kur). Talán Tőre Barsmegyében?
24. Leua — Léva Barsmegyében. Mint plébánia már 1284-ben állott fenn. 

Ma is plébánia a barsi főesperestség lévai kerületében.
25. Ludi (Ruda) =  Rudnó Barsmegyében. Ma a beszterczebányai püspökség

ben fekvő Tót-Próna fiókja.
Maianhan lásd Atilauchan.

26. Malas =  Málas =  Nagy-Málas Barsmegyében. Ma Nagy-Salló fiókja a 
barsi főesperestség lekéri kerületében

27. Marani. E roncsolt névben valószínűleg Maróth =  Aranyos-Maróth neve 
rejlik, mely Barsmegye egyik régi plébániája. Ma is az a barsi főesperestség szent
benedeki kerületében.

28. Merlek — Mellek Barsmegyében. Ma is plébánia a barsi főesperestség 
verebélyi kerületében.

29. Miquala =  Garam-Mikola Barsmegyében. Ma Zeliz fiókja, a barsi főespe
restség lekéri kerületében.

T) Monumenta Ecclesia Strigon. I, 59.
2) Fejér: Cod. Dipl. IV. I, 440.
3) Péterffynél : Cone. Sacra II. 270.
4) Mon. Ecetes. Sírig. I, 59.
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30. Neston (Areschan). E helynevet a minuta javított leírásából értelmezhet
jük. Megfelel ugyanis a barsmegyei Varsány-nak, mely ma Nagy-Kereskény fiókja, 
a honti föesperestség báthai kerületében.

31. Nova villa — Újfalu — Garam-Újfalu Barsmegyében. Ma is plébánia, a 
barsi föesperestség lévai kerületében.

32. Nubic (Nuvix) =  Neved Barsmegyében. Ma is plébánia a barsi föesperest
ség verebélyi kerületében.

Nuvix lásd Nubic.
Raudve lásd Vasuk.
Ruda lásd Ludi.

33. Sancti Egidii =  Sgent-Egyed. Ily nevű hely nincs Barsmegyében, de alatta 
a mai Garam-Sgent-Benedek értendő, Barsmegyében. Egyik egyháza sz. Benedek 
tiszteletére avatva, conventualis, másik egyháza pedig sgeni Egyed-röl czímezve, ple- 
bánia-egyház. Ma a barsi föesperestség szent-benedeki kerületéhez tartozik.

34. Sancti Georgii — S^ent-György =  Garam-Sgent-György Barsmegyében. Ma 
Zsembér fiókja, a barsi föesperestség lévai kerületében.

35. Sanctae Mariae Virginis =  Újbánya Barsmegyében. Már 1310-ben létezett. 
Egyik egyháza ma is Kisasszony tiszteletére van felavatva. A XIV-ik században 
Kungesberg, Kunisperch,1) a XV-ik században Vybana néven fordul elő.* 2) Mai 
német neve Königsberg. Mint régi kivett plébániát Pázmány sorolja fel.3 4 5) Mint 
folyton fennlevő plébánia ma már a beszterczebányai egyházmegyéhez, és pedig 
annak barsi főesperestsége hegyvidéki kerületéhez tartozik.

36. Sancti Martini =  Sgent-Márton Barsmegyében. Ma Nagy-Szelezsény fiókja, 
a barsi föesperestség sz.-benedeki kerületében.

37. Sancti Seraffini, abbatia de Sancto SerafFino. Ezen apátság alatt a lékért 
apátság értendő, mely hajdan sz.-benedeki apátság volt, ma pedig mint javadalmas 
apátság szokott adományoztatni. Egy 1260—1270 körül kelt okiratban említve van 
az abbas de Sereffulf) egy 1264-ikiben pedig a monasterium de Serephel és SerefeU) 
Ennek alapján adományoztatik ma a lekéri apátságtól külön a szerfeli apátság, 
pedig ez ulóbbi kétségtelenül egy s ugyanaz a lekérivel. A lekéri apátság a Seraphin 
máskép a Sgentséges Megváltó czímét viselte s a Serephel név csak eltorzítása a 
Seraphin névnek. Lekér ma plébánia is, a barsi föesperestség lekéri kerületében.

38. Seca (Joca) valószínűleg a Sgecse név eltorzítása. Ma Barsmegyében Kis- 
és Nagy-S^ecse létezik. Kis-Szecse Nagy-Kálnának, Nagy-Szecse pedig Alsó-Várad
nak fiókja, mindkettő a lekéri kerületben.

39. Senche =  Szenese Barsmegyében. A tizedjegyzékben tévesen a nyitrai 
főesperestséghez van számítva. Szenese ma Nagy-Mánya fiókja, a barsi föesperestség 
verebélyi kerületében.

*) Ered. okirat az újbányai levéltárban 1359-ből. Egy 1393-iki okiratot pedig lásd közölve 
Fejérnél: Cod. Dipl. X. VIII, 361.

2) Teleki : Hunyadiak kora XI, 417. XII, 368.
3) Appendix I. Péterffynél i. h. II, 268.
4) Hagai Okmtär III, 20.
5) Mon. Strigon. I, 509. 594.
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Seri lásd Ceri.
Simon lásd Synan.

40. Sus. Lehet, hogy Füss eltorzított neve. Lásd Fás (Fus) alatt.
41. Synan (Simon) =  Simony Barsmegyében. A XIV-ik században okiratilag 

Simon, Simoni és Simonyi neveken említtetik,1) s Pázmány jegyzékében is mint 
régi plébánia szerepel. Ma a beszterczebányai egyházmegye nyitrai főesperestsége 
oszlányi kerületének plébániája.

Tahy lásd Caph.
42. Vgrot =  Nagy-Ugróc% Barsmegyében. Már a ΧΙΙΙ-ik században szerepel 

mint villa Vgruch, castrum Ugrog és possessio Ygrog.* 2) Pázmány jegyzékében 
mint régi plébánia fordul elő. Ma is plébánia a beszterczebányai püspökség nyitrai 
főesperestsége oszlányi kerületében.

43. Vasuk (Raudve) =  Rendve Barsmegyében. Ma Füss fiókja, a barsi főespe- 
restség verebélyi kerületében.

Vesequenh lásd Vesequenech.
44. Vesequenech (Vesequenh) — Vegekény, Nagy-Ve^ekény Barsmegyében. Ma 

Kis- és Nagy-Vezekény Nemcsény fiókja, a barsi főesperestség szent-benedeki kerü
letében.

45. Zanog (Zirnog) =  Fámád Esztergommegyében. Pázmány jegyzékében 
mint barsi főesperestségi régi plébánia kerül elő. Ma is plébánia a székesegyházi 
főesperestség párkányi kerületében.

46. Zilis =  Zseli% Barsmegyében. Ma is plébánia a barsi főesperestség lekéri 
kerületében. Nevezetes régi templomáról.

Zirnog lásd Zanog.

6. A honti főesperestség és plébániái.

E főesperestség kiterjeszkedett Hontmegye és Gömörmegyének kis-honti járása 
területére, sőt kis részben Zólyommegye területére, a mennyiben a mai Zólyom- 
megye területére eső Tót-Pelsőcz még a honti főesperestség területére esett. Plé
bániái a tizedjegyzék elősorolása szerint a következők voltak:

1. Baat, Bak (Bat), Bac =  Báth Hontmegyében. Régi plébánia, mely már 
1070-ben fennállott. Pázmány jegyzékében is szerepel. Ma is plébánia a honti főespe
restség báthi kerületében.

Bac lásd Baat.
Bak lásd Baat.

2. Belek, Sancti Nicolai de Belek — Balog Hontmegyében. Régiségét említi 
Pázmány is. Ma Ipoly-Nyék fiókja, a honti főesperestség drégelyi kerületében.

Bernechan lásd Berneche.
3. Berneche (Bernechan) =  Bernecge Hontmegyében. Pázmány jegyzékében

x) Fejér: Cod. Dipl. VIII. VI, 69. IX. VI, 65.
2) HaTjui Ohmtár I, 24. W enzel: Arp. új Okmtär VII, 215. XII, 555.



3° ELSŐ RÉSZ.

mint régi plébánia szerepel. Ma Kemencze fiókja, a hontí főesperestség szálkái 
kerületében.

4. Bersan =  Börzsöny Hontmegyében. Pázmány jegyzékében is előfordul. Ma 
is plébánia, a honti főesperestség szálkái kerületében.

Bocano lásd Locano.
5. Boyg. Talán Bajta Hontmegyében, mely plébánia a honti főesperestség 

szálkái kerületében.
6. Brato (Kraco) =  Krokova Gömörmegye kis-honti járásában. Ma Ratkó- 

Lehota fiókja, a rozsnyói egyházmegye székesegyházi főesperestségének murányi 
kerületében.

7. Capite de Rima =  Rimafő. Ily nevű hely nincs Gömörben, hol nyilván 
a Rima mentén e plébániát keresnünk kell. Ennek mentén találjuk Gömörmegye 
kis-honti járásában Rima-Szombat-ot, Rima-Brezpt és Rima-Bányát, melyek mindegyi
két Pázmány mint régi plébániát említi. Rima-Szombat különösen mint ősi plébánia 
ismeretes s ma is az, a rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestségének kis- 
honti kerületében. A tizedjegyzék Caput de Rima-ja valószínűleg erre vonatkozik.

8. Cenan (Terian) =  Terehy Hontmegyében, hol Alsó- és Felső-Terény talál
taik, mindkettő Egegh fiókja a honti főesperestség báthi kerületében. Mint plébá
niát említi Pázmány.

9. Chievek. Meglehet, hogy e roncsolt névben Hidveg neve rejlik, mely mint 
régi plébánia Pázmány jegyzékében is szerepel. Hidvég ma Drégely-Palánk fiókja, 
a honti főesperestség drégelyi kerületében.

10. Chout — Szád Hontmegyében. Ma Nádas fiókja, a honti főesperestség 
báthi kerületében.

11. Cohum.
Corpona lásd Gropona.

12. Crasco =  Krásfkó Gömörmegye kis-honti járásában. Pázmány jegyzékében is 
mint régi plébánia szerepel. Ma Ráhó fiókja a rozsnyói püspökség kis-honti kerületében.

13. Chrelchzer (Trebekecz) =  Terbegecz Hontmegyében. Ma Kőkeszi fiókja, a 
honti főesperestség drégelyi kerületében.

14. Curlo =  Sállá =  Kis-Salló Hontmegyében. Mint régi plébániát említi Pázmány 
is Kis-Sarló néven. Ma Nagy-Salló fiókja, a barsi főesperestség lekéri kerületében.

15. Dóimét, plebanus de Solio Sancti Pauli de Dóimét. Hogy nem Zólyom- 
megyében keresendő, kitetszik e hozzátételből: est dyocesis Vntensis azaz est archi- 
dyaconatus Vntensis s ezért a hontmegyei Dalmad helységet véljük e névben sejt
hetni. Dalmad mint régi plébánia említve van Pázmánynál is. Ma Nádas fiókja, a 
a honti főesperestség báthi kerületében.

16. Domut (Donninc). Úgy látszik e névben a hontmegyei Deménd rejlik, 
mely Pázmány által is említett régi plébánia. Ma is önálló lelkészség, a honti 
főesperestség báthi kerületében.

Donninc lásd Domut.
17. Eguec. A tizedjegyzék az egueci alesperestet említi. E hely megfelel a 

hontmegyei Egeg-nek, melyet régi plébániaként Pázmány is felsorol. Ma is önálló 
lelkészség az, a honti főesperstség báthi kerületében.
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18. Germot =  Gyarmat =  Filmes-Gyarmat Hontmegyében. Pázmánynál Gyar
mat alias Ersek-Gyármattya néven mint régi plébánia fordul elő. Ma is plébánia, a 
honti főesperestség báthi kerületében.

19. Giula. Symon de Giula plebanus Omnium Sanctorum. Bizonytalan, hogy 
a Giula származék- avagy helynév? Ép oly bizonytalan az is, hogy az Omnes Sancti 
helynév-e avagy egyházi védszent? Ha Giulat származék-névnek vennők, a tétel 
értelme ez volna: Gyulai Simon mindszenti plébános. Mindszent nevű helység 
ma sem Honiban, sem Kis-Hontban nincsen. Pázmány sem ismer ilyet, mert a 
honti főesperestség alá tartozó helyek közt említett Mindsgent a liptómegyei Mind
szent. Nem valószínűtlen, hogy a tizedlajstromban is liptómegyei helyek a honti 
főesperestség rovatában szerepelnek, de hogy az itt szóban forgó Mindszent nem 
a liptómegyei Mindszentre vonatkoztatható, eléggé kitetsző magából a jegyzékből, 
mert későbben több liptómegyei plébániát elősorolva, említve van köztük Bartho- 
lomeus Omnium Sanctorum sacerdos, holott ama másik Mindszentnek plebánusa 
Symon de Giula.

20. Gropona (Corpona) =  Korpona Hontmegyében. A corponai szászok már 
1238-ban említtetnek.1) IV. Béla király 1244-ben a tatárok által feldúlt villam Kur- 
pona helyreállítja s régi szabadalmait megújítja, sőt nagyobbítja. Ezek szerint ple- 
bánusukat a korponaiak maguk szabadon választhatták.* 2) E szabadalom 1270-ben3) 
és 1278-ban4) újból meg lett erősítve. Az esztergomi érsek pedig 1260-ban és 
1263-ban egyházukat a főesperest joghatósága alól kivette s egyenesen magának 
rendelte alá.5) Ezért említik a pápai tizedjegyzékek is: est immediate subjectus 
(t. i. a plébános) archiepiscopo. Pázmány is felsorolja a kivett plébániák között. 
Ma e plébánia a beszterczebányai püspökséghez tartozik s annak székesegyházi 
íőesperestsége korponai kerületébe van beosztva.

21. Guerequi — Gyürki Hontmegyében, Pázmánynál Gyűrök. Ma Kőkeszi fiókja, 
a honti főesperestség drégelyi kerületében.

22. Hono (Honti) =  Hont Hontmegyében. Előjön Pázmány jegyzékében is. 
Ma Drégely-Palánk fiókja, a drégelyi kerületben.

Honti lásd Hono.
Krako lásd Brato.
Kukefu lásd Kukussi.

23. Kukussi (Kukefu) =  Kőkeszi Hontmegyében. Előjön Kesgó néven Páz
mánynál. Ma is plébánia a honti főesperestség drégelyi kerületében.

Legean lásd Legem.
24. Legem (Legean) =  Ledeny Hontmegyében. Pázmánynál előjön Legyen 

néven. Ma Szebeléb fiókja, a honti főesperestség bozóki kerületében.

1) Fejér: Col. Dipl. IV. I, 137.
2) Fejér: Cod. Dipt. IV. I, 329.
3) Fejér : Cod. Dipl. V. I, 67.
4) Fejér: Cod. Dipl. V. I, 542.
s) Fejér: Cod Dipl. IV. Ill, i i . 125. 182.



32 ELSŐ RÉSZ:

25. Lesenha, beate Virginis de Lesenha =  Les^enye Hontmegyében. Említi 
Pázmány is. Ma Házasnénye fiókja, a nógrádi főesperestség kékkői kerületében.

26. Locano (Bocano) =  Bagonya Hontmegyében. Ma Bakabánya fiókja, a honti 
főesperestség báthi kerületében.

27. Ludano =  Luddny. Ma ily nevű helyek csak Nyitrában és Nógrádban 
vannak, de azok egyikére sem magyarázhatjuk a tizedjegyzék ezen Ludano-ját. 
Hogy nem azonos a fentebb említett Ledénynyel, kitetszik abból, 1 ogy a tized
jegyzék mindkettőnek külön nevű plébánosait említik s az általok bírt javadalom 
felbecsült tizede is nagyon elütő egymástól. Azonkívül Pázmány is megkülönböz
teti Legyen és Ludány plébániákat.

28. Metri (Turcz), Sancti Regis de Metri (Turcz,) =  Kis-Tiír Hontmegyében. 
Ma Felső-Túr fiókja, a honti főesperestség drégelyi kerületében.

29. Michela =  Vámos-Mikola Hontmegyében. Régi lelkészségkép említi Páz
mány. Ma is plébánia a honti főesperestség szálkái kerületében.

30. Morosis prope Vissiegrad ultra Danubium. A főesperestség nincs ugyan 
kijelölve, de kétségtelen, hogy alatta Nagy-Maros értendő Hontmegyében. Ma is 
plébánia a szálkái kerületben.

31. Morost (Moroti) =  Marót. Hontmegyében két ily nevű helység van: 
Apát- és Egyhág-Maróth; mindkettő Nádas fiókja, a honti főesperestség báthi kerü
letében. Marótot mint régi plébániát említi Pázmány is.

Moroti lásd Morost.
32. Neek =  Ipoly-Nyék Hontmegyében. Régi plébániaként említi Pázmány. 

Ma is plébánia a honti főesperestség drégelyi kerületében.
33. Nempti =  Németi Hontmegyében. Pázmány Nemti néven mint régi plé

bániát említi. Ma is plébánia a honti főesperestség bozóki kerületében.
34. Névtelen. A tizedjegyzék Finta plebánust említi, ki 5 fertóra becsülte a 

honti főesperestségben fekvő javadalmának tizedét.
35. Osyan =  Osgyan Gömörmegye kis-honti járásában. Pázmánynál is előfor

dul. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége füleki kerületében.
Palakta lásd Palatak.

36. Palast =  Palást Hontmegyében. Régiségét említi Pázmány. Ma is plébánia 
a honti főesperestség drégelyi kerületében. Alább említve van a tizedjegyzékben a 
plebánus sancti Georgii. Ez valószínűleg szintén Palást-ra vonatkozik, melynek 
S%. György-ről czímzett egyháza 1299-ben, 1308-ban és 1331-ben okmányilag isme
retes.1)

37. Palatak (Palakta) =  Alsó-Palojta Hontmegyében. Ezt, mint régi plébániát a 
Pázmány-féle jegyzék is tartalmazza. Ma is plébánia a nógrádi főesperestség kékkői 
kerületében s alája mint fiókok Közép- és Felső-Palojta tartoznak. Egyháza azonban 
ma sz. Márton tiszteletére van felavatva, míg a tizedjegyzék által említett védszent 
Sz. Mihály.* 2)

*) Kubinyi : Magy. tört. emlékek II, 46. 59. 77.
2) Térképünkön elnézésből elmaradt.
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38. Pastek =  Ipoly-Pásgtó Hontmegyében. Ma Vámos-Mikola fiókja a szálkái 
kerületben. Régi lelkészségét említi Pázmány.

39. Plesvic =  Pelsoci, ma Tót-P elsóc tótul Plesovce Zólyommegyében. Egy
háza a XIV-ik század közepén épült s VI. Kelemen pápa 1349-ben ecclesiae Sancti 
Geotgii de Plesoutg Strigoniensis diocesis 100 napi búcsút engedélyez s mindazoknak, 
kik építéséhez hozzájárulnak.*) Ma Szásznak fiókja a beszterczebányai püspökség 
székesegyházi főesperestsége korponai kerületében.

40. Prian =  Prandorf Hontmegyében, hol Alsó- és Felso-Prandof* magyarul 
Alsó- és Felso-Tót-Baka létezik. Mindkettő Bakabánya fiókja a honti főesperestség 
báthi kerületében. Tót-Bakát Pázmány is említi mint régi plébániát.

41. Quespa (Quessu) — Kis-Kesgi Hontmegyében a szálkái járásban. Pázmány 
is említi Kesgó néven. Ma csak fiókegyház.

Quessu lásd Quespa.
Salomia lásd Salonua.

42. Salonua (Salomia) =  Csalomja. Van Hontmegyében Kis- és Nagy-Csabaija. 
Nagy-Csalomja, melyet Pázmány jegyzéke is tartalmaz, ma is plébánia a nógrádi 
főesperestség vadkerti kerületében s Kis-Csalomja ennek fiókja.

43. Sancti Andree. Hogy itt nem a liptómegyei Sz.-Andrásról van szó kitet
szik magából a tizedjegyzékből, mely ugyanazon szakaszban alább a liptómegyei 
Sz.-Andrást is említi. Ez utóbbinak Pál, amannak pedig Ferencz volt a p’ebánusa 
s míg Pál a maga beneficiumának tizedét 3 márkánál nem többre, addig Ferencz 
mindössze is csak másfél márkára becsülte fel a magáét.

44. Sanctorum Cozme et Damyani =  Ipoly-Sgecsenyke Hontmegyében. Egy
háza most is Sz. Kozma és Dömjén tiszteletére van felavatva. Ma is plébánia a 
honti főesperestség drégelyi kerületében.

45. Sancte Crucis. Hogy itt nincs a liptómegyei Sztranyja-Sz.-Keresztről szó, 
az eléggé kitetszik magából a tizedjegyzékből, mely az utóbbit felemlítve, plebánu- 
sául Florianust említi, ki javadalmának tizedét harmadfél márkára becsülte fel, ellen
ben a honti főesperestség plébániái között elősorolt Sancta Crux papjául Miklóst 
említi, ki javadalmának tizedét 50 garasnál többre nem becsülte. Azt véljük azért, 
hogy az itt szóban lévő Sancta Crux védszentnév, s hogy alatta Peresglény értendő 
Hontmegyében. Ezt mint régi plébániát Pázmány is említi. Egyháza ma S^.-Keresgt 
felmagasgtaltatása tiszteletére van felavatva. Mint plébánia a honti főesperestség szál
kái kerületébe tartozik.

46. Sancte Elyzabeth =  valószínűleg Dregely-Palánk Hontmegyében. Drégelyt 
mint régi plébániát említi Pázmány. Egyháza most is Sz. Erzsébet tiszteletére van 
felavatva. Ma is plébánia a drégelyi egyházi kerületben.

Sancti Georgii lásd Palast.
47. Sancti Johannis. A honti főesperestségi helyek közt kétszer is van említve 

s azt hiszszük, hogy mindkettő egy s ugyanazon Sz.-Jánosra vonatkozik, bár Miklós 
nevű papja egyszer két, másszor csak másfél márkára becsülte fel javadalmának 
tizedét. Hogy ez a Sz.-János nem vonatkoztatható a liptómegyei Sz.-Ivánra, magá

T heiner: Mon. Hung. I, 771.
Magyarország egyházi földleírása. 5
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ból a űzedjegyzékből kétségtelen, mert a liptói Sz.-Ivánt Mihály nevű papjával 
ecclesia Sancti Johannis Baptiste néven a liptói föesperestségi helyek között sorolja 
elő. A honti föesperestségi Sz. János név nyilván templomi védszent-név s való
színűleg Béla-Bányá-m vonatkozik Hontmegyében. Az ma is Sz. János evangélista 
tiszteletére * felavatott templommal bíró plébánia a honti főesperestség selmeczi 
kerületében.

48. Sancte Marie Magdalene.
49. Sancta Margaretha. Valószinüleg a mai Litava értendő alatta Hontmegyé

ben. Ennek plebánia-egyháza, mely a honti főesperestség bozóki kerületébe esik, 
Sz. Margit szűz és vértanú tiszteletére van felavatva s mint régi plébánia a Pázmány- 
féle jegyzékben is szerepel.

50. Sancti Martini =  valószínűleg Kis-Ggyarmat Hontmegyében, melynek 
egyháza Sz. Márton tiszteletére van ma is felavatva.

j i .  de Sancto Michaele =  valószinüleg Kövesd Hontmegyében. Ma is plébánia 
a honti főesperestség szálkái kerületében. Egyháza Sz. Mihály tiszteletére van fel
avatva.

51. Sancti Nicolai, úgy látszik Hodrusbánya Hontmegyében. Régi plébánia, 
melynek egyháza ma is Sz. Miklós püspök tiszteletére van felavatva. Egyházköz- 
igazgatásilag a honti főesperestség selmeczi kerületébe esik. Nyilván ezen Szent- 
Miklóst érti Pázmány is, megkülönböztetve azt Liptó-Sz.-Miklóstól.

33—54. Sancti Regis Stephani. És: de Sancto Stephano. Hogy itt két külön
böző Sz.-Istvánról van szó, kitetszik a űzedjegyzékből, mely egyik helyen azt 
mondja: Item Nycolaus sacerdos Regis Stephani iuratus non credere valere ultra
III. fertones.1) Másik helyen pedig: Item Jacobus de Sancto Stephano plebanus 
iuratus extimavit suam plébániám unam marcam.2) Mindkettő mint honti főesperest- 
ségi plébánia szerepel. Hogy azonban minő helyeket kelljen alattuk érteni, nehéz elta
lálni. Ha a nevek az egyházak védszentjeire vonatkoznak, akkor nagyon valószínűen 
az egyik alatt a hontmegyei s a honti főesperestség alá tartozó Bogok-ot kell érte
nünk, hol sz. István magyar királyról elnevezett prépostság létezett s hol még ma 
s úgy a parochialis egyház, mint pedig a várkápolna Sz. István magyar király 
tiszteletére vannak felavatva. Pázmány a bozóki prépostságon kívül elősorol egy 
honti föesperestségi Sg.-István nevű plébániát is. — A másik Sz.-István alatt pedig 
talán Csali értendő ugyancsak Hontmegyében. Csalit Pázmány jegyzeke is tartal
mazza. Sz. Istvánról elnevezett plebáriiaegyháza újabban (1823) Csábrághvárba lett 
áthelyezve.

55. Sancti Symonis.
56— 57. Schib, Sepis =  Sipék Hontmegyében, hol Alsó- és Felsd-Sipék létezik. 

Ez utóbbi ma is plébánia a honti főesperestség bozóki kerületében. Alsó-Sipék 
Felső-Sipék fiókja. Pázmány mindkettőt régi plébániákul említi s a XlV-ik század
ban is nyilván mindkettő plébánia volt.

*) 185. lap. 
η  197. lap.
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58. Sclanica Vata =  aligha nem Hotváthi Hontmegyében, mely Gyerk fiókja 
a honti főesperestség báthi kerületében.

59. Seci =  tán Sgete Hontmegyében, melyet mint régi plébániát Pázmány is 
említ. Szete ma is plébánia a honti főesperestség szálkái kerületében.

60. Semeret =  S^emeréd Hontmegyében, hol Alsó- és Felso-Sgemered találtatik. 
A Pázmány-féle jegyzékben is mint régi plébánia szerepel. Alsó-S^emered ma is 
plébánia a honti főesperestség báthi kerületében, míg Felső-Szemeréd az előb
binek fiókja.

Sepis lásd Schib.
Solio lásd Dóimét.

61. Senizbanea — Selmecbánya Hontmegyében, neves bányaváros s ma is 
plébánia.

62. Solus — Szőlős. Ma már nem létezik. Pázmány jegyzékében is előkerül 
egy honti főesperestségi Szőlős.

63. Suca =  Sguha Gömörmegye kis-honti járásában. Régiségét említi Páz
mány. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestsége kis-honti 
kerületében.

Terian lásd Cenan.
64. Teser — Tester Hontmegyében. Régiségét említi Pázmány. Ma Felső- 

Sipék fiókja a honti főesperestség bozóki kerületében.
Trebekecz lásd Chrelchzer.

65. Túr =  Nagy- máskép Felső-Túr Hontmegyében. Régiségét említi Pázmány. 
Ma is plébánia a drégelyi kerületben. Kis- és Közép-Túr Felső-Túrnak fiókjai.

Turcz lásd Metri.
66. Villa Cruciferorum =  Végles Zólyommegyében. Pázmány szerint «Végles 

in dioecesi Strigoniensi dicitur fuisse Cruciferorum».1) Ipolyi is erre magyarázza.* 2) 
Ma Végles vára Nagy-Szalatnya fiókja a beszterczebányai püspökség székesegyházi 
főesperestsége ó-zólyomi kerületében.

67. Visaki. E helynevet nem azonosíthatjuk az alább következő Visc-cel, 
mert a tizedjegyzék szerint az elsőnek Illés (Helias), a másodiknak pedig András 
volt a papja. Amaz javadalmának tizedét 3 fertora, emez 1 márkára becsülte fel. 
Ezen Visaki nyilván Pisaki =  Peseki helyett áll s Pestek-re értelmezendő. Peszéket 
mint régi plébániát Pázmány is említi. Ma Hontmegyében Kis- és Nagy-Pesteket 
találjuk. Amaz Füzes-Gyarmatnak fiókja a honti főesperestség báthi; emez Nemes- 
oroszinak fiókja a barsi főesperestség lekéri kerületében.

68. Vise =  Visk Hontmegyében. Említi Pázmány. Ma is plébánia a honti 
főesperestség báthi kerületében.

69. Zebechu — Sgebekléb Hontmegyében. A Pázmány jegyzékében mint régi 
plébánia szerepel. Ma is plébánia a honti főesperestség bozóki kerületében.

70. Zember — Felső-Zsember Hontmegyében. Említi Pázmány. Ma is plébánia 
a honti főesperestség báthi kerületében. Fiókja Alsó-Zsember.

T) Appendix I. Péterffynél i. h. II, 285.
2) Schematismus historicus Dioec. Neosol. 1876. 213. 1.

5*
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7, A nógrádi főesperestség és plébániái.

Ezen főesperestség kiterjedt Nógrádmegye éjszaki és közép területére s csak 
igen csekély részben nyugaton túl a Kürtös vizén Hontmegye területére is, ameny- 
nyiben a hontmegyei Szelény még a nógrádi főesperestséghez tartozott. Míg a 
XIV-ik században az e főesperestséghez tartozókul említett plébániák az esztergomi 
érseki megyééi voltak, addig ma már csak részben tartoznak ehhez, miután nagy 
részük a rozsnyói püspökséghez csatoltattak, névszerint Galsa, Berzencze, Losoncz, 
Turopolya, Darócz, Gács, Gerge, Nemti, Lapujtő, Litke, Maskova, Karancs-Keszi, 
Rónya, Nagy-Keresztur puszta, Mártonfalva puszta, Petri puszta (vagy tán Szent- 
Péter), Salgó puszta, Sávoly, Fülek, Szenna, Sztregova, Salgó-Tarján, Tarnócz, 
Terbeléd, Turicska, Uhorszka, Nagyfalu, Vilke. Vagyis a mai füleki és losonczi 
járások egészen, a szécsényi járásnak pedig éjszaki része ma már a rozsnyói egyház
megyéhez van csatolva, míg délen Nándor ma már a váczi dioecesishez tartozik, 
mely dioecesis határai a XIV-ik században jól benyúltak Nógrádmegye déli terü
letére, miután a nógrádi és a sziráki járások csaknem egészen, de a balassagyarmati 
járás is kis részben a váczi egyházmegyéhez tartozott.

Az esztergomi érseki megye nógrádi főesperestségének plébániái - különben a 
tizedlajstrom helyesírásában és közlési rendszerében1) nagyrészt jól felismerhetők s 
magyarázhatók. A magyarázatot több helyen megnehezíti a helyütt mutatkozó közlési 
rendszertelenség, amennyiben nyitrai, pozsonyi, zólyomi s egyéb főesperestségi 
helyekkel vegyesen közölvék. így feltűnő mindenekelőtt, hogy három plébánia: 
Mahara, Raya és Turcz a nyitrai főesperestség rovatában fordúl elő.* 2) Kezdetben 
hajlandók voltunk azokat Chinoránra, Turcsánkára és tán Kónyafalvára magyarázni, 
de utóbb ez értelmezéstől elállottunk s az aligha tévesen írt Mahara =  Mohora 
kedvéért a másik két helységet is nógrádi plébániákul vettük. Még feltűnőbb, hogy 
egy későbbi helyen3) a nógrádi főesperestség rovatában jobbára fejérvári javadal
makról van szó. Más rovatok helységei is úgy állítvák egybe, hogy nem nehéz 
felismerni, miszerint nem az eredeti elrendezésen közölvék. Ennek következtében 
tényleg némely plébániákra fennmarad a kétség, de ezek leginkább oly plébániák, 
melyek, ha tévesen magyaráztuk volna is, magukat a főesperestségi határokat aligha 
módosítanák.

A főesperestség plébániái a következők:
1. Agualsa =  talán Galsa Nógrádmegyében, bár ezt Pázmány nem említi. 

Galsa ma is plébánia a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége füleki kerületében.
2. Archian =  Hártyán — Sós-Hartyán Nógrádmegyében. Pázmány is mint régi 

plébániát említi. Ma is plébánia az esztergomi egyházmegye nógrádi főesperestsége 
szécsényi kerületében.

Banhan lásd Mauhan.

τ) 184. i88. 192. 224. 227. 228. 229. 230. 231. 11.
2) 184. lapon.
3) 195. lapon.
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3. Bersensa =  Bergencge Nógrádmegyében. Mint régi lelkészséget említi Pázmány. 
Ma is plébánia a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége gácsi kerületében.

4. Bochtan (Boyschan) valószínűen Varsány Nógrádmegyében, melyet Pázmány 
is régi plébániának említ. Ma Rimócz fiókja az eszterg. érsekség nógrádi főesperestsége 
szécsényi kerületében.

Boyschan lásd Bochtan.
5. Butens (Luceus). Mindkét név hibás leirású. A minutából kiigazított név 

Lusens-nek olvasandó s megfelel Losonc^-nak Nógrádmegyében. Ezt régi plébániául 
Pázmány is említi. Az ma is plébánia a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége 
losonczi kerületében.

6. Capola (Tarpola) =  Turapolya Nógrádmegyében. Ma Felső-Tiszovnik fiókja 
a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége gácsi kerületében.

7. Cheylar — Csitár Nógrádmegyében. Ma Marczal fiókja az esztergomi érsekség 
nógrádi főesperestsége vadkerti kerületében.

8. Crursa. E roncsolt névben talán Búsa rejlik Nógrádmegyében, mely mint 
régi plébánia Pázmánynál is előjön. Búsa ma is plébánia az esztergomi érsekség 
nógrádi főesperestsége kékkői kerületében.

Darouci lásd Denout.
9. Dausa. Valószínűleg a Nógrádmegyében Szécsény és Megyer között létezett 

Dugnia illetve Dugnia-Gécg.
10. Denout (Darouci) — Darócg Nógrádmegyében, hol Panyit- és Nagy- 

Daróci-οt találjuk. Itt az utóbbi értetik, melyet Pázmány is felemlít függelékében. 
Ma Osgyán fiókja a rozsnyói püspökség nó0rádi főesperestsége füleki kerületében.

11. Dia (Dra). Ezalatt vagy Trágs értendő Nógrádmegyében, vagy mi sokkal 
valóbbszinü Dráhi puszta ugyanott. Az utóbbi egy 1301. évi okmányban is draa, 
egy 1461- és 1481-ikiben Drah és D ra1) néven van említve s Pázmány is mint 
régi plébániát sorolja elő. Ma úgy Trázs, mint Dráhi puszta Verbó fiókja az esz
tergomi érsekség nógrádi főesperestsége kékkői kerületében.

Dra lásd Dia.
12. Gald (Galg) — Gács Nógrádmegyében. A GaJd, Galg név kétségtelenül 

Galch helyett áll, mely néven Pázmány is írja, mint régi plébániát. Galch — 
Gales =  Gács. Ma Gácsfalva fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége 
gácsi kerületében.

Galg lásd Gald.
13. Gerege =  Gerge. Nógrádmegyében három Gergét találunk: Kis-, Lipta- 

és Mihály-Gergét. Ezek valamelyikére vonatkozik tehát a tizedjegyzék Gerege-je. Egy 
1335-ik évi okiratban említve van a possessio Ighagasgeregye.* 2) Különben Pázmánynál 
Gerge nem szerepel a nógrádi főesperestség plébániái között. Ma mindhárom Gerge 
Litke fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége losonczi kerületében.

14. Germat =  Gyarmat azaz Balassa-Gyarmat Nógrádmegyében. Mint régi

z) Csánki: Magyar orŝ . tört. földrajza I, 97.
2) Géresi : A gróf Károlyi család Oklevéltára I, 100— i n .
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plébániát említi Pázmány is. Ma is plébánia az esztergomi érsekség nógrádi espe- 
restsége vadkerti kerületében.

15. Henthi. E névben a H  tévesen áll N  helyett, úgy, hogy Nenthi-nek 
olvasandó s a nógrádmegyei Nemti-re magyarázandó. Ma Kis-Terenne fiókja a 
rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége mátrai kerületében.

16. Hudioch =  Hugyag Nógrádmegyében. Mint régi plébániát említi Pázmány. 
Ma Varbó fiókja az esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége kékkői kerületében.

17. Lapot =  Lapujtő Nógrádmegyében. Lapintő néven említi Pázmány is. 
Ma Karancs-Keszi fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége losonczi 
kerületében.

Luce lásd Luque.
Luceus lásd Butens.

18. Ludan =  Lndány Nógrádmegyében, hol Alsó- és Felsd-Ludány található. Itt 
az utóbbiról van szó, melyet mint régi plébániát Pázmány is felsorol. Egy 1301. évi 
okirat szerint ecclesia sancti spiritus . . .  est parochialis et constructa in ludam*) 
Ma is plébánia az esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége szécsényi kerületében.

19. Luque (Luce) =  Lóc% Nógrádmegyében. Mint régi plébániát említi 
Pázmány is. Ma is plébánia az esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége szécsényi 
kerületében.

20. Luque. Hogy ez az előbbitől különbözik, kétségtelen a tizedlajsíromból, 
hol egymás mellett külön plébániákul felsorolvák. Amannak Péter volt a papja, ki 
i márkára becsült javadalma után; emennek Miklós volt a papja, ki szintén 1 már
kára becsült javadalma után tizedelt. Ezen itt szóban levő Luque alatt Lüké értendő 
Nógrádmegyében. Említi Pázmány is. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség nógrádi 
főesperestsége losonczi kerületében.

21. Mahara =  Mohom Nógrádmegyében. Pázmány is felsorolja. Ma is plébánia 
az esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége vadkerti kerületében. A tizedjegyzékben 
azonban a nyitrai főesperestség rovatában kerül elő.

Marsai lásd Morsol.
22. Meget =  Megyer Nógrádmegyében. Mint régi plébániát említi Pázmány is. 

Ma is plébánia az esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége szécsényi kerületében.
23. Mauhan (Banhan). E roncsolt név alatt Nagy-Bárkány értendő Nógrád

megyében. Ma is plébánia az esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége szécsényi 
kerületében.

24. Morsol (Marsai)'=  Marcgal Nógrádmegyében. Mint régi plébániát említi 
Pázmány. Ma is plébánia az .esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége vadkerti 
kerületében.

25. Most villa =  Máshová (Mashfalva) Nógrádmegyében. Pázmány jegyzéké
ben Masfalva néven mint régi plébánia említtetik. Ma Gácsfalva fiókja a rozsnyói 
püspökség nógrádi főesperestsége gácsi kerületében.

Nagyfa lásd Vatfa.
Nándor lásd Vándor.

*) Anjouk. Ohnt&r I, 13.
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26. Névtelen. A tizedjegyzék csak Bálint plebánust említi, de meg nem nevezi 
javadalmát, mely a nógrádi föesperestségben feküdt.

27. Névtelen. A tizedjegyzék csak Pál alesperestet említi, de meg nem nevezi 
a nógrádi föesperestségben fekvő s negyedfél márka tizedre felbecsült javadalmát.

28. Quesi =  Kesgi azaz Karancs-Kesgi Nógrádmegyében. Ma is plébánia a 
rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége losonczi kerületében.

29. Raya — Rónya Nógrádmegyében. Ma Berzencze fiókja a rozsnyói püs
pökség nógrádi főesperestsége gácsi kerületében. A tizedjegyzékben azonban a 
nyitrai főesperestség rovatában fordul elő.

Rimog lásd Ymog.
30. Sac. A tizedjegyzékben mint abbatia, apátság van említve. Abbas de Sac 

iuratus dixit, non ultra suam abbatiam valere, quam (II.) marcas, est Neugradiensis. 
Ez az apátság e szerint Nógrádmegyében létezett, de hogy hol, azt meghatározni 
nem tudjuk. Ha a tizedjegyzék közlése: Sac helyes, azt akkor nyilván Ság-mk olvas
hatnék. Ott van Nógrádban Karancs-Ság, de erre nézve semmi adatunk sincsen, hogy 
itt valaha apátság létezett volna. Különben már Fuxhoffer-Czinár kutatták az Ipoly-Sági 
prépostságtól különböző sághai prépostságot s erre vonatkozólag azt írják: Fortassis 
fuerit in Saga comitatus Neogradiensis, quem locum Belius ita describit: Saga, 
Castello olim insignis et ditionis huc accensae caput. Rus ei obtigit fertile, et 
collini situs; pertinet ad dominationem Koharianam.1) Csakhogy i t tpre'postságról van 
szó, míg a tizedjegyzékben apátság említtetik. Pázmány Péter catalogusában említve 
van egy szentbenedekrendü saági apátság.* 2) Erről Fuxhoffer-Czinár könyve, de 
Rupp is mélyen hallgat.

31. Saca. Itt valószínűleg szintén Ság, a nógrádmegyei Karancs-Ság van értve, 
mint plébánia. Mint régi plébániát említi Pázmány is. Egy 1335. évi okmányban 
is említve van a possessio ecclesiae de Saag.3) Ma is plébánia az esztergomi érsekség 
nógrádi főesperestsége nógrádi kerületében.

32. Sacra. Mi hely rejlik e név alatt, megmondani nem tudjuk. Talán Zahora 
Nógrádban, mely Pázmánynál mint régi plébánia szerepel

33. Salanania (Solanama). E névben talán Sgklabonyát sejthetjük Nógrád
megyében. Mint régi plébániát említi Pázmány. Ma is plébánia az esztergomi 
érsekség nógrádi főesperestsége kékkői kerületében.

34. De Sancto Benedicto de Borsa. Itt nem lehet szó Garam-Sz.-Benedekről, 
mert az a barsi föesperestségben feküdt. Másrészt Bars vagy Borsa nevű helység 
ismeretlen Nógrádmegyében s Pázmány jegyzékében sem kerül elő ilyen nevű 
plébánia.

35. Sancte Crucis. Talán Nagy-Keresztár puszta Nógrádmegyében. Pázmány 
jegyzékében két Keresztül' is szerepel a nógrádi főesperestség plébániái között. Nagy- 
és Kis-Keresztur Osgyán fiókjai a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége füleki 
kerületében.

τ) Monasteriologia II, 56.
2) Appendix I. Péterffynél II, 268.
3) Géresi : Gró Károlyi család Okltára I, no.
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3 6. Sancto Gallo. Ma Sz.-Gal nevű hely nincs Nógrádban. Pázmány sem említ 
ilyen plébániát. A név valószínűleg nem hely-, hanem templomi védszent-név.

37. Sancti Martini. Pázmány jegyzékében is előjő -Márton, mint régi 
plébánia. Megfelel a Fülek közelében s így ma a rozsnyói püspökségbe eső Márton- 
falva pusztának Nógrádmegyében.

38. Sancti Petri. Van ma Nógrádban Sgent-Péter nevű hely, mely Nagy-Zellö 
fiókja az esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége kékkői kerületében. De vannak 
Nógrádban Berzencze közelében Alsó- és Felső-Petri nevű puszták is, melyek ma 
Berzencze fiókjai a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége gácsi kerületében. 
Melyikre magyarázzuk a tizedjegyzék plébániáját ? A hely neve a maiglan fennálló 
Sgent-Peler mellett szólna, de viszont más okok Petri pusztára utalnak. Ugyanis a 
tizedlajsíromban ezen Szent-Péter mindjárt Nagfa =  Nagyfalu után említtetik, mi 
sejteti, hogy ennek közelében kellett esnie, amint Petri puszta valóban Nagyfáin 
közelében esik is. Igaz, Sz.-Péter közelében találjuk Vad, illetve Vat pusztát is, de 
minthogy a tizedjegyzék Vatfa plébánia neve magából a minutából Nagfára van 
kiigazítva, elesik vele minden ok, hogy a mai Vad pusztára s ennek alapján a 
közelében levő Szent-Péterre gondoljunk. Pázmány jegyzékében Sgent-Peter régi 
plébánia ugyancsak említve van.

39. Sarro =  Salgó puszta Nógrádmegyében, mely Salgó-Tarjánhoz tartozik s 
így egyházilag a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége mátrai kerületébe esik. 
A Sarro és Salgó nevek felcserélése nem szokatlan.

40. Sauli — Sávoly Nógrádmegyében. Mint régi plébániát említi Pázmány. 
Ma is plébánia a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége füleki kerületében.

Selenio lásd Soledio.
41. Silex =  Fülek Nógrádmegyében. Pázmány is említi. Ma is plébánia a 

rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége füleki kerületében.
42. Sinhua =  Sgenna Nógrádmegyében. Említi Pázmány is. Ma Alsó-Sztregova 

fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége gácsi kerületében.
Solanama lásd Salanania.

43. Soledio (Selenio) villa custodis =  Sgelény Hontmegyében. Ma Kőkeszi 
fiókja az esztergomi érsekség honti főesperestsége drégelyi kerületében.

44. Straguar =  Sgtregova Nógrádmegyében, hol Alsó- és Felső-Sgtregova van. 
Mint régi plébániát említi Pázmány is. Alsó-Sztregova ma is plébánia s Felső- 
Sztregova annak fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége gácsi kerületében.

45. Strigonio =  Esgtergály Nógrádmegyében, hol Alsó- és Felso-Esgtergály 
kerül elő. Pázmány Stergar néven mint régi plébániát említi szintén. Ma mindkét 
Esztergály Kékkő fiókjai az esztergomi püspökség nógrádi főesperestsége kékkői 
kerületében.

46. Syng. Ha e névben az S betű hibásan P helyett áll, akkor e helynevet 
Pincg-re gondolnék magyarázhatni. A nógrádmegyei Pincg-zt mint régi plébániát 
Pázmány is említi, ma azonban csak fiókja Ipoly-Bolyknak a rozsnyói püspökség 
nógrádi főesperestsége füleki kerületében. De lehet, hogy a Syng név a Piliny 
névnek eltorzítása. Piliny szintén Nógrádmegyében van, bár Pázmány nem említi 
mint régi plébániát. Ha pedig a Sing név utolsó g betűje hibásan 0 helyett áll,
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akkor e név leghamarabb Sgino-Bányát jelenthetné, melyet Pázmány mint a nógrádi 
főesperestség régi plébániáját említi.

47. Sypchen =  Sgéeseny Nógrádmegyében. Mint régi plébániát említi Pázmány 
is. Ma is plébánia az esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége szécsényi kerületében.

48. Tarian =  Salgó-Tarján Nógrádmegyében. Említi Pázmány. Ma is plébánia 
a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége mátrai kerületében.

49. Tarnoucz — Tárnáé^ Nógrádmegyében. Említi Pázmány. Ma Litke fiókja 
a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége losonczi kerületében.

Tarpola lásd Capola.
50. Tebedes (Terbeded) — Terheled Nógrádmegyében. Említi Pázmány is. Ma 

Rapp fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége losonczi kerületében.
Terbeded lásd Terbedes.

51. Turci. Talán Teres Nógrádban, hol Sgalma-Tercs és Pusgta-Teres találtatik. 
Amaz Berzencze fiókja. Hogy ezen Turci különbözik az alábbi Turcztól, abból 
bizonyos, hogy amannak István, emennek Miklós volt a papja.

52. Turcz =  Tuneska Nógrádmegyében. Említi Turcza néven Pázmány is. 
Ma Berzencze fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége gácsi kerületében. 
A tizedjegyzékben azonban a nyitrai főesperestség rovatában van felemlítve.

53. Vsgra =  Uhorsgka Nógrádmegyében. Mint régi plébánia fel van sorolva 
Pázmánynál. Ma Berzencze fiókja az imént említett kerületben s főesperestségben.

54. Vándor (Nándor) =  Nándor Nógrádmegyében. Mint régi plébániát említi 
Pázmány. Ma is plébánia a váczi püspökség székesegyházi főesperestsége romhányi 
kerületében.

55. Vatfa (Nagyfa). A minutából Nagyfa-ra kiigazított helynév eléggé kezes
kedik arról, hogy itt nincs szó azon Vad (Vadovcze), illetőleg Vat pusztáról, mely 
a balassagyarmati járásban Zselenyik mellett fekszik, hanem azon nógrádmegyei 
Nagyfáin-ról, mely ma Losoncz fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége 
losonczi kerületében.

56. Verep =  Mátra-Verebély Nógrádmegyében. Ma Nagy-Bárkány fiókja az 
esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége szécsényi kerületében.

57. Villandre. Összevonása a Villa Andree névnek s megfelel a nógrádmegyei 
Endrefalvá-ndk. A tizedjegyzékben az endrefalvai esperest említtetik. Mint régi 
plébániát Pázmány is említi. Ma is plébánia az esztergomi érsekség nógrádi főespe
restsége szécsényi kerületében.

58. Villique =  Vilke Nógrádmegyében. Említi Pázmány is. Ma is plébánia a 
rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége losonczi kerületében.

Vorbo lásd Votbo.
59. Votbo (Vorbo) =  Varbó Nógrádmegyében. Mint régi plébániát említi 

Pázmány is. Ma is plébánia az esztergomi érsekség nógrádi főesperestsége kékkői 
kerületében.

Votiquerti lásd Votquet.
60. Votquet (Votiquerti) =  Vadkert Nógrádmegyében. Mint régi plébániát 

említi Pázmány is. Létezte már 1223-ra kimutatható. Ma is plébánia az esztergomi 
érsekség nógrádi főesperestsége vadkerti kerületében.

Magyarország egyházi földleírása. 6
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61. Ymog (Rimog) — Rimócg Nógrádmegyében. Ma is plébánia az esztergomi 
érsekség nógrádi föesperestsége szécsényi kerületében.

8. A gömöri főesperestség és plébániái.

Ezen főesperestség kiterjedt a mai Gömör-Kishontmegye területére, kivévén 
annak kis-honti járását, mely a honti főesperestség járulékát képezte volt. Egészben 
véve jóval nagyobb volt a mai gömöri főesperestségnél, mert a réginek területéből 
van ma a garami főesperestség kihasítva, vagyis a mai Gömör-Kishontmegyének éjszaki 
része, t. i. a Garam vize déli forrásvidékének, valamint a Sajó éjszaki vízvidékének 
területe. A kis-honti járás ma sem tartozik a gömöri, hanem a nógrádi főesperestséghez. 
Egyébként egyházhatóságilag ma ez az egész terület, mely a XIV-ik században és 
később is az esztergomi érsekséghez tartozott, a rozsnyói püspöknek van alávetve.

E XIV-ik században a gömöri főesperestség plébániái a következők voltak:
1. Almag =  Almágy Gömörmegyében. Mint régi plébániát említi Pázmány. 

Ma Egyházas-Bást fiókja a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége várgedei 
kerületében.

2. Apáti =  Apáti puszta Gömörmegyében. Mint régi plébániát említi Pázmány 
is. Ma Guszona fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi föesperestsége füleki kerü
letében.

3. Arnuch. E nevet úgy Radnót-ra mint Harmacg-ra magyarázhatni Gömör
megyében, mert a sorrend mindkettőnek kedvez. Radnót Rima-Szécs, Harmacz 
pedig Dobócza fiókja a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége rimaszécsi 
kerületében. Minthogy azonban Radnót Pázmánynál elő nem kerül, Harmacz pedig 
régi lelkészség gyanánt említve van, a tizedjegyzék Arnuchját is inkább Harmacg-ra 
véljük értelmezhetni.*)

4. Bast =  Búst, Egyhágas-Bást Gömörmegyében. Említi Pázmány is. Ma is 
plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége várgedei kerületében.

5. Besete =  Bergéte Gömörmegyében. Pázmány is említi. Ma Rozsnyó fiókja 
a rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestségében.

6. Capella in ecclesia Sancti Michaelis de Capella =  Kápolna puszta Gömör
megyében. Említi Pázmány is. Ma Uza-Panyit fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi 
föesperestsége kis-honti kerületében.

7. Ceco (Seco). E hely mindenesetre tévesen van írva. A Ceco név emlé
keztet Kecső-re, melyet Pázmány is mint régi plébániát említ. De ezen Kecső-re 
még sem magyarázhatjuk, mert nagyon kívül esik a tizedjegyzék sorrendjétől. Azt 
csakis Jolsva vidékén kell keresnünk s vagy maga Jolsva, vagy az ennek közelé
ben levő Chisnyó. Jolsva ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi föes
perestsége murányi kerületében, Chisnyó pedig annak fiókja.

8. Chis =  Csig Gömörmegyében. Mint régi lelkészséget említi Pázmány is.

*) Térképünkön Radnót is fel van tüntetve, minek azonban a fennt mondottak alapján nincs 
igazoltsága.
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Ma Rima-Szécs fiókja a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége rima-szécsi 
kerületében.

9. Chitnik — Csetnek Gömörmegyében. Említve van Pázmánynál is. Ma is 
plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége rozsnyói kerületében.

Crasviorca lásd Thasmatu.
10. Cuui (Cuvi) — Kövi Gömörmegyében. Említi Pázmány is. Ma Rákos 

fiókja a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége murányi kerületében.
11. Doboha (Dobolsa) =  Dobóéba Gömörmegyében. Említi Pázmány is. 

Ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége rima-szécsi 
kerületében.

Doholsa lásd Doboha.
12. Drenchen =  Derencsény Gömörmegyében. Említi Pázmány is. Ma Uza- 

Panyit fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi föesperestsége kis-honti kerületében.
13. Fanis (Farus) =  Sgkdms máskép S^kdros Gömörmegyében.*) Mint régi 

plébániát Pázmány is említi. Ma Deresk fiókja a rozsnyói püspökség székesegyházi 
föesperestsége putnoki kerületében.

Farus lásd Fanis.
Feled lásd Seled.

14. Fereti. Hogy ezen Fereti nem vonatkoztatható Feledre, a tizedjegyzékből 
eléggé kitetszik. Ugyanis az egyik rovatban említve van Michael sacerdos Sancti 
Georgii de Fereti, ellenben a másik rovatban az ecclesia Sancti Georgii-n kívül s 
attól különbözőleg az ecclesia de Seled (Feled). Hogy milyen helynév rejlik alatta, 
biztosan meg nem mondhatni.

15. Figes =  Füge Gömörmegyében. Mint régi plébániát említi Pázmány is 
Fiche alias Fige néven. Ma Baracza fiókja a rozsnyói püspökség székesegyházi 
föesperestsége rima-szécsi kerületében.

Gedey lásd Genech.
16. Genech (Gedey) =  Vdi-Gede Gömörmegyében. Pázmány Gede-Allya 

néven említi. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége 
várgedei kerületében.

17. Gezeche, Questec =  Gesgtete Gömörmegyében. Mint régi plébániát említi 
Geleszte néven Pázmány is. Ma is plébánia az imént említett fő- és alesperestségben.

Gortoa lásd Gortua.
18. Gortua, Gortoa =  Gortva puszta Gömörmegyében. Előjő Pázmánynál is. 

Ma Sőregh fiókja a rozsnyói püspökség várgedei kerületében.
19. Guibna =  Gusgona Gömörmegyében. Ma is plébánia a rozsnyói püspök

ség nógrádi föesperestsége füleki kerületében.
20. Gumur =  Gömör, Sajó-Gömör Gömörmegyében. Ma Harkács-Sánkfalva 

fiókja a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége putnoki kerületében.
21. Hangon, Kongut (Kongun) =  Hangony és pedig Felső-Hangony Gömör

megyében. Mint régi plébániát említi Pázmány is. Ma Szent-Simon fiókja Alsó-

6 *

*) Térképünkről kimaradt. Kövitől délre helyezendő.
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Hangonynyal együtt a rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestsége rima-szécsi 
kerületében.

22. Hanoa. Tévesen írva Hanua =  Hamva helyett. Hamva ma is meg van 
Gömörmegyében. Mint régi lelkészséget említi Pázmány is. Ma Baracza fiókja az 
imént említett kerületben.

23. Hucasen, Vasarati =  Hosszúrét és pedig Murány-Hoss^urét Gömörmegyé
ben. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestsége murányi 
kerületében.

24. Instern (Rüster) — Restér Gömörmegyében. Említi Pázmány is. Ma Cset- 
nek fiókja a rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestsége rozsnyói kerületében.

25. Johanuti. A tizedjegyzék az itteni alesperestet említi. Megfelel Jánosi-nak 
Gömörmegyében. Említi Pázmány is. Ugyanitt hajdan Keresztelő Sz. Jánosról czím- 
zett sz.-benedekrendü apátság is létezett. Ma Feled fiókja a rozsnyói püspökség 
székesegyházi főesperestsége rimaszécsi kerületében.

26. Kaleuer (Kelemer), Kliner — Kelemér Gömörmegyében. Mint régi plébá
niát említi Pázmány is. Ma Ragály fiókja a rozsnyói püspökség székesegyházi főes
perestsége putnoki kerületében.

Kelemer lásd Kaleuer.
Kliner lásd Kaleuer.
Kongun lásd Hangon.
Kongut lásd Hangon.
Krepti lásd Krepuch.

27. Krepuch, Krepti =  Kerepec7 puszta Gömörmegyében. Mint régi plébániát 
említi Pázmány is. Ma Méhi fiókja a rozsnyói püspökség putnoki kerületében.

28. Krus. A K  tévesen áll H  helyet úgy hogy Hrus-nak olvasandó s meg
felel Hrusova helységnek Gömörmegyében. Ma Uza-Panyit fiókja a rozsnyói főes- 
perestség nógrádi főesperestsége kis-honti kerületében.

29. Lucsse =  Lic^e Gömörmegyében. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség 
székesegyházi főesperestsége putnoki kerületében.

30. Maiak =  Máié Gömörmegyében. Málad néven említi Pázmány is. Ma Put- 
nok fiókja az imént említett kerületben.

31. Mellete =  Mellété Gömörmegyében. Pázmány is említi. Ma Nagy-Csoltó 
fiókja a rozsnyói püspökség imént említett kerületében.

Nander lásd Vender.
Ocatena lásd Ottakoua.

32. Ottakoua (Ocatena) =  Ochtina Gömörmegyében. Ma Csetnek fiókja a 
rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestsége rozsnyói kerületében.

33. Papoch, due ville, =  Pápócs Gömörmegyében. Ma csak egy Pápócs létezik 
mint Uza-Panyit fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége kis-honti 
kerületében.

Pispuki lásd Pyspulk.
34. Plusuti =  Pelsőci Gömörmegyében. Mint régi lelkészséget említi Pázmány 

is. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestsége rozsnyói 
kerületében.
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Pucthuth lásd Puthnuk.
35. Puthnuk, Pucthuth =  Putnok Gömörmegyében. Említi Pázmány is. Ma is 

plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége putnoki kerületében.
36. Pyspulk (Pispuki) — Püspöki azaz Sajó-Püspöki Gömörmegyében. Mint 

plébánia már 1263-ban létezett, Pázmány azonban nem említi. Ma is plébánia a 
rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége rima-szécsi kerületében.

37. Quefri (Quesu) =  Kecso Gömörmegyében.1) Említi Pázmány is. Ma Nagy- 
Csoltó fiókja a rozsnyói püspökség putnoki kerületében.

Quesu lásd Quefri.
38. Quesu =  Kes^i azaz Sajó-Kes^i Gömörmegyében. Ma Méhi fiókja a rozs

nyói püspökség székesegyházi föesperestsége putnoki kerületében.
Questec lásd Gezeche.
Rufino lásd Vrsino.
Rüster lásd Justem.

39. Sane capella.
40. Sancti Alexi.
41. Sancti Antoni.
42. Sancte Elene, Helene. Valószínűleg Lenke Gömörmegyében. A sorrendben 

ugyanis Kerepecz előtt említtetik, ez pedig Lenke szomszédságában van. E szerint 
a Lenke név a Helene illetőleg Ilona név átalakítása volna. Lenke Méhinek fiókja 
a putnoki kerületben.

43. Sancte Elyzabeth.
Sancti Georgii lásd Fereti.

44. Sancti de Hermeti — S^ent-Demeter puszta Gömörmegyében. E puszta a 
legújabb időkig fennállott Hubótól és Méhitől keletre. A Görög-féle Adáson még 
szemlélhető. Helyén ma Papháza puszta áll. Sz.-Demeter egy 1330. évi okirat sze
rint máskép Fel-Haripánnak neveztetett.* 2) Mint régi plébániát említi Pázmány is.

45. Sancti Laurenti, Ecclesia B. Virginis de capella Sancti Laurenti — Lőrincζ- 
fcilva puszta Gömörmegyében, bár a sorrend e magyarázatra nem nagyon biztató. 
Lőrinczfalvát mint régi plébániát Pázmány is említi. Ma Ragály fiókja (Naprágy- 
gyal együtt, melyhez Lőrinczfalva tartozik) a rozsnyói püspökség putnoki kerü
letében.

46. Sancte Margarete =  Süvete Gömörmegyében. Mint régi plébániát említi 
Pázmány is. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi föesperestsége 
murányi kerületében. Egyháza ma is Sz. Margit tiszteletére van felavatva.

47. Sancti Martini =  Mártonfalva Gömörmegyében. Ma Dobócza fiókja a 
rozsnyói püspökség rima-szécsi kerületében.

48. Sancti Pancratii.
49. Sancti Regis, Sancti Stephani Regis — S^ent-Király Gömörmegyében. Mint

*) Térképünkön tévesen Kövecses áll. Nem ez, hanem Kecsö értendő, mely a tornallyai 
járásban Agtelektől éjszaknyugotra, Hosszúfalutól délkeletre fekszik.

2) Géresi : A gróf Károlyi család Oklevéltára I, 72.
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régi plébániát említi Pázmány is. Ma Putnok fiókja a rozsnyói püspökség putnoki 
kerületében.

50. de Sancto Simone =  Sgent-Simon Gömörmegyében. Mint régi plébániát 
említi Pázmány is. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség rima-szécsi kerületében.

51. de Sancto Spiritu =  Sgent-Lélek, hajdan Gömörmegyében e néven létezett 
helység. Mint régi plébániát Pázmány is említi.

Sats lásd Seechch.
Scris lásd Zeriz.

52. Sebdyn. Talán Serke Gömörmegyében. Vagy mi még valóbbszinü, Belleny 
ugyancsak Gömörben. Legalább a sorrend e vidékekre utal.

Seco lásd Ceco.
53. Seechch, Sats =  Sge'cs azaz Rima-Sgécs Gömörmegyében. Említi Pázmány 

is. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestsége rima-szécsi 
kerületében.

54. Segmad (Socguade). A sorrend nem hagy fenn kétséget aziránt, hogy e 
roncsolt névben Naprdgy neve rejlik Gömörmegyében. Ma Ragály fiókja a rozs
nyói püspökség székesegyházi főesperestsége putnoki kerületében.

55. Seled (Feled) — Feled Gömörmegyében. Mint régi plébániát említi Páz
mány is. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestsége rima- 
szécsi kerületében.

56. Sen Kueg. Minő név rejlik alatta, meg nem mondható. Talán S^eni-György ? 
Egy Zenthgeorg-ot említ egy 1431. évi okirat, mely Ragály vidékén létezett.1)

57. Simon villa, Symon =  Simonyi Gömörmegyében. Mint régi plébániát 
említi Pázmány is. Ma Dobócza fiókja a rozsnyói püspökség rima-szécsi kerületében.

58. Sóban (Sobur). =  Zabar Gömörmegyében. Sáros-Zabar néven említi mint 
régi plébániát Pázmány is. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi 
főesperestsége várgedei kerületében.

Sobur lásd Sóban.
Socguade lásd Segmad.

59. Subconna (Subcornis). Minthogy Jánosi után említtetik, azt gyanítjuk, és 
aligha tévesen, hogy e roncsolt névben a Jánosi mellett levő Sgiitor értendő, S^utort 
Pázmány mint régi plébániát szerepelteti függelékében. Ma az Dobócza fiókja a 
rozsnyói püspökség rima-szécsi kerületében.* 2)

Subcornis lásd Subconna.
60. Subliffe (Suliffe). Aligha nem Sguhafő rejlik e névben Gömörmegyében. 

Szuhafő mint régi plébánia említve van Pázmánynál. Ma Ragály fiókja a rozsnyói 
püspökség putnoki alesperesti kerületében.

Suliffe lásd Subliffe.
61. Surek =  Söreg Gömörmegyében. Említi Pázmány is. Ma is plébánia a 

rozsnyói püspökség székesegyházi fő- és várgedei alesperesti kerületében.
62. Thasmatu (Crasviorca) =  Kras^nahorka azaz Krasgnahorka-Várallya Gömör-

J) Thallóczy: A kamara haszna 193. 1. Csánki i. m. I, 147.
2) Térképünkön e hely hiányzik.
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megyében. Pázmány jegyzékében Krasna-horka, sive Várallya néven mint régi plé
bánia szerepel. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség székesegyházi főesperestsége 
rozsnvói kerületében.

63. Tornalia =  Tornallya Gömörmegyében. Pázmány is említi. Ma Méhi 
fiókja a rozsnyói püspökség putnoki kerületében.

64. Vrsino (Rufino). A minutaból kiigazított Rufino név Rusino helyett áll 
s a gömörmegyei Rozsnyó városára, a rozsnyói püspökség székhelyére vonatkozik. 
Az itt levő plébánia 1304 körül lett felállítva. Pázmány mint hvett plébániát említi, 
azaz olyanul, mely a főesperest hatósága alól ki volt véve s egyenesen az eszter
gomi érsekének alávetve.*)

65. Vsenozow capella =  H os^us^ó  Gömörmegyében. Mint régi plébániát em
líti Pázmány is. Ma Nagy-Csoltó fiókja a rozsnyói püspökség putnoki kerületében.

66. Val =  Vály. Ma Gömörmegyében Alsó- és Felso-Vály lélezik, mindkettő 
Uza-Panyit fiókja a rozsnyói püspökség nógrádi főesperestsége kis-honti kerületé
ben. Pázmánynál Vaal mint régi lelkészség ugyancsak szerepel.

67. Varacesa =  Barac^a Gömörmegyében. Pázmány is említi. Ma is plébánia 
a rozsnyói püspökség rima-szécsi kerületében.

Vasarati lásd Hucasen.
68. Vender (Nander) =· Nandrá^s Gömörmegyében. Ma Rákos fiókja a rozs

nyói püspökség murányi kerületében.
69. Ysyp =  Zsip Gömörmegyében. Pázmány is mint régi plébániát Iseep 

néven említi. Ma Baracza fiókja a rozsnyói püspökség rima-szécsi kerületében.
70. Zeriz, Scris =  Tri%s Gömörmegyében. Ma Ragály fiókja a rozsnyói püs

pökség putnoki alesperestségében.
Zoca lásd Zucha.

71. Zucha, Zoca =  S^nha, azaz a mai Alsó-S^uha Gömörmegyében. Pázmánynál 
Szuha alias Szent-György-Szuha néven mint régi plébánia kerül elő. A tizedjegy- 
zék szerint is egyháza Sz. György tiszteletére volt felavatva. Ma Ragály fiókja az 
imént említett kerületben.

9. A  torn a i főesp erestség  és  p lébániái.

E kis főesperestség zöme a kis Tornamegyére szorítkozott, csak éjszakkeleten 
terjedt annak határain túl is, a mennyiben Jászó még e főesperestség határain 
belül fekvőnek mutatkozik. Különben e főesperestség mint ilyen külön czím és 
rovat alatt a tizedjegyzékben nem szerepel, de plébániái vegyesen sorolvák fel 
egyéb főesperestségi helyekkel s csak utánuk vetőleg jegyeztetik meg, hogy e plé
bániák a tornai plébános alatt állanak.

E plébániák a következők:
Agnerset lásd Agrest.

i. Agrest (Agnerset), est sub plébánia de Terna. Megfelel Égerszög-nek Torna

*) Appendix I. Péterffynél: Cone. Sacra II, 268.
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megyében. Ma Perkupa fiókja, a rozsnyói püspökség tornai főesperestsége tornai 
kerületében.

2. Alma (Almas) =  Almás, azaz Torna-Almás Tornamegyében. Ma is plébánia 
a rozsnyói püspökség imént említett fő- és alesperesti kerületében.

3. Aso =  Jásgó-Újfalú Abaujmegyében. Ma is plébánia a kassai püspökség 
székesegyházi főesperestsége saczi kerületében.

4. Giugu (Gurgu) =  Görgő Tornamegyében. Ma is plébánia a rozsnyói püs
pökség tornai fő- és alesperesti kerületében.

Gurgu lásd Giugu.
5. Pretura (Precupa) =  Perkupa Tornamegyében. Ma is plébánia a rozsnyói 

püspökség imént említett kerületében.
6. Serno =  Zsarnó Tornamegyében. Ma Torna-Újfalu fiókja, a rozsnyói püs

pökség imént említett kerületében.
7. Sicliget — Sgögliget Tornamegyében. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség 

imént említett kerületében.
8. Terna =  Demo Tornamegyében. Ma Hárskút fiókja, a rozsnyói püspökség 

székesegyházi fő- és rozsnyói alesperesti kerületében.
9. Ternas (Torna) =  Torna a hasonnevű megyében. Ma is plébánia a rozs

nyói püspökség tornai fő- és tornai alesperestségében. Régi jelentőségét az bizo
nyítja, hogy papja Miklós 13 márkára vallotta be javadalma tizedét. Egyébként több 
plebáfiiának is kellett itt lennie, mert a tizedjegyzékben ugyanazon rovatban említve 
van még Stephanus de Torna alias dictus Dese és Sebastianus de Terna, kik 
azonkép a tornai plebánusnak, Miklósnak voltak alárendelve. Úgy látszik, a Miklós 
pap által bevallott 13 márka a főesperestségi jövedelem tizede volt.

10. A liptói főesperestség és plébániái.

E főesperestség külön cgímen csak egyszer említtetik a tizedlajstromban*) s 
mint hozzátartozó plébániák mindössze is csak három község soroltatik e lő : Szent- 
Mária, Szent-Kereszt és Szent-Iván, mely helységek tényleg Liptómegyében máig 
léteznek. Ezután a honti főesperestség czíme alatt ugyan, de mégis külön csoport
ban folytattatnak a liptómegyei plébániák, mi bizonyos összefüggést látszik mutatni 
a honti és liptói főesperestségek között, a mi igazolást nyer Pázmány jegyzéke 
által is, hol Liptómegye mint a honti főesperestséghez tartozó terület határozottan 
fel van említve. Olvassuk ugyanis itt: Archidiaconus Hontensis, sub quo est Lipto- 
viensis Comitatus, habet parochos /7 . Az egyénként felsorolt 57 plébánia részben 
Hont, illetőleg Kis-Hont, részben pedig Liptómegyében fekszik s ez a körülmény 
valószínűvé látszik tenni, hogy a XIV-ik században, a tizedjegyzékek idején is a 
honti főesperest visitálta a liptói plébániákat is. Nem valószínűtlen ezért, hogy a 
honti főesperestség czíme alatt a tizedjegyzékekben felsorolt plébániák között tény
leg némely liptómegyei plébániák is vannak, kimutatni azt azonban nem tudjuk.

*) A 189. lapon.
2) A 197— 198. lapon.
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Hogy ellenkezőleg azon helységek, melyek ma Honiban és Kis-Hontban a tized- 
jegyzékekben említett neveken többé elő nem fordulnak, Liptómegyében pedig 
nagyrészt feltalálhatok, egymással össze nem tévesztendők, illető helyen magából a 
tizedjegyzék tételeinek összevetéséből kimutattuk, miért is e helyeket mint honti 
főesperestségi plébániákat registráltuk.

Mint liptói főesperestségi plébániák a következők említvék a tizedlajsíromban:
1. de Albo Rivulo — Fehérpatak Liptómegyében. Ma Rózsahegy fiókja, a sze

pesi püspökség liptói főesperestsége alsó-liptói kerületében.
2. Carnasen (Cordesen).

Dubova lásd Duledi.
3. Duledi (Dubova) =  Paraszt-Dubova Árvamegyében. Ma is plébánia a sze

pesi püspökség árvái főesperestsége árvaváralyai kerületében.
4. Lips in Liptouia =  Német-Lipcse Liptómegyében. Mint plébánia már 

1243-ban létezett. Mint kivett régi plébániát említi Pázmány.*) Ma is önálló lelkész
ség a szepesi püspökség liptói főesperestsége közép-liptói kerületében.

5. Omnium Sanctorum =  Hibbe Liptómegyében. Mint régi plébániát említi 
Pázmány. Ma is plébánia a szepesi püspökség liptói főesperestsége felső-liptói kerü
letében. Ma is Mind szentek tiszteletére van felavatva.

6. Pribina — Pribilina Liptómegyében. Mint régi plébániát említi Pribel néven 
Pázmány jegyzéke. Ma Dovalló fiókja, a szepesi püspökség liptói főesperestsége 
felső-liptói kerületében.

7. Rosenberk =  Rózsahegy Liptómegyében. Mint régi plébániát említi Páz
mány. Léteztét már 1318-ra kimutathatni. Ma is plébánia a szepesi püspökség lip
tói főesperestsége alsó-liptói kerületében.

8. Beate Virginis de Litouia =  Sgent-Μάήα Liptómegyében. Mint régi lel
készséget említi Pázmány Boldogassgonyfalva néven. Az egyházmegyei névtár sze
rint 1200-ban lett felállítva. Ma is önálló lelkészség a szepesi püspökség liptói 
főesperestsége közép-liptói kerületében.

9. Sancti Andree =  S^ent-András Liptómegyében. Mint régi plébánia előkerül 
Pázmánynál. Ma is plébánia a szepesi püspökség liptói főesperestsége felső-liptói 
kerületében.

10. Sancte Crucis — Sgent-Keresgt (Sgtranyja-) Liptómegyében. Mint régi plé
bániát említi Pázmány. Már 1200-ban létezett. Ma is fenn van mint plébánia a sze
pesi püspökség liptói főesperestsége közép-liptói kerületében.

11. Sancti Johannis Baptiste =  Sgent-Ivdn Liptómegyében. Mint régi plébá
niát felsorolja Pázmány. Léteztét már 1327-re mutathatni ki. Ma is mint plébánia 
fenn van a szepesi püspökség liptói főesperestsége felső-liptói kerületében.

12. Sancti Martini de Liptouia — Sgent-Márton Liptómegyében. Említi Pázmány. 
Ma Likavka fiókja, a szepesi püspökség liptói főesperestsége alsó-liptói kerületében.

13. Sancti Petri de Liptouia =  Sgent-Péter Liptómegyében. Mint régi plébá
niát említi Pázmány. Ma Liptó-Sz.-Iván fiókja a szepesi püspökség liptói főespe
restsége alsó-liptói kerületében.

*) Appendix I. Péterffynél i. m. II, 268.
Magyarország egyházi földleírása. 7
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i i . A zólyom i főesperestség és plébániái.

E főesperestség plébániái össze-vissza szórtan kerülnek elő a tizedlajsíromban 
s Archidiaconatus de Solio czím alatt csak négy plébánia: Sermelh, Poslay, Sancti 
Demetrii és Sancti Martini de Thurchis (Curtihs) van csoportosítva.1) Maga a 
czím az eredeti lajstromban nincs meg, hanem csakis a minutában kerül elő. Foly
tatást nyer a sorozat a 217. 218. 220. 221. 226. 227. 232. 234. lapokon, hol az 
egyes plébániák más főesperestségek plébániai közé vegyítvék. Kétségtelen, hogy a 
sorozat fogyatékos, de a közölt helységek azért mégis elég útbaigazításul szolgál
hatnak a főesperestség egykori határainak meghatározására. Tót-Pelsőcz már a honti 
főesperestséghez tartaz\án, a régi zólyomi főesperestség a mai Zólyommegyénél 
nyilván kissé korlátoltabb volt dél felől. Egyébként többi határai jól megfelelhettek 
a mai politikai megye határainak.

A plébániák sorozata a következő :
1. Antiquo Solio =  O-Zólyom Zólvommegyében. Régi hely, mely ma is plé

bánia a beszterczebányai püspökség székesegyházi főesperestsége ó-zólyomi kerü
letében.

2. Babasac — Bdbas^ék Zólyommegyében. Régi privilégiumait, melyeknél 
fogva szabadon választhatá plebánusát, IV. Bélától kapta 1254-ben* 2) s azok utóbb 
a XIII., XIV., XV-ik századokban többször megerősíttettek. Mint kivett plébániát 
említi Pázmány is. A tizedjegyzék szerint est prepositura Sancti Thome, vagyis az 
esztergomi Sz.-Tamás prépostsághoz tartozott. Ma is plébánia a beszterczebányai 
püspökség székesegyházi főesperestsége korponai kerületében.

3. Bodoan (Rodoan) =  Radvány Zólyommegyében. Régi hely, melynek egy
háza már a XlII-ik században említtetik. így 1287-ben Ecclesia virginis gloriosa: 
in fine villae Rodona versus occidentem.3) 1309-ben pedig ecclesia matrix et paro- 
chialis.4 5) Mint régi plébániát felsorolja Pázmány is. Ma ugyancsak önálló lelkész
ség a beszterczebányai püspökség székesegyházi főesperestsége beszterczebányai 
kerületében.

Curtihs lásd Sancti Martini de Thurchis.
Dobruno lásd Drabimo.

4. Drabimo (Dobruno) =  Dobrona Zólyommegyében. E hely is IV. Bélától 
oly szabadalmakat nyert mint Bábaszék.s) Mint régi kivett plébániát említi Pázmány 
is. A tizedlajstrom szerint est in prepositura Sancti Thome, azaz Pázmány jegy
zéke értelmében kivett volt. Ma is plébánia a beszterczebányai püspökség székes- 
egyházi főesperestsége korponai kerületében.

5. Lipche =  Tót-Lipcse Zólyommegyében. Mint hely már a XIII-ik század 
közepén gyakran említtetik okiratilag.6) Szabadalmait 1330-ban kapta I. Károlyról,

r) 185. lapon.
2) Fejér: Cod, Dipl. IV. II, 229—231.
3) W enzel: Arpádkori új Ohntár XII, 453.
4) Fejér: Cod. Dipl. VIII. I, 351.
5) Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 229.
6) Fejér: Cod. Dipl IV. II, 61. 297. 466. IV. Ill, 273.
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melyek szerint szabadon választhaták a Sz.-Lélekröl czímzett plebánia-egyházuk 
lelkészét.1) Mint régi kivett plébániát felsorolja Pázmány is. Ma is önálló lelkészség 
a beszterczebányai püspökség székesegyházi főesperestsége libetbányai kerületében.

Mararo lásd Masoto.
6. Masoto (Mararo). Látszatra megfelel Masa-nak Zólyommegyében, mely 

Rhonecz fiókja a breznobányai kerületben. Tekintve azonban e hely eleső geo
gráfiái fekvését, alig hihető, hogy tényleg Masara vonatkozhatnék, annyival is 
kevésbbé, mivel jelentősebb plébániának kellett lennie, tartozván az a tizedjegyzék 
szerint a kivett plébániák közé, est prepositura Sancti Thome. De tizedfizetésének 
összege is, mely két márkáig ment fel, bizonyítja előkelőségét. Hozzájárul továbbá, 
hogy Pázmány jegyzékében sem a kivett, sem a ki nem vett régi plébániák soro
zatában Masa elő nem fordul s azért még inkább meggyőződünk arról, hogy a 
kétségtelenül roncsolt névben más helység rejlik. Pázmány jegyzékében a kivett 
plébániák között előfordul Növi Zolio alias Monosgló.* 2) Ez a Monoszló nyilván a 
Növi Zolio elferdítéséből alakult. A tizedjegyzék Masoto (Mararo) nevű plébániája 
pedig aligha más mint a Monoszló elferdítése. (Lásd alább.)

7. de Omnibus Sanctis de Solio =  Sgelec? Zólyommegyében. Minthogy e 
helység 1340-ben már Sgelcge néven fordul elő,3) bizonyos, hogy az Omnes Sancti 
csak egyházi czím, melyet ezen a beszterczebányai püspökség székesegyházi főespe
restsége libetbányai kerületében ma is plébániát képező helység egyháza jelenleg is 
visel. Pázmány ugyancsak mint régi plébániát sorolja elő.

8. Poslay =  Pojnik Zólyommegyében. Mint régi kivett plébániát említi Páz
mány. 1310-ben Tamás esztergomi érsek Keresztelő Sz. János kápolnájának in 
heremó Ponik kiváltságot engedélyezett, 1323-ban pedig ugyanazon érsek plebano 
de Ponik a tizedek negyedét adományozta. Ma is plébánia a beszterczebányai 
püspökség székesegyházi főesperestsége libetbányai kerületében.

Rodvan lásd Bodoan.
9. Sancte Crucis de Solio =  Nagy-Sgalatnya Zólyommegyében. Mint régi 

plébániát említi Pázmány. Régi leégett egyháza a Sz.-Kereszt tiszteletére volt fel
avatva. 1837-ben épült új egyháza ugyancsak kereszt alakjában van építve. Ma is 
plebánia-egyház a beszterczebányai püspökség székesegyházi főesperestsége ó-zólyomi 
kerületében.

10. Sancti Demetrii. Milyen helységet értsünk alatta, meg nem mondhatjuk.
11. Sancti Martini =  valószínűleg Csereny Zólyommegyében, mely Felső- 

Micsinye fiókja, a beszterczebányai püspökség székesegyházi főesperestsége besz
terczebányai kerületében. Pázmány mint régi plébániát említi s fiókegyháza ma is 
Sz. Márton tiszteletére van felavatva.

12. Sancti Martini de Thurchis (Curtihs). Hogy az előbbitől különböző, 
kitetszik magából a tized jegyzékből, a mennyiben az utóbbinak plebánusa Péter volt, 
ki tizedül 3 márkát; emennek plebánusa pedig Tamás, ki tizedül 1U márkát val-

J) Fejér: Cod. Dipl VIII. Ill, 416.
2) Appendix I. Péterffynél : Cone. Sacra II, 268.
3) Ipolyi : Schematismus historic, pag. 201.

T'
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lőtt be. A Thurchis (Curtihs) név valószínűleg a zólyommegyei Thernye eltorzí
tása, mely tótul Trnie. Pázmány mint régi plébániát említi s ma is az a beszter- 
czebányai püspökség ó-zólyomi kerületében. Régi egyháza S%. Márton püspök tisz
teletére van felavatva.

13. Sancti Michaelis =  Biícs Zólyommegyében. Ezt Pázmány is régi plébá
niául említi. Ma is plébánia a beszterczebányai püspökség ó-zólyomi kerületében.

14. Sancti Nicolai de Solio =  Hajnik Zólyommegyében.1) A hely mint villa 
custodum sylvarum regalium már 1250-ben említtetik,* 2 3) s ennek megfelel a hely
nek mai neve. Pázmány mint régi plébániát szerepelteti függelékében. Ma is plé
bánia a beszterczebányai püspökség székesegyházi főesperestsége beszterczebányai 
kerületében. Egyháza Sz. Miklós püspök tiszteletére van felavatva. Azt hagyomány 
szerint még II. Endre neje Beatrix alapította, s 1263-ban tényleg terra ecclesia: 
S. Nicolai néven fordul elő okmányilag.5)

15. Sancti Philippi et Jacobi. Sg.-Jakabfalva Zólyommegyében?
16. Sancti Stephani.
17. Sascac (Selsac). Ezen helynév alatt a mai zólyommegyei Ŝ ás% rejlik. 

E helységet hajdan Német-Pelsoc^-nek nevezték, németül Pleissen-nek. A Sassac — 
Selsac nyilván Pascac, a minutából kiigazítva Pelsac helyett áll, mely megfelel 
Pelsec-nek azaz Pelsdc^-wtk. Ezen Pelsőcz 1351-ben I. Lajos királytól szabadalma
kat kapott,4) melyeket utóbb 1419-ben Zsigmond király megerősített.5) Pázmány 
jegyzéke is mint kivett régi plébániát említi.6) A tizedjegyzék szerint est imme
diate subjectus Archiepiscopo, azaz a föesperest hatósága alól ki volt véve. Ma is 
önálló lelkészség a beszterczebányai püspökség székesegyházi főesperestsége korpo-* 
nai kerületében.7)

18. Sermelh. Olvasása Csermely volna, de ilyen hely nincs Zólyomban s 
annak múltban való létezettségét sem mutathatjuk ki.

19. Solio, plebanus de Solio, Jacobus plebanus de Solio, Benedictus de Solio 
plebanus, Petrus Nicolai de Novo Solio. Mind e helyek Besgtercgebányét-ra vonat
koznak, mely ma püspöki székhely s melynek több egyházi szabadalmait IV. Béla 
1255-ik évi okmánya,8) azonkívül pápai bullák hirdetik.9) (Lásd fenntebb Masoto alatt.)

20. Stroluca =  Osgtrolúka Zólyommegyében. Mint régi plébániát említi Páz
mány. Ma Baczur fiókja a beszterczebányai püspökség székesegyházi főesperestsége 
korponai kerületében.

Thurchis lásd Sancti Martini de Thurchis.

*) Térképünkön elnézésből elmaradt.
2) Fejér: Cod. Dipl. IV, II, 60.
3) Fejér: Cod. Dipl. IV, III, 143.
4) Fejér: Cod. Dipl. IX. II, 68.
5) Fejér: Cod. Dipl. X. VI, 211.
6) Péterffynél: Cone. Sacra II, 268.
7) Térképünkön pótlandó e hely Tót-Pelsőcz és Bábaszék közt.
8) Endlicher: Rer. Hung. Mon. Arp. pag. 489.
9) Ipolyi: Schemat. hist. pag. 107.
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III. FEJEZET.

A \ esztergomi érsekség alá tartozó külső prépostságok.

i. A szepesi prépostság és plébániái.

Vannak, kik e prépostság alapítását Sz. Istvánnak tulajdonítják,1) de ez állítás
nak nincs igazolható alapja. A szepesi terület ugyan már a honfoglalás szerzeménye 
volt, de nem volt semmi ok arra, hogy egy saját területű, kivételezett helyzetű 
ilyen prépostság már a XI. század elején keletkezzék. Az ok csak akkor következett 
be, midőn idegen népelemek kezdték a szepesi erdős, vadon tájakat állandóan tele
píteni, kik is királyaink által kedvezmények és szabadalmak mellett lettek e vidéken 
gyarmatosítva. Hogy Sz. István korában e prépostság nem keletkezett, azt eléggé 
hirdeti az a körülmény is, hogy a sz. király a szepesi terület tizedét az esztergomi 
érseknek engedte át,* 2) mi alig tehető fel róla, ha ő itt egy prépostságot alapított 
volna. A tizedet bizonyára ezen prépostság ellátására fordította volna.

Ép oly téves azok állítása, kik a prépostságot a lengyelek által mondják alapí
tódnak azon alkalomkor, hogy II. István király Boleszláv lengyel király leányát 
nőül véve, vele állítólag a Szepességet nászhozományul kapta.3) Az állítás maga 
merő anachronismus. II. István neje nem Judit a lengyel Boleszláv, hanem Etelka 
a steffingi tartomány gróf Henrik leánya volt. A Boguphal poseni püspök által 
emlegetett Spisg nem Zips-re azaz a Sgepesség-re, hanem a Halics és Przmisl közt 
feküdt Spisg nevű castellaniára magyarázandó.4 5)

A prépostság alapítására ok csakis az alnémet népelemnek a Szepességbe való 
beköltözése következtében állott elő. E népelemet a II. Géza király alatt beván
dorolt szászok képezték, kiknek egyik szabadalmát az egyházközigazgatási elkülön- 
zöttség tette. E szabadalom nyilván olyanul tekintendő, melyet királyi kegy bizto
síthatott s azért, ha ezt külön oklevéllel nem is mutathatjuk ki, ezen egyházi 
közigazgatás czentrumjáról, a prépostságról sem tehető fel, hogy az ne a királyi 
kegy hozzájárulásával létesült volna. A szebeni prépostság keletkezésének története 
elég útbaigazítást ad arra nézve, hogy a szepesi prépostságot is úgy keletkezett
nek gondoljuk, mint a hogyan a szebeni keletkezett, t. i. a sgdsgsdg önerejébőlJ) 
Az ekként keletkezett prépostságot aztán a királyi kegy megerősítette.

τ) V. ö. Kúppal: Magyarorsz. helyr. tört. II, 157 és Egyet. Magy. Encyclop. XIII, 113.
2) Kitetszik az Imre király okiratából, melylyel 1198-ban a szepességi dézsmát újból úgy 

adományozta az esztergomi érseknek, mint a hogy azt már a s%. királyok adományozták volt annak.
3) V. ö. Ruppal i. m. II, 157. Egyet. Magy. Encyclop. XIII, i n .
4) Kerékgyártó: A míveltségfejlődése I, 100.
5) E nézet IV. Béla király 1249. évi okiratának e szavaira alapítható : Comperimus quod 

prefata Ecclesia s. Martini, Prepositure in Scepus a Progenitoribus nostris et nobis careret dotalitiis. 
Fejér : Cod. Dipl. IV. II. 46. Ennek alapján véli újabban Balics is valószínűnek, hogy a szepesi 
szászok önerejükből emelték a prépostságot és káptalant. A róni. kath. egyház tört. Magyarországban 
II. II, 80.
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Különben legyen ez bármiként is, tény, hogy a prépostság II. Géza előtt 
nem keletkezett. De maga II. Géza sem alapította azt, sem közvetlen utódai
III. István, II. László, IV. István, III. Béla. Többen íróink közül ugyan ez utóbbi
nak tulajdonítják,1) de hogy ok nélkül, kitetszik abból, hogy az esztergomi érsek 
ellenkezése miatt még III. Béla utódja, Imre király sem volt képes azt első kísér
letre létesíteni. E király 1198-ban ugyan tervbe vette az alapítást, de minthogy ő 
e prépostságnak javadalmazására az addig az esztergomi érsek által élvezett szepesi 
tizedet szánta, az érsek ezen jövedelmének elvonása ellen tiltakozott.* 2)

Tervét a király csak később, az ellene pártot ütött Endre herczeg fogságba 
ejtése után 1202-ben valósíthatta. Ekkor, jámbor fogadalom által is ösztönöztetve, 
a szepesi tizedet a nevezett prépostságnak adományozta, az esztergomi érseket 
pedig a szepesi vám tizedrészével kárpótolta.3)

Az első okmányos emlékek tényleg csak a ΧΙΙΙ-ik század elejéről, nevezetesen 
1209-ből szólanak.4 5) Ekkor említtetik az első prépost, Gertrud királyné nevelője s 
II. Endre király ügyvivője, tanácsosa, követe: Adolf.y)

Kezdetben a prépostsággal együtt négy kanonoki szék is lett alapítva. Ezek 
birtokosai a prépostsági egyház jövedelmének felét élvezték. Későbben, nevezetesen 
1282-ben, a kanonokok számát tízre szaporította Lukács prépost, fentartásukra azon 
tizedet rendelve, melyet addig saját földeiken a prépostok követeltek és szedtek 
volt.6 7) A XIII. század végén már 16 kanonokja volt a káptalannak, mely szám 
azonban idők folytán hatra apadt le. Ma a szepesi káptalan tízzel dicsekszik.

A káptalanról méltán tehetni fel, hogy már alapítása idejétől bizonyos jogok 
élvezetében volt. Úgy látszik, még II. Endre idejétől fogva gyakorolta a prépost
választási jogot s gyakorolta azt ezentúl is mindaddig, mígnem attól Zsigmond 
király a káptalant meg nem fosztotta. Az őt követő királyok is Zsigmond eljárá
sához tartották volt magukat. Mindaddig, míg a szóban levő jog a káptalan kezé
ben volt, a választott prépostot mindig az esztergomi érsek erősítette m eg/)

A káptalana által választott s az esztergomi érsek által megerősített prépost

τ) így Fessler: Die Geschichten der Ungern u. ihrer Landsassen. Leipzig 1815. II, 282. Név- 
szerint 1189-re teszi alapítását. III. Béla korában mondja keletkezettnek Rupp i. m. II, 158 és 
Balics is i. m. II. II, 80. Egyébként Lányi-Knauz is említi, hogy III. Bélának tulajdonítják erede
tét. Magyar egy h áttört éneim e II, 373.

2) Dr. Pirhalla Márton : A szepesi prépostság vázlatos története ag alapítástól egészen a vallási 
forradalomig. (Szepesi emlékkönyv 1888.) 392. 1.

3) Wagner: Analecta Scepusii I, 25.
4) Lásd Jerney : A magyarországi káptalanok és konventek, mint hielmes és hiteles helyek története. 

(Magyar Tört. Tár II, 71.)
5) Fejér: Cod. Dipl. III. I, 76.
6) W agner: Analecta terrae Scepus. I, 302. Fejér: Cod. Dipl. V. III. 134.
7) A mit az Egyet. Magyar Encyclopedia XIII, i n .  erre vonatkozólag mond, hogy t. i. 

«a prépostot a XV. század középéig közvetlenül a király nevezte ki, utóbb a káptalan választotta, 
az esztergomi érsek pedig megerősítette» ily értelemben el nem fogadható, mert midőn 1302-ben 
Miklós ostiai és veletrei püspök s pápai legatus elnöklete alatt Pozsonyban bizottság ült össze, 
hogy ezen kérdés felett Ítéletet mondjon, mindnyájan egyezőleg és egyhangúlag — mint az okmány 
mondja — oda nyilatkoztak, hogy sem a választás, sem a bemutatás nem tartozott soha a király 
jogaihoz, hanem az első a szepesi káptalant illette, a megerősítést pedig az esztergomi érsek 
szokta volt gyakorolni. (A szepesi kpl. ltban levő okmány alapján Pirhalla i. m. 394. 1.)
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tekintélye nem volt éppen csekély. Inkább is vetekedett az bármely megyés püspök 
tekintélyével, mert ö az egy papszentelésen kívül minden más püspöki jogot sza
badon gyakorolhatott prépostsági területén. A XV. században külön a püspöki 
mitra és pásztorbot hordási jogát is megkapták a prépostok a római curiától. Sőt 
voltak már előbb is egyes prépostok, kik a püspöki méltóságot bírták, nem mintha 
a prépostság ideiglen püspöki egyházmegyévé lett volna, hanem mivel egyes pré
postok a püspöki czímet és méltóságot ad personam megszerezték volt.

A prépostságot megyei püspökséggé emelni, kimutathatólag úgy a XIII. mint 
a XlV-ik században lett megkisérve. Ugyanis III. Endre király, a szepesi prépost
ság kegyes pártfogója, Farkasfalvi Jakab prépostot (1284— 1301) püspöki méltóságra 
emelve, a szepesi Szent-Márton-prépostságot is püspöki dioecesissé tenni szándéko
zott, ám ebbeli buzgó s nemes igyekezete az esztergomi érsek közbeszóló a s 
ellenkezése miatt eredményre nem vezethetett. Később az Anjouk legdicsőbbike
I. Lajos hasonló buzgóságot fejtett ki ez ügyben, mert midőn János prépostot nápolyi 
Endre meggyilkoltatása után a Johanna elleni poros ügyben VI. Kelemen pápához 
Avignonba küldötte, általa itt a szepesi prépostságnak püspökségi rangra való fel- 
emeltetését szorgalmazta.1) Ennek következtében a pápa 1348-ban ápril 16-ikán 
ezen ügy megvitatására tényleg egy a pécsi püspökből, a szentbenedeki és vise
grádi apátokból álló vizsgáló bizottságot küldött ki,* 2) de minthogy az esztergomi 
érsek ezúttal is a szándékolt terv ellen nyilatkozott, az most sem valósulhatott. 
Csak jóval későbben, a XVIII. században, Mária Teréz uralkodása idején 1776-ban 
valósult az VI. Pius pápa beleegyezésével.

Ma a szepesi püspökség területét Szepes, Liptó és Árva megyék alkotják. 
A hajdani prépostság területe nem volt ekkora. Árva a nyitrai, Liptó az eszter
gomi egyházmegyék területéhez tartozott, de azért voltak mégis oly idők a pré
postság történetében, midőn területe a mai Szepesmegye határain túl is terjedt, 
névszerint a sárosmegyei tárczafői és az abauj-tornamegyei tornai főesperesti kerüle
tekre, úgy hogy időközönként a prépostság területe a Dunajecztől le a Cserhátig 
terjedt. A szepesiek által telepített tornai főesperestséget elszakította ugyan 1273-ban
IV. László király és közvetlenül az esztergomi érseknek rendelte alá, de ezen 
rendelkezése nem maradhatott sokáig érvényben, mert kevéssel reá s egészen a 
XVI. századig, sőt ekkor is szepesi kanonokot találunk ott főesperestül.3)

Muthmer prépostról tudjuk, hogy ő 1245-ben a pápai követ segélyével a 
tarczafői esperestségre nézve a cathedraticum vagyis a székpénz kérdését hozta 
rendbe.4) 1311-ben pedig Pál prépost a tizedet átengedve a tarczafői esperestségnek, 
papjait csakis a székpénz fizetésére kötelezte.5) 1329-ben a sárosi terület vagyis 
a szóban levő tarczafői esperestséget Miklós egri püspök szakította el a szepesi 
prépostságtól, mire I. Lajos király 1348-ban, midőn a szepesi prépostságot püspök
séggé emelni igyekezett, ehhez az elvesztett tarczafői területért Liptómegyét csatolta.

x) Wagner i. m. I, 319.
2) Fejér : Cod. Dip]. IX. I, 570.
3) Bárdosy : Supplement, ad Analecta Seep. I, 203.
4) Wagner i. m. I, 108. II, 283.
5) Wagner i. m. I, 310.
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Különben az a per, mely Tarczafő miatt a szepesi prépost, illetőleg az eszter
gomi érsek és az egri püspök között kitört, hosszant húzódott. A XIII. század 
közepe táján kezdődött s a XIV. század középéig húzódott. 1336-ban Csanádi 
esztergomi érsek elállva keresésétől, a tarczafői főesperestség az egri megyébe 
kebeleztetett s újból szerveztetek.1) Hogy nem volt ez az ügy végleges elintézése, 
az abból kitetsző, hogy 1345-ben meg János prépost jutott győzelemhez, ki tekin
tettel arra, hogy a hosszú per költségeinek viselésében vele a káptalan osztoz
kodott, annak elismerésből és hálából a megnyert főesperestség dézsmájának és 
székpénzének harmadrészét átengedte.* 2)

A XIV. században, midőn a pápai tizedlajstromok keltek, a főesperestség 
tényleg nem a szepesi praspositurahoz tartozott, hanem az egri püspökhöz. A tized- 
jegyzékek alapján Árvamegye területét e korban a nyitrai, Liptó és Torna megyéket 
az esztergomi egyházmegyéhez kell számítanunk, a tarczafői főesperestséget pedig 
sárost avagy somost főesperestség nevén az egri egyházmegyéhez, úgy hogy a sze
pesi pnepositurát ekkor csakis a szepesi megye területe képezte.

A tizedjegyzékben egyébiránt a szepesi prépostság és plébániái külön rovat és 
czím alatt nem szerepelnek. Egyik helyt3) ezt olvassuk: Item dominus prepositus 
Siptiensis solvit primo Gibleti (Gibocti) pro se XVIII. marcas et Ilii. grossos, mar- 
cam computando ad LXVIII. grossos. Item solvit dominus Giboti pro capitulo, 
magistro Guidane de Drauc et fratribus de Lapide et de Danacis ordinis Catursien- 
sium et plebanis suis omnibus de Sips et pertinentibus ad eum XLV. marcas, com
putando ad modum predictum; (nulla beneficia predicta sunt extimata et Crucifero 
de Lendec). Másik helyt4) ezt: (Item solvit dominus prepositus Sepciensis) pro se 
XX. marcas minus Ilii. grossis. Item solvit (dominus Sibot pro capitulo Sipsiensi, 
et) nomine magistri Guidonis de (Dravci, et fratrum de Lapide, de Don)ays 
ordinis Catursiensis ac ple(banorum ad Sepciensen ecclesiam) pertinentium
LV. marcas, computando marcam (ad XLVIII. grossos, ut prius.)

Ezekhez hozzájárul még három más tétel, úgy hogy a tizedjegyzékben csakis 
a következő plébániákat, illetőleg monostoros helyeket találjuk megnevezve :

1. Crompa, Compach, Crumphata (Crumpachan) =  Krontpach Szepesmegyé- 
ben. Mint plébánia már 1278-ban ismeretes. Pázmány is mint régit említi. Ma is 
plébánia a szepesi püspökség székesegyházi főesperestsége nedeczi kerületében.

Crumphata (Crumpachan) lásd Crompa.
2. de Danacis, Donays =  Dunajecχ. Hajdan vár a Dunajecz folyó jobb part

ján Nedecztől éjszakra. Ettől nyugotra találjuk Dunajec^-Krempach helységet.
3. Drauc, Dravci =  Dravec% Szepesmegyében. Régi helység, mely már 

1263-ban okiratilag említtetik. Ma Csötörtökhely fiókja a szepesi püspökség székes- 
egyházi főesperestsége lőcsei kerületében.

Dravci lásd Drauc.

Ü L az erre vonatkozó okmányt Battyánnál: Leges eccl Regni Hung. Ill, 173.
2) Okirat a szepesi kpt ltban, 10. láda, 2. csomag, 21. sz.
3) 226. 1.
4) 231. 1.
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4. Gencil, Getul villa =  Jekelfalu Szepesmegyében. Már 1284-ben említtetik okira
tilag. Ma is plébánia a rozsnyói püspökség tornai főesperestsége szepesi kerületében.

Getul villa lásd Gencil.
5. Guilbec (Guillneti) — Gölnic^bánya Szepesmegyében. Mint város már 

1264-ben említtetik. Mint plébánia is igen régi. Ma is plébánia a rozsnyói püs
pökség imént említett fő- és alesperesti kerületében.

6. de Lapide — Létánfalu Szepesmegyében. E helység mellett emelkedik a 
Lethon és Lethonkő nevű halom, melytől a helység is nevét kapta. Ezen halomra 
menekült a tatárvész idején a vidék megrémült népe, miért is az Lapis refugii — 
Menedékszirt néven is szerepel történeti emlékeinkben. Később IV. László király 
engedélyével 1280-ban e helyt templom épült, 1299-ben pedig Jordán szepesi gróf 
a Menedékszirtet a karthausiaknak ajándékozta, kik is itt 1305-ben Keresztelő Sz. 
János tiszteletére monostort kezdtek építeni, melyben aztán annak 1543-ban rablók 
által történt feldulatásáig laktak. Létánfalu ma plébánia a szepesi püspökség szé
kesegyházi főesperestsége schavniki kerületében.

7. Lendec =  Landek Szepesmegyében. Itt hajdan a jeruzsálemi szentsír kano
nokrendjének Sz. Miklósrólj czímzett prépostsága létezett, melyet II. Endre király 
1212-ben ugyan a sárosmegyei Komlós helységben alapított, de mely birtokcsere 
következtében I. Károly király beleegyezésével 1313-ban Landekre lett áthelyezve, 
hol is fennállott volt annak a lengyelországi miechovi prépostságba való bekebe- 
leztetése idejéig a XVI. század közepe tájáig. Ma Landek plébánia a szepesi püs
pökség késmárki kerületében. Egyháza most is Sz. Miklós hitvalló püspök tisztele
tére van felavatva.

8. Sips, Abbas de Sips ordinis Sistriciensis — Savnik. E helyt Kisasszony tisz
teletére felavatott cistercita-rendü apátság létezett, melyet II. Endre vagy fia Kál
mán herczeg alapított a ΧΙΙΙ-ik század első tizedében. Fennállott az a mohácsi 
vész idejéig, midőn az kipusztulván birtokai majd egyházi majd világi kezekre 
kerültek, mígnem végre 1776-ban az újon alapított szepesi püspökség javadalma
zására fordíttattak. Ma itt a szepesi püspöknek várkastélya van s egyszersmind plé
bánia is a nevezett püspökség schavniki kerületében.

9. de Waradino =  Várallya, azaz S^epes-Várallya, a 16 szepesi város egyike. 
Igen régi plébánia. Ma is plébánia a szepesi püspökség székesegyházi főesperestségében.

2. A szebeni prépostság s plébániái.

A Boldogságos Szűzről elnevezett szebeni prépostságot az erdélyi pusztaságon 
állandóan letelepedett szászok alapították a maguk számára, illetőleg azon községek 
számára, melyek kivételezett egyházakat képeztek. Az erdélyi pusztaságnak betele
pítése II. Géza alatt történt, de maga a prépostság valamivel későbben, III. Béla 
király idején, mindenesetre 1189 előtt*) létesült.

II. Géza flamandjai még beérték volt a községi szabadalmakkal, de nyil

*) Ez kétségtelen Sz. Apostoli Gergely bibornok és pápai legatus 1189. évi okleveléből, 
melyben a prépostságról mint már fennállóról beszél. Fejérnél: Cod. Dipl. II, 250—251.

Magyarország egyházi földleírása. 8
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ván csakhamar azon tapasztalatokat is tették, hogy e szabadalmak a megyei püs
pök jogigényeivel szemben állandóan veszélyeztetvék. Ez bírhatta őket arra, hogy 
az egyházi közigazgatás sikeresebb és biztosabb kezelésére a községi szabadalmak 
által kivételezett, azaz papválasztási és tizedszedési joggal bíró egyes parochiákat egy 
közös közigazgatási közeg, egy prépost alatt egyesítsék.

Ez az egyesítés a már említett III. Béla idején történt. O maga tehát nem 
volt e prepostság alapítója,1) hanem annak megerősítöje, a mint az világosan kitet
szik III. Coelestin pápának egy 1191. évi okleveléből, melyből megtudjuk, hogy 
az általa hazánkba küldött pápai követ, Gergely bibornok e prépostságot jogaiban 
megerősítette úgy, a mint ági mar előbb III. Béla király is megerősítette volt.* 2)

Tekintve a területet, melyen Erdélyben a szászság letelepedett, a jogviszá-. 
lyok elmaradhatatlanok voltak. Az egyházi joghatóságra vonatkozó viszálykodások, 
a compententia feletti vitatkozások, a joggyakorlat után való versenygések tényleg 
csakhamar be is következtek.

Ugyanis a szászok által elfoglalt terület részben az erdélyi, részben a milkói 
püspökséghez tartozott. A milkói püspökségről, melynek 1096-ban találtunk első 
nyomára, biztosan tudjuk, hogy határai Erdély délkeleti és déli részeire is kiter
jedtek. Lőrincz milkói püspök 1096-ban (vagy talán 1396-ban3) felhívást intéz a 
kézdi, orbai s sepsii székely papokhoz, hogy a milkói lerombolt székesegyház 
helyreállítására a néptől adományt gyűjtsenek és a lófőket és gyalogosokat a szent 
föld felszabadítására buzdítsák.4) Ez tehát azt bizonyítja, hogy a székelység területe 
az ő hatósága alá tartozott. Midőn utóbb 1226-ban Róbert esztergomi érsek a 
kunokat megtérítette,5) a milkói püspök hatóságát a kunokra is kiterjeszté s ezen 
intézkedését a pápa 1234-ben megerősítette.6)

A kunok nagyrészt a székelység nyugoti szomszédságában voltak letelepítve. 
Hogy számuk nagy s az általuk elfoglalt terület jelentékeny volt, eléggé bizonyítja 
az a körülmény, hogy innentől a milkói püspökség hm  püspökségnek is nevezte
tett. 1232-ben Theodorik Cumanensis episcopus néven említtetik.7) Ö tőle telhető-

*) A mint tényleg több írónk III. Bélát nevezi a prépostság alapítójának. így Fessler: Die 
Geschichten d. Ung. I, 232. Szilágyi: Erdély orsgág története I, 30. Lányi-Knauz: Magyar egyházfőit. 
I, 373. Ezekkel szemben helyesen a szászok alapítványának mondja Cherrier : A magyar egyház tört. 
97. 1. Balies : A r. k. egyház tört. Magyarországban II. II, 77, és az egyházmegyei Schematismus.

2) Cum autem ecclesia Theutonicorum Vltrasiluanorum in preposituram sit liberam insti
tuta, et eisdem, quibus (et alie) prepositure exempte, libertatis (insignibus redimita, et eam) 
autentico scripto karissimus in xpo. filius noster B. illustris Rex Vngarie studuit communire, quam etiam 
dilectus filius noster Gregorius, sancte Marie in porticu diaconus Cardinalis, tunc apostolice sedis 
legatus, privilegii sui munimine roborauit et apostolica postmodum auctoritate confirmauit, ean
dem institutionem ratam habentes, precepimus nostri Registrj serie continerj. Knauznál : Mon. 
Eccl. Strig. I, 141. Ugyanő Magyar Sion II, 124. Utána Wenzel : Arp. új Ohnt. VI, 182. Azonkívül 
lásd Fejérnél : Cod. Dipl. II, 276. Wagnernél : Analecta Scepusii III, 3. Pravnál : Specimen Hierar
chiáé II, 209. Töröknél: Magyar orsz- Prímásai II. r. 11. 1.

3) V. ö. Szabó Károlylyal : Székely Okltár I, 2.
4) Benkő : Milkovia I, 55— 57. Katona: Hist. Crit. V, 530. Fejér: Cod. Dipl. II, 16. Szabó: 

Székely Okltár I, 1.
s) Fejér : Cod. Dipl. III. II, 109.
6) Theiner : Monum. historica I, 128.
7) Fejér: Cod. Dipl. III. II, 321. Theiner: Mon. hist. I, 107.
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leg igyekszik 1228-ban a székely esperesteknek a névcsere miatt támadt érzékeny
ségét lecsendesíteni.1)

De Erdélynek még odább eső déli határterülete is a milkói püspökségen 
belül esett. A szebeni és a brassói esperestségek nem az erdélyi, de a milkói 
dioecesisben feküdtek.* 2) II. Gyula pápának Bakacs Tamás esztergomi érsekhez inté
zett 1512. évi oklevelében világosan mondja, quod in diocesi Milkoviensi Cybi- 
niensis et Brassóviensis ecclesiarum decanatus existunt.3)

Másfelől a bevándorolt szászok telepei Erdélynek oly vidékein sem hiányzot
tak, melyek a milkói püspökség határain túl, tehát az erdélyi püspök dioecesisében 
feküdtek. Míg a Géza által behívott flamandok azon székekre szorítkoztak, melyek 
utóbb Szeben, Új egyház, Nagy-Sink nevet viseltek, addig egyéb későbbi telepek e 
székek területén kívül helyezkedtek el.

Ennélfogva nem lehet meglepő, hogy az egyházi közigazgatás miatt viszályok 
törtek ki. Egyrészt a szászság szigetcsoportjai egymással nemzetségiig egyesülni 
akarván azt leginkább a közös és egységes egyházi közigazgatás kapcsán vélték 
elérhetni. Nemcsak a II. Géza által beszólított, de a későbben is bejött szászok 
mind a szebeni prépost alá kívánkoztak, mert belátták, hogy ebben nemzeti egye- 
sülhetésöknek kovásza rejlik.4) De magának a szebeni prépostnak sem lehetett elle
nére, ha hatósága minél tágabb határokat nyer. Csakhogy e törekvés érzékenyen 
sértette az erdélyi püspök jogos érdekeit, ki a maga egyházi fenhatóságát a kétség
telenül alája tartozó területen fenntartani igyekezett. Már 1189-ben tiltakozik az 
ellen, hogy az Erdélyben lakó összes szászok az ő egyházi joghatósága alól kivé
tessenek és a szebeni prépostnak alárendeltessenek. A pápa Gergely bibornokra 
bízta az ügy megvizsgálását, ez pedig azt eldöntés végett Béla királynak terjesztette 
elő, mint ki leginkább tudhatta, hogy micsoda értelemben erősítette volt meg 
annak idején az újonn alapított szebeni prépostságot.s)

A király Veszprémben országos tanácsban az erdélyi püspök javára döntött vagyis 
az ügyet úgy magyarázta, hogy Erdélyben nem az összes szászok, hanem csakis a
II. Géza alatt bevándorolt s egyházközigazgatási előjogokat nyert szászok rendelvék

T) Benkő : Milkovia I, 116. Fejér: Cod. Dip]. III. II, 151. Bárdossy: Supplem. ad Analecta 
Scepusii 416. Teutsch és Firnhaber : Urkundenbuch zur Gesch. Siebenbürg. I, 45. Szabó: Székely 
Okltúxr I, 6.

2) Ez okból nem is mondja helyesen egyik egyházi történetírónk, hogy «a prépostság jog
hatósága alá függetlenül az erdélyi püspöktől mindazon szászok tartoztak, kik az úgynevezett 
pusztaságot lakták.» Balics i. m. II. II, 77.

3) Theiner : Monton, historica II, 586.
4) Szilágyi: Erdély orsz. tört. I, 31.
s) quaestio esset orta — írja az apostoli legatus — inter Venerabilem fratrem nostrum 

A. (azaz Adrian) Vltrasyluanum Episcocum ; et dilectum amicum nostrum P. Praepositum Cibi- 
niensem, pro eo, quod . . . Praepositus diceret generaliter omnes Flandrenses Ecclesiae suae fuisse 
suppositos, et contra Episcopus responderet, Dominum regem et nos intellexisse, de illis dunta- 
xat, qui tunc erant in illo solo deserto, quod gloriosae memoriae G. Rex Flandrensibus concessit ; 
et de illis, qui in eodem tantum modo deserto erant habitantes ; et eo processum esset, quod 
quaestio eadem ad Dominum Papam fuisset delata, et inde ad nos remissa, vtpote ad eum cui 
interpretatio praefati Verbi Domini regis, mente et voluntate explorata, deberet esse certissima. 
Fejérnél: Cod. Dipl. II, 250—251. és 334.

8*
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a szebeni prépost joghatóságának alá. A többiek maradnak a megyei püspök alatt.1) 
S ezen Ítéletét III. Incze pápa is megerősítette 1198-ban.* 2)

Eléggé kitetszik tehát ezekből, hogy az erdélyi püspök tiltakozása nem átalán 
a szebeni prépostság mint egyházközigazgatási intézmény ellen irányult. Ez ellen 
jogosan nem is tiltakozhatott, mert e prépostság nem az ő, hanem a milkói püs
pök dioecesisében feküdt. Tiltakozása csakis azon szász plébániákra szorítkozott, 
melyek nem a milkói, hanem az erdélyi egyházmegyében feküdtek s eredetileg a 
II. Géza alatt alakult gyarmattelepekhez nem tartoztak.’Ez az oka annak is, hogy 
1213-ban Vilmos erdélyi püspök a német lovagrend által bírt Barczaságra költö
zendő magyarok vagy székelyek dézsmáját a maga részére fenntartotta.3) S ez az 
oka, hogy 1235-ben az erdélyi püspök a barczaföldi papokkal ugyancsak perbe 
keveredett.4 5)

Mikor a milkói püspökség ideiglen elpusztult, Erdélyben az egyházi competentia 
ügye újból felmerült. Ez névszerint a tatárjárás idején történt. Vagy 40 éven át 
a püspökség tettleg nem létezetts) s aztán alig hogy újból feléledt, ha ugyan 
feléledt, a tatárok 1282-ben újból elpusztíták, s bizonyos, hogy 1345 előtt újra fel 
sem éledt.6)

Természetes, hogy az erdélyi püspök a milkói püspökség ezen ideiglenes 
beszünéseikor a maga igényeit azon területre, mely a saját dioecesisébe esett, 
érvényesíteni törekedett. Most sem II. Géza telepeit bolygatta, hanem az e telepe
ken kívül fekvő plébániákat. A perpatvar napirenden volt, mígnem azt I. Lajos 
király 1344-ben elintézte. Nem hiszszük azonban, hogy ebből némely írónk 
helyesen következtethette, miszerint 1344-ben az erdélyi püspök joghatóságot gya
korolt volna a feloszlott milkói püspökséghez tartozott székelyek és sgásgok felett.7)

A szászok azon része, mely eredetileg a II. Géza flamandjai által alapított 
szebeni prépostság alá tartozott, a milkói dioecesis megszűnése után sem jöhetett az 
erdélyi püspök joghatósága alá, mert az eleitől fogva ki volt az alól vonva. Itt a 
joghatóságot a római curia magának kívánta ugyan fentartani, valósággal azonban 
mégis nem az, hanem az esztergomi érsek gyakorolta.8) A szebeni prépost plebáno-

x) rex ad interrogationem nostram — folytatja a legatus — hanc interpretationem Ves- 
primii in praesentia magnatum suorum promulgauit : quod non fuit eius intentionis tempore 
constitutionis Praepositurae, nec postea, quod alii Flandrenses Praeposito essent subditi, nisi qui 
tunc tantummodo habitabant in deserto, quod Sanctae recordationis G. Pater suus Flandrensibus 
concesserat, et in eodem futuris temporibus essent habitaturi. S ilyen értelemben nyilatkozik a 
legatus a maga részéről is. U. ο. II, 251 és 335.

2) Fejérnél: Cod. Dipt. II, 333— 335. Katonánál: Hist. Crit. IV, 533.
3) Pray: Specimen Hierarchiáé II, 253. Szeredai : Series Episcop. Trans. 6. Katona: Hist. Crit. 

V, 171. Bethlen: Gesch. d. deutschen Ordens 77. Fejér: Cod. Dipl; III, I. 145. Schuller: Archiv 
I, 220. Teutsch és Firnhaber: Urkundenbuch %ur Gesch. Siebenb. I, 11. Szabó: Székely O kitár I, 3—4.

4) T heiner: Mon. hist. I, 138.
5) Fejér : Cod. Dipl. VI. II, 403.
6) Katona: Hist. Crit. VI, 866. Knauz : A milkói püspökség. Magy. Sion V, 405. s ugyanő: 

M. Egyh. tört. I, 348.
7) Benkő: Milkovia 121.
8) E fenhatóságot a curia ismételten magának akarta fenntartani. III. Incze pápa 1202-ben 

okt. 8-án egy a magyarországi érsekekhez és püspökökhöz intézett bullájában kijelenté, hogy a
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saival ennek s nem az erdélyi püspöknek volt alárendelve. Ezért tiltakozott az esz
tergomi érsek azon II. Endre korában 1211-ben felvillant eszme és törekvés 
ellen, hogy a szebeni prépostság püspökséggé tétessék.1) Ezért visitálta a szebeni 
és brassói esperestségeket 1446-ban Örmény Tamás esztergom-sz.-györgyi prépost2) 
s ezért írta V. Miklós pápa Széchi Dénes prímáshoz 1453-ban, hogy ő némely 
erdélyi helyeket a maga jurisdictiója alatt tart, a mint azokat már eldődei is tar
tották volt.3)

Nem róhatni fel az esztergomi érseknek, hogy a milkói püspökség meg
szűnte után annak azon jogait is megszerezni törekedett, melyeket előbb míg a 
nevezett püspökség fennállott, az esztergomi érsekség tettleg nem bírt. XI. Ger
gely pápa egy 1371. évi oklevelében nyíltan mondja is, hogy az esztergomi érsek 
a milkói püspök némely jogait és javait kézrekerítette s felszólítja őt, hogy e jogo
kat és javakat az újból feléledt milkói főpásztornak, névszerint Miklós püspöknek 
engedje át.4)

A milkói püspökségnek mindennemű feléledése azonban csak szinleges volt. 
Czímben igen, de tettben az nem létezett többé. A török invasio 1441-ben vég
kép véget vetett annak s azok, kik ezen idő után még milkói püspököknek nevez
tetnek, tettleg csakis czímzetes püspökökül tekintendők.5) Végre 1512-ben II. Gyula 
pápa Bakacs Tamás prímás kérésére a milkói egyházmegyét az esztergomi érsek-

prépostságok valamint világiakban a király, úgy szellemiekben közvetlenül az ő hatósága alá tar
toznak, tehát a főpapok hatalma alól ki vannak véve. Erre Jób akkori esztergomi érsek szemé
lyesen Rómába utazott s ott sikerrel óvást tett a maga előjogai érdekében. A pápa 1203 ápr. 
7-ikén visszavonta az előbbi bulla szavait. «Nem akarjuk — mondá — hogy azon levél alkalmá
val, melyet az egész Magyarországban az esztergomi egyház alá vetett királyi prépostságok ügyé
ben először adtunk ki, neked vagy utódaidnak valamely sérelme származzék.» De ennek daczára
1211- ben III. Incze úgy ír, mintha a fenhatóság hovátartozása kétes volna. Ez évi febr, 12-ikén 
II. Endre királyhoz intézett s az ez által felállítani óhajtott szebeni püspökség ügyét tárgyazó 
bullájában azt írja : Super episcopatu quoque de nouo creando apud Cibiniensem ecclesiam in vltra- 
siluana dioecesi, qui metropoli Colocensi subdatur (Erdély t. i. a kalocsai egyházi tartományba 
esvén), petitionem regiam nequiuimus exaudire ; quoniam sine apostolicae sedi, sicut tu ipse firmi
ter protestaris, sine Strigoniensi metropoli, sicut procuratores ipsius fortiter asserebant, Cibiniensis prae
positura sit in spiritualibus immediate subiecta ; id absque dubio in alter utrius praeiudicium 
redundaret. (Baluz : Epist. Innocent. III. Tom. II, 583. Koller: Hist. Eppat. Quinqu. I, 335. Katona: 
Hist. Grit. V, 136. Fejér: Cod. Dipl. III. I, 129. Knauz : Mon. Eccl. Strig. I, 200.) Egy évvel rá
1212- ben a kalocsai érsekhez intézett levelében már ismét ezeket mondja: quia praepositura 
eadem (t. i. a szebeni) ad nos in spiritualibus, nullo pertinet mediante, az arra Magyarország 
királya által kinevezett R. mester hozzá, III. Inczéhez fordult kérve, vt sibi earn in his, quae ad 
nos pertinent, conferremus. Non autem, quod per dictum regem factum canonice fuerat, appro
bantes, per apostolica vobis scripta mandamus, quatinus dictum R. id eadem praepositura insti
tuere auctoritate apostolica procuretis. Fejérnél: Cod. Dipl. Ill, I, 114. Katonánál: Hist. Crit.
V, 135·

x) V. Ö. Fejér: Cod, Dipl. III. I, 129. Katona: Hist. Crit. V, 136. Koller: Hist. Eppat. 
Quinqueeccl. I, 335. Baluz: Epist. Innocent. III. II. 583. Knauz: Mon. I, 200.

2) Memoria Basilicae Strig. 130.
3) Theiner: Monum. hist, II, 268.
4) Theiner: Monum. hist. II, no .
5) Knauz: A milkói püspökség. Magyar Sion V, 407. Lányi egyh áttört. I, 253.
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ségbe kebelezte.*) A szebeni és brassói esperestségek bekeblezése tulajdonkép csak 
a régi függés felelevenítése, megerősítése volt.

E tényeknek megfelelőleg látjuk a pápai tizedlajstromokban is a szebeni pré- 
postságot az esztergomi egyházmegyéhez tartozóul. A felsorolt plébániák mutatják, 
hogy e prépostság határai jóformán a Közép-Olt forrásvidékére vagyis a mai 
fogarasi főesperestség s illetőleg a szebeni esperestség, azaz Szeben, Fogaras és 
Nagy-Küküllő megyéknek ha nem is egész, de mégis jelentékeny területeire ter
jedtek ki.

A tizedjegyzékben említett plébániák ugyanis a következők :
1. de Alto Campo =  Főföld Szebenmegyében. Ma Alsó-Porumbák fiókja az 

erdélyi püspökség fogarasi főesperestsége szebeni kerületében.
2. Bocholz =  Boholcz Nagy-Küküllőmegyében, ma Nagy-Sink fiókja.
3. Borbarch. E név valószínűleg a német Rohrbach-ra vagyis a magyar Nád- 

patak-ΤΆ vonatkozik Nagy-Küküllőmegyében. Ma Nagy-Sink fiókja, az imént emlí
tett fő- és alesperestségben.

4. Bortberk — Burgberg azaz Vurpod vagy mai magyar nevén Hűhalom Sze  ̂
benmegyében. Ma Nagy-Szeben fiókja az imént említett fő- és alesperestségben.

5. Brunwiller =  Brulya Nagy-Küküllőmegyében. Ma Nagy-Sink fiókja az 
imént említett fő- és alesperestségben.

6. Cybinio, Cibinio, Montecivinii —- Nagy-Szeben Szebenmegyében. Ma is plé
bánia az imént említett fő- és alesperestségben.

7. Gallifodio. Tévesen írva Salisfodio helyett =  Vízakna németül Salzburg 
Alsó-Fehérmegyében. Ma is plébánia az imént említett fő- és alesperestségben.

8. Hanbach azaz a német Hahnbach magyarul Kakasfalva Szebenmegyében. 
Ma Nagy-Szeben fiókja az imént említett fő- és alesperestségben.

9. Helzmenia =  Holcgmciny Szebenmegyében, ma is plébánia a fogarasi főespe
restség szebeni kerületében.

10. Holta azaz Heltau magyarul Nagy-Disznód Szebenmegyében. Ma Nagy- 
Szeben fiókja az imént említett fő és alesperestségben.

11. Karstenhok =  Kastenholcz magyarul Hermány Szebenmegyébeu. Ma Nagy- 
Szeben fiókja, az említett fő- és alesperestségben.

12. Kirchberg — Kürpöd németül Kirchberg Szebenmegyében. Ma Nagy-Sink 
fiókja az imént említett egyházi kerületekben.

13. de Magno Horreo =  Nagy-Csűr, Gross-Scheuern Szebenmegyében. Ma 
Nagy-Szeben fiókja.

14. de Majori Insula =  Keresztény-Sziget Szebenmegyében. Ma Orláth fiókja, 
az imént említett fő- és alesperestségben.

Montecivinii lásd Cybinio.
15. de Monte Martini =  Mártonhegy Nagy-Küküllőmegyében. Ma Nagy-Sink 

fiókja az említett egyházi kerületekben.
16. de Monte Michaelis =  Michelsberg magyarul Kis-Disznód Szebenmegyé

ben. Ma Nagy-Szeben fiókja.

*) Theiner: Mon. hist. II, 586. Benkő : Milkovia 174.
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17. de Parvo Horreo =  Kis-Csűr Szebenmegvében. Ma Vízakna fiókja az 
imént említett fő- és alesperesti kerületben.

18. de Parvo Promontorio =  Kis-Sink Nagy-Küküllőmegyében. Ma Nagy- 
Sink fiókja, az imént említett fő- és alesperestségben.

19. de Ruffo Monte =  Rothberg magyarul Veresmart Szebenmegyében. Ma 
Nagy-Szeben fiókja.

20. Thalheim =  Dolmány németül Thalheim Szebenmegyében. Ma Nagy- 
Szeben fiókja.

21. Tharda =  Tartlau magyarul Prá^smár Brassómegyében. Ma Nagy-Sink 
fiókja a már említett fő- és alesperestségben.

22. Tolmacz =  Tolmács Szebenmegyében. Ma Nagy-Szeben fiókja.
23. de Valle Agnetis =  Sgent-Ágota németül Agnethlen Nagy-Küküllőmegyé

ben. Ma is plébánia a fogarasi főesperestség szebeni kerületében.
24. de Valle Gerrudis =  Girelsan magyarul Fenyőfáivá Szebenmegyében. Ma 

Alsó-Porumbák fiókja, az imént említett egyházi kerületekben.
25. de Valle Mariae =  Boldogfalva németül Marienthal. Ma Nagy-Sink fiókja.
26. Villa Hupardi, villa Humperdi =  Hammersdorf magyarul Szerit-Erzsébet 

Szebenmegyében. Ma Nagy-Szeben fiókja.
27. Villa Martini =  Mártonhegy Nagy-Küküllőmegyében, ma Nagy-Sink fiókja.
28. Villa Nova =  S^ás^-Újfalu Szebenmegyében. Ma Nagy-Szeben fiókja.
29. Villa Oppenis =  Neppendorf magyarul Kis-Torony Szebenmegyében. Ma 

Nagy-Szeben fiókja.
30. Vozzodia =  S%ás%-Vessződ, Wassisd Nagy-Küküllőmegyében. Ma Nagy- 

Sink fiókja, a már említett fő- és alesperesti kerületben.
31. Wert =  Verd Nagy-Küküllőmegyében, ma Sz.-Agota fiókja.



2 . A NYITRAI PÜSPÖKSÉG.
O rtvay T ivadartól.

I. FEJEZET.

A  nyitrai püspökség- alapítása.

A nyitrai püspökség alapítására nézve a nézetek nagyon ellenkeznek egymással. 
Míg némelyek, névszerint Jászay,1) Kerékgyártó,* 2) Franki3) szerint az alapítás ideje 
egyátalán kétséges s bizonytalan, addig mások az alapításra nézve három csoportra 
szakadnak, a szerint, a mint a püspökséget Sz. István élőit, Sz. István által, avagy 
Sz. István után keletkezettnek állítják. Sz. István előttinek hirdetik Gánóczi,4 5) Balbini,s) 
Bombardus,6) Vályi,7) Deserics,8) Szentiványi,9) W urum,10 *) Szalágyi,11) Katona,12) 
Fejér,13) Pray,14) Bél,15) Podhráczky,16) Hunfalvy János,17) Szabó Károly,18) Rimely,19) 
Lányi,20) Pór,21) Csippék.22) — Szent Istvánnak tulajdonítják alapítását Péterffy,23)

*) A magyar nemzet napjai az arany hulláig 239. 1.
2) Magyarország történetének kézikönyve I, 67.
3) A magyar nemzet története 150. 1.
4) Dissertatio de Sancto Ladislao 31. 1.
5) Epitome histor. rerum Boh emicarunt. Lib. I. et III. not. p.
6) Topographia magni Regni Hung. 356. 1.
7) Magyarországnak leírása II, 696.
8) De initiis ac majoribus Hungaror. commentaria. V. k.
9) Miscell. dec. III. I, 60.

10) Episcopatus Nitriensis Memoria.
IT) De statu Ecclesiae Pannoniae III, 255.
12) Historia Critica Ducum 537. 1. és Epist. Exeges. 11. 1.
13) Dissertatio in res hungaric. veteres 88. I. és Initia religionis Christianae 135. 1.
J4) Specimen Hierachiae I, 361.

Compendium Hungáriáé geographicum 64. 1. r. jegyz.
16) Chronicon Budense 174. 1.
17) Magyarország és Erdély eredeti képekben II, 132. s újabban A magyar birodalom föld

rajza 533. 1.
18) A magyar vezérek kora 80. 1.
*9) Capitulum Ecclesiae collég. Posoniensis 2. 1.
2°) Magyar egyháztörténelme 334. 1.
21) Szent István király 36. 1.
22) Magyar Sion II, 420.
23) Concilia Sacra I, 44.
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Gánóczi,1) Schmitth,* 2) Deserics,3) Wurum,4 *) Kollár/) Podhráczky,6) Cherrier,7) 
Pór8) Lányi,9), Szabó Károly,10 *) Mangold.11) — Sz. István után keletkezettnek 
hirdetik Timon,12) Pray,13) Katona,14) Fejér,15) Szalágyi,16) Koller,17) Podhráczky,18) 
Fessler,19) Bél,20) Mailáth,21) Hunfalvy János,22) Hunfalvy Pál,23) Spányik,24) Botka,25) 
Horváth Mihály,26) Knauz,27) Szalay,28) Pauler,29) Mátyás Flórián,30) Balics.31)

Hogy egyes szerzők két-, sőt háromféle véleményt is vallanak, onnan van, 
hogy a püspökség történetében két, illetőleg három nagy korszakot különböztetnek 
meg, t. i. az ősalapítási és az iijonn alapítási korszakot. Amaz megelőzi a magyar 
honfoglalást, emez ellenben Sz. István korába vagy a Sz. István után következő 
korba esik.

Lássuk a véleményeket közelebbről:

i. Az ősalapítás,

A kik a püspökséget Sz. István kora előtt keletkezettnek, tehát ősalapításúnak 
állítják, azok az alapításra nézve szintén meg nem egyeznek egymással. Némelyek 
Márton velehradi szerzetesre támaszkodva, a püspökséget Fritigil, Rosemund mar
komann királynak Sz. Ambrus által megtérített nejével alapíttatják 395-ben. Ez állí

x) Dissert, de S. Ladislao 46. Dispunctio 69. 1.
2) Episcopi Agrienses.
3) De initiis ac Majorit?. Hungar. Comnent. V.
4) Episcopatus Nitriensis Memoria. 1835.
5) História juris diplomat. 62. 1.
6) Chronic. Budense 174. 1.
7) A magyar egyház története 44. 1.
8) Szent István király 36. 1.
9) Lányi-Knauz : Egyháztört. I, 299.

10) A magyar vezérek kora 434. 1. és Kisebb Munkái I, 244.
IJ) A magyarok oknyomozó történelme 26. 1.
I2) Imago antiquae Hungáriáé 132. 1.
*3) Diatribe 28. 1.
I4) Hist. Grit. Ducum 743. 1.
*5) Dissertatio in res Hungaricas veteres 76. 1.
16) De statu Ecetes. Pannoniae III, 255. 1.
17) Prolegomena in hist. Eppatus Quinqueeccles. 70. 1.
18) Chronic. Budense 174. 1.
*9) Die Geschichten der Ungern I, 370.
20) Compendium Hung, geographicum 64. 1. r. jegyz.
21) Geschichte der Magyaren I, 40.
22) Magyarorsz. és Erdély képekben II, 132. A magyar birod. földleírása 533. 1.
23) Ethnographie v. Ungarn 211—212. 11.
24) Hist, pragmat. Regni Hung. 137. 1.
25) Magyar Sion II, 241.
2Ó) A kereszténység első százada Magyarországon 182. 1.
27) Lányi: Egyháztörténete I, 338.
28) Magyarország története I, 103.
29) A magyarok megtelepedéséről. Századok 1877. évf. 481. 1.
3°) Historiae Hungáriáé fontes I, 181.
3I) A r. kath. egyház tört. Magyarországban I, 67.

M agyarország egyházi földleírása. 9
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tástól eltéröleg mások, névszerint Szalágyi,1) Katona,* 2) Fejér,3) Pray,4) Podhráezky,5) 
Schrödl6) azt tartják, hogy a püspökséget a IX. század elején, nevezetesen 824 körül 
Urolf lorchi érsek alapította. Ismét mások, s ezek közt Szabó Károly is,7) azt 
tartják, hogy a nyitrai szláv püspökséget Szvatoplug morva fejedelem alapította 
a IX. század második felében, nevezetesen 880 körül s mindenesetre 890 előtt, 
amidőn az újból létezni megszűnt.

Az első véleményt egyik-másik hazai történetírónk azon észrevétellel vélte 
megingathatni, hogy a markomannok országa Nyitráig ki nem terjedt s így Fritigil 
markomann királyné azt nem is alapíthatta.8) Tény, hogy a markomannok és a 
Nyitravidék közt a quadok népe ült, de ezzel még nincs kimutatva az is, hogy az 
ősi nyitrai püspökség alapítására Sz. Ambrus neophytja be nem folyt. Hogy a IX. szá
zadban a püspökség tényleg fennállott, kétségbevonhatatlan. De Nyitra nyilván 
már jóval előbb is a kereszténységnek nevezetes telepje lehetett. A népvándorlási 
korszakban a quadok ülnek tájékain. N. Theodorik halálakor a VI. század első 
felében a longobardok. I. Justinián halálakor, vagyis a VI. század derekán az 
avarok. A kereszténységnek veteményágya ez időkben e helyt még jelentéktelen 
lehetett, de a Karolingok idejében már mindinkább gyarapodni kezdett. Morvaország 
határai akkor már a Dunáig terjedtek s Nyitra mint morva város szerepel. 
Szvatoplugról méltán tehetni fel, hogy egyházilag is minél önállóbban igyekezett 
országát szervezni, s így a nyitrai püspökség megalkotásában, vagy szilárdításában 
nyilván nagyon nevezetes részének kellett lennie. Idejében Wiching ült a nyitrai 
püspökség székén.

892-ben Arnulf német király megindítja a hadjáratot Szvatoplug ellen. 
A háború oka az volt, hogy a morva fejedelem megtagadta német birodalmi 
vazallságát s magát függetleníteni törekedett. Eveken át háborgatja a birodalom 
határszéli tartományait s midőn Arnulf őt maga elé idézi, meg nem jelenik s ura 
ellen nyílt pártot üt. Arnulf megnyeri a maga czéljainak nemcsak a dráva- s száva- 
közi szlávok fejedelmét Hengstfilden Braszlávot, de a magyarokat is. Bajorok, frankok, 
alemannok, szlávok s magyarok egyszerre hatolnak Morvaországra. Szoard, Kadocsa 
és Huba magyarjai Nyitráig nyomulnak elő s azt vitézül el is foglalják.9) Nyitra 
eleste nemcsak Szvatoplug megalázását s országának szétbomlását jelenti, hanem a 
nyitrai püspökségnek megszüntet is. Wiching be sem várva Nyitra várának kiostrom
lását, Németországba menekül s 893-ban már mint Arnulf király cancellárja szerepel 
az oklevelekben.

A morva birodalom megsemmisülésével annak Morva vizén innen levő része

Ü De statu Ecclesiae Pannoniae III, 255.
2) Hist. Crit. Due. 537. 1. Epist. Exeges. 11. 1.
3) Dissert, in res hung, veter. 88. 1. Initia relig. Chi ist. 135. 1.
4) Specimen Hierarchiáé I, 361.
5) Chronic. Budense 174. 1.
6) Wetzer-Welte : Kirchenlexiconá-ban VII, 766.
7) A magyar vezérek kora 80. 1.
8) Lásd Katonát: Hist. Crit, Duc. 538. 1.
9) Névtelen jegyzőnk is előadja Nyitra megvívását XXXV. fej.
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az ujonn foglalt Magyarországhoz került. Nyitra és vidéke magyar föld lett, s mind
azok, kik azt állítják, hogy hazánknak a Vágig s Dunáig terjedő éjszaknyugoti 
része morva, cseh és lengyel fönség alatt maradt Sz. Istvánig,1) nyilván való arachro- 
nismust hirdetnek. Úgy az egykorú nyugoti évkönyvek, mint a közel egykorú 
Bíborban született Konstantin császár, valamint a magyar krónikák is egyetértőleg 
bizonyítják, hogy Árpád magyarjai a morva birodalmat teljesen elfoglalták és meg
semmisítették. Hogy az augsburgi ütközet után 955-ben a cseh Boleszláv terjesztette 
volna ki birodalma határait a Mátráig,* 2) oly állítás, mely a prágai püspökségnek 
973-ik évi sem eredetiben, sem az 1086-ik évi átiratban fenn nem levő s mindössze 
is csak az 1125-ben elhalt Kozma prágai dékán cseh krónikájában található töredékben 
ránk jutott alapító oklevelének félremagyarázott szavain alapszik. Ugyanis az ez 
oklevélben említett Műdre helynevet minden kritika kizárásával Mátra-nak magya
rázták, holott kimutathatólag az a Mouriperg azaz Malberg a mai Alsó-Ausztria 
éjszaki részén, mint a meddig a X. században a prágai püspökség tényleg terjed
hetett. Az pedig, hogy az 1000-dik évben a lengyel határ a Duna folyóig, Esztergom 
városáig, onnét Eger városáig s a Tiszáig terjedt volna,3) szintén nem egyéb merő 
ábrándnál, melyet egy állítólag XII. századi, a történelemben teljesen járatlan és 
tudatlan lengyel krónikás képtelenségekkel teljes hitvány férczmunkája gyulasztott fel.4 5)

Manap már teljesen tisztázva van e régi vitás kérdés.s) A kérdésben levő 
Vág-vidék a honfoglaláskor magyar földdé, Nyitra magyar várossá lett. Ez azonban 
nem azt jelenté, hogy ekkor itt a kereszténységnek is vége lett. Bár nyitrai püspök 
nem volt s javai más kezekbe kerültek, maga a Sz. Emeran-egyház és káptalana 
végkép meg nem semmisült. Fennállott emlékében meg némely papoknak a templomi 
és káptalani romok közé való elvonulásában. A földnek új urai, a honszerzett 
magyarság vallási türelme a régi vallás emlékét itt ki nem irtotta s ez okozta, 
hogy az ideiglen megszűnt püspökség az új hódítók alatt, habár vártáivá is, újból 
feléledhetett.

T) Záborszky Jónás : Mikor egy es itt etett a szláv föld Magyarországgal ? czímű közleménye a 
Matica 1867-iki Évkönyveken s a Századok 1868-iki évfolyamában.

2) Palacky : Geschichte v. Böhmen I, 157. 221. 226—228. 11.
3) Palacky: Geschichte v. Böhmen I, 248—249. 11.
4) Cronica Hungarorum. E codice Warsaviensi seculi XIII. Kiadva Endlichernél : Rerum

hungaricarum Monumenta Arpadiana 60—82. 11. Bialovszkynál : Monumenta Poloniae I, 487.
5) Az érdem e tekintetben Szabó Károlyt illeti, ki : Igaz-e, hogy a kárpátalji felföldet nem 

Árpád, hanem Sz. István foglalta el ? czímű értekezésével a balvéleményeket eloszlatta. Megjelent a 
Századok 1868-iki évfolyama 5. 7. füzeteiben és K :sebb Munkái I, 233—274. 11. Szabó mellett 
említendő Botka Tivadar is, ki : Tanulmány az esztergomi érseki egyházi megye első régi határairól 
és territóriumáról czímű dolgozatával ugyancsak hozzájárult a téves nézetek eloszlatásához. Meg
jelent a Magyar Sión 1864-iki évfolyama 241—261. 11. E tan a külföldi írók közt is kezd már ter
jedni. így maga Roesler is, ki pedig a magyarság iránt nem sok jóakaratot tanúsított, azt írja : Die 
Zwietracht der Söhne des mährischen Swatopluk erleichterte den Ankömmlingen ihr Vordringen 
auch nach jener Seite ; wenige Jahre verflossen u. überall wurde der Kamm der Karpaten die 
Grenze des ungarischen Reiches. Romänische Studien. Leipzig 1871. 163. 1.
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2. Az ujonnalapítás.

Hogy mikor történt ez új feléledés, az iránt, mint láttuk, a nézetek egymástól 
eltérőek. A kik az újonnalapítást Sz. Istvánnak tulajdonítják, azok mindenekelőtt a 
hagyományos hitre hivatkoznak, mely e szent királyt vallja a püspökség alapítójának. 
Aztán hivatkoznak Sz. Istvánnak 1006-ik évi adomány levelére s végre Besztridre, 
ki a Vatha-féle lázadáskor vértanúságot szenvedett. Szerintök ő nyitrai püspök volt.

A mi a hagyományos hitet illeti, meg kell vallanunk, hogy az csak feltétes 
bizonyítékul tekinthető. A hagyománynak alapja tudvalevőleg nem mindig a törté
neti valóság, főleg nem oly kérdésekben, melyek sz. istváni alapítványokra vonat
koznak. Akárhány régi templomunkról a hagyomány azt tartja, hogy Sz. István 
építménye, pedig már maga az építészeti styl világosan hirdeti az ilyes hagyomány 
tarthatatlanságát. A hagyományos hitnek csakis akkor tulajdoníthatunk nagyobb 
jelentőséget, mikor azt egyéb történeti bizonyítékok támogatják. A jelen esetben 
e bizonyítékok nem éppen kényszerítő erejűek.

A hagyomány ugyanis Sz. István 1006-ik évi diplomájára támaszkodhatik. 
E diplomát kezdettől fogva gyanúsították hitelében. Maga az, ki először közzé tette, 
Deserics, el nem fojthatá abbeli óhaját, vajha hitelessége jobban megerősíttethetnék.1) 
Gyanúsnak mondá Katona,1 2) Jászay,3) Fejér,4) Kerékgyártó.5) Koholt álmünek 
Szalay,6) Knauz,7) Dudik,8) Záborszky,9) Balics.10 *) Pedig ez ítélet nem éppen oly 
evidens. Annak más alapja nincsen, mint a diplomatikai forma, holott ilyes ősi okira
toknál épp a formát nem tekinthetjük döntőnek. Igaz és tagadhatatlan, hogy az 
1006. évi okiratban oly kifejezések alkalmazvák, melyek miatt azt 1006-ból szárma
zónak nem tekinthetjük. Ám ez még korántsem jelenti azt, hogy históriai tartalma 
is hamis. Mert ha későbbi szerkezet is, magva, a megörökített történeti tény nagyon 
is való lehet. És hogy az, arra két későbbi, hitelökben kifogástalan okirat is jó 
próbát szolgáltat.

Ezen okiratok egyike II. Géza 1158., másika pedig IV. László király 1271. évi 
diplomája. II. Géza oklevele a nyitrai egyházról szólván, benne a király ezeket 
mondja : Concessa etiam mihi Beati Patri sedis sanctae auctoritate volo, vt vbicunque 
memorata Ecclesia haberet possessiones nunc, vel in futurum, in Provincia cuius
cunque Episcopi, vel Ecclesiae, cum dominio temporali habeat spirituale; quia etiam 
sic ordinaverant sancti Reges,11) A s%. királyok említése határozottan Sz. Lászlóra és 
S%. Istvánra utal. Királyaink között más canonizált szentjeink nincsenek s mindazok,

1) De initiis et Majorib. Hung. Comment. V, 181.
2) Hist. Crit. I, 127.
3) A magy. nem.z. napjai az arany bulláig 239. 1.
4) Dissert, in res veter. 123. 1. és Initia religionis Christianae 137. 1.
s) Magyar or sz. mivelödésének tört: II, 84.
6) Magyarorsz- Tört. I, 99.
7) Lányi: Magyar Egyháztört. I, 338.
8) Geschichte Mährens I, 43. 1. 2. jegyz.
9) Századok 1868. évf. 54. 1.

IO) A r. kath. egyház tört. I, 92.
XI) Fejér: Cod. Dipl. II, 152. Knauz: Mon. Eccl. Sírig. I, 112.
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kik az okirat e helyét úgy értelmezik, mintha abban csak álalános szabályról volna 
szó, melyet az egyházmegyék alapítói Sz. István és Sz. László az általok alapított 
egyházmegyéknél követendő szokásul megállapítottak,1) — kétségtelenül az okiratot 
tévesen magyarázzák. Ha okmányilag ki is mutathatjuk, hogy királyainkra a «szent» 
jelző egyszernél többször alkalmaztatott, ha nem is voltak egyházilag vett szentek,* 2 
úgy mégis a jelen esetben ily magyarázat meg nem engedhető. Ez az 1158. évi 
okirat hitelesen bzonyítja, hogy az 1006. évi okirat állításának, hogy Sz. István a 
nyitrai egyházat megadományozta, igaznak kell lenni, a nélkül hogy vele egyszersmind 
az is volna mondva, mintha Sz. István a nyitrai püspökséget felelevenítette volna. 
Ez sem az 1006., sem az 1158. okiratból nem következik. Sz. István nem tett 
többet, mint hogy a sz. Emerán-egyház papjainak fekvőségeket és jogokat ado
mányozott.

Ugyanazt bizonyítja IV. László király 1271. évi azon okirata, melylyel a 
nyitrai egyház jogait megerősítette s melyet a nyitrai püspök kértére 1291-ben az 
esztergomi káptalan átírt. Ebben az okiratban felszámlálvák a nyitrai egyház alapítói, 
azaz dotatorai és ezek adományai. Névszerint megtudjuk, hogy Bitse és Jezencze 
ex vigore privilegiorum Capituli Strigoniensis et aliorum ad Nitriensem Epsicopatum 
tartoztak; a trencséni tized és a trencséni piacz harmada ex fundatione ipsius 
Ecclesiae Nitriensis ad eandem tartoztak; Skaczán, a két Bélincz s a két Krstyene 
ex donatione Serenissimi Ladislai regis, in fundationem ipsius Nitriensis Ecclesiae 
ad ipsam tartoztak; Modor és Szeli ex collatione Serenissimi Regis Ladislai et 
Geysae, in dotationem fundationis esse et fuisse Ecclesiae et Episcopatus Nitriensis; 
Apka és Sellye ex collatione Domini Andreae et Belae Regum ad memoratam 
Nitriensem Ecclesiam tartoztak; Kóros per D. Geysam regem in ordinationem 
Ecclesiae Nitriensi tartozott a nyitrai püspökhöz; Nagyfalu ex fundatione dicte 
Ecclesiae ad Episcopatum Nitriensem ab antiquo tartozott; Tormos in fundationem 
ipsius Nitriensis Ecclesiae ab antiquo ad Ecclesiam dictam tartozott; Köröskény ex 
donatione Dominae Elisabeth reginae Hungáriáé ad eandem Ecclesiam tartozott; 
Zsitvatö ex integro legitime ad eandem pertinere, et ab antiquo passedisse et nunc 
possidere.3)

Összevetve ezen 1271. évi okmányt Sz. István 1006-ik évi okmányával, lehe
tetlen, hogy a XI. századi történeti tényállást igazolva ne lássuk a XIII. századi 
okmány által. Igaz, az 1271. évi okmány egy szóval sem említi Sz. István királyt 
mint alapítót vagy dotatort, holott őt, ha az 1006. évi okmányt hitelesül elfogadjuk, 
okvetlenül fel kellett volna említeni. Itt azonban nem maga a személynév a fődolog, 
hanem azon realitás, mely a királyok adományából a nyitrai egyház birtokába került. 
Az 1271. évi okmány egészen azt a benyomást teszi reánk, hogy a nyitrai egyház 
alapítványtevőinek nevei régibb feljegyzésekből lettek összeírva s így könnyen 
magyarázhatjuk meg magunknak azt, hogy királyaink legrégibbjének, Sz. Istvánnak

x) Balics : A r. L egyház tört. Magyarorsv I, 93. 1. 2. jegyz.
2) Példákat láss Kercselichnél: Not. Praelini. 135. 1. W urum nál: Eppatus Nitrien. Memória 

i n .  1. Praynál: Diatribe 134. 1.
3) Fejér: Cod. Dipl. VII. II, 149— 155.
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neve kimaradt. Csakhogy ebből nem az következik, a mit némely történetírónk1) 
következtetett, hogy Sz. István egyátalán mitsem adományozott a nyitrai egyháznak. 
Inkább is hallgatagon meg van mondva, hogy mindama jószágok, melyeknek 
adományosai az okiratban elhallgatvák, éppen Sz. Istvántól valók. E jószágok Bitse 
és Jezencze, a trencséni tized, Nagyfalu és Tormos. Az 1006. évi okiratból tényleg 
megtudjuk, hogy Tormost Sz. István adományozta a nyitrai egyháznak s megtudjuk, 
hogy Nyitra városának, valamint Párutczának, Molnosnak, Könyöknek, Köröskénynek 
és Gyurkovának bor- és gabonatizedét is ő adományozta a nyitrai egyháznak. Az 
1271. évi okirat a trencséni tizedet említi s azt, hogy Köröskényt Erzsébet királyné 
IV. László neje adta a nevezett egyháznak.'Valószínű, hogy a trencséni tized tévesen 
áll nyitrai tized helyett s midőn Sz. István Köröskénynek csakis a tizedét ado
mányozta, teljességgel értjük, hogy hogyan adományozhatta utóbb magát Köröskényt 
is a nyitrai egyháznak. Az 1271. évi okirat Nagyfalut említi, az 1006. évi okmány 
szintén említ egy falut. Igaz, az 1006. évi okmány faluja a nyitrai vár és Nyitra- 
váralja között feküdt s így nem lehet azonos a Nyitrától délre eső mai Nagyfaluval, 
de nem szabad felednünk, hogy e topográfiái kérdésben a vizsgálat még nincsen 
befejezve, s mindenesetre még bebizonyítandó, hogy az 1006. évi Vicus és az 
1271, évi Nagyfalu közt nincs azonosság. Különben ezek a dissonantiák, ha még oly 
ténylegesek is, még mindig nem olyanok, melyek a két okmány egyikének állítását 
illusoriussá tennék. Felismerjük mindkettőben a történeti mag azonosságát s részünkről 
azt a meggyőződést fejezzük ki, hogy IV. László okmányának tartalma nagyon 
hitelesíti Sz. Istvánnak gyanúsított okmányát.

A mit kifogásolunk Sz. István okmányában, az, hogy nem az eredeti concep- 
tióban maradt reánk. Későbben lett szerkesztve régibb adatok alapján szabadon és 
hézagosán s ez okozza, hogy a benne és az 1271. évi okmányban felsorolt birtokok 
pontosan nem egyeznek egymással. Újabb a forma, de ha a forma miatt el nem vetjük 
II. Sylvester pápa bulláját vagy a pécsi püspökség alapító oklevelét, akkor csakugyan 
nincs okunk arra sem, hogy a puszta forma miatt elvessük az 1006 évi oklevelet. 
S ezért csak helyeselni tudjuk, ha több író, mint Cherrier,* 2) Rimely,3) Horváth 
Mihály,4 5) Szabó Károlys) a levél tartalmát elfogadják történeti tényül.6)

x) Botka: Magyar Sion II, 243—244.
2) A magyar egyház tört. 44. 1.
3) Capitulum Ecclesiae Poson. 37. 1. És ugyanő: A pozsonyi prépostság (Adalék) 12— 13. Jl.
4) Szerinte «csak később gyártott okmány, melynek tartalmát azonban ama körülmény, 

hogy csak későbbi korból való, szinte nem hazudtolja meg». A kereszténység első százada Magyar- 
országon 188. 1.

5) Ezeket mondja : «Én az 1006-iki oklevél eredetiségét és alaki hitelességét, úgy a mint 
azt Desericzky újkori másolatból és utána Fejér György közlötte, nem vitatom teljességgel: azon
ban azt nem mulaszthatom el megjegyezni, hogy csupán azért, hogy ezen a nyitrai káptalant 
illető oklevél nem hiteles alakban maradt fönn, sőt még ha talán annak szövege későbbi korban 
lett volna is szerkesztve, sőt koholva : nem lehet azt állítani, hogy maga az abban foglalt tény, 
t. i. a nyitrai káptalannak már Sz. István korában létezte, igaz nem lehet.» Kisebb történelmi 
munkái I. 271.

6) Fejérpataky nem mondja ki ez oklevél hamisságát s azt csak annyiban zárja ki vizsgáló
dásából, a mennyiben szövegezése a Sz. István 1001. évi oklevelétől teljesen elüt. A pannonhalmi 
apátság alapító oklevele 160. 1.
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És — lássuk már közelebbről — micsoda is ez oklevél tartalma ? A sz. király 
ezeket mondja benne: venimus ad castrum nostrum N itra: ubi indicibili cordis 
nostri solatio (affecti sumus), quia extra quamlibet exspectationem accidit nobis, 
quod nouem S. Romanas Ecclesiae Sacerdotes Presbiteros inuenimus, qui se capitu- 
lares canonicos Ecclesiae B. Emerami martyris, in dicto castro nostro Nitra situatae, 
nominabant; et dictae Ecclesiae ac populo, vsque ex partibus Marcomannorum illuc 
confluenti inserviebant, laudes diuinas ad instar nouem chororum angelicorum 
assidue decantantes. A sz. király, csatlakozva a zsolozsmáló káptalanbeliekhez, több 
napon át maga is zengi velők a psalteriumot, könyörögve bűnei bocsánatáért s az 
igaz hit világáért.

Ez az okiratban feljegyzett első történeti tény.
Aztán folytatólag azt mondja az okirat: Mivel pedig ezen papoknak semmi 

állandó alapítványuk nem volt, hanem egyedül a nép önkénytes fizetéséből ten
gődtek, egv a külváros és a vár között fekvő, egyenest a királyt s a várat illető 
falut ajándékozott nekik jövevény lakosaikkal s a hozzátartozó hús- s bormérési, 
vásári jogokkal s minden egyébnemü szolgálmányokkal, tartozékokkal, kötelezett
ségekkel és fuvarozással. Nemkülönben a Tormos nevű kis falut a nagyobbik 
Nvitra folyó túlsó partján, összes jövevényeivel, szőlőivel, hasznaival, hegyjogával 
és tizedével . . . Item donauimus ipsis decimas vini et frumenti ciuitatis Nitriensis, 
vici Párutza, Molnos, Könyök, Kereskény, et Gyurkova.

Ez az okiratban feljegyzett második történeti tény.
Végre pedig azt mondja: Et ut tanto amplior haec donatio nostra habeatur; 

ordinauimus, vti praesentes et futuri Sacerdotes presbiteri Ecclesiae S. Emerami 
Martyris de castro Nitra capitulares canonici in omnibus tam Synodalibus, quam
Regis et Regnicolarum conuentibus ab Ecclesia et Capitulo Strigoniensi, per nos
in Metropolitanum erecto, statim secundum locum teneant, et vicem habeant.

Ez az okiratban feljegyzett harmadik történeti tény.
Az első tény nem olyan, melynek elfogadhatósága csak legkisebb nehézségbe 

is ütköznék. De másrészt olyan sem, mely Sz. Istvánt a nyitrai püspökség újonn- 
alapítójának mondaná. Nincs az okiratban szó a nyitrai püspökségről, hanem a 
sz. Emeran-egyház 9 kanonokjáról. Ezeket Sz. István nem vezeti be, hanem nagy
meglepetésére már itt találja, s így ezen okirat tanúskodása szerint a morva biro
dalom feloszlásakor s a honszerzés idején a püspökség tényleg megszűnt, a meny
nyiben Wiching eltávozta után új püspök nem követte őt. És megszűnt a püspökség 
annyiban is, a mennyiben fekvőségei, javai idegen kézbe kerültek. A mi megmaradt 
volt, az a püspökség emléke s káptalanjának 9 papja. De ez a kilencz pap sem 
lehetett Wiching káptalanjának személyzetéből való, mert annak távozta és az 
oklevél kelte között 114 évnyi időköz fekszik, úgy hogy vagy azt kell mondanunk, 
hogy e 9 pap egy idegen dioecesis főpásztorától lett kinevezve és ide küldve, vagy 
pedig kinevezés nélkül mint egyszerű papok sorakoztak sz. Emeran vértanú oltára 
körül. Magának az okiratnak a kifejezése, mely szerint se capitulares canonicos Ecclesias 
B. Emerami martyris vocabant, nagyon valószínűvé teszi, hogy a czímet nem bito
rolták s így egy idegen dioecesis főnökétől kapták missiójukat.

Ki lehetett ezen idegen dioecesis-főnök! Az írók hol a lorchi, hol az olmüczi,
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hol a prágai főpapot emlegetik. Akkor, mikor Urolf lorchi metropolita a nyitrai és 
az olmüczi püspökségeket alapította, Morvaország egészen ő alá tartozott, tehát a 
nyitrai püspök is. Urolf halálával 838 körül mindkét morva püspökség megszűnik, 
mígnem a nagy szláv apostol Methodius 863-ban a Morvaország feletti metropolita- 
Scágot elnyerve, a nyitrai püspökséget újból feléleszti. Wiching nyitrai püspök neki 
volt alárendelve s maradt is 892-ig, midőn, mint láttuk, a nyitrai püspökség újból 
megszűnik. 946-ban Passaui Gerhard lorchi érsek morva metropolitává is lesz s ö 
Sylvestert teszi morva püspökké, ki mint ilyen 966-ig Olmüczben székelt. A régi 
morva birodalomnak vágvidéki, azaz magyarországi része azonban a honfoglalással 
veszendőbe ment s így hazánk e része, az esztergomi érsekség még nem létezvén, 
még folyton a morva, vagyis az olmüczi püspök hatósága alatt állott, beír poli
tikailag e földdarab s Morvaország között a kapocs tényleg már megszakadt volt. 
Midőn nemsokára Morvaország mint melléktartomány Csehországhoz került, mind
kettő a regensburgi püspök alá jutott s azért hazánknak vágvidéki része egyházi 
tekintetben 966—973-ig ugyancsak a regensburgi püspökség gondoskodása alatt 
állhatott. 973-ban a prágai püspökség keletkezik, 979-ben a morva püspökség is 
újból feléled, 981-ben Morvaország újból a prágai püspök alá kerül s azért a nyitra- 
vidéki kereszténység is nem ugyan politikailag, de egyházilag más mint a prágai 
püspökség alatt nem állhatott. És ez a viszony fennállott mindaddig, míglen Sz. István 
az esztergomi érsekséget meg nem alapította, mi 998 vagy 999-ben történt, bár 
azok a papok, kik 1006-ban magukat a sz. Emeran-egyház kanonokjainak vallják, 
még a prágai püspök küldöttei, kinevezettei lehettek. Az esztergomi érsek jog
hatósága ugyan legott kiterjedt Nyitra vidékére is, de jó időn át még tényleg nem 
érvényesült az mindenfelé. Az csak 1006 tájban történhetett, midőn Sz. István a 
nyitrai egyházat meglátogatta.

A második tény Sz. Istvánt nem olyanúl tünteti fel, ki a püspökséget újból 
helyreállítja, hanem csakis olyanúl, ki sz. Emeran-egyháza papjainak némely fekvö- 
ségeket adományoz. Igaz, ez által lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy utóbb a 
püspökség is feléledjen, mégis őt annak restaurátorának neveznünk nem lehet. Ha 
Sz. István Nyitrán a püspökséget állította volna helyre, akkor aligha alapította volna 
a közelben levő zoborhegyi apátságot. E benedekrendü apátság kétségtelenül Sz. István 
egyházi alkotása, habár nem ismerjük is alapításának évét. Kálmán királynak m i .  évi 
megerősítő kiváltságleveléből*) eléggé ismerjük azon fekvőségeket, melyek ez apátság 
alapítványához tartoztak s fel nem tehetjük azt, hogy Sz. István, ha ő a nyitrai 
püspökséget 1006-ban helyreállítja vala, a szomszéd Zoborhegv apátságát oly gaz
dagon megajándékozta legyen. A sz. király a sz. Emeran-egyház káptalanjának 
fennmaradását kívánta biztosítani, de magát a püspökséget helyre nem állította.

Ebből folyólag az 1006. évi okmányban feljegyzett harmadik tény sem olyan, 
melynek különös fontosságot ne tulajdoníthatnánk. Látszatra ez a része az oklevélnek 
egészen interpolált, mert látszatra nem forgott fenn semmi ok arra, hogy a sz. király 
épp a nyitrai káptalant kívánta legyen méltóságra s tekintélyre mindjárt az esztergomi 
egyház után következőnek lenni. Ezért kifogásolták is azt íróink, interpolatiónak,

Fejér: Cod. Dipl. VII. IV, 57. Knauz : Mon. Eccles. Sírig. I, 75.
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későbbkori hamisítványnak nevezve. Pedig nagyon is van értelme, magyarázata. 
Azok a kanonokok, kiket Sz. István Nyitrán talált, idegen főpap küldöttei, idegen 
dioecesis egyénei voltak annak daczára, hogy a káptalan helye és vidéke politikailag 
a magyar birodalomhoz tartozott. A politikai hovátartozásból folyó competentiát 
kívánta Sz. István most egyházilag is megállapítani. A nyitrai káptalant az esztergomi 
után következőnek határozta, nem annyiban, mintha annak mint nyitrai káptalannak 
elsőséget kívánt volna adni a többi káptalanok felett, hanem annyiban, a mennyiben 
a nyitrai káptalant az esztergomihoz tartozónak vette, azt mint annak társas colle- 
giumát a jogok gyakorlatában az anyakáptalanhoz fűzte. Valószínű, hogy az elveszett 
eredeti okirat e praecedentiát más formában s kevésbbé elmagyarázható, kevésbbé 
félreérthető szavakban fejezte ki, mint a későbbi okirat, de ez így is, a mint van, 
elég alkalmas arra, magát a tényt helyesen magyarázni.

Ám említettük, hogy többen Besztridet nyitrai püspöknek vallják.1) Maga a 
nyitraegyházmegyei schematismus is őt registrálja első püspökének, a mi tehát azt 
bizonyítaná, hogy mégis csak Sz. István idején kellett a püspökségnek helyreállíttatnia. 
Csakhogy min alapszik Besztrid nyitrai püspökösködése ? Semmi történeti tényen; 
az egész állítás nem egyéb puszta ráfogásnál. Egyszerűen úgy keletkezett, hogy 
Timon Besztridet nyitrai prépostnak mondotta. Minthogy pedig Besztridet Sz. Gellért 
életirata,* 2) Thuróczi3) és Bonfin4) püspöknek nevezik, ezért tehár Gánóczy kritikája már 
feljogosítva érezte magát őt nyitrai püspöknek nyilvánítani.5) Pedig ezt nemcsak a 
nevezett történeti források, de a többiek sem támogatják, melyek Besztrid nevét 
említik, mint a Márk krónikája6) s a budai krónika.7) Az egész állítás ilyformán 
csakugyan nem más, mint merő ráfogás. A vitás Besztrid lehetett bácsi vagy 
kalocsai püspök is.8) Már útjának iránya, melyen Budapest felé közeledett, eléggé 
ellentmond nyitrai püspökösködésének. Mint nyitrai püspök aligha kerülhetett volna 
az ország déli vidékéről jövő Gellért Csanádi püspök társaságába, hacsak fel nem 
teszszük, hogy éppen esetlegesen tartózkodott székhelyétől távol, az ország délibb 
vidékein.

Hogy Sz. István alatt és közvetlenül utána a nyitrai püspökség helyre nem 
lett állítva, világosan mutatja Kálmán király törvénykönyve. Akkor, mikor e törvény- 
könyv keletkezett 1099-ben vagy 1100-ban,9) Nyitrán tényleg püspökség nem létezett.

T) Cherrier: A magy. egy hál tört. 69. 1.
2) Bistridus autem episcopus uulneratus est ad mortem. Vita S. Gerardi XX. Endlicher- 

nél : Rer. Hang. Mon. Arp. 229. 1.
3) Beztritum Episcopum vulnerarunt. Chronica Hung. P. II. cap. XL. Schwandtnernél: 

Script. Rer. Hung. I, 131.
4) Rer. Hung. Decad. Dec. II. Lib. 2.
5) Dissertatio de S. Ladislao 48. 1.
6) Marci Chronica de gestis Hungarorum c. 47 pag. XLVII.
7) Chronicon Budense. Podhraczky-féle kiad. 95—97. 11.
8) A mint ezt már Fejér helyesen megjegyzé.
9) Az évet pontosan meghatározni nem tudjuk. Mossóczy, Jászay, Knauz noo-ra 

teszik, Batthyán 1099-re. (Leges ecclesiasticae Regni Hung. I, 449—450. 11. e) jegyz.) Annyi kétség
telen, hogy a törvénykönyvnek szerkezete, illetőleg a különböző években megalkotott törvény- 
czikkeknek Alberik által történt összegyűjtése a XI. század végére és a XII. elejére esik, miután

M agyarország egyházi földleírása. 10
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E törvény tiltotta ugyanis az istenítéletek tartását másutt mint püspöki székhelyeken 
és nagyprépostságokban, úgymint Pozsonyban és Nyitrán.1) Vagyis ordaliákat csakis 
püspöki székhelyeken és oly nagyprépostságokban, milyenek Pozsonyban és Nyitrán 
léteztek, lehetett tartani. Ezt csak azok nem értik így, kik a törvényczikkely ut-ja 
helyett neonon-1 olvasnak és vitatnak. Erre támaszkodva Podhraczky is sajátos 
következtetéseket vont le. Azt állítja ugyanis, hogy a törvényczikk megkülönbözteti 
a cathedralis egyházakat a társas káptalanoktól, valamint azoktól az egyházaktól, 
melyek sem cathedrális egyházak, sem társas káptalanok nem voltak, mint Pozsony 
és Nyitra. Vagyis szerinte Nyitrán és Pozsonyban prépost nélkül levő egyházak 
voltak s állítását Nyitrára nézve megerősítve látja II. Gézának 1158. évi diplomája 
által, mely szerint Ecclesia Nitriensis caret adhuc Praeposito.* 2) Csakhogy ez egész 
okoskodásnak nincs semmi alapja, mert ha a Kálmán-féle törvényt ily értelemben 
magyarázhatnók Nyitrára, épp oly értelemben kellene azt aztán Pozsonyra is magya
rázni, pedig erre azt így nem magyarázhatjuk, mikép az a pozsonyi prépostság tör
ténetéből kitűnik.3) A Géza-féle okmánynak is egészen más az értelme, miként azt 
alább kimutatni fogjuk.

De el is tekintve a törvényczikk magyarázatától, legyen annak értelme akár az, 
hogy a benne említett nagyprépostságok Pozsony és Nyitra, akár pedig az, hogy 
az említett nagyprépostságokon kívül még Pozsony és Nyitra is ordaliás helyek, — 
így is úgy is kétségtelen az, hogy e törvény keltekor Nyitrán püspökség nem létezett, 
hiszen Nyitrát mindenképen megkülönbözteti a püspöki székhely éktől .4)

De tekintetbe kell azonkívül vennünk a püspökségnek territorialis configura- 
tióját is. Ez sokat magyaráz meg s oly dolgokról ad szembeszökő felvilágosítást, 
a miket csak látva értünk meg igazán. Elég egy pillantást vetni a nyitrai dioecesis 
térképére, hogy szemben az esztergomi érsekség területével, rögtön átlássuk azt, hogy 
a nyitrai püspökségnek később kellett alakulnia az esztergominál. Míg az esztergomi 
és a többi egyházmegyék természetes nagy vonásokban nyerték területi kifejlődé
süket, addig épp a nyitrai egyházmegye mutat nem természetes fejlettséget. Déli 
része hosszú ékként nyomul be az esztergomi főmegye területébe s ez világosan 
hirdeti azt, hogy ez a határolás nem lehet eredeti, hogy az egy későbbi kihasítás 
müve. Hartvik méltán emelte ki azon bőkezűséget, melylyel Sz. István az általa

Alberik e törvényeket Seraphin érsek rendeletére gyűjtötte össze, Seraphin pedig, miként leg
újabban ki lett mutatva (Knauz : Mon. Eccl. Strig. I, 68.), 1095— 1104-ben érsekeskedett.

Ú Judicium ferri et aque in aliqua ecclesia fieri interdicimus, nisi in sede episcopali et ma
joribus preposituris, necnon Posonii et Nitrie. Decret. Colomanni Regis I. c. 22. Endlichernél : 
Rer. Hung. Mon, Árpád. 363. 1. Pestynél : A perdöntő bajvivások tört. Magyarországon 86. 1. A ma
gyar törvénytárban a necnon helyett ut áll s így közli a törvényt Batthyán : Leges ecclesiasticae Regni 
Hung. I, 454. és legújabban Knauz is Mon. Ecetes. Strig. I, 69. Az utóbbi közlésnek mindenesetre 
helyesebb értelme van.

2) Chronicon Budense 175— 176. 11.
3) Rimely : Capitulum Ecetes. Poson 2. 1.
4) Nagyon meglepő, hogy Batthyán mégis úgy commentálja e törvényezikket, mintha 

abból semmiképen sem következnék, hogy Nyitrán akkor püspökség ne létezett volna. Leges ecetes. 
I, 454. not d.
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létreszólított egyházmegyéket dotálta.1) A nyitrainál, mely valamennyi többi papi 
megyénél jóval kisebb, a sz. alapító megtagadta volna önönmagát, mit, hogy elhigyjünk, 
sem írott bizonyíték, sem semminő szükségességi ok nem kényszerít.

A püspökségnek e szerint okvetlenül később kellett újból keletkeznie. Mikor és 
ki alatt ? Erre történettudósaink különböző véleményen vannak. Podhráczky szerint 
ez I. László vagy Kálmán alatt történt.* 2) Fejér szerint Kálmán király alatt, ki Nyitrát 
az olmüczi egyházmegyétől elszakasztá s önállóul felújítá.3) Katona szerint Kálmán vagy 
fia II. István;4 *) Pray,s) Jerney,6) Rupp7) szerint II. Béla; Spányik szerint vagy 
II. István vagy II. Béla;8) Mossóczy,9) Timon,10 *) Szentiványi,11) Hunfalvy János,12) 
Hunfalvy Pál13) szerint II. Géza alatt. Kollár14) és Bél15) is II. Gézát említik nem 
mint alapítót, hanem mint helyreállítót. Egyszóval itt a szabad vélekedésnek tág 
tere nyílik meg előttünk, pedig ma már alig lehetünk többé a dologra nézve bizony
talanságban. Hogy II. Béla és II. Géza alatt a helyreállítás nem történt, azt világosan 
mutatja az az adat, mely szerint 1123-ban, tehát a nevezett két király előtt, már 
volt Nyitrának püspöke,16) t. i. Miklós, kit 1133-ra a nyitramegyei névtár is felsorol. 
De hogy maga II. István sem volt a püspökség helyreállítója, azt egy másik adat 
bizonyítja hitelesen. A pannonhalmi főapátság levéltárában őrzött u. n. vörös könyvben 
ugyanis egy ítéletlevél foglaltatik a pannonhalmi apátság birtokviszonyaira vonat
kozólag. Ebben azt olvassuk: Quando Nitriensis Comes nomine Moyses praedium, 
quod Beato Martino Sancti Stephani Regis gracia concesserat, auferre uoluerat, 
data est potestas Domino Geniasio eiusdem loci Episcopo, causam discutere, discuciendo- 
que rei ueritatem inuestigare.17) Ez okirat szerint tehát ez időben Gervasius nyitrai 
püspök volt. Az ítéletlevélnek nincs ugyan kelete, de azért egészen bizonyos, hogy

T) Ipse uero rex episcopia nuper incepta, tam uidelicet ipsam archiepiscopalem, quam omnes 
episcopales ecclesias amplissimam singulis assignans diocesim . . .  et redditibus regulariter disposuit 
Vita Sancti Stephani cap. X. Endlichernél : Rer. Hung. Mon. Arp. 174. 1.

2) Nitriensis Episcopatus . . . postea, quum S Ladislaus Rex partem cis Moravam amnem 
sitam . . . recuperasset, mox instauratus fuit. Alább pedig: Instauratio forte post annum 1098. 
contingent, quo Colomannus Rex cum Bratislao Duce foedus renovasse apud Cosmam Pragen- 
sem legitur. Chronie. Budense 175. 1.

3) Dissert, in res veteres 127.
4) Hist. Critica III, 483. 673.
5) Diatribe 44. Specimen Hierarchiáé I, 363.
6) A magyaronz. kápt. és conventek tört. czímű művében azt mondja, hogy a nyitrai káptalan, 

1133-ban már püspök lévén e helyen, székessé lett. Magy. Tört. Tár II, 65.
7) MagyaronZ- helyrajzi tört. I. II, 587.
8) Hist, pragtn. Regni Hung. 137. 1.
9) A magyar törvénytárban ad Géza II. Tom. I. pag. 153.

10) Imago Novae Hung. 39. 1. Epitome Chronolog. 37. 1.
lx) Miscell. dec. III. I, 60.
12) Magyarország és Erdély képekben II, 133.
T3) Ethnographie v. Ungarn 212. 1.
*4) Hist, diplom. 118. 1.
*5) Comp end. Hung, geographic. 64. 1. r) jegyz.
l6) Fejér: Cod. Dipl. I, 486. Czinár: Index alphabeticus 521. 1. Episcopi Nitrienses.
J7) W enzel: Arp. új Okmtár VI, 77. Knauz : Mon. Eccles. Strig. I, 78. Kovács : Index alpha

beticus 795. 1. Episcopi Nitrienses.
IO*
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1103 — i i  13 időközökből való.1) A nyitraegyházmegyei schematismus is ezen 
Gervasiust 1103. évre registrálja püspökül s így a nyitrai püspökségnek, mely 
i i oo-ban Kálmán törvénykönyve tanúsága szerint még prépostság volt, közvetlenül 
ezen törvénykönyv kiadása után s így Kálmán király alatt kellett helyreállíttatnia.

Vájjon azonban magát Kálmánt tekintsük-e restaurátornak? E kérdésre azt 
hiszszük igennel nem felelhetünk. Tekintve ugyanis Kálmánnak a történelemben 
feljegyzett intézkedéseit és kifejtett tevékenységét, nem mondhatnék, hogy nagy 
alapítvány tevő király lett volna. A törvényhozásban őt kétségtelenül magasabb szel
lemi emelkedettség jellemzi. Egyes törvényczikkei kiváló felvilágosodottságról tanús
kodnak, de viszont mások arról is, hogy az egyházi vagyon sokasításához nem járult. 
Egyik törvényczikkével elrendelte a felesleg egyházi vagyon visszavételét s a kincstár 
javára való értékesítését.* 2) Nincs egyetlen egy okmányunk sem, mely őt kolostor- vagy 
egyházalapítónak hirdetné. Egyik-másik régibb alapítványt megerősíti ugyan, teszszük 
a Veszprém völgyi görög apáczákét,3) vagy az arbei egyházét,4 5) vagy a zoborhegyi 
apátságét3) de maga újat nem alkot. Míg árpádházi királyaink közt I. István, Péter,
I. Endre, I. Béla, I. Géza, I. László, II. Béla, II. Géza, III. Béla, Imre, II. Endre, 
IV. Béla, IV. László mind oly fejedelmek, kik egyházi alapítványok és monumen
tális egyházi építkezések által tették nevöket emlékezetessé, addig Kálmán király azon 
kevesek közé tartozik, kik e téren kimutathatólag mit sem tettek. A mint III. István,
II. László, IV. István, III. László, V. István s III. Endre királyokról mi hír sem 
szállott reánk, úgy Kálmánról sem tudjuk, hova alapított avagy hogy valamely 
emlékszem építményt, templomot, kolostort emelt volna. A dömösi káptalan és 
templom alatta épült ugyan m i-b e n , de nem általa, hanem Almos herczeg által.6) 
S azért, tekintve mind ezen érintett körülményeket, valamint a saját vérei ellen 
elkövetett kegyetlen és embertelen dühöngését,7) nem tartjuk valószínűtlennek, hogy 
a papi krónikások őt éppen ezen tulajdonságai miatt tüntették fel testi szörnyként, 
őt púposnak, szőrösnek, bandzsalnak, hebegőnek festve, holott kortársa s személyes 
ismerőse, Kozma prágai dekán mit sem szól ilyes nagymérvű testi fogyatkozásokról.

Éppen azért, mert az egyházi alapítványok terén Kálmán ki nem tűnik, nem 
is tehetjük fel róla, hogy ő egy olyan püspökséget restaurált volna, mely régi 
alapítványaiból származó javait elvesztette, s melyet tehát jóformán újból dotálni kellett.

Mi az újonnalapítást más úton véljük megtörténtnek. Van ugyanis oly adatunk, 
a melyből arra következtethetni vélünk. II. Géza ugyanis 1138-ban a nyitrai egy
háznak birtokokat és szabadalmakat adományoz.8) A szabadalmak ezek: quod populos

Ü Wenzel szerint 1104— 1114-ből, Knauz szerint 1103— 1113-ból.
2) Decretum Colom, regis 13. Endlichernél : Kér. Hung. Mon. Arp. 362. 1.
3) Katona: Hist. Crit. Ill, 263. Fejér: Cod. Dipl II, 46. VII. I, 141. Knauz: Mon. Ecetes.

Strig. I, 74.
Ú Farlati: Illyrie. Sacr. III, 166. V, 236. Fucius : De Regno Croat. 188. Katona Hist. Crit. 

Ill, 276. Fejér : Cod. Dipl. II, 56.
5) Fejér: Cod. Dipl. VII. IV, 57. Pray: Diatribe d. S. Ladislao 31. 40. Katona: Hist. Crit.

Ill, 214. Fejér: Cod. Dipl. II, 41. 58. V. I, 309. VII. IV, 57. VII. V, 84.
6) Marci Chronicon cap. 66. Thuróczi : Chron. II. c. 61. Katona : Hist. Crit. Ill, 225.
7) Fejér: Cod. Dipl. II, 152.



A  N Y  U R A I  P Ü SP Ö K SÉ G  A L A P Í I A S A . 77

ad Episcopum et Capitulum pertinentes nullus iudex, sub rege positus, etiam 
Curialis Comes Maior, possit iudicare in causis quibuscunque, nisi Episcopus et 
Capitulum, vel eorum seruitores; etiam causas possint iudicare extraneorum quorum
cunque ratione delicti, in pertinentiis eorum commissi, iudiciario ordine per omnem 
modum; quiuis autem Iudex, contraria faciens ipsi Ecclesiae, damnetur per regem 
in quadraginta marcis puri argenti.

A második szabadalom az, melyet egy fenntebbi helyen már idéztünk, t. i. 
hogy a püspök valamennyi birtokán a lelki hatalmat is gyakorolhassa, miként ezt a 
sz. királyok rendelték volt.

Adományba pedig a király a következőket adta: censum meum danubialem 
cum terra Kultekw; vbi Sythwa intrat in Danubium, cum piscatura in Sitwa; qui 
census exigatur, sicut pro regia mensa exigebatur a transeuntibus super et infra in 
Danubio, ad reparandam Ecclesiam ipsorum sanctorum (t. i. sz. Zoerard és Benedek) 
semper. Továbbá adományozza villam meam Modor conditionalem s aztán tertiam 
partem Selii cum piscature et piscatoribus et censu fori. Végül pedig ezeket mondja: 
Et quia Ecclesia Nitriensis caret adhuc Praeposito, ad ordinandum Praeposituram in 
eadem, terram in Corus mihi pertinentem, absque terra Nobilium de Corus, in 
terra mea, ubi residebant sectores lignorum; et cum Ecclesia per me fundata, qua; 
est in orientali parte ipsius Ecclesias; et occidentalis terra conditionalis, obtuli pro 
honore sanctorum eidem.

Itt figyelmünket leginkább e szavak költik fe l: Et quia Ecclesia Nitriensis caret 
adhuc Praeposito, ad ordinandum Praeposituram in eadem adományozza a körösi földet. 
A nyitrai egyház nélkülözte tehát a prépostot. Hogyan? Vájjon úgy értendő-e e 
kifejezés, hogy a nyitrai prépost széke üresedésben volt? Ez nem lehet a kifejezés 
értelme, mert legott utána azt m ondja: ad ordinandum Praeposituram. Nem a 
préposti szék volt üresedésben, hanem a préposti sgék átalán hiányzott. De hogyan s 
miként lehetett ez az eset, mikor tudjuk, hogy Nyitrán prépostság létezett ? A Kálmán- 
féle törvény, a mint láttuk, nyíltan felemlíti a nyitrai prépostságot noo-ban, 1158-ban 
pedig ilyen már nem létezett? Ezt valóban másként nem magyarázhatjuk, mint 
úgy, hogy a praepositura nagy átalakuláson ment át. Egyszerű megszűnésre gon
dolni sem lehet, mert akkor a káptalan is osztozott volna a prépostság sorsában. 
Azaz, ha a háború zivatara, az ellenség erőszaka a prépostságot feldúlta, akkor bizo
nyára feldúlta volna az a káptalant is. Ám a káptalanon nem esett halálos kár, csakis 
a prépostságon. Ez úgy semmisült meg, hogy újból alapítani, szervezni kellett. 
Ennek pedig más értelme, magyarázata nincsen, mint az, hogy a prépostságból püspökség 
lett, a prépostból püspök.

Azok tehát, kik úgy vélekedtek, hogy a káptalan önmaga élesztette fel újból 
a püspökséget,*) valami nagyon messzire nem távoztak a történeti igaztól. Püspök

*) E véleményt először Wurum fejezte ki, ki szerint a káptalan a [Kálmán király alatti 
investiturális zavarokat felhasználva, Rege, ut credere par est non impediente, nec dissentiente, 
elegisse Episcopum et eum quidem, qui Praepositus fuit. (Memoria Eppat. Nitriensis 144. 1.). 
Magáévá tette e véleményt Pray is. Szerinte a püspökség non a piissimo rege Colomanno, sed ab 
ipsomet Capitulo eligendi iure — cui se primus Colomannus subiugaverat — uso : Praepositum 
suum eligendo episcopum. (Reflexiones in Scriptor, nov. 38. 1. Rétig. Initia 137. lap.)
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ségeink történetében szokatlan ugyan, hogy a káptalan a maga főnökéből püspököt, 
prépostságából püspökséget teremtsen, de a nyitrai püspökség történetében ez aligha 
czáfolható valóság. Azt hiszszük, hogy ha a püspökség restaurátora maga Kálmán 
király lett volna, akkor ő a püspökség létezhetésére a szükséges anyagi dotatiót is 
megadta volna. De ha a káptalant veszszük restaurátorul, akkor nagyon is érthetjük, 
hogy az, maga is szegény lévén s tengődő életre kárhoztatva, püspökségi alapítványt 
nem tehetett. A restauratiót csak úgy létesíthette, ha a prépostság alapítványát 
fordította püspökségi alapítványul. S ez magyarázza meg azt is, hogy a káptalanban 
egyszerre hiányzónak mutatkozik a prépostság.

Éppen nem jól magyarázták azok a dolgot, kik a prépostság hiányát eredeti 
hiánynak tekintik, s ebből aztán azt következtették, hogy a nyitrai püspökség 
sz. istváni alapítvány nem lehetett. Szerintök egyedül a nyitrai püspökségnek nem 
volt Mária Terézig prépostja, holott a Sz. István által alapított valamennyi püspök
ségnek volt prépostja s így szerintök e szempontból sem tekinthető a nyitrai püspökség 
Sz. István alapítványának.*)

A prépostság Nyitrán nem hiányzott eredetileg, hiszen ezt a tant nyíltan és 
határozottan czáfolja meg Kálmán decretuma. Csak későbben kezdett az hiányozni,
akkor, mikor átalakult püspökséggé.

Mi bírhatta a káptalant reá, hogy oly példátlan átalakuláson meneszsze át 
praeposituráját ? Bizonyára nem egyéb, mint a lelki hatalom gyakorlatában mutatkozó 
szükség. Vannak, kik azt tartják, hogy a nyitrai püspökség új feléledésére azért 
nem volt szükség, mert a közeli Zoborhegyen a gazdag és népes benczés apátság 
látta el a vidéket a lelkiekben. Csakhogy e tant könnyen el nem fogadhatjuk. 
A zobori apátság papjai lelkipásztorkodhattak s nyilván tették is ezt, de ez még 
korántsem elégítette ki a vidék egyházi szükségleteit. Az ordination alapuló püspöki 
functiókat a zoboriak sem végezhették: pap- és chrisma-szentelés, dispensatio, reservált 
esetekben való sacramentalis feloldozás stb. valóságos püspököt tételeznek fel s épp 
e szükségleteknek kielégítése bírhatta a káptalant arra, hogy kétségtelenül királyi és 
pápai engedélylyel prépostjából püspököt alkosson.

II. FEJEZET.

A  püspökség határai s régi birtokviszonyai.

A püspökség első határainak biztos kimutatása ez idő szerint megfejthetlen 
feladat. Alapító oklevele fenn nem maradván, a határokra nézve tájékozódás nélkül 
maradunk. Valószínű azonban, hogy a XIV. század határai azonosak az első 
határokkal is.

A pápai tized jegyzékek eléggé útbaigazítnak az e püspökséghez tartozott terü

*) Pray: Specimen Hierarchiáé I, 359. Diatribe in dissertationem hist, criticam de S. Ladislao
1 6 — 4 5 .  11 .
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letre nézve. Árvamegye nem tartozván az esztergomi érsekséghez, máshová mint a 
nyitrai püspökséghez nem tartozhatott. A liptói plébániák az esztergomi egyház
megyéhez tartozván, kétségtelen, hogy Liptómegye éj szaki és nyugoti határai a nyitrai 
püspökség határait is képezték. De Zólyom- és Barsmegye plébániái is az esztergomi 
területhez tartozván, épp oly kétségtelen, hogy Zólyomnak és Barsnak Turóczczal és 
Nyitrával érintkező határai a nyitrai püspökség határait is képezték. Különben a 
dézsmajegyzék a turóczmegyei plébániákat amúgy is mint a nyitrai egyházmegye 
lelkészségeit sorolja elő s így egész Turóczmegyét bátran vehetjük a nyitrai püs
pökség területéül. Ugyanaz áll Trencsénmegyére nézve is. Ez máshová mint 
Nyitrához geográfiái fekvésénél fogva sem tartozhatott. Némi nehézség s bizonyta
lanság csakis Nyitramegyére marad fenn és pedig azon határvonalra nézve, mely a 
nyitrai püspökség délnyugoti záródását képezte.

A nyitrai káptalan egyik 1275. évi okiratában azt olvassuk, hogy e káptalan 
Péter spáczai plébánost küldötte ki a mocsoláni föld reambulatiójára.*) Itt az költi 
fel figyelmünket, hogy nevezett Péter spáczai plébános a nyitrai káptalan emberének 
(:noster homo Petrus plebanus de Spacha) mondatik. Ez tehát azt látszik bizonyítani, 
hogy a spáczai plébánia a nyitrai s nem a pozsonyi káptalan alatt állott, illetőleg a 
nyitrai és nem a pozsonyi főesperestséghez, de sőt a nyitrai s nem az esztergomi 
egyházmegyéhez tartozott, a mi tekintve, hogy Spácza a Blaván túl esik, nagyon 
érdekes s a határkérdésben felette fontos egyháztörténeti adatul szolgálhatna.

Nagyon sajnálatos, hogy a XIV. század egyházközigazgatási és egyház- 
geográfiái viszonyainak egyik elsőrangú s legbővebb forrása, a pápai tizedjegyzék 
t. i. épp az esztergomi és nyitrai egyházmegyék határaira nézve nem szolgálhat pontos 
útmutatóul. A nyitrai egyházmegyét nem is tárgyalja külön, úgymint az egrit, 
erdélyit, Csanádit, váczit, kalocsait, nagyváradit, pécsit, veszprémit, hanem belefoglalja 
az esztergomi egyházmegyébe, úgy hogy csak egyéb históriai és diplomatikai 
adatok segélyével igazodhatunk el valamennyire az iránt, hogy az együttesen közölt 
plébániákból mi esett Esztergom, mi Nyitra alá.

Már említettük, hogy a pápai tizedjegyzék magyarázatát nekünk az az átalános 
szabály könnyíti meg, mely szerint a területnek politikai beosztása egyszersmind 
annak egyházi beosztásának is tekinthető. A megyék határai az archidiaconatusok 
határai is, sokszor oly annyira, hogy a közileg megszakított, azaz enclavokat képező 
megyei területek közileg megszakított főesperestségi területeket is képeznek. A mi 
Pozsonymegyét illeti, fel kell e szerint tennünk, hogy az átalános szabály itt is 
beválik, vagyis, hogy mindaz, a mi e megyéhez tartozik, az régente a pozsonyi 
archidiaconatushoz is tartozott.

Nyitramegyének egy jelentékeny része nyitrai főesperestség czimén Esztergomhoz, 
másik jelentékeny része ugyancsak nyitrai főesperestség czimén Nyitrához, azaz a 
nyitrai püspökséghez tartozott. Ám épp azon határvonalra nézve, mely az esztergomi 
érseki megyéhez tartozott nyitrai főesperestséget elválasztotta a nyitrai dioecesishez 
tartozott nyitrai főesperestségtől, maradunk máig ingadozásban s ha egész bizonyos
sággal tudjuk is, hogy a régi nyitrai püspöki megyéhez egész Trencsén, Turócz,

*) Haiai Oklevéltár 73. 1.
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Árva megyék tartoztak, úgy éppenséggel nem tudjuk teljes biztonsággal, az esztergom- 
egyházmegyei nyitrai főesperestség mely pontokon vált el a nyitrai egyházmegyének 
nyitrai főesperestségétöl. Ez ingadozásban azonban egy mégis bizonyos marad, az 
tudniillik, hogy az esztergomi egyházmegye nyitrai íoesperestségének határai nem 
nyúltak át a Blava yizén, vagyis azon a folyóvizén, mely régente is, ma is jóformán 
egészében Pozsony és Nyitra vármegyéknek politikai határa éjszakkeleten s azért 
már e szempontból is feltehetjük, hogy a fenntérintett spcickái plébánia a régi idő
szakban is a pozsonyi s nem a nyitrai archidiaconatushoz tartozott.

Ezt egyébiránt más érvekkel is kimutathatni. A pápai tizedjegyzékben, miként 
azt már más helyt láttuk, a spáczai plébános tényleg említve van. Nincs ugyan 
utána téve a főesperestség, de mégis oly plébániákkal van felsorolva, melyek mind 
a pozsonyi főesperestség alá tartoztak — egynek, Vámosnak kivételével, melynél 
azonban meg van jegyezve, hogy az a komáromi főesperestséghez tartozik s így a 
dézsmajegyzék alapján is megerősödünk ama meggyőződésben, hogy Spácza hajdan, 
miként ma is az esztergomi egyházmegyének és pedig ennek pozsonyi archidiaconatu- 
sának plébániája volt.

Ugyanezt bizonyítja továbbá Pensaurai Lénárt esztergom-érseki vicarius is 
azon 1390. évi okiratával, melyben azon plébániákat sorolja elő, melyek «sub 
Praepositura Ecclesiae Posoniensis» állottak s ezek között előfordul ugyancsak a 
plebeians de Spachet is.1)

Ez adatokat tekintetbe véve csakugyan nincs okunk az iránt kétségeskedni, hogy 
Spácza mint plébánia a XIII-ik században is ne a pozsonyi, hanem a nyitrai archi
diaconatushoz, vagy plane a nyitrai egyházmegyéhez tartozott legyen. Az 1275. évi 
okirat ezt tényleg nem is mondja. Valamely ok miatt a mocsoláni statutióval nem 
a pozsonyi, hanem a nyitrai káptalan lett megbízva. Ez a maga embereül a spáczai 
plébánost választá, nem mintha ez az ő hatóságához tartozott volna, hanem csak 
azért, mivel az a statuálandó hely színéhez közel lakott. A «homo noster» kifejezés 
nem tartalmaz egyházpolitikai érvet, az egyszerűen egy bizalmi és opportun ténynek 
az eredménye s a régi birtokiktatási eljárásból felesszámú concrét példát hozhatnánk 
fel annak kimutatására, hogy a «káptalani emberekül» szerepelt egyének egyház- 
politikai hovátartozása merően külön volt az őket kiküldött káptalani vagy hiteles 
helyi testületek egyházpolitikai hovátartozásától.

Spáczától délre ugyancsak Pozsonymegyében, közel a Vág folyóhoz fekszik 
Gány helysége, mely a határkérdésben szintén figyelemre méltó földirati pontot 
képez s mint ilyen, íróink által ismételten említtetik.* 2) Első említése Sz. Istvánnak 
a zobori apátságot alapító 1025. évi oklevelében történik. Ebben Gan mint villa 
Episcopalis (t. i. Nitriensis) említtetik.3) Vájjon ez az adat csakugyan 1025· re tehető, 
azt itt tüzetesebben meg nem vizsgáljuk, miután a sz. királynak eredeti alapító 
oklevele nincs meg. Ennek daczára azonban tudjuk azt, hogy a zoborhegyi apátság 
csakugyan egyike a legrégiebbeknek és legelsőknek, melyek hazánkban a keresz

Ö Fejér: Cod. Dipl X. VIII, 313.
2) Lánvi-Knauz : Egyháztört. I, 336. Balics : A r. h. egyh. tört. Magyar or sz. I, 92.
3) Fejér: Cod. Dipt. I, 312. Wurum : Memoria Eppatus Nitriensis i n .  1.
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ténység alapításával és szilárdításával alapíttattak,1) s így a Gányra vonatkozó adat 
csakugyan nagy múltból származóul tekinthető.* 2)

Egy jóval későbbi okiratban, Kálmán királynak egyik 1112-ben kiadott okleve
lében Gány olyan helyül van felemlítve, mely a galgóczi várhoz tartozik.3) Ám ebből 
nem szabad azt következtetnünk, mintha időközben a nyitrai püspök gányi birtokát 
elvesztette volna. Bírta ő azt még másfél évszázad múltán is, a mint azt IV. Béla 
királynak a zobori apátság birtokait előszámláló 1249. évi okirata elég világosan 
bizonyítja. Azt mondja ugyanis abban: De villa Gan, in villa Episcopi, ibi est 
terminus illius ville. In villa Gan, que pertinet ad Gulguoz ibi alter terminus est.4) 
E szavak szépen kiegyenlítik az 1025. és az 1112. évi okiratok látszólagos ellen
mondását, miután szerinte Gány felerészében a nyitrai püspöké' felerészében pedig a 
galgóczi váré volt. Épy azért érthetjük is, hogy hogyan adományozhatta Mária 
királyné, IV. Béla hitvese, 1268-ban terram suam Gaay nuncupatam in Comitatu 
Posoniensi Comiti Bartholomeo de Wecha,5) vagyis Vecsei Bertalannak. A vágmenti 
két nyitramegyei Vecse valóban nincs távol a Vágón túli vidéken lévő pozsony
in egyei Gány tói s nem is szenved kétséget, hogy az okiratban említett Gaay tényleg 
a pozsonymegyei Gányra vonatkozik.6) A királynőnek nyilván módjában állott 
Gányt, a mennyiben részben még várföld volt, vagy amennyiben ő azt egyébként 
megszerezte, híveinek tetszése szerint adományba adni.

A királynéi föld emlékével találkozunk egy a XIII. század végén keltezett 
okiratban is. A nyitrai káptalannak azon 1297. évi okirata ugyanis, mely azt bizo
nyítja, hogy Aba comes Aba mester fia Menoldfi Vörös Ábrahám mesterrel birtokot 
cserélt, — előadja, hogy Vörös Ábrahám cserébe adta egyebek között Gaan Regi
nalem azaz a királynéi Gányt Aba mesternek.7) A birtok, melyet Gányért és még 
több más jószágért Abafi Aba mester kezeiből kieresztett, azon terra Zobodycha 
volt, mely valamikor bánai várföldet képezett s utóbb Baas trencséni gróf kezéből 
vétel utján az Abák kezére került.8) Hogy a cserébe adott Gaan Reginalis csakugyan 
a pozsonymegyei Gányra értendő, egészen kétségtelen. Az elcserélt birtokok közt 
találunk más közellevő pozsonymegyei birtokokat is ultra Wag, úgymint Galántát, 
Tótfalut, Súrt, Vedrődöt, Körtvélyest stb. Csakhogy hogyan cserélhette el az 
Apponyiak őse, Vörös Ábrahám comes Gányt, ha az terra reginalis, királynéi föld? 
Nyilvánvaló, hogy az okiratban csakis annak reminiscentiájával találkozunk, hogy 
Gány valamikor királynéi birtok volt s egyszersmind megkülönböztetés akar ez lenni 
Gánynak ama másik részével szemben, melyről láttuk, hogy a nyitrai püspök tulaj
donába ment. Vörös Ábrahám úgy kapta volt Gányt adományba, mint a hogyan 
egyéb birtokokat is kapott volt, mert hiszen, ha Gánynak e része még 1297-ben

Ü Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység első századáról 105. 1. J) jegyz.
2) Ily értelemben magyarázta Czoernig is. Ethnographie der österr. Monarchie II, 273.
3) Fejér: Cod. Dipl. VII, V, 86.
4) Fejér: Cod. Dipl. V. I, 313.
5) Fejér: Cod. Dipl. VII. I, 350.
6) Erre magyarázta azt Teleki-Szabó is : Hunyadiak kora VI, 194.
7) Wenzel: Arp. új Okmtár XII, 611—612.
8) Wenzel: Arp. új Okmtár XI, 375.

M agyarország egyházi földleírása. I I
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is várföld avagy királynéi magánföld lett volna, akkor Vörös Ábrahám azt csak nem 
nevezhette volna a maga birtokának s mint ilyent nem cserélhette volna el az 
Abák jószágaival.

A mondottakból tehát kétségtelen az, hogy Spácza is, Gány is, mint pozsony- 
megyei helységek, sem az esztergom-egyházmegyei nyitrai főesperestséghez, sem a 
nyitra-egyházmegyei nyitrai főesperestséghez nem tartoztak. Spácza mint plébánia 
nem állott a nyitrai káptalan alatt, Gány pedig nem úgy volt valamikor a nyitrai 
püspök birtoka, mintha annak dioecesise idáig terjedt volna. Idegen dioecesisben 
feküdt püspöki birtok volt, a milyen annak többje is s melyeket e helyt szintén fel 
kell még sorolnunk.

Géza királynak 1158. évi oklevelében ugyanis a nyitrai egyház birtokai követke
zőleg soroltatnak elő: Insuper donaui Sanctis Martyribus praedictis (t. i. Sz. Zoerardnak 
és Benedeknek) censum meum danubialem cum terra Kultekw; vbi Sythwa intrat 
in Danubium, cum piscatura in Sitwa; qui census exigatur, sicut pro regia mensa 
exigebatur a transeuntibus super et infra in Danubio, ad reparandam Ecclesiam 
ipsorum sanctorum semper. Donaui etiam villam meam Modor conditionalem prope 
regnum Teothonicorum, prope montem existentem; vbi falcatores mei residebant. 
Dedi etiam tertiam partem Selii cum piscatura et piscatoribus meis, ac censu fori. 
Et quia ecclesia Nitriensis caret adhuc Praeposito, ad ordinandum Praeposituram in 
eadem, terram in Corus mihi pertinentem, absque terra Nobilium de Corus, in 
terra mea, vbi residebant sectores lignorum; et cum Ecclesia per me fundata, qua  ̂
est in orientali parte ipsius Ecclesiae; et occidentalis terra conditionalis, obtuli pro 
honore sanctorum eidem.1)

A terra Kultekw hol fekvése nem okozhat nehézséget, mert helyét maga az 
okirat jelöli ki, mondván, hogy az ott feküdt, a hol a Zsitva a Dunába szakad. Ebből 
bizonyos, hogy a Kultekw név elrontása a Sutvatu azaz Zsitzatő névnek, mely 
puszta ma is a Zsitva tövénél a Dunánál fekszik. V. István királynak 1271. évi 
megerősítő oklevelében ezen Kultekw mint Symatw fordul elő,* 2) mi már jobban 
utal a Zsitvatő névre. Minthogy szonban Zsitvatő Nyitramegyétől már messzire esik 
Komáromba, azért a régi nyitrai püspökség határának megállapításában szintén nem 
lehet segítségünkre.

Ugyanaz áll a villa Modorból is. Fekvését eléggé jelzi maga az adománylevél 
prope regnum Teothonicorum, prope montem existentem szavaival. Tehát Magyarország 
határán Németország vagyis Ausztria közelében feküdt, a hol ma is találjuk Modor 
városát a Kis-Kárpátok tövén. 1158-tól egy egész század telik el, hogy mitsem 
hallunk Modorról, mert csak 1256-ban találunk újból kétségtelen nyomára. Ez évben 
ugyanis IV. Béla király oklevelében említve van a villa Modur, ubi sunt homines, 
qui Castro Posoniensi quinque pondera soluere tenentur.3) Hogy itt a mai Modorról 
van szó, azt ugyanezen okirat határjárása bizonyítja, mely szerint dicta terra Modur 
terre Bozin modico contiguatur. Modor szomszédságában fekszik Bazin.

τ) Fejér: Cod. Dipl. II, 152— 153.
2) Fejér: Cod. Dipl. VII. II, 153.
3) Wenzel : Arp. új Okmtár II, 270.
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Ránk nézve ez az 1256. évi okirat főleg azért nevezetes, mert kétségtelenné 
teszi, hogy Modor 1158-ban csak részben lett a nyitrai egyház birtoka. Részben 
fennmaradt volt mint várbirtok, melyen a királyi conditionariusok laktak. Igaz, IV. Béla 
király alatt az elharácsolt és jogtalanul vagy feleslegül elidegenített várjavak a 
váraknak újból visszaszereztettek. Már 1252-ben látjuk a király által kiküldött bizottságot 
működésbe lépni,1) de azért még sem lehetünk hajlandók azon véleményre, mintha 
Modor is ilyen, a várnak visszaszerzett birtoka lett volna, mert V. István királynak 
egy 1271. évi okiratában az még mindig mint a nyitrai püspök birtoka szerepel. 
Vincze nyitrai püspök kértére ugyanis a király Benedek mester aradi prépost, 
Mihály nyitrai főispán és Sixtus mester esztergomi olvasó kanonok személyében 
bizottságot küldött ki a nyitrai püspökség birtokainak megvizsgálására és igazolására, 
mi megtörténvén, a bizottság jelenté, hogy: Post haec accessissent in provinciam 
Posoniensem et circa Cittern, siue Tyrnauiam Zombath dictam, videlicet in pede 
montis longe super villam S. Georgii iacentis, inuenissent possessionem Modor 
totalem cum terminis antiquis, cum montibus et siluis ac aliis utilitatibus.* 2)

Nem vizsgáljuk itt, hogy az okmánynak ezen szövegezése mennyiben felel 
meg, mennyire nem a középkori diplomatika stylusának és ortográfiájának, de annyi 
a szöveg helyesírásának tagadhatlan romlottsága daczára is kétségtelen, hogy itt nem 
a Nagyszombattól délre fekvő Moderdorfról, hanem a Szentgyörgytől éjszakra levő 
Modor-ról van szó.3) Ez a Modor tehát 1271-ben mint a nyitrai püspök birtoka 
állott fenn, mint ilyen igazoltatott s mint ilyent át is írta 1291-ben Paskaz nyitrai 
püspök kértére az esztergomi káptalan.4) Hogy 1271-ben függött-e még kis részben 
Modor a pozsonyi vártól, illetőleg léteztek-e még azok, vagy azok utódai, kik 1256-ban 
öt ponderát fizettek a pozsonyi várnak, annak semmi nyoma sem szállott reánk. 
A mit tudunk, az, hogy 1271— 1276-ig Pozsonyra és vidékére nehéz idők köszön
töttek be. A cseh Ottokár elfoglalta Pozsonyt és környékét, 1273-ban Modort is 
kegyetlenül feldúlta.5) Nagyon valószínű, hogy ekkor az a kötelék is megszakadt, 
mely Modort a pozsonyi várhoz csatolta, ám addig ez a kötelék fennvolt s Pesty 
Frigyes mindenesetre mulasztást követett el, midőn Modort csak 1256-ra említi fel 
várjószágul,6) holott láttuk, hogy az már egy századdal előbb a királyi conditiona
riusok falujának van nevezve.

Tudjuk, hogy IV. László király alatt újból oly időszak köszöntött be, mely 
a várjavakra nézve válságos volt. Modor is nyilván ez időtájt szűnt meg végleg vártar
tozék lenni. IV. Lászlónak egy 1287-ik évi okirata szerint már magánkézben volt, ám 
hogy egészen-e avagy részben, úgy, hogy a nyitrai püspök birtoklása még mindig 
érvényben állott, meg nem mondhatjuk. Ha az okiratok terminusai szilárd alapul 
szolgálhatnának, a minek azonban nem mindig szolgálnak, azt kellene mondanunk, 
hogy Modor fejlődésében a XIII. század derekán már visszaesés, hanyatlás mutat

T) Knauz : Új magyar Museum 1858. évf. I, 409.
2) Fejér: Cod. Dipt. VII. II, 152.
3) Erre magyarázta azt Teleki-Szabó : Hunyadiak kora VI, 188.
4) Fejér: Cod. Dipl VII. II, 149.
5) Fényes: Magyarors^. Geographiäja II, 410. Rupp : Magyarorsy helyrajzi tört. I, I. 53.
6) A magyar országi várispánságok tört. 374. 1.

i r*'
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kozik, miután az 1287. évi okirat azt predium-nak azaz puszta-nak nevezi. A vissza
esés nyilván azon pusztításban találná magyarázatát, mely azt, miként említettük, 
Ottokár cseh király részéről érte. IV. László király quoddam predium filiorum 
Henrici Modur vocatum situm in Comitatu Posoniensis, tartozékaival együtt az Apor 
vajdához való szítás miatt hűtlenségbe esett Henrik-fiaktól elveszi és hívének János 
comesnek, a Péter fiának s örököseinek adományozza.1)

Ki volt ezen Henrik, kinek fiai utóbb jószágvesztéssel bűnhődtek? Schreiber,* 2) 
Bél,3) Bonbardus,4) Korabinsky,5) Vályi,6) Thiele,7) Fényes,8) Teleki9) egyaránt 
pozsonyi főispánnak mondják. A pozsonyi főispánok árpádkorszaki sorozatában eddigelé 
csak két Henriket ismerünk, egyet 1200-ból,10 *) a másodikat 1260-ból,11) 1262-ből,12) 
1263-ból13) és 1268-ból.14) Valószínű, hogy az a másodikul említett Henrik mind
annyiszor egy s ugyanaz a személy. Bizonyos annyi, hogy ha csakugyan egy személy, 
az nem egyhuzamban főispánkodott, mert 1263-ban Mátét,15) 1263-ban, 1264-ben 
és 1265-ben Rolandot,16) 1267-ben Andrást,17) 1267-ben, 1268-ban és 1269-ben 
Istvánt ismerjük pozsonyi főispánokul.18) Az 1287. évi okirat épen nem olyan, 
melylyel Henrik főispánkodását bizonyíthatnók s így az idéztük írók állításának 
elfogadható alapja csak úgy volna, ha ezen Henrik azonos volna Henrik szlavón 
bánnal, kinek fiaitól hűtlenség miatt IV. László elvette a pozsonymegyei Churre-t, 
azaz Csöllét és Symperget azaz Zumberget.19) És tényleg ezt ki is mutathatjuk 
IV. Lászlónak egy 1274. évi okiratával, melyben IV. Béla idejére Herricus (Henricus) 
Banus existens Comes Posoniensis-nek van elmondva.20) Az a Henrik, ki 1260— 1262-ig 
Pozsonyban főispánkodott, egyúttal nádor is volt és mint nádor szerepelt 1266-ban is.21) 
Származására nézve a Németujvári grófok családjához tartozott s alig vonhatjuk 
kétségbe, hogy az 1263. és 1268. évi Henrik pozsonyi főispán ezen Németujvári 
Henrik gróffal ugyancsak azonos. Bizonyos annyi, hogy fiai pozsonymegyei birto
kosok voltak, de hogy vájjon ők kapták-e adományba Modort avagy még apjok

J) Wenzel: Arp. új Ohntár XII, 451—453.
2) Descriptio Civitatis Modor §. 13.
3) Not. Hung. Novae II. ιοί.
4) Topographia magni Regni Hung. p. 344.
s) Geogr. hist. u. Product, Lexicon 419. 1.
6) Magyar orŝ . leírása II, 623.
7) Das Königreich Ung. V, 175.
8) Magyarong. Geographiája II, 409.
9) Hunyadiak kora VI, 188.

10) Fejér: Cod. Dipl. II, 382.
1τ) Fejér: Cod, Dipl VII. II, 308. Wenzel: Arp. új Ohntár XI, 495.
I2) W enzel: Arp. új Ohntár VIII, 48.
J3) Wenzel: Arp. új Okmtär VIII, 55.
J4) Wenzel : Arp. új Ohntár III, 180. IV, 39.
*5) Fejér: Cod, Dipl. IV. Ill, 132.
l6) Fejér: Cod. Dipl. IV. III. 251. 307. Hag. Ohntár VII, 87.
J7) Fejér: Cod, Dipl. VII. II, 308.
l8) Fejér: Cod. Dipl. IV. III. 386. 437. Wenzel: Arp. új Ohntár III, 157. VIII, 227. 235. 

Knauz : Mon. Eccl. Strig. I, 560. Hag. Ohntár VII, 118. Hag. Oklevéltár 55. 1.
*9) Wenzel: Arp. új Ohntár IV, 73. Knauz: Mon. Eccl. Strig. II, 55.
2°) W enzel: Arp. új Ohntár IV, 39—41. Knauz : Mon. Eccl. Strig. II, 46.
2I) Franki: A nádori és orsgágbirói hivatal 157. 1.
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Henrik szerezte-e azt? azonkép nem tudjuk. Mindenesetre IV. László vagy IV. Béla 
alatt jutottak vétel, adomány vagy erőszak útján hozzá, a mint Csölle és Zumberg 
is erőszakkal kerültek volt Henrik bán fiainak birtokába.

Ám legyen ez bármiként is, annyi tény, hogy Modor új adományos birto
kosa Péterfia János ugyancsak pozsonyi főispán volt. Maga az 1287. évi okirat 
nevezi annak s a királyhoz való hü ragaszkodáson kívül főérdeme abban állott, 
hogy az országot és kizárólag Pozsonymegyét kegyetlenül pusztított Apor vajdát 
leverte, sőt több, az elfoglalt Pozsony várát is visszaszerezte. Azon Péterfia János 
volt az, ki 1291-ben Thurnet azaz Csukárdot a pozsonyi Szentséges Megváltó
egyháznak hagyományozta végrendeletileg.1)

Ezentúl Modor említésével a XIII. században még csak egyszer találkozunk, 
1294-ben terra Modor vocata néven.* 2) A pápai tized jegyzékben mint plébánia kerül 
elő,3) de bár várföldisége ekkor már egészen beszünt volt, mégis még mindig nem volt 
teljesen magánosok kezén. Ezt Erzsébet királynénak egyik 1345. évi okmánya bizonyítja, 
melylyel ő azon pert elhalasztá, melyet bizonyos földbér miatt Nicolaus filius 
Conradi officialis noster de Maniga et de Modur et hospites nostri de eadem Modnr 
Pál országbíró csánoki tisztje Omodeus ellen folytattak.4) Modor tehát — legalább 
részben — királyi birtok és jövevények telephelye. E jövevények a modori polgár
ságnak okmányilag említett első őseit képezték. Két év múlva 1347-ben Lajos király 
is ad ki oly okiratot, mely Modornak királyhoz való tartozását kétségtelenül bizonyítja.5)

Ekként a nyitrai püspöknek itten való birtoklása észrevétlenül eltűnik. Különben 
is csak olyan birtok volt az, mely egyházmegyéje határain kívül esett s ennélfogva 
akár a legrégibb, akár a XIII. vagy XIV. századi egyházmegyei határok közelebbi 
megállapíthatásához adatul nem szolgálhat.

De azt kell mondanunk végre Selüről is, melynek harmadrészét, miként láttuk, 
Géza király ugyancsak a nyitrai püspöknek adományozta. Micsoda Selü-ről van itt 
szó? Maga a közlemény nyilván teljesen elégtelen a topográfiái meghatározásra, de 
figyelmünket mégis felkölti, mert előzőleg Modor nevű faluját említi a király mint 
olyant, melyet szintén Sz. Emeran egyházának adományozott s így sejteti velünk, 
hogy az adományozott Selü alatt is tán pozsonymegyei helységet kelljen értenünk.

E sejtelmet igazolja utólag V. István királynak egyik 1271. évi okirata, melyben 
az a nyitrai egyház birtokait meghatároltatja és előszámlálja. Az előszámlált birtokok 
közt olvassuk a következőket: Item totalem possessionem Seele totalem in portu 
paludum cum piscaturis, aquis et omnibus utilitatibus, circumstantiis, et Ecclesia 
inxta fluvium Dodwagh, adiacentem ex collacione Serenissimi Regis Ladislai et 
Geysae, in dotationem fundationis esse et fuisse, cuius memoria non extaret, cum 
decimis earumdem, Ecclesiae et Episcopatus Nitriensis et etiam cum tributis.6)

Ez okirat szerint tehát V. István Scelije azonos Géza király Selü-jével s egy

J) Wenzel : Arp. új Okmtár V, 54. Rimely : Capit. Eccl. Poson. 304—305. 11.
2) Fejér: Cod, Dipl. VI. I, 337.
3) Mónim. Vatic. I. I, 202.
4) Hazai Okmtár I. 190.
5) Anjoukon Okmtár V, 37. 38—40.
6) Fejér: Cod. Dipl VII, 152.
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házával s tartozandóságaival együtt a Dudvág mellett feküdt. Csakhogy épp a Dudvág 
vidékén nemcsak a pozsonymegyei régi Zili-1 azaz a mai Bresgtován-t, hanem a 
nyitramegyei Alsó- és Felsd-Zelá-1 és Sgilád-ot is találjuk, mely utóbbinak régi neve 
szintén Sgil volt. Kérdés tehát, hogy az 1158. évi Selü-t és az 1261. évi Seele-1 
mire magyarázzuk ?

Az 1158. évi okmány semmi biztos támaszpontot nem nyújt, de annál többet 
az 1271. évi. Eltekintve helyesírásának helytelenségétől, tartalma mindenesetre olyan, 
hogy azon nézetre hajoljunk, miszerint itt csakugyan egy pozsonymegyei Zili- vagy 

/7-ről van szó1.)
Ugyanis ez okirat szerint a reambulatiót Trencsénmegye után pogsonymegyei 

teiületen folytatták. Post haec accessissent in provinciam Posoniensem, mondja az 
okirat s tényleg elő is számlál nehány pozsonymegyei ismert helyet, úgymint 
N.-Szombatot, Sz.-Györgyöt, Modort, Apkát, melyet más okiratok is mint pozsony
megyei helységet említenek. Csak azután értek a Vág folyóhoz s illetőleg a nyitrai 
provinciához, mely alatt nem egyházmegyei, hanem politikai területet, nem dioecesist, 
hanem vármegyét kell értenünk.

Ezen okiratból e szerint bizonyos az, hogy a Seele birtok egyházával együtt a 
Dudvág mellett feküdt. Megfejtésének nehézségét azonban az képezi, hogy azon hely
ségek, melyeknek régi neve Zil vagy Sgil, oly geográfiái pontokon fekszenek, hogy 
határuk egyaránt a Dudvág partjait érintette. Kis- és Nagy-Bresztován a Blava 
mentén fekszik, de nem messze ennek a Dudvágba való torkolatától. Felső- és 
Alsó-Zela, valamint Szilád is körülbelül egyforma távolságra esnek úgy a Vágtól, 
mint a Dudvágtól, úgy hogy e szerint az okirat tudósítása, hogy Seele a Dudvág 
mellett fekszik, nem lehet döntő.

De említi az okirat a Scelehez tartozó révet és halászati helyeket is. És az 
okiratnak ezen helye iránt egy jóval későbbi okirat látszik minket eligazítani. Ez 
Galgóczi Kont Miklós özvegyének Klárának 1400. évi azon okirata, melylyel a 
galgóczi kereszteseket fekvőségekkel megadományozza. Item possessione nostra Zela 
alias Pintekfalva appellata, mondja ő, cum omnibus suis utilitatibus: videlicet tributo 
vado in fluvio Wagh, ibidem exigi consueto et aliis quibuslibet pertinendis sub 
veris metis suis ad eandem spectantibus, signanter cum quodam stagno, seu piscina 
Dudvagh appellata usque ad terminos metarum eiusdem possessionis Zela nevezett 
kereszteseknek adományozza.* 2)

Ez az 1400. évi okirat már olyan, mely kizár minden kétséget az iránt, hogy 
a benne említett Zela tényleg a nyitramegyei Zelá-ra vonatkozik, annyival is inkább, 
mivel a Péntekfalva nevű hely, mely ma már nem létezik, még aránylag újabbkori 
térképeken is megjelölve látható Szilád és Alsó-Zela között.3)

Ezt a Zelát tagadhatatlanul igen helyesen magyarázták újabb topografusaink, 
Pesty4) és Tagányi5) a nyitramegyei Zelára. Azonos az ugyanazon terra Zelával,

T) Czinár is így értelmezte az Index Alphabeticus-bzn 397. 1.
2) Fejér: Cod. Dipl X. II, 817—818.
3) így a Lipszky-féle abroszon s az ennél újabb Görög-féle Atlason.
4 A magyarországi várispánságok tört. 463. 1.
5) Századok 1882. évf. XVI, 321. és 394.
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melyet IV. Béla király már 1244-ben adományozott volt a német vitézrendnek. 
Okmányából megtudjuk, hogy az a terra Zela ad castrum Zulgageuriense azaz a szolga
győri várispánsághoz tartozott.1)

De legyen az 1400. évi okirat földrajzilag bármilyen biztos értelmű, az 
1227. évinek nehézségét még sem oszlatja el. Mert ha emennek Scele-je azonos 
volna amannak Zela-jával, akkor hogyan fejtsük meg azt, hogy ag 1271. évi okirat 
előadása szerint Seele in provincia Posoniensi feküdt ? Semmi adatunk sincs arra nézve, 
hogy a nyitramegyei Zela valaha Pozsony megyéhez tartozott legyen s így azon határozott 
nézetet nyílvánítjuk, hogy a% 1271. és az 1400. évi okiratok minden látszat dacodra is 
nem egy s ugyanazon helységre vonatkoznak. Az 1400-ban említett Zela bizonyosan a 
nyitramegyei Zela, ellenben az 1271-ikiben említett Seele egy pozsotiy megyei helység és 
pedig nem is a régi Zili vagyis Bresgtován, hanem a dndvágmenti Szeli a külső járásban. 
A mindkét helynél említett portus, rév éppen nem képezhet ellenérvet, mert miután 
mindkét hely egyaránt vizek közelében fekszik, lehetett mindkettőnek réve is, 
halászóhelye is.

Azok, kik az 1271. évi Seele-1 a nyitramegyei Zelára magyarázzák, mint 
Teleki-Szabó,* 2) nyilván ezt csak azért teszik, mert azt az 1400. évi okirat tartalma 
magyarázni látszik. Nem magyaráz, hanem félrevezet, mert esetleg némely a föld
rajzi körülmények által motivált részletei találkoznak a régibb keltű okirat némely 
földrajzilag szintén motiválható részleteivel. Aztán nyilván azért is, mivel az 1271. 
évi okirat szerint Seele a nyitrai egyházhoz illetőleg püspökséghez tartozott, a mi 
őket a nyitramegyei Zelára utalta. Ám ott, hol akár az egyházak, akár a várak 
tartozékáról van szó, semmit sem dönt a terület politikai jellege, mert a mint a 
királyi váraknak jószágai nem mindig ugyanazon megyében feküdtek, melyben 
maga a vár, úgy a püspöki javak sem feküdtek mindig a püspöki dioecesis határain 
belül. A mint teszem a pozsonyi várnak jószágai Győr, Bars, sőt Vas megyékben 
feküdtek elszórt enclavokként, úgy a püspökségek javai is sokszor a püspöki terü
leten kívül estek, teszem úgy mint manap is a zágrábi érseknek egyik jelentékeny 
birtoka: Haulikfalva a Csanádi egyházmegyében fekszik. Az tehát, hogy a nyitrai 
püspökségnek egyik birtoka Pozsonymegyében feküdt, nem lehet feltűnő, s el kell 
fogadnunk annál is inkább, mivel a Nyitramegyében fekvő helységek magukban 
véve még korántsem tekinthetők olyanokul, melyeknek szükségképen a nyitrai 
püspökséghez kellett tartozniok. A nyitrai püspökségnek határai nem estek össze 
Nyitramegye politikai határaival. Már említettük, hogy nemcsak a nyitrai püspök
ségnek volt nyitrai főesperestségi kerülete, de az esztergomi egyházmegyének is s 
így ha az idéztük okirat Seele-]t csakugyan a nyitramegyei Zela volna, még akkor 
sem feküdt volna az a régi nyitrai püspökség határain belül, miután az az eszter
gomi egyházmegye nyitrai főesperestségéhez tartozott kétségtelenül. Ennélfogva az

x) Ezt az okiratot Fejér igen hibásan közölte s magyarázta (Cod. Dipl. IV. I, 313. s azért 
nem csoda, hogy gr. Bethlen Elek ez oklevél alapján még helytelenebb magyarázatokat adott, az 
okirat Zela-ját az erdélyi Zilahra majd a dobokamegyei Székre értelmezve. (Geschichtliche Darstel
lung des deutschen Ordens in Siebenbürgen 57. 1.) Helyesebben közölte Dreger F. (Codex Pomeraniae 
Diplomaticus. Berlin 1768. I, 248) és utána újabban Wenzel Gusztáv. (Arp. új Okmtár II, 152— 153·)

2) Hunyadiak kora VI, 242,
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az érv, mely Szabó-Telekit arra bírta, hogy az itt szóban levő Scelet a nyitramegyei 
Zelá ra magyarázzák, mit sem bizonyíthat, míg ellenben maga az okirat nem 
hagy fenn kétséget az iránt, hogy ezen Seele alatt tényleg egy pozsonymegyei helység 
és pedig, miként már említettük, a külső járásban levő Alsó- és Felsó-Sgeli, értendő.

Hogy ez az 1271. évi Seele s a vele azonos 1158. évi Scelü valósággal e 
pozsonymegyei Alsó- és Felsd-Sgeli valamelyikére vonatkozik, arról teljesen meg
győzhet maga az 1271. évi okirat. Ugyanis szerinte ez a Seele s annak egyháza s 
minden tartozandósága a Dudvág mellett, inxta fluvium Dudiuagh, feküdt. Ez az 
állítás nem vonatkoztatható sem Bresztovánra, sem a nyitramegyei Sziládra, vagy 
Alsó- és Felső-Zelára, mert egek egyike sem feksgik közvetlenül a Dudvág mellett. Kis- 
és Nagy-Bresztován a Blava mellett fekszik s ha nincsenek is igen messze a Bla- 
vának a Dudvágba való torkolatától, úgy mégis annyira távol vannak attól, hogy 
az okirat semmiképen sem mondhatta, miszerint a Dudvág mellett fekszik. A két 
Bresztován és a Blavatorok közt még Alsó- és Felső-Lócz valamint Zavar is fek
szik.1) A nyitramegyei Alsó- és Felső-Zela közelebb esik a Vághoz, semmint a 
Dudvághoz, vagy legjobb esetben is annyira távol vannak a Vágtól mint a Dud- 
vágtól. S ugyanezt kell állítanunk Sziládról is.

De ezen kívül még egyéb érvet is szolgáltat az 1271. évi okirat. A reambu- 
latio tudniillik Seele után Apkához, a Vághoz s Sallay-hoz érkezett Nyitramegyében. 
Nem kutatjuk itt ezúttal a ma már nem létező Apka helyfekvését tüzetesebben. 
Nem csak az 1271. évi, de egyéb későbbi okiratokból is kétségtelen, hogy az a 
Vág illetőleg a Holt-Vág mellett feküdt, mely e vidéken Pozsonymegyének hatá
rát képezi Nyitra felé.* 2) Ez az Apka a Vág folyóval ac parte media tributi Sallay 
ugyancsak a nyitrai egyházé volt András és Béla királyok adományából. Bresztován, 
Zela és Szilád vidékén sehogyan sem tudnók ezt a Sallayt kimagyarázni, ellenben 
az 1158. évi Scelü és az 1271. évi Seele alatt a pozsonymegyei Sgelil értve a 
külsőjárásban, legott megfejthetjük a kérdéses Sallayt is. Az nem más, mint a 
nyitramegyei Sellye a Vág közelében s így mi további kétségünk sem lehet az 
iránt, hogy az 1158. és az 1271. évi okirat Selü- s Scele-jének mi vonatkozása 
sincsen sem a pozsonymegyei Bresztovánra, sem pedig a nyitramegyei Zelára és 
Sziládra.

Ekként megtudva, hogy II. Géza király a pozsonymegyei S^/z-nek harmad
részét 1158-ban a nyitrai Sz. Emeran-egyháznak adományozta az ott levő halászat
tal, halászaival és piaczvámjával együtt, mely utóbbinak említése eléggé bizonyítja 
a hely jelentőségét is — itt továbbá még azt kell keresnünk, hogy ezen Széliben 
levő birtok meddig volt a nyitrai püspök kezén?

A birtokot, melynek földjeit, rétéit, erdeit és halasait II. Endre királynak

Ü Ennek contemplatiójánál szükséges jó részleges térképeket használnunk. A Görög-féle s 
hasonméretű térképek könnyen tévedésbe vezetnek, míg a bécsi katonai földrajzi intézet nagy
méretű kiadványai, teszem az Albrecht főherczeg rendeletére közrebocsátott administrationalis 
térkép vagy pedig a nagy táborkari specialis térkép jól és helyesen tájékoztatnak. Egyébiránt a 
Hátsek-féle 1880. és a Gönczy-féle 1887. évi térképek is kellőleg tájékoztatnak.

2) Anjouk. Okmtár II, 246. 249. IV, 513. Knauz : Mon. Ecet. Sírig I, 319.
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egy 1217. évi oklevele is említi határjárásilag,1) 1271-ben V. István király a nyitrai 
püspöknek nem csak megerősítette, hanem gyarapította is. II. Géza ugyanis Szelé
nek csak harmadrészét adta, ellenben V. István már azt mondja adománylevelében: 
totalem possessionem Seele.* 2) Az okiratból egyébként megértjük azt is, hogy nemcsak 
Géza, de már László, t. i. Sz. László király is tett Szebben adományt a nyitrai 
egyháznak, s hogy annak e helyen való birtoklása nagyon régi, cuius memoria 
non extaret. De annyiban is érdekes fényt vet ez okirat Szeli múltjára, a mennyi
ben említi annak egyházát. Szebben az Ecclesia iaxta fluvium Dudzvagh állott s így 
egyik, okiratilag kimutatható legősibb egyházunk, mit az egyházmegyei schematis
mus méltán emelhetne ki jövőre.

Hogy a nyitrai püspök a század vége felé is még birtokában volt a Szelii 
birtoknak, kitetszik abból, hogy Pascasius püspök, ki okiratuk tanúsága szerint 
1284— 1297-ig ült a nyitrai egyházmegye püspöki székén,3) 1291-ben az eszter
gomi káptalan által átíratta és megerősítette magának V. István 1271. évi okiratát 
s így fel kell tennünk, hogy az okiratban említett javak birtokában még folyton 
volt. Úgy látszik a nyitrai püspök az Árpádok kihalásával beállott országos zavarok 
alatt vesztette el szelii birtokát.

A mit birtokokból az 1271. évi okirat még megemlít, ezek a következők:
Bitte et Je^encge. Vagyis az okirat szavai szerint: primo accessissent ad faciem 

possessionum Bitte et jegenege in provincia Trenchiniensi existentium . . .  et ipsas 
possessiones ad Nitriensem Episcopatum pertinere et in pacifica possessione ipsa
rum eiundem Episcopum invenissent.4 *) E helyek meghatározásában semmi nehézség 
sem forog fenn, a mennyiben Bitte a mai Bicsé-nek, Jegenye a mai Jes^enicg-nek 
felel meg Trencsénmegyében. Mindkettő elég közel esik egymáshoz. Továbbá :

Threncsinium, hol decimam et tertiam partem fori Threncsinen. et portus ex 
fundatione ipsius Ecclesiae Nitriensis ad eandem pertinere sciuissent, et saepe dictum 
Episcopum in plena esse perceptione ear undem.s) Tehát Trencsén tizedje és piacz- 
jövedelmének harmada szintén a püspöké volt, ha ugyan a Trencsén név nem 
tévesen áll az okiratban Nyitra helyett. Ezután:

quasdam possessiones Scachdn, item vtrasque Belük et utrasque Keresnya voca
tas, circa eandem Scachan ex donatione Serenissimi Ladislai regis, in fundationem 
ipsius Nitrien. Ecclesiae absque omni contrarietate ad ipsam pertinere inuenissent 
et nunc pacifice possideret.6) Ezek a helyek is mind kétségtelenek, Scachán meg
felelvén a nvitramegyei Sgkacsdny-nak, a két Belük a nyitramegyei Kis- és Nagy-

*) Tkalcsics: Mon. Ecet. Zágráb. I, 47. Wenzel: Arp. új Okmtár XI, 151—152. Knauz: 
Moti. Ecetes. Strig. I, 215. A határjárás semmi kétséget sem hagy fenn az iránt, hogy az itt emlí
tett villa Zete csakugyan a dudvágmenti Sieti-re vonatkozik. Erre magyarázta azt Pesty is : A magyar
országi várispánságok t rt. 366. 1.

2) Fejér: Cod. Dipl. VII. II, 152.
3) Fejér: Cod. Dipl. V. Ill, 449. VI. II, 85. S azonkívül 1. a Series Episcoporum a nyitrai 

egyházmegye schematismusában.
4) Fejér: Cod. Dipl. VII. II, 151.
5) Fejér: Cod. Dipl. VII. II, 151.
6) Fejér: Cod. Dipl VII. II, 152.

Magyarország egyházi földleírása. 12
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Belief-nek, az utraque Keresnya a mai barsmegyei Kis- és Nagy-Krstenyé-nek. Vala
mennyi egymás közelébe esik. Ezután említi még az okirat

Kórus birtokot. Sciuissent etiam in prouincia praedictu (t. i. Nitriensi) posses
sionem Kórus vocatam cum tributis, molendinis, in fundationem Ecclesiae Beatae 
Virginis eiusdem Ecclesiae fuisse assignatam. Pro Praepositura Nitriensi constructa 
per D. Geysam regem in ordinationem Ecclesiae praefatae Nitriensi collationi et 
arbitrio Episcopi Nitrien. inuenissent pertinere eandem.1) Ez a Kórus mint helység 
ma is megvan Nyitramegyében s az 1271. évi okirat csak hitelesíti I. Géza 1158. 
évi adománylevelét, melyben ezeket mondja: ad ordinandum Praeposituram in 
eadem, terram in Corus mihi pertinentem, absque terra Nobilium de Corus, in terra 
mea, vbi residebant sectores lignorum; et cum Ecclesia per me fundata, quae est 
in orientali parte ipsius Ecclesiae; et occidentalis terra conditionalis, obtuli pro 
honore sanctorum eidem.* 2) Kórus e szerint hajdan részben királyi, részben nemesi 
föld volt. A királyi föld a nyitrai egyház birtokába ment s annak birtokában volt 
1291-ben is, midőn V. István oklevelét az esztergomi káptalan megerősítette.

Nagyfalow birtokot. Praeterea inuenissent quamdam possessionem Nagyfalow 
vocatam, prope ciuitatem Nitriensem habitam; ex fundatione dictae Ecclesiae ad 
Episcopatum Nitriensem ab antiquo pertinere.3) Nyitrától délre a Nyitra jobb part
ján találjuk Nagyfalú helységet, de már más helyt érintettük az e helyre vonat
kozó topográfiái nehézséget.

Tranes falut. Deinde inuenissent villam Tremes iuxta terram Capituli eiusdem 
Ecclesiae (t. i. Nitriensis) prope Ciuitatem Nitrien. ex alia parte fluuii existentem, 
cum siluis et vtilitatibus eiusdem sub terminis antiquis . . .  in fundationem ipsius 
Nitriensis Ecclesiae ab antiquo pertinere ad Ecclesiam supra dictam.4 5) Ez a Tremes 
megfelel a Nyitrávai szemben a Czitény mellett fekvő Tormos-nak s fel van említve 
az 1006. évi okmányban is vicus parvus Tormos néven.s) Végre

Koreskén birtokot. Post haec inuenissent possessionem Koreskén maiorem 
iuxta eumdem fluuium Nitriensem ex donatione Dominae Elisabeth, reginae Hun
gáriáé, consortis nostrae charissimae, ad eamdem Ecclesiam in Prouincia supradicta 
inter terras ciuitatis Nitriensis situatam.6) Nyitrától délre a Nyitra jobb partján talál
juk Alsó- és Felső-Köröskény Λ. Ezt a Köröskényt mint a nyitrai egyház tized birto
kát említi Kereskény néven Sz. Istvánnak 1006-ik évi okirata is 7) s így Erzsébet 
királyné a régibb adományt tetemesen tetézte, gyarapította, magát a helységet is a 
nyitrai egyháznak adományozva.

Mind e birtokokat kiegészíthetni Sz. Istvánnak imént érintett 1006. évi okle
veléből, melyben ezeket olvassuk: Item donauimus ipsis (t. i. a nyitrai káptalannak) 
decimas vini, et frumenti ciuitatis Nitriensis, vici Párútga, Molnos, Könyök, Kereskiny

Ü Fejér: Cod. Dipl. VII. 152— 153.
2) Fejér: Cod, Dipl. II, 153.
3) Fejér: Cod. Dipl. VII. II, 153·
4) Fejér: Cod. Dpi. VII. II, 153
5) Fejér: Cod, Dipl. I, 285.
6) Fejér: Cod, Dipl. VII. II, 153.
7) Fejér: Cod. Dipl. I, 286.
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(már említettük) et Gyúrkova.1) Molnos, Könyök, Párucza ma is megtalálhatók 
Nyitránál.

Összegezve a mondottakat azt látjuk, hogy a nyitrai egyház (káptalan és püs
pökség) régi birtokaiból csak egy kis rész esett az egyházmegye határain belül, 
míg jelentékenyebb része az egyházmegye határain kívül keresendő. Ez okból e 
birtokok nem is jelzik az egyházmegye régi kiterjedését, melynek a délnyugati 
határ vonulásának pontosabb kijelölését még csak a jövő szerencsésebb buvárlatoktól 
remélhetjük.5)

Egyelőre az itt kifejtett eredménynyel kell beérnünk, s azt hiszszük, hogy ha 
maga a tizedjegyzék nem is különbözteti meg éles határvonallal az esztergomi 
egyházmegye nyitrai és a nyitrai egyházmegye ugyancsak nyitrai föesperestségeit 
egymástól, úgy mégis a két egyházmegyének mai határolása eléggé megbízható 
kiindulási pontok a régi határviszonyok felismerésében s ezen az alapon jelöljük 
meg Ürményt, Mocsonokat, Újlakot, Nyitra-Egerszeget, Felső-Elefántot, Apponyt, 
Nagy-Tapolcsánt, Apáti-Livinát, Borcsánt azon pontokul, melyen át a XIV-ik szá
zadban az esztergomi és a nyitrai egyházmegyéket elválasztó határvonal húzódott.

III. FEJEZET.

A  püspökség egyháikö%iga\gatási beosztása.

Míg ma a nyitrai püspökség sokkal jelentéktelenebb területi nagysága mellett 
négy főesperestségre: a székesegyházira, trencsénire, zsolnaira és gradnaira oszlik, 
addig a XIV-ik században az mindössze csak háromra volt osztva: a nyitraira, 
gradnaira és a trencsénire.

Lássuk ezeket egyenként.

i. A  ny itra i fő esp erestség  és plébániái.

E nagy kiterjedésű főesperestség Nyitra, Turócz és Árva megyék területére 
terjedt ki. Árvamegye egészen alája tartozott, bár a tizedjegyzékben egy árvamegyei 
plébánia sincs említve. A Pázmány-féle függelékben Árvamegye határozottan mint 
a nyitrai főesperestség tartozéka szerepel,* 2 3 *) s minthogy e terület az esztergomi 
érsekségben sem fordul elő, kétséget sem szenved, hogy az a XIV-ik században

Ü Fejér: Cod. Dipl I, 286.
2) Azt hiszszük e remény legelébb is a gazdag nyitrai püspöki levéltárból fog valósulni,

melyben, miként sejtjük, a cseh pusztítások és rablások daczára is még tömérdek, eddig nem érté
kesített tudományos kincs lappang. Vajha Nyitrának ez idő szerinti nagy tudományú, az egyházi 
tudomány terén magát páratlanul érdemesített, de a Vaticani Monumenták ügyében is főpapi 
bőkezűséget tanúsított nagynevű Püspöke levéltárának szakszerű átvizsgálását minél előbb elren
delni kegyeskednék !

3) Appendix I. Péterffynél: Concilia Sacra II, 269.
12*
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is a nyitrai püspökséghez és pedig annak nyitrai főesperestségéhez tartozott. Hogy 
Turóczmegye egészen oda tartozott, mutatják a felsorolt plébániák, melyek a 
Turócz vizének egész környékére, a Szebeszló, Stubnya és Vriczkó víz vidékeire 
oszlanak szét. Nyitramegyéből annak egész éjszakkeleti része vagyis a mai privigyei 
járás s a zsámbokréti járásnak keleti része — egy pár hely kivételével — tartozott 
hozzá. A nagy-tapolcsáni járásnak Nyitra balparti vidéke szintén e főesperestség 
terrénumát képezte. A Nyitra vize itt jóformán határul szolgált. Alább a nyitrai 
járás ugyancsak Nyitra vizen innen levő része le N.-Hindig e főesperestséghez 
tartozott. Túl a Nyitrán Berencsig húzódott az le, úgy hogy Ürmény, Mocsonok 
s Újlak már e főesperestség határain kívül jutottak. Ma Mocsonok a nyitrai püs- 
püspökség nyitrai főesperestségének határain belül fekszik már, de egyébként a 
főesperestség régi és mai e vidéki határai jól megfelelnek egymásnak. Annál 
inkább változtak az éj szaki tájakon. Árvamegye ma a szepesi püspökséghez tartozik. 
Turóczmegye egészen s Nyitramegye privigyei járásának nagy része a besztercze- 
bányai püspökséghez csatolvák.

Egyébként a régi nyitrai főesperestség kiterjedését legjobban mutatják a tized- 
jegyzékben felszámlált plébániák, melyek a következők:

1. Arania. Téves olvasás Turania helyett s megfelel a mai Tiirány-nak 
Turóczmegyében. Ma is plébánia a beszterczebányai püspökség turóczi főesperest- 
sége felső-turóczi kerületében.

2. Beate Virginis de Monte =  S^. Mária Turóczmegyében. Ma is plébánia 
a beszterczebányai püspökség turóczi föesperestsége alsó-turóczi kerületében.

Berans lásd Berenis.
3. Berenis (Berans) =  Berencs Nyitramegyében. Ma is plébánia a nyitrai püs

pökség székesegyházi föesperestsége mocsonoki kerületében.
Clerenon lásd Clereuat.

4. Clereuat (Clerenon) — Chrenóc? Nyitramegyében. Mint helység már 
1243-ban említtetik. Ma is plébánia a beszterczebányai püspökség nyitrai főesperest- 
sége bajmóczi kerületében. Pázmány is említi mint régi plébániát.

5. Cius, abbatia de Clus Kolos Nyitramegyében. Hajdan itt a Boldogságos 
Szűz Máriáról czímzett sz.-benedekrendü apátság létezett. Már 1225-ben említtetik 
II. Endre király okiratában. Hogy ki alapította, nem tudjuk. A mohácsi vész után 
elpusztult s ma csak romjai vannak fenn, de czíme most is adományoztatik. Egy
kori birtokait a nagyszombati dömés-apáczák, majd a jezsuiták kapták, ma pedig a 
vallásalaphoz csatolvák. Ma plébánia a nyitrai püspökség székese jyházi főesperest- 
sége szkacsáni kerületében.

Colenhe lásd Coreth.
6. Coreth (Colenhe) — Kolon Nyitramegyében. Mint régi plébániát említi 

Pázmány is. Ma is plébánia a nyitrai püspökség székesegyházi föesperestsége nyitrai 
kerületében.

7. Costulan =  Ghimes-Kosztolányi Nyitramegyében. Ma Lédecz fiókja az esz
tergomi érsekség barsi föesperestsége szent-benedeki kerületében. Mint a barsi 
főesperestséghez tartozó régi plébániát említi Pázmány is.

8. Diuec Superior =  Kosgtolnafalii Nyitramegyében. Középkori neve Egyhä^as-
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Divék. Ma is plébánia a nyitrai püspökség gradnai főesperestsége veszteniczi kerü
letében.

9. Esen — Jesketi vagyis Nagy- azaz FelsŐ-Jesgen Turóczmegyében. Mint régi 
plébániát említi Pázmány is. Ma Sz. Ilona fiókja a beszterczebányai püspökség 
turóczi főesperestsége felső-turóczi kerületében.

10. Givec =  Divék Nyitramegyében. Mint régi plébánia előfordul Pázmány 
függelékében is. Ma is plébánia a nyitrai püspökség gradnai főesperestsége veszte
niczi kerületében.

11. Guan (Guay.) Ipolyi szerint valószínűleg Ivánkafalva Turóczmegyében,1) 
de ez téves magyarázat, mert a helynév megfelel Háj helységnek Turóczmegyé
ben. Mint villa Gay említve van 1281-ben,* 2) mint possessio regalis Gay 1340-ben.3) 
Ma is plébánia a beszterczebányai püspökség turóczi főesperestsége alsó-turóczi 
kerületében.

Guay lásd Guan.
Herek lásd Horotk.

12. Horotk (Herek) =  Herestyén Barsmegyében. Mint a barsi főesperestséghez 
tartozott régi plébániát felsorolja Pázmány is. Ma is plébánia az esztergomi érsek
ség barsi főesperestsége szent-benedeki kerületében.

13. Hisebek. E névben talán Kis-Bodok rejlik Nyitramegyében?
Hzind lásd Lindo.

14. Lindo (Hzind) =  Hind Nyitramegyében, hol Kis- és Nagy-Hind található. 
Mint régi plébániát említi Pázmány is. Ma is plébánia az esztergomi érsekség 
komáromi főesperestsége nagy-czétényi kerületében. Egyháza ma is mint régen 
Sz. Mária tiszteletére van felavatva.

15. Moys =  Mosócg Turóczmegyében. Már 1277-ben mint terra Moys van 
említve,4) 1374-ben mint villa Mayus in Turch.5) Ma is plébánia a beszterczebányai 
püspökség turóczi főesperestsége felső-turóczi kerületében.

16. Nitriensis civitatis plebani =  Nyitravárosa plébánosai. Ezeket a tizedjegy- 
zék egyenként is felszámlálja. Ezek t. i. Farcasius Sancti Michaelis, Andreas Sancti 
Jacobi, Johannes de Monte Beate Virginis, és Petrus Sancti Regis. Itt különösen 
szembeszökő a plebanus de Monte Beate Virginis, mely későbben is előfordul e 
néven mint nyitra-íőesperestségi hely. Vájjon azonban e két különböző helyen 
említett Mons Beate Virginis csakugyan azonos-e egymással, biztosan meg nem 
mondhatjuk. A két helyen két különböző pap van megnevezve s ez a két Mons 
Beate Virginis egymástól való különbözeiére látszik utalni. Másfelől az, hogy egyik 
helyen a Mons B. Virginis magában a regestrumban nem fordul elő, hanem 
csakis a minutában, mi könnyen azt mutathatná, hogy voltaképen csak egy ily 
hely van a tizedjegyzékben említve s a minutában tévesen állíttatott be a nyitra- 
városi plébániák közé. Egészben véve mégis valóbbszinünek tartjuk, hogy a két

T) Schematismus historic. Dioec. Neosol. 247. 1.
2) Fejér: Cod. Dipl X. Ill, 267.
3) Fejér: Cod. Dipl VIII. VI, 176.
4) Hazai Okmtár IV, 193. 207.
5) Fejér : Cod. Dipl X, 301.
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Mons Beate Virginis két különböző plébánia, s ez esetben a nyitrai Mons Beate 
Virginis megfelelne a mai Kövesdnek, in monte viridis Campi alias Kövesd, hol a 
B. Sz. Mária tiszteletére avatott egyház van. A többi plébániákat illetőleg S. Regis 
megfelelne a mai páruczai Sz. István magyar király tiszteletére avatott egyháznak; 
a plébánia S. Michaelis pedig a nyitrai Sz. Mihály arkangyalról nevezett kápolnának.

17. Nouac =  Novák Nyitramegyében. Mint régi plébániát említi Pázmány. 
Ma is plébánia a nyitrai püspökség gradnai főesperestsége veszteniczi kerületében.

18. Prauna =  Tőt-Próna Turóczmegyében. Mint régi lelkészséget említi 
Pázmány. Ma is plébánia a beszterczebányai püspökség turóczi fő- és alsó-turóczi 
alesperestségében.

19. Priuiga =  Privigye Nyitramegyében. Már 1112-ben említtetik Preuga 
néven.1) Az egyházlátogatási iratok már 1213-ban állítanak itt egyházat létezett
nek.* 2) Pázmány függelékében is mint régi plébánia szerepel. Ma is plébánia a 
beszterczebányai püspökség nyitrai főesperestsége bajmóczi kerületében.

20. Rut =  Rnlika Turóczmegyében. Ma Szucsány fiókja a beszterczebányai 
püspökség turóczi főesperestsége felső-turóczi kerületében.

21. Sancti Georgii de Tocz (Torti) =  Sgent-György Turóczmegyében, de 
Tocz (Torti) =  de Turócz. Ma is plébánia a beszterczebányai püspökség turóczi 
főesperestsége alsó-turóczi kerületében. Mint régi plébániát Pázmány is említi.

22. Sancti Michaelis =  Sg. Mihály Turóczmegyében. Pázmány is felsorolja. 
Már a XIII. században szerepel okiratilag Zent-Mihal3) és terra Nunsir vei Nimschir 
néven.4 5) Ma is plébánia a beszterczebányai püspökség turóczi főesperestsége felső- 
turóczi kerületében.

23. Sancti Nicolai — Sg. Miklós. Ily nevű hely ma Turóczmegyében, ho 
nyilván feküdt, nem kerül elő.

24. Seplok =  Krasgnó-Sgéplak Nyitramegyében. Mint régi plébániát említi 
Pázmány. Ma is plébánia a nyitrai püspökség székesegyházi főesperestsége szkacsáni 
kerületében.

25. Sisdt (Sisec) — Csigsicg azaz Sgádok Nyitramegyében. Mint régi plébániát 
említi Pázmány is. Ma Tőkés-Újfalú fiókja a nyitrai püspökség székesegyházi főes
perestsége szkacsáni kerületében.

Sisec lásd Sisdt.
Suborio lásd Zoborio.

26. Sucsan =  Sgucsdny Turóczmegyében. Ma is plébánia a beszterczebányai 
püspökség székesegyházi főesperestsége ó-zólyomi kerületében.

27. Tocz (Torti) =  Znió-Váralja Turóczmegyében. Tocz =  T(ur)ocz. Turócz 
mint város és vár már 1252-ben említtetik.s) Később kapta a Znió nevet, melytől 
mai neve Znió-Váralja. Ma is önálló lelkészség a beszterczebányai püspökség turó
czi főesperestsége alsó-turóczi kerületében.

η Fejér: Cod. Dipl VII. V, 87.
2) Ipolyi: Schematismus hist. 387. 1.
3) Fejér: Cod. Dipl. IX. IV, 302. 307.
4) Regestrum Turócz p. 81. Bél: Not. Hung. II, 345.
5) Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 54. 207. VII. V, 295.
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Torti lásd Tocz.
28. Túr (Túrt) =  Turcsánka Nyitramegyében. Ma Széplak fiókja a nyitrai 

püspökség székesegyházi fő- és alesperestségében.
Túrt lásd Túr.

29. Vassan. Itt egy gyakori betücsere fordul elő, V  t. i. B helyett. Vassan — 
Bassan =  Bossány Nyitramegyében. Van e megyében Kis- és Nagy-Bossány. Itt 
Kis-Bossány értetik. Ma Nagy-Bossány fiókja a nyitrai püspökség imént említett fő- 
és alesperestségében.

30. Vestinic =  Felső-Ves^tenic^ Nyitramegyében. Mint régi lelkészséget említi 
Pázmány. Ma is plébánia a nyitrai püspökség gradnai főesperestsége veszteniczi 
kerületében.

31. Vossan =  Bossány, Nagy-Bossány Nyitramegyében. Említi Pázmány is. 
Mint plébánia már 11 oo-ban létezett. Ma is plébánia a nyitrai püspökség székes- 
egyházi főesperestsége szkacsáni kerületében. Egyháza mint régen úgy ma is 
Sz. Márton tiszteletére van felavatva.

32. Walburga Zeradiel (Valburgis Ceradahel) =  Nyitra-Sgerdahely Nyitra
megyében. Említi Pázmány is. Ma is plébánia a nyitrai püspökség székesegyházi 
főesperestsége kovarczi kerületében.

33. Zoborio, Abbatia de Suborio — Zol or Nyitramegyében. Itt Sz. Benedek- 
rendi, Sz. Ipolyról elnevezett hírneves apátság létezett, mely utóbb kamaldoli 
remeteséggé vált. Az apátságot maga Sz. István király alapítá. Országos hitelesség 
kiváltságával bírt. Birtokai utóbb a nyitrai püspökségbe kebeleztetvén, a szerzetesek 
által elhagyott monostorba a XVII. század vége felé Damiani Péter kamaldoli reme
téket telepített.

2. A gradnai főesperestség és plébániái.

E főesperestség a Nyitra vizének jobboldali vizvidékéből a Szvinna, Bebrova 
és Radissa vízkörnyékének területére terjeszkedett ki, éjszakon a Teplicskáig érve 
fel, délen pedig a Nyitráig érve le. Vagyis magában foglalta Trencsénmegyének 
mai báni járását, Nyitramegyéböl pedig a nyitra-zsámbokréti járás némely helyeit mint 
Zsámbokrétot, Béliczet és Szkacsánt. A mai gradnai főesperestségnél eszerint jóval 
csekélyebb volt, mert ma e főesperestség magában foglalja Csavoj, Divék, Divék- 
Újfalu, Banka, Bástyánka, Beznákfalva, Verbény, Jeskófalu, Mácsó, Szomorfalu, 
Kosztolnafalu, Szécs, Dobrocsna, Nevidzén, Temes, A.- és F.-Lelócz, Novák, Lasz- 
kár, N. Lehota, Nyitra-Szucsán, Rudna, Krstyánfalva, Lestyén, Lomnicza, Rudno- 
Lehota, Valaszka-Bela, A.- és F.-Vesztenicz, Keselőkő-Podhragy, Dvornik, Racsicz 
helységeket is. Azaz a gradnai főesperestség ma Nyitramegyében a Kis-Maguráig 
terjed ki éjszakkeleten, délkeleten pedig túl nyúlik a Nyitra vizén a Ptacsnik hegyig.

A tized jegyzék a gradnai főesperestség plébániát csak egy helyen számlálja 
elő s ekkor sem külön czím alatt, hanem a trencséni főesperestség plebániasoro- 
zatának folytatásában. Czímül legfölebb e megjegyzés vehető : Item solvit dominus 
Stephanus lector Nitriensis predictus nomine sacerdotum civitatis et archidyacona- 
tus Granensis, ut subcollector, que sequuntur. Itt a civitas et archidyaconaíns 
Granensis nem úgy értendő, mintha a civitas Granensis-ről volna szó, úgy mint az
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archidiaconatus Granensis-röl van szó. A civitas szó nem Gradnára vonatkozik, mely
től a főesperestség nevét kapta, hanem Nyitravárosá-ra melyben István altizedszedő 
olvasó-kanonok volt. Ez különösen világosan kitetszik a sorozat záradékából is, 
hol e megjegyzés á ll: Sumpna istorum plebanorum civitatis Nitriensis et Granensis 
archidyaconatus III. marce Budenses et XXXVIII. grossi.

A tizedjegyzék gradna-föesperestségi plébániákul a következőket tartalmazza:
1. Ban =  Baán Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai püspökség grad

ual föesperestsége baáni kerületében.
2. Bilec (Bileti) =  Belief Nyitramegyében, hol Kis- és Nagy-Béliedet találjuk. 

Itt Nagy-Bélicg-röl van szó. Ma is plébánia a nyitrai püspökség székesegyházi föes
perestsége szkacsáni kerületében.

Bileti lásd Bilec.
Bodac lásd Podag.

3. Cathan (Scachan) =  Sgkacsán Nyitramegyében. Már 1280-ban létezett.1) 
Ezen Cathan (Scachan) nevű helyet azonban a nyitraegyházmegyei névtár tévesen 
vonatkoztatja Viszocsánra. Szkacsány ma is plébánia a nyitrai püspökség székes- 
egyházi föesperestsége szkacsáni kerületében.

Desur lásd Sur.
4. Granna — Gradna Trencsénmegyében, hol Kis- és Nagy-Gradna található. 

Itt Kis-Gradná-ról van szó.* 2) Ma is önálló lelkészség a nyitrai püspökség gradnai 
föesperestsége gradnai kerületében.

5. Hengrat (Hongrot). A Hengrat név eltorzítása a Hongrot névnek, ez 
pedig tévesen van írva Hougrot =  Ougrot — Ugrót =  Ugrócg helyett. Megfelel 
a mai Zay-Ugrócg-nak Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai püspökség 
gradnai föesperestsége baáni kerületében.

Hongrat lásd Hengrat.
6. Maytis =  Alsó-Motesicg Trencsénmegyében. Léteztének nyoma már 

1300-ban kerül elő.3) Ma is plébánia a nyitrai püspökség gradnai föesperestsége 
gradnai kerületében.

7. Mica =  Miticg azaz Kosgtolna-Miticd Trencsénmegyében. Ma is plébánia a 
nyitrai püspökség gradnai föesperestsége gradnai kerületében.

8. Misen — Missen Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai püspökség 
trencséni föesperestsége Vágon-innen levő trencséni kerületében.

9. Osor =  Ogor azaz Alsó-Ogor Trencsénmegyében. Ma Baán fiókja a nyitrai 
püspökség baáni kerületében.

10. Podag (Bodac) =  Bobot Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai 
püspökség gradnai föesperestsége gradnai kerületében.

11. Prota. E nevet Prusg-ra vagy talán Alsó-Bomba-ra magyarázhatnók. Mind
kettő Trencsénmegyében van. Amaz Baán, emez Missen fiókja.

J) Schematismus Cleri Dioeces. Nitriensis 1885. évf. 22. 1.
2) U. o. 49. 1.
3) U. o. 50. 1.
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12. Pyspeki =  Püspöki vagyis a mai tótos hangzású Piskupicg Trencsénmegyé- 
ben. Ma Trencsén fiókja a nyitrai püspökség trencséni fő- és alesperestségében.

13. Ryplan (Riblan) =  Ribény Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai 
püspökség gradnai főesperestsége baáni kerületében.

14. Sabaquerec =  Nyitra-Zsámbokrét Nyitramegyében. Ma is plébánia a nyitrai 
püspökség székesegyházi főesperestsége szkacsáni kerületében.

15. Salatna — Sglaúna Trencsénmegyében, hol Kis- és Nagy-Sglatina van. Itt 
az utóbbi van értve. Az ma is plébánia a nyitrai püspökség gradnai főesperestsége 
gradnai kerületében.

Scachan lásd Cathan.
16. Sancti Martini — Sg. Márton vagyis a mai Visgocsán Trencsénmegyében. 

Viszocsán egyháza ma is Sz. Márton tiszteletére van felavatva. Mint ősi plébániát 
említi a nyitra-egyházmegyei névtár is, bár tévesen erre vonatkoztatja a tizedjegy- 
zék Scachanját. Viszocsán ma is önálló lelkészség a nyitrai püspökség gradnai 
főesperestsége baáni kerületében.

Stracha lásd Tracha.
17. Sur (Desur) =  Degsér Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai püs

pökség gradnai főesperestsége gradnai kerületében.
18. Tracha (Stracha) =  Sgtricge Trencsénmegyében, hol Kis-, Nagy- és Ron- 

gyos-Sgtricge található. Kis-Sztricze Nagy-Sztricze fiókja. Nagy-Sztricze önálló lelkész
ség a nyitrai püspökség gradnai főesperestsége baáni kerületében. Rongyos-Sztricze 
pedig Chlivén fiókja ugyanazon fő- és alesperestségben. 3

3. A trencsén i föesp erestség  és  p lébániái.

Ezen nagy kiterjedésű föesperestség az egész Közép-Vágvidéket foglalta magá
ban a Klanyeczniczától a Varinka forrásáig, úgy hogy a Varinka, a Kisucza, a 
Zsolna, Rovne, Papradnó, Lisza, Besztercze, Bellus vizkörnyéke egészen, a Vláráé és 
Klanyeczniczáé csaknem egészen e föesperestség területére esett. Vagyis magában fog
lalta a baáni járás kivételével a mai egész Trencsénmegyét s így a mai trencséni 
főesperestségi területnél jóval nagyobb, jelentékenyebb volt. E területből alakultak 
a mai trencsén-i és gsolna-i főesperestségek. Ez utóbbi Trencsénmegyének éj szaki és 
éjszakkeleti részére terjed ki s a bittsei, csáczai, turzófalvai, kisucza-újhelyi, besz- 
terczei, várnai és rajeczi alesperestségi kerületekre oszlik. A XIV-ik században sem 
a zsolnai fő-, sem az említett alesperestségek nem léteztek. A mi e vidéken léte
zett, az a zsolnai alesperestség volt. Plébániákul pedig a következők említvék:

Bellus lásd Delna.
Bir lásd Búr.

I .  Bistense (Bisterse) =  Besgtercge azaz Vág-Besäter ege Trencsénmegyében. 
Régi plébánia, mely már 1250-ben létezett. Ma is plébánia a nyitrai püspökség 
trencséni főesperestsége vág-beszterczei kerületében.

Bisterse lásd Bistense.
Bitsa lásd Puta.
Bolondvg lásd Coludog.

M a g y a r o r s z á g  e g y h á z i  f ö ld l e í r á s a . 13
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2. Bremmitorio, Lupus de Bremmitorio. Nyilván egy a következő lapon 
említett Lupus de Sancto Petro-val s így talán — Kohanócg Trencsénmegyében. 
Ennek egyháza Sz. Péter és Pál tiszteletére van felavatva. Mint plébánia a nyitrai 
püspökség treneséni fő- és alesperestségében fekszik.

3. Búr (Bír) — Birócg Trencsénmegyében, hol Kis- és Nagy-Birócz van. Itt 
az utóbbiról van szó. Ma Túrna fiókja a nyitrai püspökség treneséni fő- és alespe
restségében.

4. Coludog (Bolondvg) =  Bolondócg azaz Becgkó Trencsénmegyében. Ma is 
plébánia a nyitrai püspökség imént említett fő- és alesperestségében. Beczkó Bolon- 
dócz nevét a hagyomány egykori birtokosára vonatkoztatja, ki Stibor vajda udvari 
bolondja volt.

5. Costa =  Kossá vagy Kassza Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai 
püspökség treneséni főesperestsége illavai kerületében.

6. Delna (Bellus) =  Bellus Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai püs
pökség treneséni főesperestsége pruzsini kerületében.

7. Dobrusa =  Dobra Trencsénmegyében. Ma Tepla fiókja a nyitrai püspök
ség treneséni főesperestsége Vágón innen levő treneséni alesperestségében.

8. Domanisa — Dománis Trencsénmegyében. Ma is önálló lelkészség a nyitrai 
püspökség zsolnai főesperestsége rajeczi kerületében.

9. Edisa (Hodisa) — Ugyics Trencsénmegyében, hol Kis- és Nagy-Ugyics-ot 
találjuk. Tót neve Udica, mely jól megfelel a tizedjegyzék Hodisa-jának. Külön
ben a sorrend is erre vall. Kis-Ugyics ma is plébánia a nyitrai püspökség tren- 
cséni fő- és jeszeniczi alesperestségében. Nagv-Ugyics Kis-Ugyicsnak fiókja.

10. Enso (Heriso) =  Hricsó Trencsénmegyében, hol Alsó- és Felső-Hricsó 
van. Itt Alsó-Hricsó-ról van szó. Ez ma is plébánia a nyitrai püspökség zsolnai 
főesperestsége zsolnai kerületében.

11. Hetlak (Hochak.) Valószínűleg Zubak Trencsénmegyében. A sorrend is 
erre vall. Ma is plébánia a nyitrai püspökség treneséni főesperestsége puchói 
kerületében.

Hochak lásd Hetlak.
Hodisa lásd Edisa.
Jasencia lásd Jatensia.

12. Jatenski (Jasencia) — Kis-Jesgenicg Trencsénmegyében. Ma is plébánia a 
nyitrai püspökség treneséni főesperestsége jeszeniczi kerületében.

13. Lauist =  Lednicg Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai püspökség 
treneséni főesperestsége pruszkai kerületében.

14. Leua =  Illává Trencsénmegyében. Parochiája már 1200-ban fennállott.*) 
Ma is plébánia a nyitrai püspökség treneséni főesperestsége illavai kerületében.

15. Liptua. Valószínűleg =  Lietava Trencsénmegyében. Ma is plébánia a 
zsolnai főesperestség zsolnai kerületében.

16. Nadas =  Podsgkal, magyarul Egyhágas-Nádas Trencsénmegyében. Ma is 
plébánia a nyitrai püspökség treneséni főesperestsége pruzsini kerületében.

*) A nyitra-egyházm. névtár szerint.
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Nesna lásd Vesna.
17. de Omnibus Sanctis. Nyilván itt a templom czime van említve.
18. Presca (Prusca) — Pnisgka Trencsénmegyében. A nyitraegyházmegyei 

névtár szerint 1221-ben alakult. Ma is plébánia a nyitrai püspökség trencséni főes- 
perestsége pruszkai kerületében.

19. Pretmer =  Predmér Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai püspök
ség trencséni főesperestsége vág-beszterczei kerületében.

20. Pista (Bitsa) =  Biitse Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai püspök
ség zsolnai főesperestsége bittsei kerületében.

21. Radela =  Radlya Trencsénmegyében. Ma Kisucza-Ujhely fiókja a nyitrai 
püspökség zsolnai főesperestsége kisucza-újhelyi kerületében.

22. Sabula =  Sgoblahó Trencsénmegyében. Ezt a sorrend is bizonyítja, elő
számlálva a Vágón innen levő plebániás helyeket. Ma is plébánia a nevezett püs
pökség trencséni főesperestsége Vágón innen levő trencséni kerületében.

23. de Sancto Americo. Az Americo szó nyilván Emerico helyett áll s így =  
S%. Imre. Ilynevü hely azonban nincs Trencsénben s nyilván templomi védszentre 
vonatkoztató. Ma a szkalai plebánia-egyház Sz. Imre herczeg tiszteletére van fel
avatva s meglehet, hogy erre vonatkozik is.

24. Sancte Crucis, vicearchidiaconus Sancte Crucis. Talán =  Dubnic% Tren
csénmegyében, melynek plébániája már 1275-ben fennállott. Itt a kalváriahegyi 
kápolna a Sz.-Kereszt tiszteletére van felavatva.

de Sancto Petro lásd Bremmitorio.
25. Scala. Említve van mint apátság s megfelel Sgkala-nak Trencsénmegyé

ben. Itt hajdan Sz. Benedekről s Mindenszentekről czímzett sz.-benedekrendi apát
ság létezett, melyet az e helyt 1012-ben, vértanuságot szenvedett Endre máskép 
Zoerard remete és ennek tanítványa Benedek *) kegyeletes emlékére Jakab nyitrai 
püspök a XIII. század második tizedében alapított volt.* 2) Hogy a tizedlajstrom ide
jében ezen apátság anyagi jóléte már tetemesen hanyatlott, mutatja a szkalai apát
nak vallomása. Mindösssze 1 márkára és egy fertóra becsülte az apátság tizedét, 
cum esset spoliatus per Boemos, quare non solvit, nisi XIII. marchas. A XVII. 
század közepén az apátsági birtok a jezsuiták trencséni társodájáé lett, a jezsuiták
nak 1773-ban történt feloszlatása után a királyi kincstáré, 1780-ban pedig a tanul
mányi alapé, mely ma is kezeli azt. — Még megjegyezzük e helyt, hogy a Scala 
név nem a latin scala =  lépcső, hanem a szláv skala =  szikla szóból magyará
zandó, a mint a latin okiratokban «de rupibus» néven van is említve.

26. Silna, plebanus et vicearchidiaconus de Silna =  Zsolna Trencsénmegyé
ben. Ma is plébánia a nyitrai püspökség zsolnai fő- és zsolnai alesperestségében. 
Létezte már 1300-ra kimutatható.

27. Solempna (Solepua) =  Szopna Trencsénmegyében. Ma is plébánia a 
nevezett püspökség trencséni főesperestsége pruzsini kerületében.

x) L. Mauri Episcopi Quinqueecclesiensis : Vita SS. Zoerardi s. Andreae Confessoris et Bene
dicti martyris, eremitarum. Endlichernél : Rerum Hungaric. Monum. Arpadiana. Sangalli 1849. 134— 138.

2) Az okiratot lásd Schmitthnél: Eppi Agrienses I, 130. Fejérnél: Cod. Dipt. VI, II, 98. 
Czinárnál : Monasteriologia I, 258. Ruppnál : Magyarország helyrajzi tört. I. II, 621.



100 ELSŐ RÉSZ.

Solepua lásd Solempna.
28. Stionihino (Trinsinio) =  Trencsén a hasonnevű megyében. Ma is plébánia 

a nyitrai püspökségben, hol külön főesperestségnek s két külön alesperestségnek, 
t. i. a Vágón innen és a Vágón túl levő kerületnek adott nevet.

Sucsa lásd Sursa.
29. Sursa (Sucsa) =  S^úcsa Trencsénmegyében, hol Alsó- és Felsó'-S^úcsa 

találhatók. Mindkettő önálló lelkészséget képez a nyitrai püspökség trencséni főes- 
perestségében és a Vágón túl levő trencséni kerületben.

30. Toplisa =  TepUc  ̂ máskép Teplicska Trencsénmegyében Zsolna és Várin 
között. Ma is plébánia a nyitrai püspökség zsolnai főesperestsége várnai kerületében.

31. Varna =  Várna, Vaun Trencsénmegyében. Plébániája már 1200-ban léte
zettnek mondatik.*) Ma is plébánia a nyitrai püspökség zsolnai főesperestsége várnai 
kerületében.

32. Vesna (Nesna)'= Nemsova Trencsénmegyében. Ma is plébánia a nyitrai 
püspökség trencséni főesperestsége pruszkai kerületében.

Vissola lásd Visspola.
33. Visspola (Vissola) =  Vis^olaj Trencsénmegyében. Ma is önálló lelkészség 

a nyitrai püspökség trencséni főesperestsége pruzsini kerületében.

*) A nyitra-egyházm. névtár szerint.



3. A YÁCZI PÜSPÖKSÉG.
O  RT VA γ  T ivadartól.

I. FEJEZET.

A  püspökség alapítása.

A váczi püspökség alapítására nézve történetirodalmunk terén eltérő nézetekkel 
találkozunk, amennyiben alapítását legtöbben Szent Istvánnak,1) nehányan I. Gézának2) 
tulajdonítják, míg olyanok sem hiányzanak, kik alapítóját egyátalán kétségesnek 
mondják.3)

Azok, kik I. Gézának tulajdonítják, egy XIII. és egy XIV-ik századi krónikára *)

*) Maga az egyházmegyei, schematismus Sz. Istvánnak tulajdonítja, a mennyiben püspökei 
sorozatában I. Géza előtti időkben élt egyéneket szerepeltet. De a schematismus 1854-ik évi 
példányában nyíltan is ki van mondva, hogy «Vaciensem Episcopatum e numero eorum esse 
quos divus Stephanus Protorex fundaverat». íróink közül pedig ide tartanak Inchofer Menyhért: 
Annales Regni Hungáriáé. Romac 1644. Posonii 1796—97. Timon Sámuel: Imago Novae Hungáriáé. 
Cassoviae 1733. 68—69. 11. Bonbardus Mihály : Topographia magni Regni Hungáriáé, Viennae 1750. 
Desericz Incze : Historia Episcopatus dioecesis et civitatis Vaciensis. Pestini 1762. Cap. I. pp. 3—8. 
Koller József: Prolegomena in historiam Eppatus Quinqueeccles. 1782. 70. 1 Pray György: Specimen 
Hierarchiáé Hungáriáé, Posonii et Cassoviae 1777. Katona István: Historia Critica Regum Hungáriáé, 
Pestini 1779. II, 308— 333. Epitome chronologica rerum Hungaricarum I, 168— 169. Historia Critica 
Ducum. 1796. 743. 1. Vályi András: Magyar or sz. Leírása. Buda 1799. Ill, 572. Fessler Ign. Aurel: 
Die Geschichten der Ungern η, ihrer Landsassen. Leipzig 1815. I, 370. Mailáth János: Geschichte der 
Magyaren, Wien 1828. I, 40. Fényes Elek: Magyarország statistikai és geographiai tekintetben. Pest 
1843. II, 363. Jászay Pál: A magyar nemzet napjai az arany bulláig. Pest 1855. 238. és 347. 11. 
Szerinte Sz. István 12 püspökséget alapított s így. ámbár név szerint fel nem említi, a vácgit is. 
Később elbeszélvén Géza látománvát, a váczi egyháznak alapítását és megadományozását adja elő. 
Cherrier Miklós : A magyar egyház története. Bpest 1856. 47. 1. Hornyik János : Kecskemét város tör
ténete, Kecskemét i860. I, 135. Lányi-Knauz: Egyháztörténelem, Esztergom 1866. I, 214. és 309. 
Pauler Gyula : A magyarok megtelepedéséről. Századok 1877. évf. 481. 1. Horváth Mihály: A keresz
ténység első százada Magyarországon. Bpest 1884. 182. 1. Balics Lajos: A rom. kath. egyház tört. Ma
gyarországban, Bpest 1885. I, 67. Az Egyetemes Magyar Encyclopaedia (Bpest 1874. XII, 291) szerint, 
is azok nézete, kik Sz. Istvánt tartják a püspökség alapítójának, nagyobb valószínűséggel bír.

2) Mint Bonfini : Rer. Vng. Decad, II. L. III. Hanoviae 1606. 215. 1. Gebhardi Lajos: Ge
schichte des Reichs Ungarn. Leipzig 1778. I, 428. Mátyás Florian : Historiae Hungaricae fontes. I, 181. 
Rupp Jakab : Magyarország helyrajzi története. Bpest, 1870. I. II, 685.

3) Bél Mátyás: Compendium Hungáriáé Geographicum. Posonii et Pestini 1792. i n .  1. Szabó 
Károly: A magyar vezérek kora. Bpest 434. Klein-Fessler: Geschichte von Ungarn, Leipzig 1867. 
I, 103.
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hivatkoznak, t. i. Kézai Simon mesterre1) és Márk krónikásra, kinek müvét később, 
a XV-ik században Mátyás király protonotariusa, Thuróczi is felhasználta.* 2) Kézai 
Simon mester ugyanis azt állítja, hogy «Géza meghalván, eltemetik Váczon, melyet 
mint mondják, ő alapított.»3) Ellenben Márk krónikás azt írja, hogy Géza király meg- 
alapítá a váczi egyházat és azt sok birtokkal és faluval megajándékozá; de nemcsak 
ezt az egyházat, hanem a budait is, melynek a pesti vámot, Somogybán három 
falut és drága ékességeket adományozott.4) Kérdés azonban, hogy a két krónikás 
emez adatai valóban elegendők-e I. Gézát a váczi püspökség alapítójának tartani ?

Kézai állítására nyilván már csak azért sem építhetni sokat, mivel ez Gézát 
csak mint állítólagos alapítót szerepelteti, vagyis a XIII-ik században, midőn Kézai 
krónikáját írta, a~t tartották, hogy Géza király Vácz alapítója. Hogy a krónikás maga 
Vácz alatt nem a várost, hanem a vácgi egyházat kívánja értetni, eléggé kiderül 
abból, hogy ő már későbbi időkre nézve Váczot mint várost említi, de állításában 
amúgy is főjelentőséggel az bír, hogy az csak hír féléből áll. Nem okadatolt történeti 
tényt, hanem csakis hírt registrál, milyen úgy az akkori, mint a későbbi korokban 
is nagyon gyakran szerepelt. Kézai állításának nincs tehát szilárd történeti alapja s 
azért megbízható történeti adatúl el sem fogadható.

Több határozottsággal szól a XIV-ik századi krónika, mert az Gézát nem mondái 
alapon, hanem történeti po sitivitás sál nevezi a váczi egyház alapítójának. Csakhogy itt 
a vácgi egyházat nem azonosíthatni a vácgi dioecesissel. Hogy alatta tényleg csakis a 
sgékesegyhág értendő, eléggé kitetsző magából a krónikából, mert ez elbeszélvén Géza 
és Sz. László váczi visióját, elmondja, hogy a két testvér értekezni kezde a Szűz 
Mária tiszteletére építendő egyház alapjának helyéről. Sz. László értelmezése szerint 
a látományos szarvas azért állott meg, hogy megmutassa a helyet, hogy a Szűz Mária 
egyháza nem máshová, hanem csak oda építtessék. Hogy pedig az első látomás 
helye ne legven épület nélkül, Géza király és testvérei elhatározták, hogy oda 
Sz. Péter főapostol tiszteletére kápolna épüljön. Itt tehát egyház és kápolna építéséről 
s nem egyházmegye alapításáról van szó. Ám a krónika további szavai szerint Géza 
nemcsak a váczi, de a budai egyházat is megajándékozta birtokokkal, már pedig budai 
dioecesis soha sem létezett s így az egy hág szó valamint Budánál, úgy Vácznál sem 
vehető egyházmegye, hanem csakis templom értelemben.5)

Ennek következtében mind valóbbszínüvé válik azok nézete, kik a váczi egy
házmegye alapítójának Sz. Istvánt tartják. Igaz, ezt sem alapítólevéllel, sem egyéb 
okleveles avagy hitelre méltó krónikás adattal ki nem mutathatni,6) de másrészt

T) Kiadta Horányi Béesben 1782-ben s Budán javítva 1782-ben. Podhráczky Budán 1833-ban. 
Endlicher Sangallenban 1849-ben. Magyar fordításban Szabó Károly Pesten 1862-ben.

2) Kiadta Toldy Ferencz Pesten 1867-ben.
3) Geisa Vácié, quam fundasce dicitur, tumulatur. Chronicon. Lib. II. cap. IV. §. 3.
4) Geysa fundavit ecclesiam Vaciensem, et dotavit eam praediis multis et possessionibus,

non solum ecclesiam illam, verum etiam Budensem, cui constituit tributum de Pesth, et tres
villas in Simigio, ac ornamenta preciosa. Chronica de gestis Hungarorum cap. 59.

5) így magyarázza azt Katona is: Hist. Crit. Reg. II, 308—333. Epitom. Chronolog. ver. Hung.
I, 169.

6) Többen, névszerint Desericzi (Hist. Eppat, Dioec. et Civ. Vaciensis pag. 4. 13. 28., és 
ugyanő : Complementum historiae Vaciensis Eppatus pag. 3.), Fényes (Magyarorsg. stat. és geogr. leírása
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mégis nem nélkülözünk oly körülményeket sem, melyek e megye ősi alkotását 
valószínűvé teszik. így mindjárt Hartvik szavai utalnak erre, mint melyek szerint 
Sz. István tig püspökséget állított fel.1) És minthogy ezek közé sem a váradi, sem 
a zágrábi be nem fogadható, mert kétségtelenül Sz. László alapítványai, azért a váczi 
ilykép indirecte eléggé bizonyítva van. De még az egyházmegyének geográfiái hely
zete is olyan, hogy annak sz. istváni alapítása elfogadhatónak lássék. A váczi egyház
megye területe ugyanis a Duna-Tiszaközben az ország centrumát foglalja el s már 
ezért sem igen képzelhető, hogy Sz. István, midőn a püspökségek megalapítását 
tervbe vette, épp e vidéket nem vette volna kellő tekintetbe. És pedig annál kevésbbé, 
mivel e vidék korántsem volt erdőborított terület, mint a hogy azt a krónika téves 
állítása alapján a püspökség későbbi alapításának védői állítják. A püspökségek alapí
tásánál nyilván azok a területi feltételek érvényesültek, melyek a politikai megyék 
alapításánál. E feltételek pedig épp itt a Duna-Tiszaközben voltak kedvezőek. Először 
is volt e vidéknek egy jelentősebb metropolisa: Vác%; másodszor pedig volt e város 
szélesebb körű vidékének lakossága is.

Azok, kik a váczi dioecesis alapítójának I. Géza királyt tartják, Vácznak mint 
helységnek sz. istvánkori léteztét tagadják, amennyiben szerintök azon Vácz nevű 
remete, kitől a város és megye elnevezését kapta, I. Géza király idejében élt. Ilyesmit 
a krónika valóban mond is. Szerinte ugyanis «Géza, László és Ottó herczegek s a 
magyarok egész serege is, kik velők valának, megszállának Vácg körül. Ott akkor 
nagy erdő volt, s abban senki sem lakott egy Vácz nevezetű szent életű remetén 
kívül, kinek nevéről nevezte el Géza kerczeg azt a várost, melyet később ott épített.»2) 
Vájjon azonban tekinthető-e ezen állítás üres mondánál egyébül? Valóban nem. 
Mert hogy a város nevét nem Vácz remetétől, hanem a Vácz közelében folyó 
s már a Névtelen által említett5) Verocge, szlávul Verovácg pataktól kapta legyen,4) II,

II, 363.), Cherrier (A magyar egyház tört. 48. 1.), Balics (A r. k. egyház tört. Magyarország. I, 17.) 
s maga az 1854-ik évi egyházmegyei Névtár is András király 1055-ik évi azon oklevelére hivat
koznak, melylyel ő a tihanyi apátságot alapította, s melynek záradékában a püspökök közt Kele
men van felszámlálva. (Fejérnél: Cod. Dipl I. 393.) Szerintök ezen Kelemen váczi püspök volt s 
ilyenül szerepel az a váczi schematismus püspöki névlajstromában. Minthogy azonban ezen 
Kelemennek váczi püspökösködését egyéb adatokkal nem támogathatjuk, azért az 1055-ik évi 
diploma adatát sem vehetjük olyanul, mely ezt bizonyítaná. Ugyanaz áll I. Gézának azon 1075-ik 
évi diplomájáról is, melylyel ő a garammelléki sz.-benedeki monostort alapította. (Kivonatban 
közölve Praynál : Specimen Hierarchiáé Hungáriáé I, 332. Katonánál: Historia Critica Regum I, 366. 
Közölve egészen, de hibásan Fejérnél: Cod. Dipl. I, 428 és II, 67. Hornyiknál: Kecskemét város 
tört. I, 191— 197. jegyzetekkel. Egészen s correctül Knauznál: Monumenta Ecclesiae Strigon. I, 53— 
60.) Mi bizonyítja, hogy az ebben említett aaron csakugyan a váczi püspök volt? Maga az okmány 
igaz, háromszor is említi a váczi püspökséget; egyszer midőn Alpár határait leírva mondja, est 
terminus cum episcopalibus sancte marie zuaciensis duitatis. Majd aztán : De predicto termino sinistra 
pars est sancte marie zuaciensis. Végre : Deinde partes dividuntur inter comitatum cernigradensium 
et episcopatum sancte marine zuaciensis. Azonban mindez csakis az bizonyítja, hogy a váczi egyház
megye 1075-ben már megállapított határokkal bírt, de nem bizonyítja azt, hogy a nevezett Áron 
csakugyan váczi püspök is volt.

x) Prouincias in decem partitus episcopatus. Vita S. Stephani regis cap. VIII. Endlichernél: Rí rum 
Hungaricar. Monumenta Arpadiana 171. 1.

2) Marci Chronicon cap. LVIII.
3) Hist. hung, de sept, ducib. cap. XXXIII.
4) V. Ö. Rupp : Magyarorsz. helyrajzi tört. I. II, 684. Kubinyi és Vahot : Ungarn u. Sieben

bürgen in Bildern I, 71.
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több mint valószínű. Másrészt meg az a pont, melyen Vácz városa fekszik, sokkal 
fontosabb, semmint csak képzelhetnők is, hogy a ΧΙ-ik század elején itt nagyobb 
helység ne létezett volna.1) Mára római korszak elég kiható volt e pont benépesítésére. 
Kívül esett ugyan az imperium határain, de szemben a római had úttal és egy csomó 
telephellyel, milyenek Cirpi és Vlcisia castra, odább Crumerum és Aquincum. 
Épp a Dunahajlat külső karéjába esve, a Dunahajlat által befogott földcsúcs külső 
őrszemét képezte, mely több rendbeli hajóhídon át a jobb parttal érintkezett, amint ezt 
a Szobbnál, Verőczénél, Vácznál, Bogdánynál, Monostornál s Dunakeszinél constatált 
tömör hídfők bizonyítják.* 2) A váczi telep a barbárság kezében okvetetlenül jelentős 
sokadalmi hely volt, melynek a vízi és a száraz közlekedési pályák közvetetlen 
érintése miatt jobban lakottnak kellett lennie, mint az egész vidék bármely egyéb 
pontjának.

De hogy maga a vidék is lakott volt ősidőktől kezdve, mutatja úgy a törté
nelem, mint a történelemnél is bizonyítóbb leletek nagy száma. A történelem tanú
sága szerint a Duna-Tiszaköz a vándornépek kedvencz tanyáját képezte. Ha nem 
kellett a rómainak, ki itt a maga kulturmissiójához elég alkalmas anyagot: fát, 
követ, érczet, sót, tanulékony népet nem talált, annál keresettebb czélpontját képezte e 
tájék a kóborló s száguldozó barbárságnak, melynek szemében a rét és legelő többet 
ért a természet minden egyéb adományánál. Ezért egymást váltják fel itt a jöve
vény jazygek, hunnok, herulok, avarok, magyarok.

Ám a leletek sem hirdetnek egyebet, mint azt, hogy e tájék eleitől fogva 
lakott volt, mert sűrűn kerülnek itt elő a kőeszközök, halmok, sánczok, pogány- 
várak, vártemetők, hamvvedertemetők, ördögárkok. Ogle- és kovaszilánkokra buk
kantak Tápió-Szele, Tőszeg, Tápió-Ság, Sz.-Márton-Káta, Kis-Sz.-Miklós, Bogdánv, 
Bottyán, Hajós, Istvánháza, Péczel, Tápió-Szecső, Tápió-Sz.-Márton, Tószeg, Tót- 
Györk, Tököl, Vácz, Vácz-Hartyán, Valkó, Visegrád, Vörösegyház vidékén.3) Halmok — 
tumulusok, kurganok — előjönnek Bagi vidékén, a homokszentlőrinczi pusztán, 
Isaszegnél, Istvánháza-pusztán, Izsákon, Tápió-Farmosnál, Tápió-Szecsőn, Tápió- 
Szelén, Kis-Kun-Halasnál, Szabadszálláson, Újfalun, Vácz-Sz.-Lászlón, Valkón, Kecs
kemétnél, Kocséren, Karán, Tetétlennél, Tinnyénél, Alpárnál. A pogányvárak nyomai 
Tatár-Sz.-György, Sarlósár, Gomba, Nagy-Kőrös; vár- és hamvveder-temetők Pereg, 
Törtei, Valkó, Soroksár, Bugyi, Sári, Délegyház, Varsány, Haraszti, Aszód stb; 
vidékein, míg a Csörszárok hármas vonala épp itt húzódik a Dunától a Tiszáig, s 
így mondhatni, hogy a legrégibb praehistorikus kortól a honfoglalásig s azon 
innen a lakottság félreismerhetetlen jelei maradtak reánk. Hozzájárul, hogy e vidék

T) Ezt helyesen már Otrokocsi és Timon említették fel. Lásd Imago antiqu. et novae Hang. 
cap. VIII. pag. 68. Szintúgy Desericzi is: Hist. Eppat. et Civ. Vaciensis pag. 13.

2) Arch. Ért. új foly. 1881. I. k. I. r. XXI—XXII. 11. Henszlmann: MagyaronZ- müeml. 
röv. leírása I, 6.

3) Róm er: Miirég. Kalauz I, 118. Ugyanő: Resultats généraux du mouvement archiologique en 
Hongrie. Bpest 1876. 15. 1. Archaeologiai ErtesítőX, 197— 198. XIII, 327. 363. 367. XIV, 341. Arch. 
Ért. új folyam II, 29. II. VIII. Arch. Közlemények VII, 165. Ipolyi: Kisebb Munkái I, 570. Hauer: 
Mittheilungen der anthrop. Gesellschaft in Wien 1871.1, 35. Végre A magy. nemz. mi'lZ- re'g- osztályának 
jegyzőkönyvei 1870. 116. 1876. 264. 1. i—6. sz. 1876. 279. 1. 3—4., 45—47. és 50. sz. 1876. 293— 
294. 1876. 363. 1. 1883. 500— 506. 11. i— 171. sz.
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Sz. István korában az ország fővárosához való közelsége miatt is megkövetelte a 
király apostoli gondoskodását s ennek annál is inkább tehetett eleget, mivel az az 
egész terület, nem volt úgy mint például Csanádé, ellenséges vezér kezében, más
részt meg távol esve az országhatároktól, az ellenséges inváziónak sem volt kitéve, 
úgy mint például a pécsi dioecesis területe a Száva felől. Azért mindezen okoknál 
fogva biztosra vehetjük, hogy a váczi egyházmegye úgy egykorú ősi alkotású, mint 
maga az esztergomi, veszprémi, pécsi, győri megyék, vagyis hogy ezekkel együtt 
Sz. István alkotásai közé sorolandó.

Ám ha az volt, hogyan van, hogy mégis csak Géza volt az, ki a székesegy
házat építette ? Erre már Katona, Timon s Desericzi feleltek olyképen, hogy 
Sz. István sok építkezéssel lévén elfoglalva, a váczi cathedralist nem létesíthette.1) 
Nem is oly egyedül álló történeti tény az. Ott van a pécsi cathedralis-templom 
esete. Ezt sem építette a dioecesis alapítója Sz. István, hanem utóda Péter király.* 2) 
Ott van továbbá az ó-budai káptalan egyháza. Ezt sem a káptalan alapítója Sz. István, 
hanem annak későbbi utóda Sz. László fejezte be.3) És ott van Csanád, melynek 
dioecesisét kétségtelenül Sz. István fundálta, cathedralis egyházát mégis szintén nem 
ő emelte; mert e cathedralis egyház eleinte az Ohtom által épített görög monostor 
egyháza, utóbb pedig a Sz. Gellért püspök által épített Sz. György monostor egy
háza volt.4) Egyébiránt — tehetjük hozzá — honnan tudjuk, hogy Sz. István 
Váczon székesegyházat nem épített? Ezt semmiféle forrás sem állítja, s épp azért 
miért ne tehetnök fel, hogy ő püspöki egyházat tényleg létesített, de mely helyett 
utóbb Géza király alkalmasabbat, tágasabbat, megfelelőbbet építtetett.

Hogy a székesegyház mellett mekkora volt a káptalan az alapítás idején, 
sehonnan sem vagyunk képesek megtudni. A közhit úgy tartja, hogy kezdetben a 
váczi káptalannak vagy 36 tagja volt,5) mely hit azonban csak átalános hagyományra 
vihető vissza s nem is egyedül a váczi «káptalanra szorítkozik. Rogerius mester, 
elbeszélve Vácznak a tatárok által történt felforgatását, csak annyit mond, hogy ők 
az egyház kincsét elvivén, a kanonokokat és más személyeket, asszonyokat és leányokat, 
kiket kardra hányni nem akarának, a tűzben mind összeégetik.6) Aligha nem jogosan 
tartjuk, hogy a közhit, a hagyomány a kanonokok régi számát túlnagynak tartja. 
A XIV-ik századra nézve már biztos számot jelölhetünk meg. A pápai tized jegy
zékek, nevezetesen a nagy plébánia-lajstrom függelékében7) ugyanis 14 kanonok van 
névszerint felemlítve, tehát kettővel több, mint mennyit az egyházmegye káptalana 
ma bír. Érdekes azonkívül megtudnunk azt is, hogy a XIV-ik századnak elején

τ) Epitom. chronolog. rer. hung. I, 169. És Imago antiquae et novae Hung. cap. VIII. 
pp. 68—69.

2) Kézai : Chronic. Hungar. Lib. II. cap. III. §. 2. és Mark : Chronica de gestis Hung. cap. 
XLVIII.

3) Chronicon Posoniense. Toldy kiad. 28. 1. Mark : Chronica de gestis Hung. cap. XXXIX.
4) Vita S. Gerardi cap. X. és XIII.
5) Est autem traditione proditum Canonicos fuisse supra triginta. És : Vulgaris traditio est 

fuisse Canonicos sex et triginta : rior — veti hozzá Desericzi — junctim cum Capellanis et hujus 
modi. Desericzi: Hist. Eppat. et Civit. Vac.

6) Miserabile Carmen cap. XXII.
7) Monum, Vatic. I, I. 408—409.

Magyarország egyházi földleírása. 14
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Vácznak Sz. Margitról nevezett egyháza volt Döme és Péter nevű papokkal s a 
székesegyháznak Sz. Szűznek és Sz. Katalinnak tiszteletére felavatott oltárai voltak. 

Ám lássuk ezek után, hogy melyek voltak ezen egyházmegye határai.

II. FEJEZET.

A  püspökség-határai.

Hogy melyek voltak a váczi püspökség első határai, azt természetesen apróra 
ki nem mutathatjuk, miután a püspökségnek sem alapító, sem határjáró, sem vala
melyes későbbi megerősítő oklevele nem szállott reánk. Az egyedüli okmány, mely 
némileg ide vonatkoztatható, I. Gézának fentebb már említett 1075-ik évi diplomája, 
amelyből megtudjuk, hogy a garammelléki Sz. Benedek-apátságnak adományozott 
Alpdr határai egyrészt a vácgi püspökséggel, másrészt pedig Csongrádmegyével érintkezteké) 
Hogy ezen Alpár alatt nem a Kecskeméttől keletre fekvő Puszta-Felső-Alpár, hanem 
a Félegyházától és Csongrádtól éjszakra eső Alpár falu értendő, világos az okirat 
ama szavaiból, hogy ezen Alpár a Tisza vize körül fekszik, ahol Alpár falu valóban 
fekszik is. Közelében éri Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye határát Csongrád- és Heves
megyék felé s így helyzete ma is teljesen megfelelő a ΧΙ-ik századi determinatiónak. 
A mi azonban e determinatióban feltűnő, az, hogy Alpár határának leírásában az 
okmány a vdcgi püspökség határát megkülönbözteti Csongrádmegye határától. Miért 
nem Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyéét Nógrádmegyétől? Épp ez a feltűnő szerkezet látszik 
velünk azt megértetni akarni, hogy Alpárnál a vácgi egyházmegye határai véget értek, 
következőleg Csongrádmegye már az egyházmegye határain kívül esett.

Ha valóban áll ez az értelmezés, akkor a váczi dioecesis a ΧΙ-ik században 
tényleg jóval kisebb volt. A XIV-ik század elején azonban, midőn a tizedlajstromok 
keltek, már kitágultnak találjuk, mert Csongrádmegye területe ekkor már kétség
telenül hozzátartozott s mint csongrádi foesperestség szerepel, úgy, hogy aligha tévedünk, 
ha azt állítjuk, hogy e határok akkor nagyrészt azok voltak, melyek 111a, minden
esetre nem igen térhettek el azoktól. Ha a váczi egyházmegye nem is foglal el sok 
tért a pápai tizedszedők irataiban,* 2) úgy mégis XIV-ik századi határait nagyrészt 
kijelölik a tizedjegyzékekben tüzetesebben tárgyalt szomszédegyházmegyék határai.

*) Dedi et aliam terram circa eandem aquam tiza, que uocatur alpar cum propriis termi
nis, Qui termini ita diuiduntur: Primum a ripa tize procedendo ad quasdam arbores, est termi
nus cum episcopalibus sancte marie waciensis duitatis; De predicto termino sinistra pars est sancte 
marie waciensis, dextera autem pars deuenit in partem sancti Benedicti. Aztán Beche földével 
határos Alpár . . . ubi finiuntur partes cernigradensium ciuium, in via zounuk ; . . . . Deinde partes 
diuiduntur inter comitatum cernigradensium et episcopatum sancte marie waciensis, ubi erant arundines 
regis et fenum, atque virge. Knauznál Móniim. Ecetes. Strig. I, 56— 57.

2) Négy helyen van szóba hozva, t. i. Szebeni Rufinus 1317—20. évi számadási könyvé
ben 24—25. 11. Továbbá a nagy lajstromban 254—255. 11. Ugyanezen lajstrom 259. 1. és végre 
az Appendixban 408—409. 11.
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Éjszakon az Ipoly déli forrásvidéke jelöli a terminust, amennyiben Derék, Lókos, 
Fekete és Sz. Lélek patakok forráscsermelyei már a váczi dioecesis éjszaki határán 
belül estek. Vadkert, Nándor, Rimócz, Mátra-Verebély s Nagy-Bárkány az esztergomi 
egyházmegyének legdélibb határplebániái s így a váczi egyházmegye a XIV-ik szá
zadban éjszakon az Ipoly déli forrásvidékéig nyúlt fel, vagyis Nógrádmegyének déli 
részeit, az u. n. Kis-Nógrádmegyét, a Cserhát-hegységet legnagyobb részében magá
ban foglalta.

Nyugoton a verőczei patak s a Duna jelölték határait. Verőcze helység maga 
már kívül esett a váczi dioecesis határain. A déli határ nagyjában az a conventionalis 
vonal, mely ma is a váczi és a kalocsai egyházmegyéket választja el egymástól, míg 
éjszakkeleten a Zagyva jelölte csekély megszakítással a határvonalat le egészen a Zagy
vának a Ti:zába való beszakadásáig. Innentől fogva átlépte az a Tiszát egészen a 
Berettyóig, melynek mentén délnyugotnak haladt a Kőrösig, mely csekély részben 
ugyancsak egyházmegyei határt képezett. Majd a Kőrösön túl a Száraz vizéig 
húzódott, honnan merően nyugotra haladva, Hódmező-Vásárhely táján déli irányt 
vett, úgy érve el Szegedtől éjszakkeletre a Tiszát.

Szóval a XIV-ik században a váczi egyházmegye a mai Nógrád, Heves, Jász- 
Nagykun-Szolnok megyéket részben, Csongrád s Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyéket 
egészen magában foglalta. A pest-pilis-solt-kiskuni területből csakis a Dunán túl eső 
rész, vagyis a két pilisi járás esett ezen egyházmegye határain kívül.

III. FEJEZET.

A  püspökség egyhá^kÖTfga^gatási beosztása.

Egyházközigazgatási beosztására nézve e terület, mely ma három föesperest- 
ségre, t. i. a székesegyházira, a pestire és a csongrádira oszlik, a XIV-ik században 
öt archidiaconatusra oszlott volt. Ezeket a tizedjegyzékek következőleg számlálják 
elő: I .  Archidiaconatus de Zonoy illetőleg Sonoc, 2. Archidiaconatus Changradiensis,
3. Archidiaconatus Pestiensis, 4. Archidiaconatus Seguedfu illetőleg Seguedfev és 
5. Archidiaconatus Neugradiensis. Ezekből manap az Archidiaconatus Seguedfu és az 
Archidiaconatus Neugradiensis már nem léteznek e neveken, az egyik beolvadt a 
mai pesti, a másik a mai székesegyházi főesperestségbe.

De lássuk a régi főesperestségi területeket és plébániáit egyenkint.

i. A  zon oy i v a g y is  szo ln o k i fő esp erestség  é s  plébániái.

E főesperestséghez tartozóknak mondatnak a dézsmajegyzékekben a következő 
plébániák:

1. Botona.
2. Chor.

1 4
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3. Magia Toca.1)
4. Nova.
5. Sac.
6. Stephanhaza.* 2)
7. Tuca.
8. Wossian.
9. Zeux.3)
Első pillantásra e helyneveket következőleg gondolnók olvashatni: Battonya, 

Csór, Magyar Toka, Újfalu, Sacza, Istvánháza, Tuka, Vossián, Zöcs, a mint tény
leg hazai helységeink sorozatában a Battonya, Csór és Csora, Újfalu, Sacza, Ist
vánháza és Zöcske nevű helységek elő is fordulnak. Csakhogy legott hozzá kell 
tennünk, miszerint mindezek között a legtöbb épp nem azon a területen fekszik, mely 
a váczi egyházmegyéé, hanem attól nagyon is messze esik, mint Sacza Abaujba, 
Zöcske Somogyba, Battonya Csanádba, Csór Fehérbe és Nógrádba, Újfalú csaknem 
minden megyébe. Ellenben Istvánháza van nemcsak Alsó-Fehér-ben, de Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun-ban is, és pedig az utóbbi megyében, tehát a váczi egyházmegye terü
letén, kettő is, míg Toka, Tuka, Vossian nevű helységeket hasztalanul keresünk 
helységnévtárainkban.

Hogy a tizedjegyzékek itt említett plébániáinak értelmezésében alkalmas kiin
dulási pontot nyerhessünk, csakis a Stephanhaga azaz magyarul Istvánháza nevű 
pest-pilis-solt-kiskunmegyei helyre vethetjük tekintetünket. Említettük, hogy van a 
nevezett megyében két Istvánháza. Mindakettő puszta, az egyik Szelevénynél, a 
másik Fóthnál. Ez utóbbi mindenesetre jobban biztat s csakugyan innen kiindulva, 
a szokatlan nevek között tényleg kiigazodunk.

Ha ugyanis ezen Istvánházai pusztától elindulunk s torony irányában éjszak
nak Vácz felé tartunk, elérjük Sgod-öt. Innen a hartyáni vizen áthaladva, kissé 
éjszakkeleti irányban megtaláljuk Dukál. Még tovább menve éjszakkeletnek, ráaka
dunk Nógrádmegye határán Sgór pusztára. Innen merően délre haladva hegyeken 
s völgyeken át, elérjük Bottyánt. Ettől keletre pedig Kis-Újfalu-1 s így alig szenved 
kétséget, hogy a Zonoy főesperestség Stephanhaza-ja azonos a mai Fóth mellett 
levő Istvánhágá-val; Chor-ja Sgór-ral, mely ma Szilágynak fiókja; Nova-ja Kis-Ujfalu- 
val, mely ma Mácsának fiókja; Zeux-e Sgod-del, mely ma is önálló lelkészség; 
Botora-ja Bottyán-nal, Tuca-ja Duká-vú, mely utóbbi kettő ma Vácz-Hartyánnak 
fiókjai.

A váczi alsó járásban Versegtől délre találjuk a hozzája tartozó Varsány pusz
tát, míg a pesti alsó járásban a Taksonyhoz tartozó Duna-Varsány nevű praediumot. 
Nyilván ezek egyikének felel meg a tized jegyzék Wossian-ja. Hogy melyiknek, 
nem nehéz eldönteni, ha tekintetbe veszszük, hogy Duna-Varsány már nem a 
zonoyi, hanem a szigetfői főesperestség területén feküdt. Eszerint a kérdéses Wos-

x) Theinernél : Vetera Monumenta historica S. Hungáriám illustrantia. Róma 1859. I, 580—81. 
Magra tota.

2) Theinernél : Stephani^a.
3) Theinernél : Zeuiuo.
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siant csakis a Verseg közelében fekvő s ahhoz tartozó, de plébániát már nem 
képező Varsány-nyal lehet összeköttetésbe hozni, ha ugyan nem egy teljesen elpusz
tult hajdani Varsány emlékét tartja fenn.

Jóval nehezebb s bizonytalanabb a többi helynévnek értelmezése. így a 
Magia Toca és a Sac nevű helyek már szélesb combinatióra nyújtanak alkalmat. 
A Magia Toca lehet a Nagia =  Nagynak; a Toca a Katanak az elferdítése. Nagy- 
Ráta a kecskeméti felső járásban fekvő község s ettől nyugotra ugyanazon járásban 
fekszik Tápió-Ság. Lehet tehát, hogy Bertalan sacerdos de Sac ezen ma is plébá
niát képező Tápió-Ság templomában szolgálta az Urat. De minthogy másrészt a 
Spruner-féle történeti atlasz azon lapján, mely Magyarország egyházi beosztását 
tünteti fel a XV-ik századig, Mogyoród a váczi egyházmegye területén ki van 
jelölve, azért nem lehetetlen az sem, hogy a Zonoy főesperestség Magia Toca 
nevű plébániája a Gödöllő és Fóth közt fekvő s ma is plébániát képező Mogyoród 
helynévnek eltorzított alakja.

Ezeket tekintetbe véve látjuk, hogy a Zonoy főesperestség Pest-Pilis-Solt- 
Kiskunmegyének váczi felső és alsó s nemkülönben a kecskeméti felső járására 
terjedt ki kimutathatólag. Nyilván még egyéb járások is tartoztak, legalább részben, 
ezen főesperestséghez. Minden valószínűséggel a zonoyi főeseperestség határai érint
keztek éjszak felől az esztergomi érseki, keleten pedig az egri püspöki megyével, 
leérve egészen a Tiszáig. Itt a Zagyvának a Tiszába való torkolatánál fekszik 
Szolnok s e helynévben kulcsot nyerünk a rejtélyes Zonoy név értelmezéséhez. 
Zonoy eltorzított alakja a Zonog névnek, vagyis S^olnok-nak.

Még fel kell itt említenünk azt, hogy a pápai tizedjegyzékek egy másik 
helyén, t. i. Szebeni Rufinus 1317— 20 évi számadási könyvében az archidiaconatus 
Vaciensis van említve. E néven a fősperestség a nagy tizedlajstromban elő nem 
jön, de kétségtelen, hogy Rufinus vácgi és Bonofatói Raj mund gonoyi azaz szolnoki 
főesperestsége egy s ugyanaz.

2. A  csongrádi főesp erestség  és  plébániái.*)

E főesperestséghez tartozik a tizedjegyzékek szerint a következő három plébánia:
1. Opir.
2. Sancto Adrian.
3. Sers.
Magát a főesperestségi területet illetőleg eligazít maga Csongrádmegye. 

A főesperestség neve hirdeti, hogy az Csongrádmegyében keresendő. E megyének 
egy része, a Tisza-Maros-zúg a Csanádi egyházmegyéhez tartozott. Hódmező
vásárhely és vidéke ez utóbbi megye tartozékát képezte. Túl a Tiszán Szeged és 
vidéke a kalocsai főmegyéhez tartozott, a többije Váczhoz. Csakhogy e vidéken 
ma már hiába keresünk S^-Adorján, Opir és Sers nevű helyeket. Meglehet, hogy

*) Theinernél: Chaugradiensis s zárjel közt Neugradiensis. A Vai. Mon. közlött két főespe
restségi plébániák együttesen közölvék Theinernél, mert a Chaugradiensis Archidiaconatust a nógrá
dira magyarázta.
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azon Apor, melyet a Spruner térképén a Tisza bal partján találunk, a tizedjegyzék 
Opir-ja, de akkor méltán rakott mellé Spruner kérdőjelet, mert a tizedjegyzék 
Opirja a váczi és nem a Csanádi egyházmegye területén keresendő. Sers pillanatra 
a Serkedi pusztára emlékeztet, de a három betűben valóban komoly érvet nem 
találhatunk az azonosságra. A három plébánia meghatározása tehát szerencsésebb 
szakbuvárokra vár.

3. A  p esti fő esp erestség  és  plébániái.

Nem sokkal több az, a mit a pesti főesperestség plébániáiról mondhatunk. 
A tizedjegyzékek szerint e főesperestséghez tartoztak:

1. Für.
2. Minor Oton.
3. Nilar.1)
4. Pest.
5. Seglar.
Nyilván e plebániás helyeket Pest-Pilís-Solt-Kiskunmegyének azon területén 

kell keresnünk, mely a nagy megye középzömét foglalja magában. A pest-i plébá
niát az 1332— 37 évi nagy tizedlajstrom Appendixe és Rufinus 1317— 1320 évi 
számadási könyve tartalmazza és pedig akként, hogy adataikból e plébániai község 
jelentőségére is következtethetünk. Rufinus szerint cuius fructus ascendebunt in 
universo ad summam XXIIII. marcharum fini argenti ad pondus Budense. 
Az Appendix szerint pedig Petrus de Pesti iuratus de credulitate extimavit suam 
plébániám non ultra XL. marquas valere. Ez adatokból eszerint bizonyos, hogy 
Pest, melyet Sz. Gellért életirata már a Xl-ik század első felére város-ul, tehát elő
kelő helyül említ,* 2) Rogerius mester Siralmas Éneke pedig nagy és igen gazdag 
városnak nevez,3) 1318-ban és 1332— 37-ben is jelentékeny helység s plébánia 
volt. Nemcsak hogy a tatárjárás azt tartósan meg nem rontotta, de a keresztény 
hívek száma is a XIV-ik század elején abban jól felszaporodott. Különben jogható
sági tekintetben is kiváló volt, mert az Appendix szerint est exempta dicta plébánia 
et sub episcopatu Vaciensi, mi nem úgy értendő, hogy nem a pesti főesperestnek, 
hanem közvetetlenül magának a váczi püspöknek volt alárendelve, hanem inkább is 
úgy, hogy ámbár íöldiratilag a váczi püspökség területére esett, joghatóságilag mégis 
nem ezen egyházmegye püspökének, hanem az esztergomi érseknek volt alávetve.4) 
Ebből értendő meg az, hogy az esztergomi egyház 1397. évi statútumában,5) de úgy 
IX. Bonifacz pápa 1401. és II. Pius pápa 1464. évi privilégiumaiban is 6) Pest mint 
az esztergomi érsekségnek alárendelt kivett plébánia szerepel. És hogy ezen kivé

T) Theinernél: Nilav.
2) Vita S. Gerardi cap. XIX.
3) Carmen Miserabile cap. XVI.
4) Térképünkön Pest azért nem jelenik meg mint kivett hely, mivel az mint a pesti főespe- 

restségnek nevet adó hely van feltüntetve. A pesti főesperestség tényleg a váczi dioecesishez 
tartozott, míg Pest mint plébánia az esztergomi érseknek volt alárendelve.

5) Pázmánynál: Appendix I. Péterffy Sacra Concilia-]äba.n II, 267.
6) Pázmánynál : Appendix III. Péterffy i. művében II, 288 és 290.
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telezett joga jóval idősb az 1397. évi statutum idejénél, azt éppen tized jegyzékeink 
bizonyítják.*)

Ami a Berengari Jakab és Bonofatoi Raj mund 1332— 34. évi nagy jegyzékét 
illeti, megjegyezzük, hogy Pest-Pilis-Solt-Kiskun megyének említett részében három 
hely, illetőleg puszta ötlik szemünkbe: Abony, Cegléd, s ettől délkeletre a Nyilas, 
máskép Nyilasmajor nevű puszta. Lehet, hogy a tizedjegyzék Nilar-ja ezen Nyilas-ra 
vonatkozik, mely esetben a tizedjegyzék plébánia nevének csakis utolsó betűje 
romlott volna meg a leírók kezében. Épp úgy lehet, hogy a tizedjegyzék Seglar-ja 
Cegléd-re, Kis-Oton-ja Abony-ra vonatkozik.

Azonban miként értelmezzük a dézsmajegyzék Für nevét, miután ily nevű 
helység avagy puszta e vidéken nem található? Ha felveszszük azt, hogy e névben 
az F  betű hibásan áll T  betű helyett, akkor a Túr nevet kapjuk és Túr nevű hely
ségek csakugyan léteztek is hazánk helységei között, Hontban, Somogybán, Torda- 
Aranyosban, Jász-Nagykunban, Ugocsában. Mindezek között e helyt természetesen 
csakis a jász-nagykunsági Túr-ról azaz Megd-Tur-ról lehetne szó, mely Szarvastól 
éjszakkeletre, Török-Sz.-Miklóstól délkeletre a Berettyó jobb partján fekszik. 
Ha ezen Für csakugyan ezen Túr-ra vonatkozik, akkor azt az érdekes tanulságot 
meríthetnők ez esetből, hogy a pesti főesperestség határai nem záródtak be a Tiszán 
innen, hanem túlterjedtek a Tiszán is. És ez nem is volna nagyon feltűnő dolog. 
A legújabb megyerendezés előtt a törvényesen egyesült Pest, Pilis és Solt vár
megyék s az ezen politikai törvényhatósághoz tartozó Jászság, Nagy- és Kiskunság 
nem egy szakadatlanul összefüggő egészet képezett. Névszerint a Nagy-Kunság a 
Tiszán-túii vidéken terült el Heves, Szabolcs, Békés és Bihar területe által bezárva. 
A Nagy-Kunság egyes területszakadékai a Kőrös-vidéken léteztek mint enclavok 
Békés és Heves területébe beékelve. P. Mester szállása képezte az egyik, Kun-Sz.- 
Márton a másik nagykunsági szakadék-terület főpontját. Mező-Tur maga már kívül 
esett ugyan a nagykunsági területen, de mégis igen közel esett ahhoz, úgy hogy 
a pápai tized jegyzékek adata alapján — feltéve, hogy a Für név tényleg a Túr 
névnek felel meg — Mező-Tur a XIV-ik században még a Nagy-Kunsághoz tar
tozott. Már ismételve mondottuk, hogy az egyházi beosztás a politikai beosztást 
követte s azért érthetővé válnék, ha a pesti főesperestségnek túl a Tiszán is lett 
volna folytatása.

Mindaddig azonban, míg mindez biztosabb alapra nem lesz fektethető, csakis 
azzal kell beérnünk, hogy a pesti főesperestség a szigetfői és a szolnoki között terült 
el szélesen, délfelől a kalocsai főegyházmegyével érintkezve. De ebből aztán az is 
bizonyos, hogy a fentebb említett Wossian =  Varsany, minthogy a szolnoki főes- 
perestségben feküdt, Duna-Varsányra csakugyan nem vonatkozhatik.

*) Quo pacto, quoue tempore sit exempta ab Jurisdictione Episcopi Vaciensis, et subjecta 
Jurisdictioni Metropolitani Strigoniensis, non satis constat, írja Desericzi i. m. 6. L, de ime a 
tizedjegyzékek alapján Pest jogát visszafelé követhetjük a XIV. század első felébe.
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4. A  seguedfui azaz sz ig etfő i főesp erestség  és plébániái.

Könnyebben és biztosabban haladhatunk a seguedfui vagyis szigetfői főespe- 
restségben. Ehhez a tizedjegyzékek szerint a következő plébániák tartoztak:

1. Apostuk.
2. Gunchoc.1)
3. Peret.
4. Rady.* 2)
5. Salk.
6. Veca.
7. Woyssa.3)
Apostuk, melyben Gergely pap fizette tizedül az öt garast és négy dénárt, félre

ismerhetetlenül a Duna bal partján fekvő s ma is önálló lelkészséget képező Apostag. 
Ezt tudva a többi helynév értelmezésének is könnyen találhatunk nyitjára. Apostagtól 
Duna ellenében, azaz éjszakra haladva találjuk Duna-Vecsét. Ez a tized jegyzék 
Veca-ja. Ma Apostag fiókja a soroksári kerületben. Még feljebb hatolva elérjük 
Sgalk-Syent-Márton-1, melytől nem messze esik ugyancsak éjszak felé Sgalk puszta* 
Ezen S^alk-Sg.-Mdrton, mely ma Kún-Sz.-Miklós fiókja, a tizedjegyzék Salk-ja. Még 
odább éjszakra találjuk Dömsödöt a pereghi plébánia fiókját. Ez a tizedjegyzék 
Gunchoc-ja. Dömsödre következik éjszak felé Pereg. íme a tizedjegyzék Peret-je, 
mely ma is lelkészi önállóságnak örvend. A pesti közép járásban van Alsó- és 
Felsö-Rdda puszta, Bugyinak fiókja a pesti főesperestség alsó-némedi kerületében. 
Erre vonatkozhatik a tizedjegyzék Rady-ja. Csak a Woyssa okoz némi nehézséget, 
mert olvashatnók Vajsga-nak illetőleg Fajsgynak, Maisa-nak, Vacs-nak vagy akár 
Ocsá-nak is. Vajsza vagy Fájsz nevű hely és puszta ma e vidéken nincs. A pest
megyei Fájsz már a kalocsai megye területén fekszik. Maisára, Vacsra és Ocsára 
pedig azért nem gondolhatunk, mert ezek mindegyike azon a területen fekszik, 
mely a XIV-ik században a pesti főesperestséghez tartozott. A Woyssa alatt tényleg 
alig érthető más mint Varsdny, Duna-Varsdny, mely ma Taksony fiókja.

Mindé helynevet tekintetbe véve, kikerekíthetjük a szigetfői főesperestséget. 
Kétségtelen mindenekelőtt is az, hogy e főesperestség határai nem terjedtek a 
csepelszigeti bal Dunaágon túl, azaz nem terjedtek ki magára a Csepelszigetre, mint 
a hogy azt egyik neves történettudósunk véleményezte.4) A Csepel-sziget ugyancsak 
a tizedjegyzékek adatai alapján már kívül esett a váczi egyházmegye határain. Az az 
esztergomi érseki megyéhez tartozott s okiratilag mint csuthi főesperestség említte- 
tik, ámbár e nevet a dézsmajegyzékekben hiába keressük. A szigetfői archidiacona- 
tus határai eszerint a Csepel-sziget s illetőleg a Duna mentén húzódtak el körül
belül Duna-Varsánytói kezdve a Bölcskén alóli tájékig, hol a kalocsai érseki megye

J) Theinernél: Gunthoc.
2) Theinernél: Bady.
3) Theinernél : Weyssa.
4) Pesty Frigyes : Az eltűnt régi vármegyék I, 79.
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által voltak határolva, míg kelet felöl a pesti archidiaconatus határolta. Ma ez a 
terület a pesti főesperestséghez, és pedig annak soroksári esperesti kerületéhez 
tartozik.

5. A  nógrád i fő e sp erestség  é s  plébániái.

E főesperestségröl, bár területe nem volt ielentéktelen, mert a Cserháton túl 
is terjedt az, nincs a tized)egyzékek alapján sok mondanivalónk. A jegyzék csak 
egyetlenegy plébániát említ mint hozzátartozót: Nevig-et tudniillik, de ezzel sem 
tudunk mit kezdeni, mert e vidéken ily vagy hasonnevű helységet avagy pusztát 
nem találunk.

Mindenesetre nagyon feltűnő, hogy a tized]egyzékek plébánia-adatai nemcsak 
a nógrádi, de egyáltalán az egész váczi egyházmegyére nézve annyira csekélyek. 
De ne felejtsük, hogy épp ezen egyházmegye területére estek nagy számmal a 
jás% és kun telepek, melyek miként a Bevezetésben tüzetesebben előadtuk, a keresz
tény plébániák szervezését jó időn át megnehezítették. Különben alig szenved két
séget, hogy a jegyzék hiányos is, mit azonban kimutatni képtelenek vagyunk.

Záradékul pedig még megjegyezzük, hogy Rufinus pápai collector 1317—20-ik 
évi számadás-jegyzékében a váczi dioecesis egyházai között az ecclesia de Scord is 
említtetik. Meghatározása, minthogy a főesperestség, melyhez tartozott, megmondva 
nincsen, nagyon nehéz s biztosan aligha is meghatározható. Skord nevű helye 
Pestmegyének nincsen, de nem is oly hangzású név ez, melyről könnyen hihetnők, 
hogy valaha létezett is. Azért ezen Scord vagy azonos a Bonofatoi Rajmund nagy 
plébánia-lajstromának Chor =  S%ór helynevével) vagy pedig talán =  S. Cord =
S. Gorg S^ent-György vagyis a mai Felső-Sí. - György a Zagyva jobb partján, avagy
Tápió- S7. - György a Tápió mentén. így e példa újból bizonyítja, hogy mennyire 
megbízhatatlanná lesz a tizedjegyzék magyarázata, mihelyt benne a helynevek össze- 
■vissza s nem a soros rendszerben közölvék.

I ).M agyarország egyházi földleírása.
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I. FEJEZET.

A~ egri egyházmegye eredeti területe.

i. író in k  v é lek ed ése i s egym ástó li e ltérése i az egri egyh ázm egye régi terü lete kérdésében.

Hogy az egri egyházmegye papjai s lelkészei részéről fizetett pápai tized rovatait 
s annak azokban említett régi főesperesti kerületeit s egyes helyeit s ezek folytán 
régibb földiratát annál alaposabban tanulmányozhassuk: mindenekelőtt tudnunk kell, 
hogy mekkora volt ezen egyházmegyének akkori s előbbi kiterjedése és hol végződtek 
annak határai annál is inkább, mivel e történelmi és földirati kérdés megfejtésében 
íróink is eltérnek egymástól, némelyek kisebbre, mások nagyobbra tévén annak 
egykori kiterjedését. És pedig:

a) Pázmány Péter kilencz vármegyére és tíz főesperesti kerületre teszi annak 
kiterjedését^ ide számítván a következő kilencz vármegyét u. m. Abaúj, Bereg, Borsod, 
Heves, Sáros, Szabolcs, Ung, Zár And és Zemplén megyét, melyek szerinte ezen egy
házmegyét alkották.1)

Pázmányt nyomba követi Szentiványi Márton, ki egyházmegyénk kiterjedését 
szinte kilencz vármegyére és tíz főesperesti kerületre teszi, ugyanazokat a megyéket 
számítván ide, melyek Pázmánynál elő vannak sorolva.* 2)

Ezek nyomán már Fessler is az itt elősorolt kilencz megyéből alakítja egyház
megyénket, de főesperesti kerületeket nem említ.3)

Szerdahelyi Gábor nem sorolja elő ugyan ezeket a vármegyéket, de ő is 
szintén azt írja, hogy egyházmegyénk kilencz vármegyéből és tiz főesperesti kerü
letből alakult.4 *)

b) Pray György az itt elősorolt vármegyékhez hozzáadja Mdmmarostd)
Prayt ebben követi Fejér György is,6) s így szerintük egyházmegyénk már

tíz vármegyéből alakult vagy állott.

T) Péterffynél: Concilia Regni Hung. Appendix I, de Dioecesi Strigoniensi. II. 266. 1.
2) Miscellanea decad. III. ρ. I. 68. 69. 11.
3) Die Geschichten der Ungern I. köt. 672. 1.
4) Chorographia celeb. Hung. Urb. Cassoviae 1770. 105. 1.
5) Hierarchia Regni Hung. I. 195. 1.
6) Initia Religionis et Ecclesiae Christ, apud Hungaros. Budié 1846. 116. 1.
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Schmitth Miklós is tíz vármegyére tette egyházmegyénk területét; de hogy 
azokat a vármegyéket értette-e, melyek Praynál elő vannak sorolva, nem lehet 
tudni; mert azokat nem nevezte meg, hanem e megyét röviden tíz vármegyére 
kiterjedt püspöki megyének (per denas facile provincias diffusa dioecesis) írta.1)

c) Bombardi Mihály nem határozza meg e megye kiterjedését, hanem azt 
határozatlanul tíz vármegyénél többre teszi (Sacerdotium hoc amplissimum per comi
tatus denis plures diffusum).* 2)

Ambrosovszky Mihály egyházmegyénk kiterjedésének kérdésében a vármegyék 
tizenegy és tizenhárom száma között látszik ingadozni; nem sorolja elő a várme
gyéket, melyekből egyházmegyénk alakult, hanem azt írja, hogy Sz. István király 
tizenegy vagy tizenhárom vármegye tizedét adományozta az egri püspökségnek,3) 
vagyis tizenegy vagy tizenhárom vármegyére terjesztette ki az egri püspökség 
főpásztori hatóságát; mert a tizedjog, mint alább látni fogjuk, a püspök főpásztori 
joghatóságát vagy megyéjét jelentette.

Desericzi Incze szinte tizenhárom vármegyére teszi egyházmegyénk területét 
s a Pázmány által előszámlált vármegyékhez sorozza a Hevessel egyesült Kiilso- 
S^olnokot, Marniiiarost, Szatmári, Tornát és Ugocsát s ezekhez adja még a Jászságot.4) 
De ha Kiilső-Sgolnohot, mely Hevessel egyesülve volt, ettől megkülönböztetjük és 
külön megyének veszszük: akkor egyházmegyénk Desericzi szerint nem tizenhárom, 
hanem tizennégy vármegyére terjedne.

Ily eltérők és részben tévesek lévén íróinknak egyházmegyénk régi területére 
vonatkozó nézetei, a kérdés bővebb felvilágosítása végett szükség itt ezen eltéré
seket és tévedéseket tovább nyomozni és megigazítani. És pedig:

Némely íróink egyházmegyénk területének kérdésében csak vármegyéket, mások 
a vármegyék mellett egyszersmind főesperesti kerületeket is emlegetnek és ezeknek 
általuk felhozott száma nem egyezik a vármegyékével, amennyiben kilencz vármegyét 
tiz főesperesti kerületnek vesznek. Ezen eltérés megfejtésére s történelmünk és régi 
földiratunk ide vonatkozó kérdésének bővebb felvilágosítására itt eleve meg kell 
érintenünk a főesperesti kerületek alakulását, kiterjedését s elnevezését, hogy lássuk: 
volt-e földirati tekintetben a vármegyék és főesperesti kerületek között valami 
külömbség és honnét származott ezen itt felmerült eltérés ?

Ha a főesperesti kerületek alakulásait s elnevezéseit nyomozzuk: úgy találjuk, 
hogy azok a vármegyék mintájára alakultak és voltak beosztva, a vármegyék neveiről 
vagy jelentékenyebb helyeiről lettek elnevezve s a vármegyék határai közt terültek 
el úgy, hogy a hány vármegyéből alakult s állott valamely egyházmegye, éppen 

- annyi főesperesti kerületre volt osztva annak területe, s a mi és mekkora volt föld- 
iratilag a vármegye politikai, ugyanaz s akkora lett a főesperesti kerület egyházi 
tekintetben, s így minden vármegyének földiratilag egy főesperesti kerület felelt meg.

így egyezvén a főesperesti kerületek a vármegyékkel, már most az a kérdés:

Ö Episcopi A oriens es. Tyrnaviae 1768. I. 14. 1.
2) Topographia Hung. Viennae 1750. 522. 1.
3) Comp end. Chronolog. Hung. 37. 1.
4) De Initiis ac Maioribus Hungaror. Pestini 1760. V. 166. 1.
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honnét származott az az itt felmerült eltérés, miszerint íróink kilencz vármegyét tíz 
íoesperesti kerületnek vettek? Ezt úgy lehet megfejteni, hogy több régi megyéink 
újabb alakulás vagy felosztás folytán későbben eltűntek vagy a szomszéd megyékbe 
kebeleztettek s annyira egyesíttettek, hogy lassanként régi neveiket is elvesztették s 
azoknak a megyéknek neveit vették fel, melyekkel egyesültek. Ellenben az ott 
alakult főesperestségek kerülete és rcgibb elnevezése tovább is fennmaradt; mert az 
egyház konzervatív természeténél fogva nem lévén barátja az újításoknak, a már 
egyszer megalakult főesperestségek régi kerületeit s elnevezéseit továbbra is meg
tartotta. Itt például felhozzuk Hevesmegyét, melynek területén ma is épen az a két 
főesperesti kerület áll, t. i. a hevesi és patai, melyek az itt felhozott eltérést okozták ; 
ugyanis a mai Heves egykor két külömböző területre vagy megyére oszlott, u. m. 
Heves- és Újvár--megyére, mely utóbbi, úgy látszik, hogy mint megye későbben 
alakult s az egri püspökség alapításakor ennek vidékét Pata vára képviselte, melyet, 
mint emlékezetes helyet, Névtelen Jegyzőnk is említ a honfoglalás történetében, s 
az itt alakult főesperestség e várról vette nevét, melyet azután későbben is meg
tartott, midőn Újvár megye megalakult. Mikor pedig későbben Heves Újvár-megyével 
egyesült, ezen egyesülés daczára is e két egymástól megkülömböztetett főesperesti 
kerület azután is fennmaradt és ma is fennáll.

De hasonló eset előadta magát Zemplén-megyében is, hol egykor szintén két 
főesperesti kerület volt, u. m. a zempléni és sombort; mert a mai Zemplén is egykor 
két külömböző területre vagy megyére oszlott u. m. Zemplén- és Szerencs-megyére, 
s úgy látszik, hogy az utóbbi szintén későbben alakult és az egri püspökség alapí
tásakor annak vidékét még Zombor nevű hely képviselte s erről neveztetett az itt 
alakult főesperesti kerület, mely azután Szerencs-megye megalakulása után is meg
tartotta régi nevét, és midőn későbben Szerencs Zemplénnel egyesült, ezen egyesülés 
folytán a %ombori főesperestség is lassanként a zemplénibe olvadt s eltűnt, habár 
annak neve az egyesülés után is még egy ideig fennmaradt.

A ym7Í/z<:/-megyei főesperestség sem a megyétől, hanem Pankotálól nyerte nevét, 
a mi szintén arra látszik mutatni, hogy mikor egyházmegyénk alakult, akkor Zaránd 
mint vármegye nem volt még megalakulva, s annak területét Pankola, mint akkor 
nevezetesebb hely képviselte, s erről neveztetett az ott alakult főesperestség, mely e 
nevét a vármegye megalakulása után is megtartotta.

Történetíróink ugyan azt írják, hogy Sz. István király az országot vármegyékre 
osztotta; de ebből még nem következtethetni, hogy az ő uralkodása kezdetén, az 
egri püspökség alapításakor azok a vármegyék mind meg lettek volna alakulva, melyek 
későbbi történelmünkben eléjönnek s a pankotai, patai és ycmibori főesperesti kerü
leteknek már, elnevezései arra mutatnak vagy utalnak, hogy azok a vármegyék, 
melyekben ezek a főesperesti kerületek feküdtek, későbben alakultak, s azok a helyek, 
melyekről ezen főesperestségek lettek elnevezve, csak jelezték azokat a vidékeket, 
hol ama megyék későbben alakultak.

Annak tehát, hogy főesperesti kerületeink száma nem egyezik a vármegyé
kével, az az oka, hogy némely megyéink, melyek kezdetben két külön területet 
vagy megyét képeztek, későbben egyesülvén, egy megyévé lettek, mint Újvár (Pata- 
Újvár) egyesült Hevessel és Szerencs Zemplénnel; ellenben az ott alakult főesperest-



AZ EGRI EGYHÁZMEGYE EREDETI TERÜLETE. 1 1 7

ségek ezen egyesülés daczára is megmaradtak mint külön álló főesperesti kerületek,, 
s így azután egy megyére esett két főesperestség. — Hogy pedig némely főesperesti 
kerületek elnevezései nem egyeznek azoknak a megyéknek neveivel, melyeknek 
területén feküdtek, annak ismét az az oka, hogy azok a főesperestségek ott korábban 
keletkeztek, mint a megyék, s az egyház az ott keletkezett főesperestségek neveit 
nem cserélte löl a később alakult megyék neveivel, hanem megtartotta azoknak 
régibb neveit s így más neveken neveztettek a megyék és másokon az azok terü
letén fekvő főesperesti kerületek.

Itt további felvilágosítás vagy tájékozás végett megemlíthetni még két más 
megyénk és főesperesti kerületünk ilyetén átalakulását vagy eltűnését. Ugyanis így 
tűnt el vagy alakult át Kemej-megye s annak területén feküdt hasonnevű főesperesti 
kerület (Archidiaconatus de Kemej), mely egyházmegyénk eredeti alkatrészeinek 
egyike volt s tizedünk rovatában is többször előjön. Midőn t. i. az 1238-ban bejött 
kunok egy részét IV. Béla király ide telepítette, e megyének közöttük kiosztott 
része Kun-területté változott s abból azután a Nagy-Klinkerillet alakult. Az ekként 
megcsonkított Kemej-megye szinte fölcserélvén régi nevét Kis-Sgolnok-megyének 
kezdett neveztetni, mely név alatt okleveleinkben is említtetik s azután még sokáig 
fennállott, sőt maga a főesperestség is, habár megcsonkítva is egy ideig még régi 
neve alatt fennmaradt és Kemej csak mint megye tűnt el egyházmegyénk területéről.

Helyén látók itt ezeket röviden megérinteni, mivel az ilyetén alakulások és 
területváltozások is egyházmegyénk régibb földiratának nyomozásában felvilágosításul 
szolgálnak.

De hogy íróink egyházmegyénk területének meghatározásában egymástól eltér
nek, annak más oka is van, mely onnét származik, hogy nem tesznek külömbséget 
egyházmegyénk eredeti területe és későbbi kiterjedése között, pedig e kettőt meg 
kell egymástól külömböztetni; mert más volt megyénk területe kezdetben, mikor 
az alakult és más lett későbben, mikor jobban kiterjedt. Ugyanis hogy a kérdést 
anticipáljuk, itt eleve meg kell említenünk, hogy egyházmegyénk kezdetben tiz 
vármegyéből, és ugyannyi főesperesti kerületből alakult, vagy ha a megyéket érintett 
egyesülésük folytán későbbi felosztásuk szerint veszszük: akkor azoknak számát, 
melyekből egyházmegyénk alakult, tízről nyolczra tehetjük; de annak ezen területe 
későbben, újabb adományozás és terjeszkedés folytán, öt vármegyével és ugyanannyi 
főesperesti kerülettel nevekedett, a mint ezt alább fogjuk látni. De úgy látszik, hogy 
íróink nem igen reflektáltak vagy figyelmeztek azon külömbségre, mely az első 
alakulás és a későbbi terjeszkedés között feltűnik és megyénknek nem is annyira 
alakulását és történetét, mint inkább későbbi téirpleges terjedelmét — status quoját — 
tekintették s a szerint alakították annak területét, s innét származott azon eltérés, 
miszerint némelyek kisebbre, mások nagyobbra tették annak keretét, és némelyek 
oly vármegyéket számítottak abba, melyeket mások kihagytak. így p. o. Pázmány, 
Szentiványi és Fessler nem említik Szerencs-megyét s az ott alakult ~ombori főesperesti 
kerületet, mivel az későbben egyesítve lett Zemplénnel, úgy szinte nem említi Újvárt 
(Eata- Ujvéirt), mert az is egyesíti etett Hevessel, elhallgatja Kemej vagy Kis-Sgolnok- 
megyét, mert az későbben eltűnt, ellenben egyházmegyénk alkatrészei közé számítja 
Bereg- és Sáms-megyét; holott ezek eredetileg nem tartoztak egyházmegyénk terű-
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letébe és csak későbben foglaltattak ide. íme így lehet indokolni s magyarázni 
íróink felhozott eljárását s eltéréseit.

De hogy egyházmegyénk ezen területi kérdését annál jobban megvitathassuk, 
itt meg kell említenünk s igazítanunk íróinknak egynéhány ide vonatkozó téve
dését. így p. o.

Ambrosovszky azt állítja, hogy sz. István király tizenegy vagy tizenhárom 
vármegye tizedét adományozta az egri püspökségnek vagyis e tizeddel tizenegy vagy 
tizenhárom vármegyére terjesztette ki az egri püspökség föpásztori joghatóságát, 
a mi pedig téves állítás, mivel az egri püspökség vagy egyházmegye, mint már 
feljebb érintők, tíz, vagy későbbi számítás szerint nyolcz megyéből alakult és kez
detben annyiból állott és csak későbben gyarapodott annak területe még öt megyével.

Desericzi Külső-Szolnokot is egyházmegyénk alkatrészei közé sorozza, pedig 
ez soha sem tartozott egyházmegyénkhöz, lévén az eleitől fogva a váczi egyház
megye egyik alkatrésze, melynek nevéről a váczi püspökség egyik főesperesti kerülete 
is (Archidiaconatus de Zonuk) neveztetett. írónknak ezen tévedése annál feltűnőbb, 
mivel ő Historia Episcop. Vaciensis czímü munkájában Külső-Szolnokot a váczi egy
házmegye alkatrészei közé sorozza,*) azt mégis más helyen, mint feljebb említettük, 
egyházmegyénkhöz számítja. Hihetőleg az vitte őt e tévedésbe, hogy Külso-S^olnok 
a török uralom alatt egyesülvén Hevessel, azt vélte, hogy ezen egyesülés nemcsak 
a politikai és közigazgatási, hanem az egyházi viszonyokra is kiterjedt, s a hova 
tartozott Heves egyházilag, oda tartozott a vele egyesült Külso-S~olnok is ; pedig ez 
nem úgy volt, mert Szolnok ezen egyesülés daczára is megtartotta régi egyházi 
autonómiáját vagy illetékességét, miszerint azután is a váczi püspökséghez tartozott.

Említtettik ugyan, mint feljebb is érintők, okleveleinkben ide tartozó megyéink 
sorában Kis-S~olnok-megye is, de ez korántsem volt egy az itt tárgyalt Kiilső- 
S^olnokkal s attól egészen megkülömböztetett területet jelentett, mely a régi Kei nej- 
megyéből alakult és csak későbben vette föl a Kis-Syolnok nevet, a mint ezt alább 
bővebben ki fogjuk mutatni.

Desericzi továbbá Tornát is egyházmegyénk alkatrészei közé számítja, holott az 
soha sem tartozott ide, hanem az esztergomi érseki egyházmegye egyik kiegészítő 
része volt, tizedünk rovataiban is a tornai plébániák vagy lelkészek az esztergomi 
főmegye lelkészei sorában jönnek elő.

íme elő vannak itt sorolva és valamennyire felvilágosítva íróink véleményei s 
eltérő nézetei, mik szerint ők alakították vagy vázolták egyházmegyénk régi terü
letét, mik egyúttal magyarázzák vagy indokolják az ő itt követett eljárásukat s 
eltéréseiket is.

2. M eghatározása az egri egyh ázm egye eredeti terü letének .

Most már íróink eltérései és tévedései megigazítása után jobban tájékozhatjuk 
magunkat egyházmegyénk területi kérdésében és biztosabban meghatározhatjuk, 
hogy hány és mely megyékből, alakult s állott kezdetben annak területe. Nem kis

*) Histor. Episcopal. Vadens. 6. 1.
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nehézséget okoz itt ugyan az, hogy Sz. István király alapítólevele, mely ide vonat
kozólag némi felvilágosítást nyújthatna, a tatárok pusztításai között elveszett vagyis 
a püspöki levéltárral együtt elégett. Ennek pótlására adott ugyan IV. Béla király 
1261-ben új adománylevelet, melyben elősorolja és megerősíti Sz. István király 
adományait vagyis az egri püspökség birtokait, jogait és kiváltságait, de e püspöki 
megye akkori kiterjedését és határait nem említi. Azonban e hiányt is valameny- 
nyire pótolják későbbi okleveleink. Ugyanis

a) V. István király 1274-ben az egri püspökség részére ismét új adomány
levelet adván, abban e püspökségnek nemcsak jogait és kiváltságait erősíti meg, 
hanem mind megnevezi azokat a vármegyéket is, melyeknek tizede e püspökséget 
illette, és pedig e czímen vagy e tizedkötelezettséggel ezeket a vármegyéket nevezi 
meg e következő sorban: u. m. Borsod, Ahctúj, Zemplén, Ung, Szabolcs, Záránd, 
Küs-Sgolnok, Heves-Újvár, Bereg és Ugocsa.1)

És itt mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy íróink és jogtudósaink értelme
zése szerint a főpapi tizedjog jelentette vagy jelezte a püspök főpásztori hatóságát 
vagy annak keretét és határát, s így azok a vármegyék, melyeknek területeiről p. o. 
az egri püspöknek járt a tized, e püspökség főpásztori hatósága alá és megyéjébe 
tartoztak. Azért mondja IV. Béla király előbb említett adománylevelében, hogy az 
egész egri egyházmegyében — in tota Ditecesi Agriensi — minden tized, akár a 
király vagy királyné akár a nemesek birtokairól fizetessék, az egri egyház alapítása 
óta az egri püspököt illeti.* 2) S azért jegyzi meg Koller is igen helyesen, hogy a 
tized a főpásztori jognak következménye. Decimas sunt consectarium Juris Dioece- 
sani.3) Ha tehát a tized együtt járt a főpásztori joghatósággal, akkor a feljebb elő
sorolt vármegyék mind az egri püspök főpásztori joghatósága alá vagyis egyház
megyébe tartoztak.

b) Ezt még bővebben felvilágosítja s igazolja Róbert Károly király és Fülöp 
nádor levele. Ugyanis a nevezett király 1323-ban megerősítvén IV. Béla király 
feljebb említett adománylevelét s azt Fülöp nádor a király rendeletéből, a tized és 
a főpapi jogok érdemében, közölvén az illető vagyis érdeklett vármegyékkel, Fülöp 
nádor e levelében épen azokat a megyéket sorolja elő, melyek feljebb, V. István 
király levelében vannak elősorolva.4)

Úgy, de épen V. István király feljebb említett adománylevelében Bereg és 
Ugocsa vármegyére vonatkozólag azt jegyzi meg, hogy azok azelőtt a magyar kirá
lyok vadászó erdei voltak s az ott alakult helységek után járó tizedet az ő elődei 
adományozták az egri püspökségnek.5) Sőt IV. Béla király említett adománylevelé

*) Fejér: Cod. Dip}. V. I. 157. 1.
2) Item decimani partem omnium tributorum in tota Diocesi Agriensi tam regalium, 

sive reginalium, quam nobilium episcopus Agriensis percipiet, et percipere dignoscitur, per col
lationem sanctorum regum prodictorum, a fundationis ecclesio pronotato tempore. U. ο. IV. 
III. 42. 1.

3) Historia Episcopat. Quinqueecclesiar. Posonii 1782. I. 56. 1.
4) Katona : Histor. Crit. Regum Hung. VIII. 481. 1.
5) . . . qui duo vltimi Comitatus scilicet Vgocha et Beregh, fuerunt foresto sanctorum 

regum, traditi et donati per prodecessores nostros Ecclesio Agriensi supra dicto in decimis dican
dis et persolvendis, prout ceteri Comitatus. U. ο. V. I. 157. 1.
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ben még határozottabban mondja, hogy azokat a királyi vadászó helyeket az ő 
nagyatyja III. Béla király és édes atyja II. Endre király alakította át megyékké s 
adományozta azok tizedét az egri püspökségnek.1) Már ha a tized jelentette vagy 
jelezte a főpásztori joghatóságot, akkor az egri püspöknek ezen joga csak későbben, 
III. Béla és II. Endre király korában terjesztetett ki e két megyére s akkor lettek 
ezek egyházmegyénkbe kebelezve, s így e két megye nem tartozott mindjárt kez
detben egyházmegyénk keretébe, csak későbben lett ide foglalva.

Ezek nyomán már meghatározhatjuk és körvonalazhatjuk egyházmegyénk 
eredeti területét, mely a következő tíz megyéből alakult, u. m. Abaúj, Borsod, 
Heves, Kemej vagy Kis-Szolnok, Szabolcs, Szerencs, Újvár (Pata-Újvár) ,  Ung, Zárán d 
és Zemplén-megyéből, s a mennyiben Szerencs későbben egyesült Zemplén-nel és 
Pata-Újvár Hevessel, a vármegyék tizes szánta leszállítható nyolczra. Ennyiből állott 
egyházmegyénk eredeti területe, és csak későbben szaporodott meg Pereg-, Ma ra
in áros-, Sáros-, S^atinár- és Ugocsa-megyével.

c) A vármegyék tizes számát igazolja Rozgonyi Péter egri püspöknek 1430-ban 
kelt alapító-levele is, melyben a Boldogságos Szűz tiszteletére az egervári prépost- 
ságot alapította. Ugyanis a püspök ezen alapító-levelében határozottan állítja, hogy 
a Sz. István király által alapított egri egyház vagyis annak megyéje kezdetben tíz 
főesperesti kerületből állott,2) a tíz főesperesti kerület pedig itt tíz vármegyének felel 
meg és pedig azoknak a vármegyéknek, melyeket elősorolánk; mert, mint már 
feljebb is említők, minden vármegye egyszersmind egy-egy főesperesti kerületet 
képezett, s a hány vármegyéből alakult valamely püspöki megye, ugyanannyi főes
peresti kerületre lett osztva annak területe. Hogy pedig Rozgonyi itt megyénknek 
nem az ő korabeli terjedelmét, mely már akkor több részekkel növekedett, hanem 
annak alakulását s eredeti területét értette, azt világosan mutatja az alapító-levél 
szövege, mely itt ezen egyház első alapításáról beszél . . . decem Archidiaconati- 
bus, certoque numero Canonicorum, in primitiva illius fundatione ornata et insi
gnita etc. Es Rozgonyinak ezen állítása vagy bizonyságtétele annál illetékesebb és 
nagyobb hitelt érdemlő, mivel ö mind hivatalánál mint egri püspök, mind c püs
pökség alapításához közelebb eső koránál fogva igen jól tudhatta, hogy hány vár
megyéből és főesperesti kerületből alakult és állott kezdetben az ő püspöki megyéje.

Ezek szerint itt jelezve és vonalazva van egyházmegyénk eredeti területe, 
mely kezdetben tíz vármegyéből alakult s ugyanannyi főesperesti kerületre oszlott. 
Ennek részletesebb kimutatására s egyházmegyénk régibb földiratának bővebb fel
világosítására nyomozzuk és vizsgáljuk tovább annak egyes alkatrészeit vagyis főes
peresti kerületeit, a mint betűrendben következnek. *)

*) Item Bela, proavus noster, et Endre pater noster carissimus, felicium recordationum 
reges, decimus omnium forestarum. nostrarum, et novalium praediorum nostrorum fundatorum 
et fundandorum, ac villarum nobilium, et nostrorum seruitorum, vniuersaliter in Comitatibus 
Ugocha et de Berek existentium, Ecclesiae Agriensi applicarunt et donarunt; demum et nos 
applicamus et donamus perpetuo et irreuocabiliter exigendas. U. ο. IV. III. 43. 1. 

η u. ο. X. VII. 272. 1.
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3. Az abaújvári főesperestség.

E főesperestség (Archidiaconatus de Abaviuar) a hasonnevű megyétől vévén 
nevét, szoros értelemben e megyére vonatkozott vagyis e megyebéli plébániákat 
foglalta magában. Azonban itt minden felmerülhető zavar kikerülése végett min
denek előtt meg kell említenünk, hogy e főesperestség tizedünk rovataiban és 
némely más oklevelekben is csak egyszerűen újvári (de Novo Castro vagy Novi- 
castrensis) néven van említve, s e név vagy czím alatt vannak elősorolva tizedünk 
rovataiban nemcsak az abaúji, hanem a sárost plébániák vagy lelkészek is, a mi 
arra látszik mutatni, hogy e nevezet alatt egykor két főesperestség volt egyesítve 
s az újvári főesperestség nemcsak az abaúji, hanem a sárost íőesperesti kerületet is 
magában foglalta.

A főesperestség ezen elnevezésének és régibb földiratunk ide vonatkozó kér
désének bővebb felvilágosítására meg kell itt jegyeznünk, hogy Újvár — Nóvum 
Castrum — elnevezésének igen tág jelentése volt s több megye vagy terület elne
vezésére használtatott, s igen helyesen vette észre Czinár Mór, hogy az nemcsak 
Abaúji, hanem Nógrádot és egy másik eltűnt Újvárt, sőt többször Srf/w-megyét is 
jelentette és csak az oklevelek tartalmából vagy szövegéből lehet kivenni, hogy 
melyik megyét kelljen az alatt érteni.1)

Itt azonban az Újvár leginkább Sáros-ra vonatkozik, a mennyiben a sárost 
plébániák az újvári főesperestség czíme alatt vannak tizedünk rovataiba bevezetve; 
némely rovatban ugyan minden bevezetés vagy előbocsátott czím nélkül vannak 
azok megnevezve, s a sárost plébánia előbocsátásával kezdve; de több rovatban 
mégis az újvári főesperestség czíme vagy megnevezése előzi meg azok sorát. Külöm- 
ben valamint a comitatus de Újvár, de Novo Castro a XIV. század végéig Sáros- 
megyét is jelentette: úgy e nevezet alatti főesperestség is egyházi tekintetben szinte 
Sáros területét jelezte, a mint ezt alább bővebben ki fogjuk mutatni, hol a sárost 
vagy taregafoi főesperestséget fogjuk nyomozni vagy ismertetni.

Botka Tivadar elhunyt jeles tudósunk azon körülményt, hogy az abaúji és 
sárost plébániák tizedünk rovataiba együtt, egy czím alatt, az újvári főesperestség 
czíme alatt vannak bevezetve, annak tulajdonítja s úgy magyarázza, hogy Sáros 
egykor Abaúj-jal egy megye volt, sőt még Heves is ide tartozott s ezen egyesült 
megyék kiegészítő része volt.1 2)

De mi ezen körülményt annak tulajdonítjuk s úgy magyarázzuk, hogy a 
sárost tizednek s az ottani plébániák illetékességének vagy hovatartozásának kérdése 
sokáig pör tárgya lévén az esztergomi érsekek és egri püspökök között, az ügy 
ezen stádiumában, míg véglegesen el nem lett döntve, hogy hova tartozzék a kér
déses főesperesti kerület, az egri püspökség magát a sárost vagy taregafői főesperest-

1) Novi Castri. Isto ambiquae significationis nomine iam Abaujvar, iam Nograd, iam obso
letus Comitatus Ujvar, imo et Sáros designatus occurrit, ita ut e solo documenti contextu non- 
nunquam probabilis eius sensus eruatur. Czinár iMór: Fejér György magyar országid okmánytárának 
beliirendii tárgymutatója. Pest 1866. 541. 1.

2) Századok. Pest, 1871. V. 389, 390. 11.
M agyarország egyházi földleírása. l6
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séget, melyhez az esztergomi érsek vagyis a szepesi prépost is jogot tartott, jog
érvényesen nem foglalhatta el és nem kebelezhette megyéjébe, de hogy ahhoz 
való jogát vagy jogczímét fentartsa és megyéje részére biztosítsa, annak jelentékeny 
részét, számos plébániát újvári főesperestség czímén, az abaújvári föesperesti kerü
lethez kapcsolta s azzal egyesítette. Midőn pedig a sokáig húzódott pör végre 
1336-ban egyházmegyénk javára el lett döntve s a kérdéses kerület jogilag is ide 
lett kebelezve: az abaúji és a sárost föesperesti kerület, melyek az előtt az újvári 
főesperestség czíme alatt egyesítve voltak, elváltak egymástól, és külön nevek alatt, 
különálló föesperesti kerületekké alakultak, s azután az abaúji és iarc^afői főesperest - 
ségek nevei alatt jönnek elő.

Hogy a Botka Tivadar által felhozott nehézségre visszatérjünk, úgy látszik, 
hogy Abaútj, Sáros és Heves egykor csakugyan együvé tartoztak vagyis az újvári 
főispántól függtek, legalább több nyomai tűnnek föl ezen függésnek a Várnái 
Regestrum-ban. Igen, de meg kell itt külömböztetnünk a megyét a várispánságtól; 
mert habár a megyék területein alakultak is a várispánságok; mégis két külömböző 
szervezetű terület és institutio volt a megye és várispánság s az itt felhozott állító
lagos megyék is, nem mint megyék, hanem mint várispánságok tartoztak együvé 
és hadi vagy katonai szervezetüknél fogva tettek egy nagy castrumot v;igy vár- 
ispánságot Újvár nevezett alatt; mert habár a kérdéses megyék határain feküdtek 
is azok a várbirtokok és vártéi illetek, melyekből alakultak a várispánságok és habár 
ama megyék nevei szerint lettek is elnevezve az ott alakult várispánságok; azok 
mégis, mint ilyenek, és nem mint megyék, tartoztak Újvár keretébe s állottak az 
újvári főispán alatt. De külömben e nagy várispánsági terület a megyék szerint, 
melyeknek határain átvonult, külön-külön részekre volt osztva, melyek külön 
neveken neveztettek és földiratilag is meg voltak egymástól külömböztetve, s úgy 
látszik, hogy megyék szerint külön curialis comeseik vagy alispánjaik alatt is állot
tak, kik egy közös várispántói vagyis az újvári főispántól függtek, mely főispánság 
bővebb ismertetésére itt röviden megemlíthetni, hogy azok az újvári főispánok, kik 
e nagy várispánság élén állottak, többször egyszersmind nádori vagy más előkelőbb 
méltóságokkal is ki voltak tüntetve s okleveleink záradékaiban az országú agy ok 
között vannak említve.

Hogy Sáros, mint megye, Abaúj-tói meg volt külömböztetve, azt mutatják 
azok a megjegyzések is, melyek az újvári főesperestség czíme alatt említett sárosi 
plébániákra vonatkozólag tizedünk rovatainak több pontjaiban eléjönnek, hol ama 
plébániákról meg van jegyezve, hogy azok Sáros-megyéhez tartoznak vagy Sáros- 
megyében fekszenek; mivel az ott olvasható Comitatus de Sars alatt ÓVírar-megyét 
kell értenünk, a mi különös figyelmet érdemel régi földiratunk ide vonatkozó 
részének felvilágosítására. így fogjuk fel és véljük megfejthetni régi földiratunk itt 
felmerült nehézségét és megigazíthatni említett írónk ide vonatkozó vélekedését.

Végre meg kell említenünk, hogy az itteni főesperestség neve tizedünk rova
taiban néhol az akkori kiejtés és ortcgrafia szerint Archidiaconatus de Hoyvar 
alakban jön elő, a mi megfelel Ojvár =  Újvár-nak; de e név hibás változattal néhol 
Hoysver, Hoyvar, Opvar alakokban is jön elő, a miket mindenütt Hoyvár =  Ojvár — 
Újvár-ra kell igazítani; egy helyen még hibásabb alakban «Archidiaconatus de Hoy-
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nac in Districtu de Cassa» jön elő, hol az u vagy v /z-nek, s a név végén az r 
r-nek van véve vagy olvasva, a mit ekképen kell kijavítani: «Archidiaconatus de 
Hoyuar — Ojvár in Districtu de Cassa» mert Hoynak vagy Ojnak nevű helyünk, 
melyre e hibás elnevezés vonatkoznék, Abaúj-ban, Kassa vidékén, nincs és nem 
is volt.

4. A borsodi vagy székesegyházi főesperestség.

E főesperestség a hasonnevű megyétől, melyen elterült, borsodi-nak is nevez
tetett ugyan; de oklevelileg mégis inkább székesegyházi-nak (Archidiaconatus Cathe- 
dralis) lett czímezve; mert az egri vár, melyben az egri székesegyház s a püspöki és 
káptalani székhely állott, eredetileg Borsod-megye területéhez tartozott, és csak későbben 
kebeleztetett Heves-megyébe. Ugyanis az Eger nevű folyó vagy patak, mely Heves
megyét elválasztotta Borsodtól, Eger városát is két részre osztotta, s annak jobb partján 
feküdt a város nagyobb része, mely Heves-megyéhez tartozott; bal partján pedig a 
vár és a város másik kisebb része, mely már Bonod-megye területében foglaltatott; 
és mivel a székesegyház egykor Borsod-megye területén állott: innét a borsodi föespe- 
restség is okleveleinkben többnyire székesegyházi-nak van czímezve.

E főesperesti kerület tizedünk rovatai szerint két részre ú. m. Fel- és 
Al-Borsod-ra oszlott, a mint fekvésénél fogva e megyének felső és alsó részében 
eső plébániákat foglalta magában. Azonban némely rovatban a felső és alsó borsodi 
plébániák minden ily megkülömböztetés nélkül, csak egyszerűen «de Archidiaconatu 
de Borsod» czím alatt vannak elősorolva.

Borsod felső részében, tizedünk rovatában említtetik még egy másik főespe
restség is Arid nevezet alatt (Archidiaconatus de Orl — Orlo — ma Arló); mert 
tizedünk lajstromában, a felső borsodi lelkészek névsorában, ily czímü rovat is jön 
elő: «Hec sunt nomina Sacerdotum de Ori». S alább említtetik a főesperest is így: 
«Item Johannes Archidiaconus de Orl solvit 8 grossos.»

De e főesperestség más oklevelek- vagy írott emlékekben sehol sincsen 
említve, és kerülete is, tizedünk rovata szerint, csak egynéhány plébániára szorít
kozott : innét alaposan következtethetni, hogy ez nem is tartozott az egyházmegye 
rendszeresített és diplomatikus főesperestségei közé, hanem csak alárendelt és 
kiegészítő része volt a borsodi főesperestségnek.

Sőt mi azt gyanítjuk, hogy ez nem is fő-, hanem csak alesperestség volt; 
ugyanis tizedünk rovatában így jön elő: sub Archidiaconatu de Orl, és ha a sub 
elöljáró nevet összekapcsoljuk az utána következő Archidiac. névvel, leszen e két 
névből: Sub archidiaconus, a mi alesperestet jelent; mert ha a sub előljárónév más 
nevekhez kapcsoltatik, e két egyesített név ama nevek által jelentett hivataloknak 
alárendeltjeit jelenti: mint p. o. Síibarchichorus, Sub cancellarius, Subclavarius, Subco- 
chus, Subcollector, Subconsul, Subdiaconus, Subdocens*) stb. S a följebb arlói főespe- 
restnek írt János és másik rovatban már csak alesperestnek van említve így: Nóta, 
quod Joannes Vicearchidiaconns de Orl solvit 8 gross. A másik rovatban pedig Adó, * III.

*) Car. Dufresne Du Cange : Glossar, ad Scriptores mediae et infimae Latinitat, Basiliae 1762.
III. köt. II. r. 425, 426, 427. 11.
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mint esperestség, nincs is megkülömböztetve, hanem a borsodi főesperestség plébá
niái, között csak egyszerűen van említve így: Item (Sacerdos) de Ori solvit 9 gross. 
A mi mind arra látszik mutatni, hogy Arid csak alesperestség volt.

5. A h evesi főesperestség.

E föesperesti kerület nem terjedt ki egész mai Hevesmegyére, hanem annak 
csak egyes részeit, különösen leginkább Sgent-Ergsébet, Verpeléti], Heves vidékeit és 
a Tiszának Poroszló-tói Nagy-Kürü felé Fokoro-ig és Szolnok-ig lenyúló innenső 
részét vagyis az ott lévő egyházközségeket foglalta magában. Későbben e főespe- 
restséggel egyesült s ebbe beleolvadt a kemeji főesperestség is, valamint a régi 
Kentej-megyének egy része Kis-Heves nevezet alatt szinte Heves-hez kapcsoltatott, 
a mint azt alább fogjuk kimutatni.

Itt Egret és ennek közvetlen vidékét nem említjük e főesperestség kiegészítő 
részei között; mert úgy vélekedünk, hogy az vagy legalább annak közvetlen szom
szédsága, habár Hevesmegyében feküdt is, nem tartozott sorosan e főesperestség 
hatósága alá s attól némileg különálló területet képezett. Ugyanis Eger s annak 
tőszomszédságában eső plébániák tizedünk rovataiban nem a hevesi főesperestség 
czíme alatt vannak bevezetve, hanem a káptalan és apátok után «de Villis Episcopi», 
és <(de Valle Agriensi» czím alatt külön vannak megemlítve, a mint ezt alább fog
juk látni, a mi arra látszik mutatni, mintha ama plébániák nem állottak a hevesi 
főesperest hatósága alatt, hanem közvetlenül a püspöktől függtek.

De e megye területén volt még egy másik főesperestség is: ú. m. a patai 
főesperestség, mely e nevezet alatt ma is fennáll, a mi ismét arra mutat, hogy 
a mai Heves-megye kezdetben két külön álló területre, ú. m. Heves és Pata-Ujvdr- 
megyére oszlott és csak későbben egyesíttetett egy megyévé; de ezen egyesítés 
daczára is a már ott, mint két külömböző területen, alakult főesperestség továbbra 
is fennmaradt a mint ezt alább fogjuk kimutatni.

6. A kemeji főesperestség s a régi K em ejm egye vagy is a későbbi Nagy-Kun kerület
és K is-Szolnok vagyis K is-H eves.

Kemej egyike azoknak az ősrégi megyéknek, melyeknek még neveik is eltűn
tek és csak régi okleveleinkben s írott emlékeinkben maradtak fenn.

Kemej, mint megye — provincia — említve van a Váradi Regestrum 96-ik 
bejegyzésében,1) mint vidék említtetik krónikáinkban is, hol Salamon királynak 
Geiza és László herczegek ellen viselt háborúja van leírva;* 2) még határozottabban 
van említve a honfoglalás történetében Névtelen Jegyzőnknél, hol a vidék is meg

Ü Minister regis de uilla Tiuan et de uilla Tót, et tola prouincia de Quemei uociferati sunt 
coram Nicolao palatino comite contra fures etc. Endlicher : Monumenta Arpadiana Rer. Hungarian'. 
Sangalli 1849. 663. 1.

2) Képes Krónika II. 52-ik fej. Chronicon Budense. Jos. Podhradczky. Budae. 1838. 143. 1.
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van nevezve, melyen annak egyes részei a Tisza mellett Abád felé elterültek.1) 
De bővebben és világosabban jelölik vagy jelzik e megyének vagyis erről nevezett 
főesperesti kerületnek fekvését és területét tizedünk rovatai, melyekben több ide 
tartozott plébánia meg van nevezve és a régi Kemej-bői kikerekített Nagy-Kun 
kerület keleti határai, melyek annak területét kelet felől környezték, s ezeknek 
útmutatásai szerint e megye és főesperesti kerület a Tisga és Berettyó folyók között 
terült el: és pedig a Tisga mentén Tisga-Sgdllds s Abád nevű helységektől le Bala- 
Sgenl-Miklós (ma Török-Sgent-Miklós) és Sgajol-ig, s a Berettyó mentén a mai Karcgag 
vidékétől Túrkevi felé Túrpásgtó és Nagypó pusztákig vonult le. Ezen itt jelzett 
területen feküdt egykor a régi Kemej-megye s arról nevezett főesperesti kerület.

De c megyének és főesperesti kerületnek valamint területe, úgy a régi neve 
is több változáson ment át. Ugyanis IV. Béla király az 1238-ban bejött kunok egy 
részét ide telepítvén, e megye jelentékeny részét nekik adományozta és közöttük 
kiosztotta, a miből azután alakult a kun terület, mely előbb Kolbásgsgék-nek és 
később Nagy-Kun kerületnek neveztetett. E szerint a Kunságnak ezen része a régi 
Kemej-megyéből lett kikerekítve.

Az ekként megcsonkított megyének másik része, mely a Tisza mentén vonult 
el, Kis-Sgolnok-nak neveztetett. E néven van nevezve már V. István királynak 
1271-ben kelt adománylevelében, melyben elő vannak sorolva az egri püspökség 
alá tartozott megyék, melyekből e püspökségnek tized járt, s ezek között van, 
említve Kis-Sgolnok is.* 2) Ugyancsak e néven neveztetik Fülöp nádornak 1323-ban 
kelt levelében is, melyben megneveztetvén azok a megyék, melyek az egri püs 
pökségnek tizedet adni tartoztak, ezek között van említve Kis-Sgolnok is.3)

E megye az előbb említett oklevélben if/A-Szolnok-nak van ugyan írva, mit 
Kaprinai István és Czinár Mór Külső-Szolnok-ra magyarázott;4) de ezen magyará
zat nagyon téves; mert Külső·Szolnok, mely eleitől fogva a váczi püspöki megye 
egyik alkotó része volt, soha sem tartozott az egri egyházmegye területébe és 
soha sem űzetett az egri püspöknek tizedet: holott az előbb említett oklevelek, 
melyekben Kis-Sgolnok is említve van, a papi tizedről szólanak, melyet az ott elő
sorolt megyebéliek az egri püspökségnek adni tartoztak, s így ÄzA-Szolnok amaz 
oklevelek tartalmánál fogva sem magyarázható ifz/Aú-Szolnok-ra. A küs melléknevet, 
mely itt e megye megkülömbözteteséül használtatik, alább mindjárt fogjuk értel
mezni.

Minthogy, mint Kaprinai és Czinár téves magyarázata is mutatja, az ily elne
vezések értelmezésénél igen könnyen meg lehet tévedni s az ily tévedés azután 
több más tévedésre szokott alkalmat szolgáltatni: azért szükségesnek tartjuk e 
megyének itt felhozott nevét tovább nyomozni az ily fölmerülhető tévedések meg-

1) Anonymi Betae Regis Notarii 57-ik fej. Endlichernél : Monumenta Arpadiana Rer. Hnngaricar.
5 3- laP

2) Fejér: Cod. Dipt. V. I. 157. 1.
3) U. o. V III. II. 487· 1.
4) Kaprinai: Hungária Diplomat. Vindobonae 1771. II. 256. 1. és Czinár: Index Alphabet. 

Codicis Diplomádéi Hung. Pest. 1866. 255. 1.
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igazítására s az ide vonatkozó történelmi és régibb földirati kérdések bővebb fel
világosítására.

Miért cserélte föl Kemej-nek ezen része régi nevét és honnét vette a Kis- 
Szolnok nevet, azt nehéz az adatok hiányában kinyomozni; mert ily nevű város 
vagy falu nem volt annak területén, melytől e név származhatott volna. Úgy azért 
igen hihető, hogy az a Szolnok nevet a szomszéd KiÜső-Sgolnok-tói kölcsönözte, 
melylyel úgyis határos volt s kontinuitásnál fogva kezdetben egy darabig talán 
egyesítve is volt. A küs régies kiejtés, mely etymologiailag egyet jelent a kis-se i‘) 
s e két kiejtés régebben gyakran fölcseréltetett egymással. Küs vagy Aú-Szolnok- 
nak tehát azért neveztetett, hogy a kis melléknév által megkülömböztessék a másik 
S~olnok-tó\, mely kiterjedésére nagyobb volt ennél s ezzel ellentétben Nagy-Sgolnok- 
nak lett volna neveztethető.

De bár honnét származott és hogyan alakult is e terület kérdéses elnevezése, 
az igen sokáig fennmaradt, mint egykori autonómiájának vagy különállásának emléke, 
az egri püspökök hivatalos irataiban és czímeiben. Ugyanis minek utána Külső- 
Szolnok a török uralom alatt Heves-sei egyesült s ezen egyesülés folytán a külső
szolnoki főispánság is az egri püspökökre, mint Hevesmegye örökös főispánjaira, 
szállott: azóta az egri püspökök hivatalos irataikban és leveleikben két Szolnok, 
mindakét Szolnok vármegye főispánjainak — Comitatuum utmisque Szolnok supremi 
comites — czímezték és czímeztették magokat, a minek több nyomai tűnnek fel 
a régi oklevelekben és feliratokban. így Pyber János, ki 1625-től 1635-ig volt egri 
püspök, az ő tiszteletére a Sz. Miklósról czímzett nagy-szombati templomban emelt 
sírkövön mindakét Szolnok vármegye főispánjának — Supremus comes Comit. Heves 
et utmisque Szolnok — van czímezve.* 2) Lósy Imre egri püspök 1635-ben kelt leve
lében, melyben, mint püspök, beleegyezését nyilvánítja abba, hogy Szendrőn a 
Sz. Ferencz-rendü szerzetesek részére templom építtessék, magát mindakét Szolnok 
főispánjának nevezi, így kezdvén e levelet: Nos Emericus Lósy, episcopus agrien- 
sis, Comitatuum Heves ac ntriusque Szolnok supremus ac perpetuus comes etc.3) 
Jakussich György egri püspök, ki 1647-ben halt meg, Prusgkán, Trencsénmegyében 
az általa alapított kolostorban az ő tiszteletére emelt sírkövön szintén mindakét 
Szolnok-vármegye főispánjának van nevezve;4 5) Kisdy Benedek egri püspök azon 
alapítólevélben, mely által 1657-ben a kassai akadémiát megalapította, magát szintén 
mindakét Szolnok vármegye főispánjának nevezted) Szörényi Sándor jezsuita Fenesy 
György egri püspök fölött mondott gyászbeszédben őt szintén mindakét Szolnok 
vármegye főispánjának czímezte.6)

És ez a mindkét szolnoki főispánság az egri püspökökre nézve nem volt 
valami személyes vagy esetleges kitüntetés, hanem állandó s örökös kiváltság, mely 
minden egri püspököt hivatalánál fogva megilletett, a mint ezt világosan írja Szérda-

τ) A magyar nyelv sió tára III. 1241. 1.
2) Schmitth : Episcopi Agrienses. Tyrnaviae, 1768. III. 194. 1.
3) Katona : Hist. Critic. Reg. Hung. XXX. 746. 1.
4) Schmitth : Episcopi Agrienses. III. 246. 1.
5) Egri Emlékkönyv. Eger, 1865. 186. 1.
6) Schmitth i. h. 340. 1.
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helyi Gábor jezsuita, ki az egri püspökség ezen kiváltságát vagy főispánságát ekképen 
említi: Episcopus (agriensis) ipse est primus Suffragator Archi- Praesulis Strigonien- 
sis, idemque trium Comitatuum, nempe Hevesiensis, et utrimque Sgvlnokiensis, supre
mus ac perpetuus Comes.1) Azt nem is szükség itt említenünk, hogy e két 
Szolnoknak egyikét tette Külső-Szolnok, a másikát pedig az itt tárgyalt Kis-S^olnok. 
Ime e csekélynek látszó tényben, az egri püspökség két szolnoki főispáni czímében 
mily fontos történelmi valóság rejlik, mely történelmünknek és régi földiratunknak 
ide vonatkozó kérdését szépen fölvilágosítja.

Pesty Frigyes jeles írónk ugyan kifogásolja Kemejnek ezen itt tárgyalt újabb 
elnevezését és nem akarja megengedni, hogy a három ismert Szolnok-on kívül még 
egy negyedik megye vagy kerület is neveztetett volna e néven s az egri püspök
ségnek második szolnoki főispánságát Kö^e'p-S^olnok-ra vonatkoztatja.* 2) De a felhozott 
adatok ellenkezőt bizonyítanak és még csak képzelni sem lehet, hogy az egri püs
pöknek második szolnoki főispánsága Kö^ép-S^olnok-ra vonatkozhatott volna; mert 
Kö^e'p-Szolnok nemcsak kívül esett az egri egyházmegye területén és semmi tekin
tetben sem függött az egri püspöktől; hanem azon kívül abban a korban, melyről 
a felhozott adatok szólanak, kapcsolt részek nevezete alatt Erdélyhez tartozott, mely 
akkor Magyarországtól különállóit fejedelemség volt, s az erdélyi protestáns feje
delmek nem igen tűrték volna meg, hogy az ő fejedelemségük alatt álló megyé
ben magyarországi kath. főpap legyen a főispán és mint ilyen Erdély közügyeire 
gyakoroljon befolyást. Ugyanazért t. írónk említett kifogása daczára is felhozott 
nézetünkhöz ragaszkodunk és Kemejnek itten tárgyalt újabb elnevezését kellőleg 
bebizonyított történelmi valóságnak tartjuk.

De habár Kis-S^olnok-nak neveztetett is Kemej-nek itt tárgyalt része: mind
amellett az itt elterült főesperesti kerület régi nevét megtartva, tovább is kém éji 
főesperestseg-UQk (Archidiaconatus de Kemej) neveztetett. E néven említtetik tizedünk 
rovataiban, e néven jön elő többször okleveleink, különösen káptalani kiadványaink 
záradékaiban a XIV. század vége feléig, s ekkor bekebeleztetvén a hevesi főesperest- 
ségbe, abba beleolvad és régi Ke?nej neve is lassanként megszűnik s elenyészik. 
E főesperestségnek ezen régi elnevezése már azért is figyelmet érdemel; mivel ez 
tartotta fenn e vidéknek, mint megyének is, nevét s emlékét, s ez jelezte annak 
egykori fekvését és területét, a mi világosan mutatja: mily fontosak régi földiratunk 
felvilágosítására a főesperesti kerületek régi elnevezései. — E főesperestség neve 
ugyan tizedünk rovataiban némely helyen hibásan Komo Quernex és Kowey alakban 
jön elő; de e hibákat könnyű kiigazítani az utánuk következő plébániák neveinek 
útmutatásai szerint, melyek valamint mutatják azoknak kerületeit, úgy megigazítják 
hibásan írt neveit is.

Azt is meg kell itt említenünk, hogy ifc//7£/-megyének itten tárgyalt része 
későbben Kis-Heves-nek is neveztetett. E néven van említve az egri egyház Liber 
Sancti Johannis czímü jegyzőkönyvében, melybe a püspökség és káptalan jövedelmei 
és különösen tizedei vannak elősorolva, hol Districtus Kis-Heves rovat alatt éppen

x) Chorographia Cetehr. Hungáriáé Urbium et Oppidor. Cassoviae 1770. 106. 1.
2) Az eltűnt régi vármegyék. Budapest 1880. I, ιο ί, 102. és 125— 126. 11.
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azok a helységek vannak megnevezve, melyek ezen itt tárgyalt kerületet alkották.1) 
Ezen elnevezésnek az lehet az oka, hogy ha talán kezdetben Szolnok-hoz tartozott 
is, későbben Heves-hez kapcsoltatott s annak kiegészítő része lett e kerület; vala
mint egyházi tekintetben is a kemeji főesperestség későbben a hevesi-hez lett kap
csolva s azzal egyesült, a mint ezt előbb említők s a Kis jelző által pedig valamint 
a nagyobb Szolnok-tói, úgy itt szintén a nagyobb Heves-tői is meg lett külömböz- 
tetve, a mi szinte e kerületnek régi autonómiájára látszik mutatni. Most értjük, 
hogy miért van a vármegyéknek Verbőczy-féle névsorában e néven két Heves: 
Nagy- és Kis-Heves egymástól megkülömböztetve; pedig hogy e névsor nem apokryph, 
mint némelyek tartják, azt mutatja éppen e kerületnek itten felhozott elnevezése 
és megkülömböztetése. Mindamellett az egri püspököknek utrimque Szolnok főispáni 
czímeikben, mint följebb látók, e kerület korábbi Kis-S^olnok elnevezése fennmaradt, 
mint a melyet a hivatalos stylus és szokás már azelőtt használatba hozott volt.

De Kemej egyházi tekintetben még más változást is szenvedett; ugyanis 
annak az a része, mely a kunoknak adatott, és mely azelőtt az egri egyházmegye 
területéhez tartozott, a kunok ide telepítése alkalmával az esztergomi érseki 
megyébe kebeleztetett s annak kiegészítő része lett, a mint ezt bizonyítja Pázmány 
Péter esztergomi érseknek ezen érseki főmegye főesperesti kerületeiről és plébá
niáiról készített névtári jegyzéke, melyben a többi között a Nagykunságnak követ
kező helységei vannak elősorolva, mint e főmegyéhez tartozó plébániák: ú. m. 
Asszony-szállása, Babachka (Baboczka), Chene, Chorba (Csorba), Eched (Öcsöd), Fiber 
(Ecser), Fabian-Sebestyen, Hegyes (Kun-Hegyes), Homok-szállása, Kolba-szeg-, Kolba - 
szállása, Mária-laka, Sz>-Már ton, Madaras, Marót, Nagy-pó, Orgonda-Sz-Miklós, Kákát, 
Kaim, Ύárkon-szállás, Vjszallás (ma Kis-Újszállás.* 2)

Úgy de miért és hogyan került e terület, mely eredetileg az egri püspökség 
alá tartozott, az esztergomi érsek főpásztori joghatósága alá? Ennek az a genezise 
és megfejtése: hogy Róbert esztergomi érsek keresztelte meg a IV. Béla alatt 
bejött kunokat vagyis azoknak vezéreit és főbb embereit, s ezzel lekötötte és mint
egy eljegyzette őket magának s egyházának, és megvetette alapját a rájuk vonat
kozó főpásztori hatalmának. E tényre, mint jogczímre, látszik hivatkozni Pázmánynak 
vagy Péterffynek az előbb elősorolt kun helységekre vonatkozó eme megjegyzése: 
«Hi pagi Cumanorum, qui a Roberto Archiepiscopo Strigoniensi f nerunt baptisati tem
pore Beke quarti».3) Ezt még jobban indokolja és felvilágosítja Pray, így írván ide 
vonatkozólag: «Ad haec late porrectus ager citra ultraque Tibiscum, quem Cumani 
habitant, Roberti Archiepiscopi temporibus Strigoniensis Jurisdictioni accessit».4)

Az esztergomi főmegyéhez kapcsolt kun kerületnek följebb elősorolt plébániái 
nem említtetnek tizedünk esztergomi rovataiban; mert habár mindjárt bejövetelük
kor megkeresztelkedtek is a kunok főbbjei, mégis az országnak a tatárok által

q Adatok az egri‘ egyházmegye történelméhez 11L füzet. Liber S. Johannis Kandra-Kabos. Eger, 
1886. 488. és 505. 1.

2) Péterffy: Sacra Concilia in Regno Hung, celebrata. Posonii, 1742. II. 270. 1.
3) U. o.
4) Pray: Hierarchia Hung. Posonii et Cassovae, 1776. I. 2. 1.
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-okozott válsága folytán s a magyarok és kunok között fölmerült idegenkedés és 
viszályok között lassan haladt az ő megtérésük, és ha megtértek is, sokáig szálásokon 
(descensus) lakván, csak későbben alakítottak rendszeresített egyházközségeket.

Azonban az esztergomi érseknek is e kerületre vonatkozó főpásztori jogát 
nagyon megcsorbította és bénította későbben a bekövetkezett reformatio és török 
uralom; mert midőn a reformatio hazánkban terjedni kezdett, a kunok tömegesen 
térvén át a helvét hitvallásra, megszűntek a nevezett egyházmegyéhez tartozni s az 
esztergomi főpap hívei lenni; a török uralom alatt pedig több kunsági helység 
elpusztult s ezzel annak népessége és jelentősége is fogyott. Míg a XVII. század 
végével, mikor a törökök kiűzetése után az egri püspöki megye újra rendeztetett, 
e kerület is dekatholizálva s egyházi jelentőségében megfogyva, ismét visszakerült 
egyházmegyénk területébe, hova egykor tartozott volt.

Ezzel, úgy hiszszük, régi föliratunk ide vonatkozó részletének bővebb felvilá
gosítására, kellőleg megismértettük a régi Kemej-1, annak egykori fekvését és terüle
tét és későbbi felosztását s elnevezéseit.

7. A pankotai főesperestség vagyis Zarándvármegye.

E főesperesti kerület a régi Zaránd-vkmiegyében terült el, s itt mindenek előtt 
meg kell említenünk, hogy Zaránd, mely egykor egyházmegyénkhez tartozott, akkor 
sokkal nagyobb volt a későbbinél; mert az magában foglalta a mai Arad-nék két 
nagy kerületét Világos és Zaránd vidékén és még Békés-nek is jelentékeny részét 
Gyula vidékén, mely részek az 1744-iki újabb felosztás alkalmával kerekíttettek ki 
Zaránd-ból és kebeleztettek Arad-ba és Békés-be.

E főesperesti kerület, habár Zaránd-megyét foglalta magában, nem a megyéről, 
hanem Pankotá-ról lett elnevezve, a mi, mint följebb is említők, arra látszik mutatni, 
hogy az egri püspökség alapításakor e vármegye Zaránd nevezet alatt nem volt még 
megalakulva, s e vidéket még akkor legalább egyházi tekintetben Pankota képviselte, 
mely, úgy látszik, már akkor nevezetes hely volt, hol igen korán várral kerített 
monostor és apátság keletkezett, és midőn azután Zaránd, mint vármegye megalakult, 
az egyház az itteni főesperestségnek már elfogadott és megszokott pankotai nevét 
nem akarta megváltoztatni és Zaránd-dal fölcserélni.

Névtelen Jegyzőnk ugyan a honfoglalás történetében, az 52-ik fejezetben már 
Árpád alatt megalakítja Zaránd vármegy ét s emlegeti a Comitatus de Zarand-ot; de 
ő itt, mint már Szabó Károly igen helyesen vette észre, a maga korának eszméit 
s intézményeit, a vármegyéket és főispánságokat helytelenül vitte vissza Árpád 
korára, azt írván, hogy Árpád Veleknek a zarándi főispánságot vagy vármegyét adta, 
miután a magyarok azon kori törzs- és vérségi szerkezete mellett a fejedelem által 
kinevezett várispánok vagy várgrófok hatásköre, melyet csak Sz. István állított föl 
hazánkban, össze nem férhetett. Névtelen Jegyzőnknek tehát Zaránd-ra vonatkozó 
helyét úgy kell értenünk s értelmeznünk, hogy Jegyzőnk nézete szerint Árpád 
Veleknek adta, valósággal pedig Velek, mint első foglaló, magának és nemzetsé
gének tartotta meg Árpád beleegyezésével azt a földet, mely jegyzőnk korában 
Zaránd-vkrmegyét képezte, melyet ő Árpád korában a XI. századi vármegye szer

M agyarország egyházi földleírása.



ELSŐ RÉSZ.130

kezete szerint Zardnd-vármegyének nevezett.1) E szerint Zardnd-wármegye későbben, 
az egri püspökség alapítása után alakulván, igen természetesnek találjuk, hogy az 
itten alakult főesperestség nem a vármegyéről, mely akkor még nem létezett, 
hanem Pankotá-ról vette nevét, mely e vidéket akkor képviselte.

Úgy de Kandra Kabos kifogásolja e főesperesti kerületnek itt felhozott elne
vezését, és mivel e főesperestség ezen nevezet alatt a XII. és XIII. századi okleve
leinkben nincs említve, azt más nevezet alatt nyomozza s úgy vélekedik, hogy e 
főesperestség eredetileg sombolyi-nak neveztetett, s ezt egynek tartja s azonosítja a 
go mb őri főesperestséggel, mely okleveleinkben Archidiaconatus de Sanibun, Sombon, 
Siimbun, Zombon és néha Sumbul alakokban jön elő, s e neveket kapcsolatba hozza 
Zarándmegye Somboly helységének nevével, mely helység az 1261-iki adomány
levélben, mint az egri püspökség birtoka van említve, hol a püspöknek ezen oklevél 
szerint kúriája vagy udvartelke is vala, hol az ő vélekedése szerint talán a gardndi 
főesperest is székelt vagy itteni hivataloskodása alatt időnként tartózkodott, s ennek 
folytán e püspöki kúria nevétől neveztetett e főesperestség sombolyi-nak, mely nevezet 
csak későbben változott pankotai-ra. így vélekedik és véli e főesperestség régibb nevét 
Somboly helység nevében felfödözhetni, s azt a Pankotd-val fölcserélhetni «Somboly- 
Pankotai Főesperestség)) czímü értekezésében.* 2) De mi nem találtuk ezen eljárását 
helyesnek s ebből folyó vélekedését elfogadhatónak, sőt azt a történeti tanulmány 
érdekében meg is róttuk arra írt válaszunkban.3) Külömben írónk ezen vélekedése 
vonatkozik egyszersmind a gomb őri főesperestségre és Szerencs-megyére is, miket ő 
szinte kérdésbe hozott és kétségbe vont, hogy valaha léteztek volna, miket mi alább 
fogunk tárgyalni. Nem szándékunk az említett vitát vagyis annak érdemét s érveit itt 
bővebben tárgyalni, elégnek tartók azt csak röviden érinteni, t. olvasóink közül 
azokat, kiket e kérdés talán közelebbről érdekelne, a felhítt czikkekre utalni.

Még azt is meg kell itt említenünk, hogy Keresztúri Zardnd-ot azon vármegyék 
közé sorozza vagy legalább azok között említi fel, melyek egykor a váradi egyház
megye területét alkották.4) De ez téves vélemény; mert Zardnd soha sem foglal
tatott a váradi egyházmegye területében, hanem eleitől fogva az egri megyéhez 
tartozott, s annak egyik jelentékeny kiegészítő része volt. V. István királynak följebb 
említett új adománylevele Zarándot nemcsak azon vármegyék közé sorozza, melyekből 
az egri püspökségnek tized járt, a mi természetes következménye volt a főpásztori 
jognak (juris dioecesani); hanem azonfelül még azt is mondja, hogy Zardndban a 
bortized egyedül és kizárólag az egri püspököt illette, tehát abban nem osztozott a 
káptalannal . . . excepto Comitatu de Zarand, vbi vina decimalia soli episcopatui 
dignoscuntur pertinere.5) Azután nemcsak semmi nyoma sincs annak, hogy a váradi 
püspökök e területre valami jogczímet formáltak vagy igényt tartottak volna; sőt 
ellenkezőleg Pázmány Péter is, mint metropolita, e kerületet az egri megye főesperesti

Ü Béla király névtelen jegyzőjének könyve. Fordította Szabó Károly. Pest, i860. 77. 1.
2) .Századok. Budapest 1883. XVII. 582—592. li.
3) Századok. Budapest 1884. XVIII. 543— 551. 11.
4) Compend. Descriptio Episc pat. et Capituli Μ. Varadién. Μ. Varadini 1806. 5· 1·
5) Fejér: Cod. Dipl. V. I. 175. 1.
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kerületei közé sorozza, így írván : Agriensis Episcopus habet . . . .  IV. Archidiaconum 
de Bankotta (Pankota), qui visitat Comitatum Sgarándé) Sőt magok az egri püspökök 
is, még a törökök kiűzetése után is, ragaszkodtak e területet illető jogukhoz. így p. o. 
Telekesy István egri püspök 1711-ben kelt utasításában kötelességére emlékezteti a 
pankolai főesperestet, hogy Zarand-ban végezze a főesperesti látogatást . . . .  Ejus 
officium est visitare comitatum de Zarand proximis praeteritis annis Divina ope a 
jugo turcico liberatum.1 2)

De habár ragaszkodtak is az egri püspökök e kerülethez vagy arra vonatkozó 
jogukhoz; mégis végre itt az egyház és a hívek java s érdeke döntött. Ugyanis 
minthogy a török uralom alatt, hazánk és egyházmegyénk akkori súlyos körülményei 
és válságai között, Zaránd-wék Egerrel való összeköttetése és szorosabb viszonya 
nagyon meglazult; nehéz vala azt újra föleleveníteni és helyreállítani, és különösen 
minthogy e kerületben a török uralom alatt elpusztult vagy pusztulásnak indult egy
házak újraépítése s szervezése s az elhanyagolt egyházi ügyek rendezése s a hívek 
lelki ellátása az Egertől való nagy távolság miatt többrendbélí nehézségekkel járt; 
ugyanazért e kerület, hogy az egyházak- és plébániáknak abban szükségessé vált 
restauratiója s a hívek lelki ellátása könnyebben eszközöltethessék, a múlt század 
közepe táján a szomszéd Csanádi és kisebb részben az erdélyi egyházmegyébe kebe
leztetek De jutott ebből egy rész a várnái megyének is: a mennyiben a mai 
Békés-nek, mely most egészen a váradi püspökség alá tartozik, egy része, a mint följebb 
is érintők, a régi Zaránd-megye területén feküdt, mely Békés-megye többi részével 
együtt a váradi püspök föpásztori hatósága alá került. így tehát egyházmegyénk 
ezen kerülete több megyék között oszlott meg, de annak legnagyobb és legjelenté
kenyebb része mégis Csanád-nak jutott. Azonban habár elvesztette is megyénk e 
kerületet, e főesperestség czíme, mint az egri püspökség arra vonatkozó régi jog
hatóságának történelmi emléke, tovább is megmaradt az egri káptalannál, melylyel 
annak egyik tagja szokott földíszesíttetni, ki mindjárt a székesegyházi főesperest 
után következik.

8. A patai főesperestség vagy Új várm egye.

E főesperesti kerület a mai Hevesmegyének azt a részét foglalta és foglalja 
magában, mely a Mátra alatt és vidékén vonul el, s ide tartozott, valamint ma is 
ide tartozik az a rész is, hol a Jászság terül el.

Már följebb a hevesi főesperestségnél megemlítettük, hogy f/^m-megyében, 
mely pedig jelenlegi kiterjedésére nézve nem tartozik a nagyobb vármegyék közé, 
két külön álló főesperestség alakult, a mi azt mutatja, hogy e megye kezdetben két 
egymástól megkülömböztetett területre oszlott, és mikor későbben e két terület 
egyesült, ezen egyesülés daczára továbbra is megtartotta e két egyházi intézményt 
vagyis e két főesperestséget. Csak is így fejthetni meg azt, hogy e megye területén két 
egymástól megkülömböztetett főesperestség alakult és maradt fenn mind a mai napig.

Hogy e főesperestség eredetét s elnevezését kellőleg tárgyalhassuk, mindenek

1) Péterffy: Sacra Concilia Regni Hung. Posonii 1742. II. 266. 1.
2) Az egri érseki levéltár.
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előtt nyomoznunk kell azon területnek, melyen a főesperestség keletkezett, régi 
nevét.

A mai Hevesnek az a része, mely a Mátra alatt, Gyöngyös és Pásztó vidékén 
terül el, egykor -megyének neveztetett, a mint ezt több oklevelek igazolják,
mik közül rövidség okáért itt csak kettőt hozunk fel. És pedig:

a) Ifjabb István király Domos^ló nevű birtokot vagy falut, mely a Mátra alatt 
fekszik és ma is virágzó helység, 1261 táján Kompolt comesnek adományozván, az 
adománylevélben világosan mondja, hogy az a birtok L^tór-megyében fekszik . . . 
quod terram Dumugulo vocatam, in Comitatu Novi Castri existentem . . . fideli nostro· 
Comiti Compolt pro meritis serviciorum suorum contulimus.1)

b) V. István király 1270 táján Domokos mester fiának Istvánnak, ki a királyné 
főlovásza és tárnokmestere volt, oly kiváltságot adott, miszerint az ő jobbágyait és 
az ő kegyúri joga alatt állott pásztói monostor vagy apátság jobbágyait csak ő maga 
István mester ítélhesse meg és rajta kívül azok felett se a nádor, se az országbíró, 
se αζ tijvdri, se a nógrádi főispán ne biráskodhassék . . . .  quod populos suos, 
Ecclesiae de Paztuch, cujus patronus est, praeter personam ipsius Magistri Stephani 
nec Palatinus, nec Iudex Curiae nostrae, nec Comes novi Castri aut Neogradiensis, 
nec etiam aliquis Iudicum seu Comitum possit vel debeat aliquatenus judicare.* 2 3)

De mit bizonyít ezen adománylevél? Igen sokat; mert világosan mondja, hogy 
István fölovász és tárnokmesternek és a pásztói monostornak jobbágyai ki voltak 
véve a Novi Castri Comesnek vagy újvári főispánnak bíráskodása alól. Itt csak az a 
kérdés: hogy hol feküdtek István főlovásznak és a pásztói monostornak birtokai, 
vagyis h.ol laktak azok a jobbágyok, kik a Novi Castri Comes bíráskodása alól ki 
voltak véve? Ezek a birtokok, melyek a pásztói monostor feletti kegyúri joggal 
együtt a nevezett tárnokmesternek adományoztattak, V. István királynak 1265-ben 
kelt adománylevelében ekképen soroltatnak elő: Agasvár (Castrum Agas), Tar, 
Barkan és Kutasod) Agasvár Hasznos nevű helység mellett feküdt, melynek romjai 
ma is állanak, Tar ma is virágzó helység a Mátra alatt, Bárkdny és Kutaso nogrdd- 
megyei helyek. A populi Ecclesias de Pagtiih alatt a pásztói monostornak Pástion 
lakó jobbágyai értendők. Ezek szerint Pásztó és Tar s azoknak a Mátra alatt elnyúló 
vidéke Novum Castnm-b&n vagyis L^Vár-megyében feküdt, s így a Novum Castrum 
területét egyfelől Pásgtó és másfelől Domos^ló s annak vidéke jelezte.

De továbbá ezen megye, vagyis a mai Hevesnek ez a része egykor Abaújvár- 
megyének is neveztetett, a mint ezt több oklevelek bizonyítják. Ugyanis:

c) Ugyancsak ifjabb István király 1263-ban följebb említett adományát Kompolt 
comes részére megújítván, adomány levelében az említett Domos^ló birtokról azt 
mondja, hogy az ^^///-vármegyében fekszik . . . .  terram Dumuslou vocatam in 
Comitatu Aba Vyuar, in qua populi drauch in antea residebant, contulimus eidem 
Compolth Comiti, et suis heredibus heredumve successoribus.4)

J) Wenzel : Cod. Dipl. Arpadianus. VIII. 20. 1.
2) Fejér : Cod. Dipl. V. I. 277. 1.
3) U. ο. IV. III. 289—294. 11.
4) Wenzel : Cod, Dipl. Arpadianus. VIII. 70. 1.
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d) András egri püspök Szurdok-Püspöki birtokát 1288-ban elcserélvén No vajjal, 
e cseréről kelt oklevél azt mondja, hogy Szurdok-Püspöki Abaújvár-megyében 
fekszik . . . .  quamdam possessionem Ecclesiae suae episcopalem . . . .  Zurdak-Püspöki 
vocatam in Comitatu de Abauyuar vel alio nomine Hevesuyvar existentem etc.1)

Ez az elnevezés itt némi nehézségre és talán zavarra is szolgáltathat alkalmat, 
a mennyiben e megye Abaújvár néven is neveztetett, a mely néven egy másik 
megyénk is neveztetik.

De e megye egykor épp oly joggal neveztethetett Abaújvár-nak, mint a mily 
joggal egy másik megyénk is neveztetett e néven. Ugyanis itt is volt Ab a királynak 
vára, itt Sáron, Ujvármegye területén, építtette Sz. András tiszteletére a monostort, 
s alapította az apátságot, itt, az általa épített monostorban temettetett el, itt voltak 
az ö birtokai, itt laktak és bírtak az ő rokonai, mint a Bodonyi, Csobánka, Kompolihy, 
Rédey, Solymosy családok, az ő nemzetségének mind megannyi ágai, melyeknek nevét 
s emlékét fenntartják e vidéken ma is virágzó hasonnevű helységek, mint Bodony, 
Kompolt, Nagy- és Kis-Réde (az utolsó puszta), Solymos. Minthogy ez az egész terület 
eredetileg az Ab a király nemzetségének volt a birtoka; innét is indokolható annak 
Abaújvármegye elnevezése.

A megyék hasonló elnevezése sem igen okozott itt zavart; mert az oklevelek 
szövegei s a kérdéses helyek nevei úgy is mutatták, hogy melyik megyét kell ottan 
érteni és több megyéink is voltak, melyek hasonló neveken neveztettek, mint Szolnok, 
Fejér, Hont; de ezek elnevezésén és fekvésének kérdésén el lehetett igazodni.

Ezek szerint tehát e megye kezdetben felváltva Újvár- és Abaújvár-nak nevez
tetett, a mint pedig későbben Hevessel egyesült, Heves-Üjvár-nak kezdett neveztetni, 
a mint ezt az oklevél előbb felhozott töredéke is mutatja, melyben e megye alio 
nomine Heves- Ujvár-nok van nevezve. És pedig eleinte Heves et Újvár alakban jön 
elő és későbben a XIV. században az et elhagyásával Heves-Újvár néven van nevezve 
ezen egyesült megye számos okleveleinkben, melyek ismeretesebbek, hogysem szük
séges volna itt idézni. A XV. század közepe felé már ritkábban jön elő e néven, 
míg végre az Újvár nevezet egészen elmarad és csak egyszerűen Heves néven kezd 
neveztetni ezen egyesült megye. így alakult Heves két egyesült megyéből, s így 
tűnt el az egyiknek még neve is. Ide vagyis e megye eltűnt nevére is vonatkozik 
a mit Czinár ír a Nóvum Castrum-röl: Isto ambiguae significationis nomine . . . iám 
obsoletus Comitatus Újvár . . . occurrit.* 2) Ez tehát Czinár szerint is az az obsoletus 
vármegye, melynek még neve is eltűnt.

Hogy mikor egyesült Újvár Hevessel, azt nehéz kimutatni; úgy látszik azonban, 
hogy a XII. század elejére vagy közepe tájára esik ez az egyesülés. Ugyanis itt meg 
kell említenünk, hogy az 1086 táján Sz. László által legyőzött kunok Újvár megyé
nek a Zagyva folyó mentében Sgolnok felé nyúló részébe telepítettek, kik azután a 
nyilazásban kitüntetett ügyességük- vagy gyakorlottságuknál fogva ijásgok- vagy 
jásgok-nak neveztettek, és későbben, hihetőleg 1124 táján, II. István király alatt, ki 
a kunoknak nagyon kedvezett, vagy ennek valamelyik közelebbi utóda alatt, ked

Ú Horvát István : Verböczi István Emlékezete. Pest. 1819. II. 16. 1.
2) Czinár: Index Alph. Codicis Diplomatici Hung. Pestini 1866. 541. 1.
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vezőbb szervezetet, nagyobb szabadalmakat s autonómiát nyertek s a föld, melyre 
telepítve valának, a megye területéből kikerekítetvén, nékik adományoztatok és jás~ 
földdé vagy kerületté alakítatott, és minthogy ekként Újvár megcsonkítatott, némi 
kiegészítésül vagy vesztessége pótlásául Heves-sei lett egyesítve, mint a megcsonkí
tott Kemej egyesült a szomszéd Szolnok-kai, a mint ezt följebb láttuk. Ez keletke
zése a mai Jászságnak s indokolt története e két megye egyesülésének.

Hogy pedig azon terület, mely a jászoknak adatott, az előtt csakugyan Üjvár- 
megyéhez tartozott, igazolja azon körülmény is, hogy habár a jász kerület politikailag 
megkülömböztetett is Heves-Újvár-megyétől; de egyházi tekintetben mégis a patai 
föesperestség alatt maradt; mert a mint a jászok a keresztény hitre tértek s egyház- 
községeket képeztek, e főesperestségbe azonnal beosztattak, a mi szinte ama régi 
jogra vagy jogfolytonosságra mutat, miszerint e terület, mint a régi Újvár-megye 
kiegészítő része, már az előtt is e föesperestség alá tartozott. — Itt a jászokról 
lévén szó, róluk is mellesleg megjegyezzük, hogy valamint a kunok, úgy az ő meg
térésük is lassan haladt, s tizedünk rovataiban a jász plébániák nincsenek említve, 
a mi azt mutatja, hogy 1332 táján a jász plébániák még nem voltak megalakulva 
és szervezve.

E vidék itten tárgyalt elnevezésének bővebb felvilágosítására itt még az a kérdés 
merülhet föl: hogy honnét vette e megye az Újvár nevet és miért neveztetett e 
néven ? E kérdésre nem igen könnyű felelni s ez elnevezés eredetét megfejteni; 
igen hihetőnek látszik azonban, hogy megyénk e nevet a szomszéd Nágrádtál köl
csönözte, melylyel határos volt, melyhez annak egy része, Gyöngyös és Pásgto vidéke, 
kezdetben talán tartozott is és megyénk alakulásakor onnét hasíttatott és kapcsoltatott 
ide; mert Nágrád = Nougrád — Neográd szláv eredetű név és szláv nyelven szinte 
új várat jelent. Újvár tehát magyarosítása a Neograd szláv névnek, mit e megye 
lakossága, mely eredetileg kun vagy magyar volt, magyarosított meg. Ez azonban 
csupa nyelvtani vélekedés, melyet nem szándékunk vitatni. Külömben Pata vára régi 
hagyomány szerint Újvár-mik is neveztetett s annak egy még fennlévő romja vagy alapja 
ma is Újvdr-nak neveztetik.*) Az Aba-Újvár elnevezés már följebb van indokolva.

Úgy de ezzel még nincsen megfejtve az Ú/AzV-megyében alakult föesperest- 
ségnek elnevezése, a mi e czikknek tulajdonképeni kérdése. De itt is az a föltevés, 
vagy eset forog fenn, hogy az egri püspökség alapításakor Újvár, mint megye még 
nem volt megalakulva s e vidéket akkor Pata nevű helység képviselte, mint neve
zetesebb hely, hol Pata, Ed és Edömér kun vezérek unokája, hasonnevű várat 
épített, melyet Névtelen Jegyzőnk is megemlített; s ettől, mint nevezetesebb helytől, 
kölcsönözte az itt alakult föesperestség nevét, melyet aztán a vármegye megalakulása 
után is mind végig megtartott.

Ezzel úgy hiszszük, kellőleg kimutattuk s indokoltuk: hogy miért alakult 
Heves-megye területén, mely ma egy vármegyét tesz, két egymástól megkülöm
böztetett föesperestség, és miért neveztetett egyik Heves-röl, a másik Patá-ró l: hogy 
t. i. e két föesperestség s azoknak elnevezése két egykori különállóit megyére utal, 
melyekből egyesült s alakult a mai Heves-megye.

*) Századok VII. 167. 1.
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9. A szabolcsi főesperestség.

E főesperestség a hasonnevű megyétől vette nevét, mely megye Névtelen 
Jegyzőnk előadása szerint már a vezérek korában megalakult s az egri püspökség 
alapításakor megvolt. Azonban e főesperesti kerület nem terjedt ki egész Szabolcs- 
megyére; mert ennek egy jelentékeny része a kis-várdai kerület, a borsóval főespe
restség alá tartozott, s az ottani plébániák tizedünk lajstromában e főesperestség 
rovata alatt vannak bevezetve. S a főesperesti kerületnek ezen felosztása sokáig 
fennmaradt; mert még Pázmány Péter is ezt írá róla: Archidiaconus de Szabolch 
visitat Comitatum Szabolch, districtu Kisvardensi dempto*)

10. Az ungi főesperestség.

E főesperestség szintén a hasonnevű vármegyétől vette nevét, melyre vonat
kozik. E vármegye is igen korán megalakult: mert annak vára, Ungvdr, már a hon
foglalás történetében szerepelt s Névtelen Jegyzőnk előadása szerint Almos s a 
magyarok által bevétetett. Valamint Névtelen Jegyzőnk Hung néven nevezi e várat: 
úgy tizedünk rovataiban is Archidiaconatus Hungensis vagy de Hang néven van e 
főesperesti kerület nevezve, s egy helyen talán hibásan Hiinuch alakban van említve.

i i . A zempléni főesperestség.

E főesperestség, mely szintén annak a vármegyének a nevét viseli, a melyre 
vonatkozik, okleveleinkben és különösen tizedünk rovataiban különféle alakokban 
jön elő: ú. m. Sémién, Zemnen, Zempnen, Zemlen, Zemlyn, Zenblin, Zerelen, mely 
elnevezések mind e főesperestségre vonatkoznak, s annak változatos alakokban itt 
neveit tüntetik föl.

E nevek igazolása és bővebb felvilágosítása végett felhozzuk itt tizedünk laj
stromának ezekre vonatkozó rovatait vagy czímeit, hogy lássuk, mily neveken 
neveztetett e főesperestség s ennek több alesperesti kerülete, melyek ekképen 
következnek:

De Archidiaconatu Inferiori Zemnen 249— 251. 11.
De Archidiaconatu de Zempnen 257. 1.
Hec sunt nomina (Sacerdotum) de Archidiaconatu Zempliniensi et Vicearchi- 

diaconatu de Tschenso (?) 320. 1.
Nota, quod hec sunt nomina Sacerdotum de Archidiaconatu de Zenilin, qui 

solverunt decimas papales secundi anni. 323— 324. 11.
Hec sunt nomina Sacerdotum Vicearchidiaconatu Superiori Zemplin, qui sol

verunt decimas Domini Pape secundi anni. 328. 1.
Archidiaconatus Zemflen inter fluvios Tige et Bodrog. 331— 332. 1.
Item de Superiori Zerelen Archidiaconatu et de Zwerge. 332. 1.

*) Péterffv : Concilia Regni Hung. II. 266. 1.



ELSŐ RÉSZ.

Archidiaconatus de Lyb^oé) 333. 1.
Hec sunt nomina Sacerdotum in Archidiaconatu de Senilen in solucione tertii 

anni de medietate prime solucionis. 334. 1.
Nota, quod de Seniori Zernien. 340. 1.
De Archidiaconatu de Zemlyn. 344— 346. 11.
Ismét De Archidiaconatu de Zemlyn. 360— 362. 11.
Azonban ezen rovatok vagy nevek alatt némi változtatással majd mindig 

ugyanazon zempléni plébániák vannak bejegyezve; az alesperesti kerületekben pedig 
igen természetesen azoknak csak egy-egy része van megnevezve, melyek a főespe- 
resti kerületben, Zemplén általános nevezete alatt eléjönnek. De a felhozott czímek 
vagy nevek, melyek alatt ama plébániák tizedünk rovataiba bejegyeztettek, azt is 
mutatják, hogy Zemplén-ben több ily fő- és alesperesti kerületeink voltak, vagy hogy 
magok a főesperesti kerületek is többféle neveken neveztetvén, tizedünk lajstromá
ban többféle neveken jönnek elő, a mit szükséges tudnunk; mert ama nevek 
jelentései is tájékozásul szolgálhatnak főesperestségünk további nyomozásában.

De volt Zemplén-ben még egy másik főesperestség is, t. i. a 4ombori, mely az 
itt felhozott rovatokban, saját neve alatt, nincsen megnevezve; azonban okleveleink
ben és különösen az egri káptalan kiadványainak záradékaiban igen sokszor van 
említve, mit itt — egyházmegyénk régi területének nyomozásában — a történelmi 
tanulmány érdekében nem lehet és nem szabad elhallgatnunk s ignoralnunk. 
Úgy azért nyomozzuk itt azt is ezzel együtt, hogy valamint egyesültek egykor, 
egyesüljenek itt e czikkünkben is, mutassuk ki okát annak, hogy miért alakult itt, 
ugyanazon egy vármegyében, két egymástól megkülömböztetett főesperestség.

12. A zombori főesperestség vagyis a régi Szerencsm egye.

E főesperestség egykor szintén a mai Zemplén-megye területén állott, de 
régen eltűnt vagyis a zempléni főesperestségbe olvadt.

Hogy itt, ugyanazon egy vármegyében, két egymástól megkülömböztetett 
főesperestség alakult, azt Nováky József, egykori egri kanonok, onnét magyarázta 
s azzal indokolta, hogy Zemplén egykor szintén politikailag is két egymástól meg
külömböztetett területre, t. i. Zemplén- és Patak-megyére oszlott, s ennek folytán 
a megye ezen felosztása szerint, ott főesperestség is kettő alakulhatott, mely aztán, 
e két megye egyesülése folytán, egymással szintén egyesült.* 2) Es Nováky ezen állítá
sának igazolására Szirmayra hivatkozott, ki csakugyan vitatta, hogy Zemplénben e 
megyén kívül még Patak-megye és pataki főispánság is (Comes et Comitatus de 
Potok) létezett volna.3)

De valamint Zemplénmegyének ezen állítólagos felosztása s elnevezése, úgy

x) Mily neve rejlik e főesperestségnek itt a Lybip névben, még csak nem is gyaníthatjuk ; 
de hogy e név is e főesperestségre vonatkozik, mutatják e név vagy rovat alatt bejegyzett plébá
niák vagy helyek nevei, melyek szintén Zemplén-megye területére esnek.

2) Egri Emlékkönyv 69, 70. 11.
3) Notitia Historica Comitat. Zemplén. Budai 1804. 3. és 4. 11.
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Novákynak arra fektetett véleménye is téves; mert Patak nem vármegyét, hanem 
€gy jelentékeny királyi uradalmat jelentett, mely e vidéken terült el, melynek 
főhelye volt Patak, hol annak ispánja vagy udvarbirája (comese) lakott, a mint 
ezt kimutattuk egy kis munkánkban.1)

Igaz ugyan, hogy Zemplén egykor két külön álló megyére oszlott; de ennek 
egyikét nem Patak, hanem Szerencs (Comitatus de Zerempch) tette, mely kezdetben 
Zemplén-tői megkülönböztetett területet vagy megyét képezett, de későbben azzal 
egyesült s egy megye lett.

Hogy Szerencs egykor különálló megye volt, arra több bizonyítékaink vagy 
adataink vannak. Ugyanis:

a) III. Honorius pápa az egri káptalant 1216-ban megerősítvén a szerencsi 
tized birtokában, e megerősítő levelében Szerencset parochiá-nak vagyis megyének 
nevezi . . . vestris supplicationibus grato conniventes assensu decimas parrochie 
■Sceremchi . . . vobis et per vos ecclesie vestre auctoritate apostolica confirmamus.* 2 3)

b) II. Endre egri püspök visszaadván 1275-ben az egri káptalannak az ő elő
dei által elfoglalt birtokaiit és tizedeit, erről kiadott levelében Szerettesd szinte paro- 
chid-naV vagy megyének nevezi, így írván ide vonatkozólag . . . invenimus et 
dictum praedecessorem nostrum alienasse in Parochia Scenemeth villas Be^egh, Hid- 
veg et Stanto vsque fluvium Aranas?)

c) Tamás esztergomi érsek 1317-ben visszaitélvén az egri káptalannak a püs
pök által elfoglalt több birtokait és tizedeit, ez itéletlevélben Szerencset comitatus- 
nak, a mi szintén megyét jelentett, nevezi, így írván : decimas quarumdam villa
rum in Comitatibus Vjvár, Borsod, Vng et Zerempch habitarum, és alább meg is 
nevezi azokat a Szerencs megyei falukat, melyeknek tizedeit visszaitéli . . .  Ac in 
•comitatu Zeremph decimas villarum Pyud, Keresztár, Kisfalud, Zegey et Ker-Benye voca
tarum cum aliis villis ad eundem Comitatum pertinentibus vsque fluvium Aranyus, 
qui alio nomine Mezespatak appellatur.4 5)

d) Márton egri püspök a Tamás érsek által visszaitélt birtokokat és tizedeket 
1319-ben visszaadván a káptalannak, e visszaadásról kelt levelében Szerencset, mint 
comitatust Abauj, Borsod és Ung megyékkel együtt említi, s alább Szerencset, mint 
megyét különösen is megnevezi ekképen: et in Comitatu de Zerempcht decimas vil
larum Pindkeretura (helyesebben Pitid és Keresztár), Kiusfalud (Kisfalud), Zeged et 
Kyrbény vsque fluvium Arany as, quod alio nomine Mezespotok vocatur.s)

íme ezen oklevelekben Szerencs világosan majd parochia-nak, majd későbbi 
korra vonatkozólag comitatus-nak van nevezve : mindamellett Kandra Kabos ennek 
egykori megyeiségét megtámadja és kétségbe vonja. Nem szándékunk itt vele 
vitát kezdeni, hanem felhozott érvei s okoskodásai közül csak egynéhányat fogunk 
fölemlíteni s észrevételeinkkel kisérni az itt fölmerült kérdés bővebb felvilágosítására.

1) Mutatványok a Várnái Regestrumbót. Budapest. 1881. 28—41. 1.
2) Theiner : Vetera Monumenta Historica Hung. Sacr. Romae 1859. Ι· 6. 1.
3) Fejér: Cod. Dipt. V II. 304. 1.
4) Fejér: Cod. Dipl. VIII. II. 681—682. 11.
5) U. o. 234. 1.

M agyarország egyházi földleírása. I 8
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Lássuk először is, hogyan értelmezi a parochia szót vagy annak jelentését, a 
mire nagy súlyt látszik fektetni.

«A parochia — így kezdi e szó értelmezését ·— első sorban szervezetlen terü
letet, olyan megye-félét jelent, mely vidék, tájék, kerület kifejezésekkel vehető egy- 
értékünek, Parochia Szerencs mondható ez értelemben megyének; de akkor sem 
polgári megyét jelent, éppen úgy, mint vármegyét vagy egyáltalán szabad terü
letet sem.

A parochia inkább határozatlan területet, vidéket jelent, mint szorosan össze
függő igazgatási területet, azaz vármegyét.

A parochia kifejezésre aligha szabad új vármegyéket építenünk, s így elfo
gultság vala megyés várat építeni a pápa 1217-iki levelének ezen helyére: decimas 
parochie Sceremchi.

A parochia kifejezés tartalmilag sokkal üresebb, hogy sem annak nyomán 
Szerencs körében egy róla nevezett vármegyei búvárolhassunk és azt eltűnt várme
gyeként léptethessük föl.

Pedig a sokat idézett kifejezés, miként a kategorikus idézetből is látszik, 
eddig missióval bírt: küldetéssel Szerencset megnemesíteni és egy jókora terület 
vármegyei székhelyévé tenni.

Különben, hogy a parochia műszó (terminus technicus) mit akar kifejezni, 
még inkább kivehetjük név-változataiból: a későbben nyomába lépett és helyét elfog
laló comitatus és districtus vele rokon terminológiákból.»1)

Ezek mind t. írónknak saját szavai, lássuk: mennyit nyomnak a latban, állí
tásainak igazolására.

A parochia —- Παροικία görög szó etymologiai jelentése szerint is egy meg
határozott és szervezett területet Diaecesist, Provinciát teszen.* 2) De hazánkban, régibb 
törvényeink s okleveleink értelmében, még szabatosabb és határozottabb jelentése 
volt e szónak. Ugyanis Sz. László király III. könyve 16-ik t.-czikke így szól: 
«Unusquisque judex in Parochia sua judicet». Itt a parochia meghatározott bírói 
területet jelentett, a milyen volt a régi vármegye is. — Továbbá a parochiá-tól 
neveztettek a megyék főispánjai is Comites Parochiani sőt még alispánjai is Co
mites Parochiani néven. így nevezi a megyei főispánokat az Arany Bulla 5-ik 
czikke, mely így szól: Comites Parochiani praedia servientium non discutiant. 
E néven neveztettek a főispánok igen sok okleveleinkben, melyekre nem szükség 
itt hivatkoznunk. E néven nevezi az alispánokat az Arany Bulla fölemlített 5-ik 
czikke is, mely így szól §. 1. Comites Curiae Parochiani nullum penitus discu
tiant, nisi populos sui castri. E czikk tehát nemcsak a parochia szó értelmét és 
jelentését magyarázza meg, hanem a parochianus comes-nek hatáskörét vagy hatás
körének területét szorosan meghatározza és kijeleli. Nem áll tehát az, a mit t. írónk 
állít, hogy a parochia valami szervezetlen vagy határozatlan területet jelentett, sőt 
ellenkezőleg igenis szabatosan meghatározott és körülirt megyét tett. Különben ha

Ü Századok. 1 8 8 5 . X IX ·  2 44~ 1·
2) Dufresne Du Cange : Glossarium ad Scriptor, mediae et infimae Latinitatis. Basilice 1762. 

III . I I I .  1.
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a parochia nem jelentett szoros értelemben vett megyét: akkor a megyei fő- és 
alispánoknak honnét származtak és miképen magyaráztatnak Comites Parochiani 
elnevezéseik? Ezek nyomán tudósaink és íróink is kevés kivétellel úgy értelmez
ték a parochid-1, hogy az a polgári megyét — provinciát, a comitatus pedig vár- 
ispánságot vagy várterületet jelentett, és csak mikor a várispánságok átalakultak s 
a polgári megyékbe beleolvadtak: a XIV. században kezdettek a polgári megyék 
is a várispánságok régibb neve szerint comitatus-nak neveztetni. Ez tudósaink s 
íróink szerint is a parochia szónak értelmezése és jelentése; de úgy látszik, hogy 
t. írónknak erről nincsen tudomása, vagy ha van, azt kellő figyelemre nem mél
tatta, s a megyének itt tárgyalt műszavát azoktól eltérőleg, kénye-kedve szerint 
magyarázza.

A comitatust szinte úgy magyarázza, hogy az itt nem vármegyét jelentett, hanem 
csak káptalani tized-kerületet. Ugyanis a tized könnyebb beszedése és kezelése végett 
ily kerületekre voltak osztva azok a részek vagy helységek, melyekben a káptalannak 
tizede volt s az ily tized-kerületek, melyek a megyék neveivel is egyeztek, szerinte 
szintén comitatu sok-nak neveztettek.1)

No ez ismét egy új, különös és meglepő magyarázata a comitatus*nak. Úgy 
de Tamás érsek és Márton püspök följebb említett levele Szerencset a szinte comi- 
tatusok-nak nevezett Abauj, Borsod és Ung megyék közé sorozza s azokkal együtt 
említi minden megjegyzés vagy megkülönböztetés nélkül, a mi azt bizonyítja, hogy 
Szerencs is azok kategóriájába tartozott s azokkal egy rangú és természetű megye 
vagy terület volt. A miből azután igen természetesen következtethetni, hogy ha 
Szerencs csak káptalani tized-kerület volt: akkor az ő társai: Abauj, Borsod és Ung 
is csak ily tized-kerületek voltak, a mit talán t. írónk sem merne állítani.

Végre, hogy egyebet ne említsünk, még azt hozza fel ellenvetésül, hogy 
Szerencs némely oklevélben csak kerület-nek, districtus-nak van nevezve, a mit már 
nem lehet különálló területre vagy megyére magyarázni.

Igen, Szerencs neveztetett districtus-nak is, de tudtunkra csak későbbi oklevél
ben, mely 1356-ban kelt, mikor az már be volt Zemplénbe kebelezve s azzal 
egyesítve. Azonban ezen elnevezés is Szerencs régibb autonómiájára látszik utalni, 
a mennyiben azt mutatja, hogy az e bekebeleztetése mellett is Zemplénmegyének 
még azután is egy megkülönböztetett kerületét tette, mely districtus-ndk neveztetett.

De nem folytatjuk tovább e polémiát, mert úgy hiszszük, hogy abból ennyi 
is, a mennyit itt fölemlíténk, elegendő annak ismertetésére s t. írónk itt követett 
eljárásának és vélekedésének jellemzésére. Ugyanazért valamint nem vala szándékunk 
arra annak idejében reflektálni: úgy most is csak késztetve említettük azt itten 
föl; mert midőn éppen azt a megyét és főesperestséget nyomozzuk, melynek érde
mében támadt e vita, azt nem lehete itt elhallgatnunk. Minthogy azt itt bővebben 
nem tárgyalhatjuk és nem terjeszkedhetünk itt ki mindazokra, miket t. írónk e 
vita érdekében felhozni jónak látott: szabadjon t. olvasóinkat az ő polemikus czik- 
keire utalni, melyeknek czíme: Volt-e Szerencs vármegye ? 2) * 2

18*

Ü Siáiadok u. o. 247. 1.
2) U. o. 241—251. és 327—341. 1.
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Azonban habár kétségbe vonta is nevezett írónk Szerencs-nek egykori megyei- 
ségét és Zombor-nak főesperestségét: mindamellett a följebb említett bizonyítékokra 
támaszkodva, előbbi nézetünket valljuk s ismételjük: miszerint a kérdéses területen 
egykor Szerencs-megye állott, mely kezdetben Zemplén-tői meg volt külömböztetve 
s attól különálló megyét képezett és csak későbben egyesült azzal s olvadt abba 
egészen bele úgy, hogy előbbi neve is elenyészett: szintúgy e megye területén 
állott egykor a yombori főesperestség is, mely kezdetben szintén önálló főesperest- 
ség volt, és csak későbben egyesíttetett a ^empleni-ve 1, és tűnt el egészen.

De itt ismét az a kérdés merülhet fö l: hogy ha Szerencs egykor megye volt, 
az annak területén alakult főesperestség miért nem neveztetett e megye nevéről és 
miért kölcsönözte nevét éppen Zombor-ib\ ? E kérdésre a kívánt feleletet azon föl
tevés vagy fennforgó eset adja m eg: hogy Szerencs, mint megye, az egri püspökség 
alapításakor nem volt még megalakulva és csak azután későbben alakult, s ezen 
területet e püspökség megalapításakor képviselte Zombor nevű hely, mely Szirmay 
szerint hasonnevű főembertől vagy vezértől nyerte nevét,1) kit Névtelen Jegyzőnk 
a honfoglalás történetében többször említ; ettől tehát, mint akkor még nevezete
sebb helytől, kölcsönözte az itt alakult főesperestség is a nevét. És mikor azután 
későbben a megye itt Szerencs nevezet alatt létrejött, az egyház a már korábban 
megalakult főesperestségnek régibb és megszokott nevét nem cserélte föl a megye 
nevével, hanem továbbra is megtartotta a régi yombori elnevezést, Ez tulajdon- 
képeni oka és története e főesperestség elnevezésének, mely ugyan Szerencs-megye 
területén feküdt, de nevét nem e megyétől, hanem Zombor nevű helytől köl
csönözte.

De itt még más nehézség is merül föl. És pedig:
a) nehéz kimutatni, hogy mikor egyesült Szerencs Zemplén-nel. Némely okle

velek arra látszanak mutatni, hogy ez az egyesülés a XIII. század közepe táján jött 
létre, mely időszakra több ily megyealakulások vagy egyesülések is esnek. Más 
oklevelek szerint pedig Szerencs még a XIV. század elején is különálló megye volt, 
legalább Tamás esztergomi érsek 1317-ben kelt itéletlevelében Szerencs-ti még 
comitatus-nak nevezi. Lehet azonban, hogy ez talán csak ama régi szokásnak vagy 
elnevezésnek volt a folytatása, miszerint Szerencs még az egyesülés után is egy 
darabig comitatus-nak és későbben districtus-nak neveztetett; mert az ily megszokott 
elnevezések sokáig fennmaradtak és csak lassanként szűntek meg. E megye sorsát 
követte annak területén állott 7ombori főesperestség is, a mennyiben ez is egyesült 
a zempléni főesperestséggel s abba egészen beleolvadt s eltűnt. De ezen egyesülés 
korszakát sem igen lehet meghatározni. Nováky József ugyan azt írja, hogy a 
Zombori főesperest a káptalani kiadványok záradékában legutoljára 1337-ben van 
említve.* 2) Azonban e főesperest neve még későbben is eléjön okleveleinkben, külö
nösen egy 1378-ban kelt káptalani kiadvány záradékában világosan megvan említve 
és pedig a zemP̂ e'ni-tői megkülönböztetve.3)

T) Notit. Topog. Comitat. Zemplén Budce. 1803. 156. 1.
2) Egri Emlékkönyv 71. 1.
3) Fejér: Cod. Dipl IX. V. 283. 1.
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b) Másik nehézség, mely itt fölmerül, az: hogy a gomb őri főesperesti kerület, 
ezen nevezet alatt, nincs különösen megemlítve tizedünk lajstromában. De ennek 
az lehet az oka, hogy e lajstromban a főesperesti kerületetek nem annyira diplomatikai 
elnevezésük, mint inkább földirati fekvésük szerint vannak bevezetve és megnevezve 
mint p. o. Archidiaconatus de Inferiori Zemlen . . .  de Superiori Zemlen. Archidia- 
conatus de Zemlen inter fluvios Tyge et Bodrog stb. Ezek nem oklevél szerinti, 
hanem földirati elnevezései e főesperesti kerületeknek. Ezen és több más följebb fel
hozott nevezetek alatt említett fő- és alesperesti kerületek nem egy, hanem minden 
esetre két különálló főesperestséget föltételeznek, melyeknek egyike kétségkívül a 
gombon volt, s úgy látszik, hogy az alsó-gemplémi főesperestség — Archidiaconatus 
Inferioris Zemlen neve alatt rejlett a kérdéses gombori főesperesti kerület is; mivel 
e nevezett vagy rovat alatt bejegyzett plébániák nagyrészt Sgerencs vidékén feksze
nek, hol egykor a gombon főesperesti kerület terült el. De van a zempléni főespe
restség nevei között egy hibás elnevezés vagy bejegyzés e rovat alatt: De Seniori 
Zemlen. A senex melléknév vidék vagy kerület jelzésére nem igen szokott hasz
náltatni, s itt e hibásan irt vagy olvasott névben talán Senbori ~  Sembori — Sombori 
név rejlik, s így e hibás bejegyzést talán Sombort-Zemplén-re lehetne javítani annál 
is inkább, mivel e rovat alatt említett plébániák éppen Sgerencs vidékén, az egykori 
gombon főesperestség területén, fekszenek. Azonban ez puszta gyanítás vagy hozzá- 
vetés, mi a kérdéses elnevezés nyomozásában nem igen érdemel nagyobb figyelmet.1)

Hanem ennél sokkal nagyobb figyelmet érdemel e főesperestség felhozott 
nevei között a következő elnevezés vagy bejegyzés: Item de Superiori Zerelen =  
Zerelem, a mi ismét alkalmat szolgáltat Sgerencs és Zemplén-megye régibb nevének 
nyomozására. Névtelen Jegyzőnk Sgerencs nevét a sgerelem szótól származtatja, azt 
írván ide vonatkozólag, hogy Árpád vezér és az ő nemesei a Sgerencs hegységről 
megszemlélvén azon helynek mivoltát, azt a helyet saját nyelvükön sgerelmes-nek 
nevezék, mivelhogy azt nagyon megszerették, és azon naptól fogva máig a sgere
lem szótól nevezik ezen helyet Sgerencs-nek . . . et inspicientes super montana 
illa qualitatem illius loci et nominaverunt locum illum amabilem quod interpretatur 

’ in lingua eorum Zerelmes eo quod multum dilexerint illum locum, et adie illo 
usque nunc a Zerelmu locus ille vocatur Zerenche?) Némely írók meg is rótták 
Névtelen Jegyzőnket, hogy Sgerencs nevét a sgerelem szótól származtatta, holott azt 
helyesebben a sgetencsé-tői kell vala származtatnia. Szirmay Antal Névtelen Jegy
zőnk e szövegét: et nominaverunt locum illum amabilem még e szóval pótolja 
et felicem, hogy a Sgerencse helynevet ez utóbbi epithetonból magyarázhassa.* 2 3)

Mi itt nem nyomozzuk vagy nem kérdezzük, hogy helyes-e Névtelen Jegy
zőnknek ezen névszármaztatása és kapcsolatba hozható-e a Sgerencs a sgerelem szóval; 
hanem csakis annyit akarunk konstatálni, hogy Névtelen Jegyzőnk Sgerencs-tt s 
annak vidékét Sgerelmes-nek nevezte és ezen elnevezést a sgerelem szótól származ
tatta. S ime Zemplénmegye egyik főesperesti kerülete tizedünk egyik rovatában de

Ü Nem szenved kétséget, hogy a Seniori Zemlen hibás írása az Inferiori Zemlen-nek. Ortvay.
2) Endlicher: Momumenta Arpadiana Rer. Hungaricar. 19. 1.
3) Notitia Topograph. Comitat. Zemplén. 165. 1.
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Superiori Zerelen Archidiaconatu czímen van nevezve, és minthogy itt e főesperesti 
kerület felső— superior — jelzővel van említve, ennek megfelelőleg e czímen alsó szerelmi 
kerületnek is kellett lennie vagyis egy másik kerületnek de Inferiori Zerelem néven 
neveztetnie: mivel a superior jelző föltételezi az inferior-1. A miből azután önként 
következik, hogy Zemplénmegyének egyik része egykor Szerelem néven is neveztetett.

Ezen elnevezésre látszik vonatkozni Endre egri püspök felhozott levelének 
egy hibásan írt vagy olvasott neve is. Ugyanis ez oklevélben a kérdéses megyei 
terület hibásan parochia Scenemeth-nek van írva vagy másolva, s e hibás Scenenieth 
névben is a Szerem es — Szerelmes nevet véljük rejleni, melyben az r föl van cse
rélve /j-nel, s a szó végén a eh th-wal, mely kiigazítás után a hibásan írt vagy 
olvasott Scenemeth S^eremech- vagy Sgeremes-nek olvasható, különben e hibás név 
is jobban meglátszik közelíteni a Szerelmes-1, mint a S~erencs-et.

íme ezek az adatok s ezekből vont következtetések valamint Névtelen Jegy
zőnknek felhozott helyét s annak amabilis kitételét indokolják: úgy Zemplénmegye 
egyik részének egykori elnevezését is világosságra hozzák és felvilágosítják, misze
rint az egykor Szerelem vagy Szerelmi néven is neveztetett. Most értjük már Név
telen Jegyzőnknek ama kitételeit: et nominauerunt locum illum amabilem, quod 
interpretatur in lingua eorum Zerelmes, a mit szépen felvilágosít tizedünk rovatában 
előjövő főesperestségnek Szerelem nevezete. Itt azonban meg kell említenünk, hogy 
Névtelen Jegyzőnk felhozott helye Szerencs-re vonatkozik, tizedünk rovatának felső 
szerelmi kerülete pedig, mint az ott bejegyzett plébániák nevei mutatják, Újhely és t 
Gáls^ecs felé vonult fel; sőt ezen elnevezésre vonatkozni s annak emlékezetét fenn
tartani látszó Szerelmes nevű puszta még följebb esik: Nagy-Mihály mellett, s így 
ezen elnevezés nem szorítkozott egyedül és kizárólag Sgerencs-rz, mint azt Névtelen 
Jegyzőnk állítani látszik; hanem kiterjedt Zemplénmegyének még más és nagyobb 
területére is, és a mennyire a superior földirati jelzőből következtethetni, e néven 
a másik vagyis az alsó szerelmi kerületet éppen Szerencs és vidéke tette, melyre 
Névtelen Jegyzőnk is a Szerelmes elnevezést különösen és kizárólag vonatkoztatja. 
Ezek szerint Zemplénmegye nagy és jelentékeny része egykor, kezdetben, Szerel
mes vagy Szerelmi néven is neveztetett s ezen elnevezés emlékezetét sokáig fenn
tartotta a felhozott főesperesti kerület neve. Ha tehát a Névtelen Jegyzőnk etymolo- 
giája vagy értelmezése szerint Szerelmes =  Amabilis kitétel Szerencs-re vonatkozhatik : 
akkor a főesperestség felhozott elnevezésében is a régi Szerencs-megye nyomai 
mutatkoznak. Volt tehát Szerencs-megye, mely néven egykor Zemplénnek egyik 
jelentékenyebb része neveztetett. S ezzel bevégeztük az itten tárgyalt Szerencs- 
megyét és a zomb°ri főesperestséget.

13. Az egri völgy.

Eger és közvetlen vidéke, mely Heves és Borsod között, e két megyének 
egymással határos területén, az Eger folyó mentében, Felső-Tárkány és Feliemet-tői 
Füzes-Abony felé Makiár-ig vonul, Egér-völgy-nek, latinul Vallis Agriensis néven 
neveztetett, s e terület, a mint följebb is megemlítők, egy különálló kis kerületet 
képezett, mely nem tartozott a hevesi vagy borsodi főesperest hatósága alá; hanem
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úgy látszik, közvetlenül a püspöktől függött; mivel e területen eső plébániák tize
dünk rovatában sem a hevesi, sem a borsodi főesperestség czíme alatt nincsenek 
bejegyezve; hanem egészen külön czím alatt és néha minden czím nélkül jönnek 
elő. És pedig egyik helyen ily czím alatt vannak bevezetve:

Nota, quod ista sunt nomina Sacerdotum de villis domini episcopi solutione 
tertii anni pro media parte. 340. 1.

A másik helyen: De Walle Agriensi. 356. 1.
Ismét a másik helyen minden czím nélkül közvetlenül az apátok után. 372. 1.
Azonban diplomaticus elnevezése e kis kerületnek Egei völgy, latinul Vallis 

Agri ensis, minthogy e néven szokott említtetni okleveleinkben. így nevezi és kör- 
vonalozza e területet különösen IV. Béla királynak 1261-ben kelt újadománylevele, 
mely ide vonatkozókig így szól: . . . tola vallis Agiiensis incipiendo a terra Nobilium 
Bél (ma Mónos-Bél borsodi kis helység) et a terra Noggeor (Nagy Győr, ma 
Diós-Győr) castri nostri de Borsod; quae quidem Vallis Agriensis per decliuium 
directum, per valles etiam collaterales extendit se vsque ad terras nobilium de 
Scemere et de Fornos (ma Sgemere és Farmos borsodi helységek.1) így nevezi ezt 
Tamás esztergomi érsek is 1317-ben kelt itéletlevelében, melyben az e völgyben 
eső faluknak vagy birtokoknak felét a káptalannak visszaitélte . . . Item medieta
tem universarum possessionum seu villarum in Valle Agriensi existentium a parte 
orientali prout fluuius Egurwige scindit.* 2) Ugyan e néven neveztetik más okleve
lekben is, melyeket nem tartunk szükségesnek itt idézni.

Tizedünk rovatában De Walle Agriensi czím alatt a következő plébániák van
nak megnevezve, ű. m .:

Tdrkdny, hajdan két helység volt Fel- és Al-Tdrkdn nevezet alatt, ma csak 
egyik van meg Felső-Tárkány név alatt, mely azelőtt Borsod-hoz tartozott, most 
Heves-hez van kapcsolva.

Felnémet, hibásan van írva Femie-nek, hevesmegyei helység.
Eger hajdan egyik része Heves-hez, a másik Borsod-hoz tartozott, ma egészen 

Heveshez tartozik. Itt Harangutcga, hibásan írva Harangugen név alatt említtetik 
Egernek egyik része, hol külön plébánia volt. «Item de Sancto MichaeL·)). Itt Eger
nek Sz. Mihályhoz czímzett plébániája és temploma értendő, hol a plébániai tem
plom ma is e védszentnek tiszteletére áll. Item de Sancto Jacobo. Ez egy kórház 
volt, hol Sz. Jakab tiszteletére templom vagy kápolna is állott.

Tihamér =  Teherner, hibásan van írva Chehemer-nük, egykor jelentékeny hely
ség, ma puszta, azelőtt Borsod-hoz tartozott, ma heves-megyei terület.

Kis-Tdlya, hibásan van Chalia Minor-nak írva, más oklevélben Magyar-Tdlya — 
Tallya-Mogor — néven is van nevezve, ma is fennlévő borsod-megyei helység.

Makiár és Nagy-Tdlya ma is fennlévő heves-megyei helységek.
Némely oklevelekben még Sgdllos ma Sgőllőske puszta és Novaj s Ostoros 

borsodi helységek is Egetvölgy helységei között vannak említve, de ezek nem egye
nesen a völgyben, hanem annak csak mellékágában feküdtek.

x) Fejér: Cod. Dipl. IV. III. 35. és 36. 1.
2) U. ο. VIII. II. 682. I.
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14. Egyházm egyénk eredeti területének jelentékenysége.

íme elősoroltuk a tíz főesperesti kerületet s ugyanannyi vármegyét Egervölgy- 
gyel együtt, melyekből egyházmegyénk eredetileg alakult s állott. Ez volt tehát 
eredeti területe egyházmegyénknek mindjárt megalakulásakor; de így is elég nagy 
volt és rá illett, a mit róla Pázmány Péter írt: . . . Novem istis amplissimis Comi
tatibus (ő kilencz vármegyére és szinte tíz főesperesti kerületre tette annak terüle
tét), Agriensis Dioecesis continetur, quorum quilibet, Episcopi unius diligentiam 
exhaurire posset.1) Pray is Pázmányra hivatkozva ez értelemben így ír: . . . harum 
provinciarum singulae ut amplissimo agro continentur, ita Episcopatum constituunt, 
qui primas a Strigoniensi facile tenet* 2) Kétségkívül IV. Béla király sem egyedül az 
egri székesegyház épületét, s annak szép- vagy nagyszerűségét, hanem egyszersmind 
ezen egyházmegyének területi nagyságát s ezzel járó joghatóságát és szabadalmát 
értette és vette tekintetbe, midőn arról többször említett új adománylevelében ezeket 
íratta: Itaque super omnes ecclesias cathedrales regni Hungáriáé per tot donationes et 
libertates, per sanctos reges donatas et concessas, sedebat, ut domina gentium, in sede 
maiestatis suae, diademate pulchritudinis decorata?)

II. FEJEZET.

A \  egyházmegye további terjedése.

Habár egyházmegyénk már alakulásakor is elég terjedelmes volt, még sem 
állapodtak meg annak határai a megjelölt területeken; hanem lassanként tovább és 
tovább terjedtek a szerint, a mint ezen püspökség részint kitűnő jogai és kiváltságai 
által biztosított, részint jeles egyénei s érdemei által kivívott erkölcsi súlya és befo
lyása következtében tovább és tovább terjeszté munkássága és hatósága körét, a 
mire alkalmat nyújtottak a felmerült körülmények és kedvezmények, a terjeszkedési 
vágyak s az egyház és hívek érdekében, némely szomszéd helyeken szükségesekké 
vált főpásztori intézkedések és provisiók, és jogczímet szolgáltattak a püspökség 
részére kieszközölt újabb királyi adományozások s adakozások s a püspökségnek azokból 
folyó jogos igényei és követelései. Minek folytán egyházmegyénknek följebb kimutatott 
területe még öt vármegyével és ugyanannyi főesperesti kerülettel gyarapodott u. m. 
a beregi, maramarosi, sárost, szatmári és ugocsai főesperesti kerületekkel, melyek mind 
eléjönnek tizedünk rovataiban.

Nyomozzuk most már egyházmegyénk ezen újabb területét vagyis annak 
egyes részeit: főesperesti kerületeit s azok ide kapcsoltatásának korát és történetét,

T) Péterffy: Sacra Concilia Regni Hang. Posonii 1742. II. 266. 1.
2) Specimen Hierarchiáé Hang. Posonii et-Cassoviae 1776. I. 195. 1.
3) Fejér: Cod. Dipl. IV. III. 34. 1.
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vizsgáljuk különösen azokat a fölmerült mozzanatokat és kedvezményeket, melyek 
arra befolytak, s alkalmat és jogczímet szolgáltattak; mik valamint egyfelől egyház
megyénk történelméhez becses adatokat nyújtanak és több arra vonatkozó kérdést 
felvilágosítanak: úgy másfelől bővebben igazolják egyházmegyénk eredeti területére, 
mint megalakulása történetének legfőbb kérdésére, vonatkozó nézetünket, világosan 
mutatván, hogy ezek a kerületek kezdetben nem tartoztak egyházmegyénkhöz, mint 
némely íróink hibásan állíták, hanem csak későbben kapcsoltattak ide, s így egy
házmegyénk eredeti területe csakugyan a följebb elősorolt vármegyékből és főespe- 
resti kerületekből alakult.

i. A beregi vagy borsovai főesperestség.

Bereg valamint későbben alakíttatott megyévé: úgy későbben kapcsoltatott 
egyházmegyénkhöz és későbben keletkezett az ottani főesperestség is. V. István 
király az 1271-ben kelt adománylevelében azt mondja, hogy Bereg és Ugocsa azelőtt 
a szent királyok vadas erdei voltak, és csak későbben az ő elődei által alakíttattak 
megyékké s adományoztattak az ottani tizedekkel együtt az egri püspökségnek.1) 
De IV. Béla király 1261-ben kelt új adománylevelében még jobban meghatározza 
azoknak megyékké lett alakítását vagy alakításának korát, megnevezvén elődeit, 
kik alatt azok megyékké alakíttattak s azoknak tizedei az egri püspökségnek ado
mányoztattak. Ugyanis adománylevelének ide vonatkozó helye így szól: Item Bela, 
proavus nosier et Endre pater noster carissimus, felicium recordationum reges, deci
mas omnium forestarum nostrarum, et noualium praediorum nostrorum fundato
rum et fundandorum, ac villarum nobilium, et nostrum seruitorum vniversaliter in 
Comitatibus Ugocha et de Berek existentium, Ecclesiae Agriensi applicarunt, et 
condonarunt; demum et nos applicamus et condonamus perpetuo et irrevocabili
ter exigendas.* 2) E szerint Bereg III. Béla (nem mint Lehoczky véli I. Béla) és
II. Endre király alatt alakult megyévé, s annak, mint ilyennek, a tizede adomá- 
nyoztatott e királyok által. az egri püspökségnek s ezen adományozás IV. Béla 
király által megerősíttetett vagy megújíttatott.

De itt meg kell említenünk, hogy minekelőtte Bereg megalakult volna, e 
területen vagy annak szomszédságában állott Borsova, mely némelyek szerint me
gye, mások szerint csak várispánság volt s az ottani hasonnevű vártól vette nevét. 
Hogy Borsova-megye volt-e vagy várispánság, azt itt nem nyomozzuk. Egy 1280-iki 
oklevélben még Comitatus de Bursua-nak van írva3) krónikáinkban pedig provincia 
castri Borsoa néven van említve.4) Itt főesperestség is alakult, mely a megye nevé
ről szintén borsovai-nak (Archidiaconatus de Borsiia vagy Bursua) neveztetett.

Hogy mikor keletkezett Borsova megye s az arról nevezett főesperestség, 
nehéz kinyomozni. Borsovdt, mint várat, említi már Névtelen Jegyzőnk a hon

x) Fejér: Cod. Dipl. V. I. 157. 1.
2) U. ο. IV. III. 43. 1.
3) U. o. V. III. 60. 1.
4) Chronicon Budense. Bude 2838. 165. 1.

J 9Magyarország egyházi földleírása.
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foglalás történetében, mely őseink bejövetelekor már állott; de bevétetvén, leron- 
tatott. Azonban későbben ismét felépült és nevet adott a megyének, mely a XI. 
század vége felé, 1086 táján emiíttetik történelmünkben. De az itt alakult főespe- 
restség, e néven, okleveleinkben, az egri káptalan kiadványainak záradékában csak 
a XIII. század közepe táján, legelőször 1248-ban, van említve.1)

Némelyek Borsovái meg akarják különböztetni Bereg-tői, mintha itt e két 
nevezet alatt két egymástól különálló megye lett vo lna;* 2) de ez téves vélekedés, 
mivel Bereg és Borsova területileg egy megye volt, és csak névszerint különbözött 
egymástól, s a mely megye azelőtt Borsóvá-nak neveztetett, az későbben Bereghez 
foglaltatott s abba beleolvadt, a mint ezt mutatja az itteni főesperestség elneve
zése is, mely tizedünk egyik rovatában Archidiaconatus de Berek-nek van írva 
333. 1., a többi rovatokban pedig ú. m. 328, 331, 349. és 364. lapon Borsiul vagy 
Borgiuci néven van bejegyezve, s a beregi nevezet alatt kevés különbséggel ugyan
azok a plébániák vannak bejegyezve, mint a borsovái-ban.

Ezen két névből származó nehézséget nem nehéz megfejteni. Ugyanis Borsova 
egy kisebb területű és jelentőségű megyét tett, és midőn későbben a szomszéd
ságában eső királyi vagy állami nagy erdőségek kiirtása és benépesítése folytán ott 
a nagyobb terjedelmű és jelentőségű Bereg-megye lett szervezve s megalakítva, 
igen természetes, hogy ez magába olvasztotta és egészen absorbeálta a kisebb és 
jelentéktelenebb Borsova-megyét úgy, hogy annak lassanként neve is elenyészett, a 
mint ezt mutatja az itteni főesperestség nevének megváltozása is, mely a XIV. 
század közepéig folytonosan Borsova néven neveztetett, csak néha cseréltetett föl e 
név a beregi-ve 1, de azután a borsovái nevezet lassanként megszűnt s a helyett a 
beregi jött szokásba, s e főesperestség későbben összekapcsoltatott a Sz. Péterről 
czímzett egervári prépostsággal (Praepositura S. Petri de castro agriensi).

A mint följebb a 9-ik §-ban, a szabolcsi főesperestségnél, megérintök, azt 
itt újra emlékezetbe hozzuk, hogy t. i. valamint a borsovái főesperestség hatósága 
kiterjedt Szabolcsmegye egyik kerületére is : úgy a főesperestség ezen joga s a 
kerületnek e szerinti felosztása annak beregi nevezete alatt is érvényben maradt s 
azért írá Pázmány Péter : «III. Praepositus S. Petri (Archidiaconatus de Bereg) visi
tat Comitatum Bereg, et partem unam Comitatus Sgabolch in districtu Kis- Varda».3) 
A főesperesti kerületnek ezen felosztása csak 1804-ben, egyházmegyénk szétosztá
sával (dismembratio) szűnt meg, midőn a beregi főesperesti kerület az újonnan 
alakított szatmári püspöki megyébe bekebeleztetek, Szabolcsmegye pedig egészen, 
tehát a kis-várdai kerület is egyházmegyénknél maradt.

2. A máramarosi főesperesti kerület.

E kerület eredetileg az erdélyi püspökség alá tartozott, de ahhoz későbben az 
egri is jogot formált és nyert, minek folytán e kerület illetékessége vagy hovatar

x) Fejér: Cod. Dipl IV. II. 26. 1.
2) Pesty F. : A \ eltűnt régi vármegy éli. Budapest 1880. I. 198. 199. 1.
3) Péterffy: Sacra Concilia Regni Hung. II. 266. 1.
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tozása e két püspökség között több ízben lön kérdés és per tárgya. Különösen 
András egri püspök III. Endre királytól adománylevelet vagy engedélyt eszközölt 
ki magának arra, hogy Muramaros-ban tizedet szedhesssen és főpásztori jogot gya
korolhasson. A miből azután pör támadt András egri és Péter erdélyi püspök között, 
melyet az említett király 1299-ben az erdélyi előnyére döntött el s az egri püspök
nek ez érdemben indított keresetét visszautasította, a mint ezt a következő oklevél 
bizonyítja, mely a szóban lévő kérdést még jobban felvilágosítja: Nos Andreas 
Dei gratia Rex Hungarian praesentium per tenorem significatus quibus expedit uni
versis, quod cum mediantibus litteris nostris et nuncio, Venerabili Patri Domino 
Andraee Dei gratia Episcopo Agriensi inhibuissemus, ne licentia a nobis minus legi
time obtenta Jure dioecesano in Maramorosio 'uteretur, antequam coram venerabili 
Patre Domino Joanne Archiepiscopo Colocensi, Metropolitano videlicet Domini 
Petri Episcopi Transylvani, de hoc jure experiretur: utrum terra Maramoros vocata 
intra terminos et limites Dioecesis Transylvaneae existat, nec ne. Cum idem venerabilis 
Pater Dominus Transylvanus secundum tenorem priorum litterarum nostrarum, 
recepto nuncio a Domino Joanne Archiepiscopo praedicto, ipsum Dominum Epi
scopum Agriensem ad praesentiam eiusdem Domini Archiepiscopi et aliorum Prae
latorum vocari procurasset, Dominus Episcopus Agriensis ad vocationem Domino
rum Praelatorum venire renuens, absque huiusmodi causae cognitione recessit, 
prout nobis per litteras ipsius Archiepiscopi constitit evidenter. Unde nos convo
catis Nobilibus partis ipsius diligenti inquisitione per venerabilem Patrem Domi
num Emericum Episcopum Varadiensem, et Dominum Ladislaum Praepositum 
Tituliensem aulae nostrae Vicecancellarium praemissa, quia invenimus, terram Mara
moros praedictam esse et fuisse intra limites terminos Dioecesis Transylvaniensis, pro 
eo habita deliberatione una cum Baronibus et Consiliariis nostris possessionem Juris 
dioecesani, quae per licentiam, per nos Domino Agriensi Episcopo datam, turbata videba
tur, Domino Episcopo Transylvaniensis et per eum Episeopatni Transylvaniensi duximus 
adii i dicandam et sententialiter restituendam, in ea parte, in qua Ecclesia Transylvaniensis 
per nos laesa vel offensa videbatur et in pacificam possessionem praedicti iuris, per 
Mathiam Sacerdotem dilectum et fidelem capellanum nostrum, ipsum Dominum 
Episcopum Transylvaniensem fecimus introduci. Datum in castro Budensi festo Beati 
Laurentii anno Domini 1299.1)

De az egri püspök nem nyugodott meg a király ezen ítéletén, hanem ragasz
kodva az említett királyi adományhoz s azzal nyert jogokhoz, a következő 1300-ik 
évben ismét pörbe fogta az erdélyi püspököt, s addig is, míg e pör lefolynék, 
eltiltotta őt Máramarosban a tizedeléstől vagy tizedszedéstől és főpásztori jogok 
használatától, mi ellen az erdélyi püspök Miklós szolnoki főesperest és székesegy
házi kanonok által, mint meghatalmazottja által, ünnepélyesen óvást tétetett, mely
ben kifogásolta az egri püspöknek azon eljárását, hogy őt, az egyházi törvények 
ellenére, világi bíróság elé idézte és kijelentette, hogy ő ügyét Romába fogja fel- 
jebbezni.* 2)

x) Szereáai: Series antiquor, et recentior. Episcopor. Transilv. A. Carolina; 1790. 53. 1.
2) Battyányi: Leges Ecet. Regni Hung. III. i. és 2. 1.

19*
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Mi történt azután, vagyis hogyan folyt le és mily kimenetele lett e pörnek, 
arról nincsenek adataink; de úgy látszik, hogy az egri püspök részére kedvező 
ítélet hozatott s annak folytán e kerület az egri egyházmegyéhez kapcsoltatott; 
mert az egri káptalan 1331- és 1332-iki kiadványainak záradékaiban már a mára- 
marosi főesperest is (Archidiaconus de Marmarus) említtetik*) világos bizonyságául 
annak, hogy valamint a mdramarosi főesperest egyúttal egri kanonok is volt: ügy 
e kerület is akkor már az egri egyházmegyéhez tartozott. Ugyanezt igazolja tize
dünk rovata is, melybe a mdramarosi plébániák már be vannak vezetve, és pedig 
három helyen: először de Marmorisio czím alatt 330. 1., más két helyen czím nél
kül az abaiíji plébániák sorában, azok vége felé 355— 356 és 371. 11.

Mindamellett későbben is merült fel kísérlet vagy szándék az erdélyi püspök
ség részéről e kerület visszafoglalására, de siker nélkül. Ugyanis András erdélyi 
püspök 1346-ban személyesen ment e kerületbe s ott főpásztori jogokat tettleg 
gyakorolt és hozzá csatlakozott Benedek, szigeti plébános is, ki pedig e kerületben 
az egri püspöknek volt helyettese, a miért azután Egerbe a püspök eleibe idézte
tett, és habár, mint a káptalan arról felvett jelentésében mondja, megérdemlette 
volna, hogy hivatalától, jadadalmától és minden javaitól megfosztassék s örökös 
fogságra ítéltessék; mégis a püspök kegyesen bánván vele, megelégedett azzal, 
hogy tettét megbánva, néki örök hűséget s engedelmességet esküdött s annak 
megtartására esküszegés- és kiközösítéssel járó büntetés terhe alatt köteleztetett. 
Valamint az említett erdélyi püspök tettleges föllépése, úgy az egri püspöknek és 
káptalannak a szigeti plébános irányában követett magatartása s eljárása részletesen 
le van írva a káptalan említett jelentésében, mely e kerület illetékességének itten 
tárgyalt kérdését és ide kapcsoltatásának történetet bővebben felvilágosítja.2 3 4)

Az egri káptalannak itt a szigeti plébános ügyében említett jelentése is vilá
gosan mutatja, hogy e kerületnek ide kapcsoltatása már akkor bevégzett s elfoga
dott tény volt, s az ellen vétett a szigeti plébános, midőn az erdélyi püspökhöz 
pártolt. S azóta e kerület folytonosan az egri püspökség alá tartozott, és nem 
merült föl eset arra nézve, hogy e püspökségnek ezen területre vonatkozó joga 
megtámadtatott vagy kérdésbe hozatott volna. Egy 1404-ben kelt oklevélben Mára- 
maros ugyan még azon kerületek között van említve, melyek az erdélyi püspöknek 
íasnddi helyettese alá tartoztak;5) de ez az erdélyi püspökség vagy lasnddi helyettesség 
ama régi jogára vagy eljárására vonatkozott, melynél fogva e kerület egykor oda 
tartozott, és melynek emlékezete néha még későbben is fölmerült vagy fölelevenült 
a nélkül, hegy érvényesült volna. Maga Fancsaly Dániel sem említi Mdramarosi az 
erdélyi egyházmegye egykori kerületei között, pedig ő e kerületeket nyomozta s 
elősorolta.5) Mindezek azt mutatják, hogy e kerület, habár III. Endre király felho
zott levele szerint, azelőtt az erdélyi püspökség alá tartozott is, későbben, a XIV.

Ü Fejér: Cod. Dipt. VIII. HL 543. és 652. 1.
2) U. o. IX. I. 426. 1.
3) Szirmav : Notitia Comitat. Ugochien. 29. 1.
4) Memoria Episcopal et Episcoporum Transsilv. az 1848-ki névkönyv 50—60. 1.
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század első felében, ide kapcsoltatott s azóta folytonosan az egri püspökök hatósága 
alatt állott.

E kerület főesperestei ugyan az egri káptalan kiadványaiban 1332-től a múlt 
század elejéig sehol sem említtetnek; de ennek az az oka, hogy e föesperestség 
helyettességre (vicariatus) változtatván, e kerület az egri püspököktől ide kinevezett 
helyettesek alatt állott, kik nem voltak kanonokok, hanem csak plébánosok. Ilyen 
helyettese volt az egri püspöknek az előbb említett Benedek, sgigeti plébános is.

Ezek folytán itt már megigazíthatni Pray tévedését is, ki úgy vélekedett, 
hogy e kerület csak a XVII. században, Pázmány kora után, kapcsoltatott az egri 
egyházmegyéhez. Ugyanis idézvén III. Endre királynak általunk is felhozott levelét, 
de nem ismervén az e levélben felemlített kérdésnek további folyamatát vagy fej
lődését, folytatólag így vélekedik vagy ír: Rés hsec occasionem suapte offert ad 
indagandum, an Provincia Maramarosiensis olim ad Transilvaniam pertinuerit, quod 
mihi tamen, res sacras imprimis tractanti, nunc discutere non vacat. Ceterum rur
sus ad Agriensem ea Provincia rediit, etsi, quo id tempore factum sit, apud nemi
nem reperiam. Probabilius tamen post aetatem Paemani id factum suspicor, qui, si suo 
tempore is terra; tractus ad Agriensem Dioecesim pertinuisset, illius omnino men
tionem in eo, quem supra promsimus, loco facturus erat, id enim illi ignoratum 
fuisse, vix credibile est.*) Hogy Pázmány Máramarost az egri egyházmegye kerületei 
között nem említette, annak az lehet az oka, hogy e kerület illetékessége iránt 
támadt kérdéseket és folytatott porokét egészen ö sem ismerte vagy pedig nem 
helyeselte és nem tartotta eszélyes dolognak ily vitás kérdésben nyilatkozni s 
nyilatkozatával egyik vagy másik püspökség jogát illetni. De különben is ő felho
zott előadásában nem annyira a tényleges állapotot, mint inkább a jogfolytonosságot 
vette tekintetbe és követte, s azokat a főesperesti kerületeket sorozta az egri egy
házmegye alkatrészei közé, melyek eleitől fogva jog szerint ezen egyházmegyét 
illették, s a melyeknek illetékessége kérdésbe nem hozattathatott. Itt tehát Pázmány 
hallgatása érvül nem szolgálhat ama vélemény indokolására, hogy e kerület Pázmány 
kora után kapcsoltatott egyházmegyénkhez; mert az a felhozott bizonyítékok sze
rint Pázmány korát megelőzőleg már majd három századdal ide tartozott.

Itt még csak azt említjük meg, hogy e kerület népességének igen nagy része 
románok- és oroszokból állván, a r. katholikusok igen kevés részét tették főleg 
kezdetben az itteni lakosoknak; ez az oka annak, hogy e kerületből tizedünk rova
tában csak egynéhány plébánia van említve. Továbbá úgy látszik, hogy a szomszéd 
Bér eg és Sgatmár- megyének egy kis része egyházilag szintén e kerülethez tartozott; 
mert tizedünk rovatában némely beregi és szatmári plébániák a máramarost-akkal egv 
sorban jönnek elő a följebb említett czím alatt és lapokon.

*) Hierarchia I. 201. 1.
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3. A sárosi vagy som osi, avagy későbbi elnevezés szerint a tarczafői főesperestség

Azon főesperesti kerületek között, melyek későbben kapcsoltattak egyház- 
megyénkhez, legnagyobb és legjelentékenyebb volt a sárosi vagy későbbi elnevezés 
szerint a tarczafői főesperesti kerület.

Itt újra emlékezetbe hozzuk, a mit följebb megemlítettünk, hogy t. i. az 
Újvár — Novum Castrum elnevezés nemcsak Abaúj-megyét jelentette, hanem kiter
jedt Sárosra is, mely néven ez is neveztetett és tizedünk rovatában a sárosi plé
bániák az újvári főesperestség czíme alatt vannak bevezetve. És pedig a következő 
czímek alatt:

Archidiaconatus de Hoyver =  Újvár 207. 1.
In Archidiaconatu de Opiiar — Hoyuár 208— 211. 1. E két czím alatt vegyesen 

vannak bejegyezve az abaúji és sárosi plébániák.
Archidaconatus de Hoynac — Hoyvar in Districtu de Cassa 211—212. 1. Itt 

csak az abaúji plébániák vannak bejegyezve.
In Archidiaconatu vel Districtu de Fero =  Foro 214—215. 1. Itt is kizárólag 

abaúji plébániák vannak megnevezve.
Nota, quod Dominus plebanus de Saras pro decima Domini papé secundi 

anni juratus solvit V. marcas, grossos VII. 316—320. 1. Itt vegyesen vannak a 
sárosi és abaúji plébániák bevezetve.

Nota, quod hec sunt nomina Sacerdotum in Archidiaconatu de Újvár, qui 
solverunt decimas Domini Pape secundi Anni 326. 1. Ezen bejegyzés csupán csak 
az abaúji plébániákra szorítkozik.

Item de Archidiaconatu de Novo Castro 351— 355. 1. És ismét
De Archidiaconatu de Novo Castro 366— 371. 1. E két bejegyzés alatt ismét 

az abaúji és sárosi plébániák vannak megnevezve.
De van még tizedünk rovatában két bejegyzés ily czím alatt: In Archidiaconatu 

de Sums és Archidiaconatus de Sumis =  Somos. 206 és 207. 1. Itt csak sárosi 
plébániák vannak bejegyezve.

Ez a tulajdonképeni sárosi esperestség; mert Somos sárosmegyei hely, és 
tizedünk rovatában e czím alatt csak sárosi plébániák vannak megnevezve. De hogy 
ez fö- vagy csak alesperesti kerület volt-e, nehéz meghatározni; s azt hiszszük 
azonban, hogy ez csak alesperestség volt, habár Archidiaconatus-nak van is czímezve, 
s úgy látszik, hogy Sá/w-megyének csak egy kisebb részére vonatkozott.

Sáros kezdetben nem tartozott egyházmegyénkhöz; mert nincs említve sem 
IV. Béla király 1261-iki új adománylevelében, melyben az egri püspökség birtokai 
és jövedelmei elő vannak sorolva, sem V. István király 1271-iki kiváltságlevelében, 
melyben az egri püspökség alá tartozó megyék meg vannak nevezve. E szerint e 
püspökség csak későbben valami más királyi adományozás útján nyerte vagy szerezte 
e kerületre vonatkozó jogát és főpásztori befolyását; de úgy látszik, hogy e jog 
vagyis annak czíme nem volt szabatosan meghatározva és körülírva; mert az több 
kérdésre és pörre szolgáltatott alkalmat. Ugyanis e kerület illetékessége vagy hová- 
tartozása és tizedjoga sokáig kérdés és por tárgya volt az esztergomi érsekség s az 
egri püspökség között, s arra mindakét fél jogot tartott s a végett pörlekedett,
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minek folytán e kerület már az esztergomi, már az egri egyházmegyéhez foglaltatott 
a szerint, a mint az egyik vagy másik fél részéröl az iránt a kereset vagy por 
megújíttatott. Okleveleinkben több nyomaira akadunk, hogy e kerületben majd az 
esztergomi érsekek, majd az egri püspökök gyakoroltak föpásztori jogokat s intézkedtek 
főpásztori hatalommal. Különösen Lampert egri püspök 1261-ben a nagy-sárost 
plébániát s annak vidékén lévő szomszéd plébániákat az illető főesperest hatósága 
alól kiveszi, s egyenesen az egri püspök hatalma alá rendeli és a királynak, mint 
kegyúrnak, ajánlatára oda Hipolit egri kanonokot, a királyné káplánját nevezi ki 
plébánosnak.1) — Tamás esztergomi érsek 1312-ben a tarczai kerület lelkészeinek 
kiváltságait, különösen tized jogát megerősíti, s arról kiadott levelében kijelenti, hogy 
e kerület a szepesi prépostsághoz tartozik.1 2) — Bolesláv esztergomi érsek 1322-ben 
újra megerősíti e kerület lelkészeinek tized jogát, kijelentvén, hogy e kerület az ö 
főpásztori hatósága alá tartozik . . . praesertim in iis, quae ad Ecclesiarum, jurisdictioni 
nostrae subjectarum, spectant libertatem.3 *) — Csanádi egri püspök, hogy a tarczai kerü
letbéli lelkészeket annál inkább lekötelezze magának, 1323-ban a tarczafói főespe- 
restséget elválasztotta az ab aiijv áritól T)

Ezek ugyan világosan mutatják, hogy itt majd az esztergomi érsekek, majd az 
egri püspökök gyakoroltak főpásztori hatalmat és befolyást; de hogy mikor kezdődött 
és mi jogczímen alapult e főpásztori befolyás, mi a kérdés érdemét bővebben fel
világosítaná, az sehol sincs megemlítve, s azt még íróink is elhallgatják, kik e 
befolyást s abból származott hosszú port megemlítik, kik ide vonatkozólag csak 
annyit mondanak, hogy e pörre az ott fölmerült tized kérdése szolgáltatott alkalmat; 
de arról, hogy mire volt fektetve e tized kérdése s ennek értelmében indított 
kereset czíme, mélyen hallgatnak. Ugyanis Wagner Károly ide vonatkozólag csak 
ennyit í r : Illud adnotare placet, Episcopum Agriensem cum Metropolita Strigoniensi 
longa lite comissimi fuisse propter districtum de Tharczafeiu, quem uterque suas 
Dioecesi vindicatum ibat.5) Pray ugyan megérinti az egri püspökség kérdéses jogát; 
de hogy mily czímen alapult legyen e jog, nem említi, így írván ide vonatkozólag: 
Haud multo post . . . .  nova eidem Chanadino contraversia cum Nicolao Agriensi 
Episcopo decimarum causa in districtu de Tharczafő et Pohtchan intercessit, quas 
cum noun unquam Strigoniensi alias etiam Scepusiensi Ecclesiis incolas illorum pen
derent, Ag/ienses contra sui juris eas esse productis in medium litterarum documentis, 
ostenderet, Chanadinus cognita rei aequitate, ne quid protacta lite detrimenti pate
retur, cum capituli sui consensu, libens volensque jus pristinum Agtiensi Episcopo 
asseruit.6) Katona e tárgyban röviden szinte így í r : Ipse quoque Chanadinus 
archiepiscopus, amore justitias permotus decimas quasdam Agriensi ecclesias cessit.7)

1) Wagner: Diplomat. Comitat. Sáros 460. 1.
2) Fejér : Cod. Dipt. VIII. I. 460. 1.
3) U. ο. VIII. II. 396. 1.
4) W agner: Diplomat. Comitat. Sáros 464. 1.
5) U. o.
6) Hierarchia I. 32. 1.
7) Historia Critic. Rea. Hung. IX. 95. 1.
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Hogy valamennyire felvilágosíthassuk e kérdést vagyis annak érdemét, nyo
mozzuk a sárost tized eredetét vagy czímét, melyet íróink elhallgattak.

Már IV. Béla király az egri püspökségnek adományozta volt Eperjes-nek s 
annak vidékén a sárost királyi birtok területén fekvő tizenöt falunak a tizedet. Igaz 
ugyan, hogy a király azután e tizedet a püspökkel elcserélte és cserébe érette a 
püspökségnek adta a borsodi Cserép és szabolcsi Csege nevű falut, a dégsaknai sóbá
nyát és több az adománylevélben megnevezett jövedelmeket; de e cserében is fen- 
maradt a tized természete, s az adománylevélben biztosítva volt a püspökség, hogy 
ha netalán a cserében kapott jószágok birtokában valaki áltál háborgattatnék, az 
elcserélt tizedet visszakövetelhesse, s a megnevezett tizenöt faluból természetben 
szedethesse. «Et processu temporis, si per quemcunque potentem Tyrannum ex 
eisdem possessionibus occupatae fuerint . . .  ex tunc idem Episcopus, qui pro tem
pore fuerit, libere et secure non obstante tali permutatione, decimas omnium villa
rum praedictarum exigat et percipiat pleno ture, ac pacifice possideat sine fined) E tized 
ugyan, a királyi adománylevél tartalma szerint, a megyének csak egy részére, a 
királyi birtokok területére, vonatkozik; de ebből következtetés vonható az ezzel egy 
természetű szomszéd birtokokra is. Volt tehát az egri püspöknek Sd/w-ban már 
IV. Béla király korában tizede, mely jogczímet és alkalmat szolgáltatott néki ott 
a főpásztori jog és befolyás gyakorol hatására.

De íróink azt említik, hogy a tized kérdése a tárcsái kerületben merült fel 
s e pör tulajdonképen e kerület miatt folytattatott. Lássuk tehát, hogy hol feküdt 
és meddig terjedt e kerület, hogy e pör tárgyának területét valamennyire jelez
hessük. E kérdésre némi homályos feleletet adnak Tamás és Borislav esztergomi 
érsek följebb említett levelei, melyek azt mondják, hogy e kerület a Régi-Kapu-ig 
vagy Ο-Kapu-ig terjedt . . . cum vos omnes usque ad antiquam portam ad Pne- 
positum Ecclesia? S. Martini de Scepes pertinentes etc. De hogy hol volt és 
merre feküdt ez az Antiqua porta, mely itt végső határ gyanánt említtetik, azt 
Wagner sem tudta kinyomozni, s e levelekből csak annyit következtet, hogy e 
kerület a Tarcga folyó mentében terült el. Quid nomine Antiquae portae veniat, 
rescire nondum libuit. Interea ex his literis patet, Tharcensem Districtum secundo 
amne Tharcga decurrisse.* 2) Eszerint tehát itt meg kell jegyeznünk, hogy a tarcgai 
kerület kezdetben nem terjedt ki egész Sd/w-megyére, hanem annak csak egy 
részét foglalta magában, mely a hasonnevű folyó mentében feküdt, és csak későb
ben, 1336-ban, terjesztetett ki ez az elnevezés az egész megye területére, midőn 
Sáros egészen egyházmegyénkbe kebeleztetett s a tarcgcifioi főesperestség újra szer
veztetek. Wagner ugyan azt írja, hogy Csanádi, még mint egri püspök, 1323-ban 
elválasztotta a tarcgafői főesperestséget az abauji-tói; de ez elválasztásnak azon idő
tájban semmi nyomaira sem akadunk, még tíz év múlva sem jön elő tizedünk 
rovatában ezen elnevezés, hanem a sárosi plébániák ott, mint már följebb is említet
tük, az újvári és somost főesperestség neve alatt vannak bejegyezve, s igen hihető, 
hogy a Wagner által említett elválasztás is csak 1336-ben lett egészen végrehajtva.

*) Fejér: Cod. Dipl IV. II. 19. 1.
2) Annalecta Scepusii I. 310. 1.
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Még az a kérdés van hátra: hogy mi czímen avatkoztak ide be és gyakorol
tak itt föpásztori hatalmat az esztergomi érsekek? E kérdésre ama praesumtio vagy 
föltevés, mely az említett esztergomi érsekek leveleiben is érintve van, adja meg a 
feleletet, hogy t. i. a tarczai kerület egykor, kezdetben, a szepesi káptalanhoz tar
tozott s annak prépostja alatt állott, a szepesi prépost pedig alá volt rendelve az 
esztergomi érseknek s attól függött, s e viszony folytán kezdettek az esztergomi 
érsekek e kerület illetékessége és tizede kérdésébe avatkozni s ott főpásztori befo- 
lyást gyakorolni s ennek folytán az ottani tized egy részéhez is igényt formálni. 
Ugyanis e kerületben a tizednek fele régi szokás szerint a lelkészeké volt, a másik 
felére pedig az esztergomi érsek és a sgepesi prépost tartott jogot s annak szolgálta
tott ki. Most értjük már, hogy e kerület lelkészei miért erősítették meg az említett 
érsekek által kiváltságleveleiket, melyeknek legfőbb tárgya volt a tized, és miért 
ragaszkodtak inkább az esztergomi érsekekhez, mint az egri püspökökhöz; mivel 
attól tartottak, hogy ha az egri püspök hatósága alá rendeltetnek, el fognak esni 
az említett kedvezménytől vagyis a tized felétől, s az egész tized az egri püspök 
részére fog követeltetni. Most értjük annak is az okát, hogy Miklós egri püspök, 
Csanádi esztergomi érsek közbevetésére, ezen pör folytán, az említett kerületi lel
készekkel egyezkedvén, a közte s azok közötti súrlódás megszüntetése és a béke 
biztosítása végett az ottani tized felét továbbra is nékik átengedte.

De miután e pör több kérdéseit fölemlítettük és valamennyire ismertettük: 
áttérünk annak befejezésére, mely az eg/i püspök győzedelmével végződött. Ugyanis 
e pör, mely a XIII. század közepe táján kezdődött, 1336-ban szerencsésen véget 
ért, mikor is az egri püspökségnek kérdésbe hozott joga ünnepélyesen elismertetett, 
s Csanádi érsek keresetétől visszalépvén, e kerület egyházmegyénkbe kebeleztetett 
s ezzel egyszersmind az ottani tizednek is felerésze az egri püspökség birtokába 
jött, a mint ezt igazolja Miklós egri püspöknek e pör szerencsés bevégzéséről kelt 
oklevele, melyet e pör érdemének s egyházmegyénk ide vonatkozó történetének 
bővebb felvilágosítására méltónak tartunk itt közölni, a mint következik: «Nos 
Nicolaus, Dei et apostolica gratia Episcopus Agriensis, significamus, quibus expedit 
tenore praesentium universis, quod quia Reverendus in Christo Pater, Dominus 
Chanadinus praedicta gratia sanctae Strigoniensis Ecclesiae Archiepiscopus, eiusdemque 
loci Comes perpetuus, Metropolitanus noster, visis et salubriter consideratus turibus 
Ecclesiae nostrae Agriensis et ductus conscientia, districtus de Tharcga/eu et Poluchan 
nostrae Dioecesis, ac vniversas Ecclesias et earum Rectores ac Nobiles districtuum 
eorumdem, qui quandoque Ecclesiae suae Strigoniensis et quandoque Scepessyensi per 
iniustam inpuctionem a longinguis temporibus se subiicere conabantur, eidem Ecclesiae 
nostrae mediantibus suis et Capituli Strigoniensis litteris, nolens mittere falcem suam 
in messem alienam, Deum et eius iustitiam prae oculis contemplando, dereliquit et 
remisit, sententiasque Iudicum, ut dicebatur, delegatorum, per quas iidem Rectores 
seu Sacerdotes Ecclesiarum se defendere intendebant, et nos de facto, non de 
iure, infamare nitebantur, friuoles esse, et non recto tramite processisse reputavit, 
prout etiam reputando Nobiles quoque praenotati et Rectores Ecclesiarum per ipsius 
Domini Archiepiscopi inductionem et informationem se recognoscentes ad obedien- 
tiam Ecclesiae nostrae et nostram, cui hactenus se contumaciter opponebant, deuenerunt,
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et ipsi Ecclesiae nostrae et nobis devotionis debitae reuerentiam et sublectionem omnimodam, 
vt debebatur, exhibere et observare perpetuo assumserunt, omnes quoque litteras et pro
cessus Iudicum sub quacumque forma verborum in praiudicum Ecclesiae nostra 
obtentos et obtentas restituerunt, et si quas forsitan reservassem, annullarunt, cas
sarunt, et viribus ubique carituras reddiderunt, renunciantes omni juri, liti, et 
actioni. Iucirco nos ad petitionem, ordinationem, inductionem, et consilium Domini 
Archiepiscopi pro omnimoda discordia remouenda et perpetua pace servanda de 
consensu Fratrum nostrorum, Capituli scilicet Ecclesiae nostrae Agriensis prafatag 
medietatem omnium decimarum in ipsis districtibus piouenire debentium, Ecclesiis distri
ctu um eorumdem et earum Ecclesiarum Rectoribus, qui sunt, et fuerunt, pro tempore suc
cessivo reliquimus, et perpetuo contulimus percipiendam, possidendam, ei habendam, aliam 
dimidietatem decimarum ipsi Ecclesiae nostrae et nobis, nostrisque successoribus reservantes, 
ipsosque Rectores Ecclesiarum, non obstantibus eorum contumaciis praenotatis, in 
gremium paternae dilectionis colligentes in eorum Ecclesiis conservabimus etc.1)

Ezen egy esség folytán Sáros egészen egyházmegyénkbe kebeleztetek, az ottani 
főesperestség Tarcga/o nevezet alatt újra szerveztetek, s ezen nevezet azután az 
egész megye területére kiterjesztetek, az egri püspök és e kerület lelkészei között 
itt létrejött kölcsönös egyesség és béke többé soha sem lett megzavarva, e kerület 
azután állandóul ide tartozott s egyházmegyénknek minden tekintetben jelentékeny 
kiegészítő része lett.

4. A szatmári főesperestség.

E kerület eredetileg az erdélyi egyházmegyéhez tartozott s annak egyik 
kiegészítő része volt, a mint azt Fancsaly állítja, ki ezt nemcsak azon kerületek 
közé sorozza, melyekből az erdélyi egyházmegye kezdetben állott, hanem egyszers
mind e kerületnek több főesperestjeit is fölemlíti, kik egyúttal erdélyi székesegyházi 
kanonokok is voltak.2)

Fancsalynak ezen állítását igazolja tizedünk rovata, melybe, az erdélyi egyház
megye tizedrovatába, többször vannak bejegyezve a szatmári főesperesti kerület plé
bániái. Különösen a következő bejegyzések jönnek ott elő: u. m.

Notandum, quod de archidiaconatu de Zothmar secundo die Synodus etc. 108. 1.
Notandum, quod anno Domino 1333. in vigilia beati Laurentii martiris 

Sacerdotes de archydiaconatu de Zothmar de secundo anno levationis decimarum 
domini pape solverunt 116. 1.

Hec sunt nomina sacerdotum de Archidiaconatu de Zathmar, qui decimam 
decime solverunt anni tertii in festo beati Luce evangeliste anno Domini 1333. 
134.11.

Ezen kívül Balchuig Bulchonius, szatmári föesperest többször jön elő az 
erdélyi tized rovatában, hol különösen a maga főesperesti és kanonoki javadalma 
után járó részlet befizetése van bejegyezve, a mik világosan mutatják, hogy e kerü
let akkor az erdélyi egyházmegyéhez tartozott. * 3

x) Battyányi : Leges Ecet. Regni Hung. III. 173. 1.
3) Memoria Episcopat. et Episcopor. Franssilv. in Schematismo Venerab. Cleri Dioeces. Trans- 

silv. ad an. 1848. 59. 60. 1.
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Igen, csakhogy tizedünk rovatából ellenkezőt is következtethetni: a mennyi
ben Nagy-Bánya, Felső-Banya, Lapos-Bánya, Sinyér- Váralya, és még egynéhány szat- 
mármegyei hely már nem az erdélyi, hanem az egri egyházmegye tized-rovatába 
vannak bevezetve, a miből azt lehet következtetni, hogy ama helyek csak
ugyan az egri püspökség alá tartoztak annál is inkább, mivel Tamás egri püspök 
1422-ben Nagy-Bányán főpásztori jogot is gyakorolt, a mennyiben a városnak az 
ottani lelkészszel kötött szerződését megerősítette, s ennek folytán a lelkészt arra 
kötelezte, hogy egy szónokot és tizenegy káplánt tartson.1) Igen, de a mint följebb 
is érintettük, S^atmá?megyének azon része, hol a fölemlített helyek feküdtek, a 
máramarosi kerülethez tartozott, és tizedünk rovatába: azok a helyek nem a szat
mári főesperestség czíme alatt vannak bevezetve, hanem minden cgím nélkül a mára
marosi plébániák után jönnek elő. De nem is akadhatni semmi nyomára annak, 
hogy e kerület illetékessége végett vagy a fölemlített helyek miatt az erdélyi és az 
egri püspökség között valaha kérdés támadt volna; sőt ellenben több oklevél iga
zolja az erdélyi püspökségnek e kerületre vonatkozó jogát, melyekben világosan 
említtetik, hogy e kerület az erdélyi püspökök hatósága alá tartozott. Rövidség 
okáért elég legyen az erdélyi püspökhelyettesnek egy 1349-ben kelt levelét említeni, 
melyben világosan megneveztetik Bulchun mint szatmári fő- és Miklós mint ottani 
alesperest, mint kik az ő helyettesi hatósága alatt állanak.* 2 3)

Igaz ugyan, hogy az egri káptalannak egy 1326-ban kelt oklevelében, melyet 
először Wagner közlött, Péter, mint szatmári föesperest van említve e káptalan 
tagjai között;5) de, a mint Fejér György is megjegyzi, ezen káptalannak ugyanazon 
évben kelt más oklevelében Péter mint zomb°ri főesperest (Archidiaconus de Sun- 
bur) említtetik.4) A honnét alaposan gyaníthatni, hogy Wagner ezen oklevelet 
hibásan olvasta.

De miután az erdélyi püspökség az 1556-iki szászsebest országgyűlésen javaitól 
megfosztatott vagyis tényleg eltöröltetett, s a protestáns fejedelmek alatt többé 
vissza sem állíttathatott és miután ezen egyházmegye főpásztortól megfosztatva majd 
másfél századig csak választott és Magyarországon tartózkodó püspökök által vagy 
azok helyettesei által kormányoztatott s a lelkészekben is nagyon megfogyatkozott 
volna: ezen hosszú időköz alatt az egri püspökök látták el és gondozták, a meny
nyire az akkori kedvezőtlen körülmények engedték, e kerületet s az abban föl
merült lelki s egyházi szükségeket s adtak oda lelkészeket, mi által főpásztori 
befolyást és jogczímet szereztek magoknak e területhez, melynek egy része úgyis 
már azelőtt is, mint a máramarosi kerület járuléka, ezen püspökség alá tartozott, 
minek folytán midőn e vidék a török uralom alól felszabadult, s az egri püspök
ség is egészen helyreállíttatott, e kerület is önkényt csatlakozott vagy csatolta- 
tott ide.s)

4 Fejér: Cod. Dipl. X. VI. 490. 1.
2) Gróf Károlyi család Oklevéltára Budapest 1882. I. 183. 1.
3) Annalecta Scepus I. 447. 1.
4) Fejér: Cod. Dipl. VIII. III. 132. 1.
5) Reges Bum Decimar. Papai. Sexen, in Schematismo Cleri Almae Dioeces. Szathmar. ad an. 

1864. 17. 1.
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5. Az ugocsai főesperesti kerület.

IV. Béla és V. István följebb említett adománylevelei szerint, valamint Beregi 
úgy Ugocsa is, mely azelőtt szintén a magyar királyok vadas erdeje volt, csak
III. Béla és II. Endre király által alakíttatott megyévé s adományoztatok: volt annak 
tizede az egri egyháznak; de mivel IV. László királynak 1288-ban kelt adomány
levele szerint ezen tized az említett királyok adományozása előtt már jóval az erdélyi 
püspökségé volt s annak ezen adományozás által okozott vesztesége sem Béla, sem 
más királyok által meg nem lett térítve: miért is László király az említett királyok 
ide vonatkozó adományozását érvénytelennek nyilvánította s az ugocsai tizedet az 
erdélyi püspöknek egész épségben visszaadta . . . .  quod nec per Dominum Bélám, nec 
per Dominum Stephanum, nec per aliquem vel aliquos illustres reges Hungarie, pro 
decimis dicti districtus Vgacha . . . .  aliquid episcopatui Transilvano vllo vnquani tempore 
sit collatum vel donatum . . . .  Nos igitur, cuius interest vnumquemque, et maxime 
Ecclesias Dei, in regno nostro existentes, in suis iuribus conservare, et singulos in 
sua iustitia reddere imperturbatos, decimas de Vgacha, quas dictus M. Kopasz modo 
pretacto, suggesta falsitate et suppressa veritate, a nobis sibi dari postularet, reddimus 
et restituimus dicto episcopatui Transiluano cum omni integritate, secundum quod alie decime 
in diecesi dicti Episcopatus pro eodem episcopatu exigi consueuerunt ab antiquo; 
perpetuum silendum dicto M. Kopoz, vel alicui alteri super facto dicte decime 
imponentes.1)

Ezen adománylevél nem érinti ugyan az egri egyházat, melynek ama tized 
III. Béla és II. Endre király által adományoztatok: volt; hanem csak Kopasz mestert 
említi, a mi arra látszik mutatni, hogy ez a Kopasz mester e tizedet az egri egy
háztól csere útján vagy valami más czím alatt akarta megszerezni s abban magát 
királyi adományozás által is megerősíttetni, vagy e tized érdekében támasztott pörbe 
bármily ürügy alatt beavatkozott vagy közvetítőképen befolyt.

De bármint legyen is a dolog, annyi az előbb felhozott adománylevél szerint 
bizonyos, hogy e tized már III. Béla király előtt is az erdélyi püspökségé volt, s 
annak IV. László király által vissza is adatott s e tizeddel az erdélyi püspökségnek 
e kerületre vonatkozó főpásztori joga is meg lett alapítva, minek folytán ez is az 
erdélyi egyházmegye területéhez kapcsoltatott s annak egyik kiegészítő része lett.

Ugocsát Fancsaly is azon főesperesti kerületek közé számítja, melyekből az 
erdélyi egyházmegye alakult vagy egykor állott, s egyszersmind nyomozza s elősorolja 
annak főesperestjeit, kik egyúttal az erdélyi székesegyháznak is kanonokai voltak.* 2) 
Sőt szerinte az ugocsai fő- és néha alesperestek is, egyszersmind az erdélyi püspö
köknek általános helyettesei is (vicarii generales) toltak; mert meg kell jegyeznünk, 
hogy az erdélyi püspökségnek két általános helyettese volt: u. m. a fej érvári és a 
tasnádi, a ki gyakran Meszesről is czímeztetett (qui saepe de inxta Meszes compellatus), 
a ki Magyarország azon részeire vonatkozólag birt felhatalmazással, melyek az erdélyi 
egyházmegyéhez tartoztak, de annak székhelyétől távol esvén, ügyeiket a püspök

J) Fejér : Cod. Dipl. V. III. 408. 1.
2) Memoria Episcopal, et Episcopor. Transsilv. idézett névkönyv. 59. 1.
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eleibe nem vihették. Ennek a második helyettességnek tisztjével voltak néha fel
ruházva az ugocsai fő- és alesperestek, kik közül némelyeket meg is említ Fancsaly.1)

De e kerület hovatartozását még bővebben mutatja s igazolja tizedünk rovata, 
mely szerint e kerület plébániái az erdélyi egyházmegye lajstromába vannak bevezetve 
a következő bejegyzések alatt:

Notandum, quod de archidiaconatu de Vgacha Petrus Sacerdos secunda die 
Sancte Synodus solvit 71 denarios pro primo anno etc. 107 és 108. 1.

Hec sunt nomina sacerdotum de Vgcha archidiaconatu, qui solverunt, est 
predicti etc. 134 és 133 1.

Sőt maga az ugocsai főesperest is több helyen van említve, így: Item magister 
Ladislaus archidiaconus de Vgacha solvit tres marcas fini argenti 105 1. A mik 
világosan mutatják, hogy e kerület az erdélyi egyházmegyéhez tartozott.

Meg kell azonban említenünk, hogy egyházmegyénk lajstromában is említ- 
tetik egyszer Ugocsa ekképen: Nota, quod Dominus Laurentius vicarius de Wgacha 
pro decimis 2-di anni solvit 24 grossos. 330. L A mi arra látszik mutatni, hogy e 
kerületnek egy részecskéje mégis egyházmegyénkhez tartozott vagy legalább ahhoz 
az egri püspökség jogot tartott.

De habár ezek szerint egykor az erdélyi egyházmegyéhez tartozott is e kerület; 
annak illetékessége későbben mégis viszály és pör tárgya lön. Ugyanis a XV. század 
közepe táján a tizedet s ezzel járó főpásztori jogot e kerületben már a váradi püs
pökök is kezdék maguknak követelni, kik ellen aztán az egriek érvényesíték az ő 
régibb jogczimöket. Különösen Szirmay előadása szerint 1459-ben nagy tűzzel foly
tatott pör támadt László egri és János váradi püspök között az ugocsai tized végett, 
melyet Mátyás király az egri püspöknek ítélt s az ítélet végrehajtását a leleszi kon- 
ventre bízta.* 2) Ugyancsak Szirmay előadása szerint Martinuzi György váradi püspök 
1551-ben meghódítván Ugocsát, azt megyéjéhez kapcsolta;3) de a következő 1552-ben, 
úgy látszik, ismét az erdélyi püspökség hatósága alá jött e kerület vagy legalább 
annak egy része s az erdélyi káptalannak fizette a tizedet, a mint ezt mutatja Hunyadi 
Ferencznek, Batay Mátyás ugocsai főesperest és erdélyi kanonok tisztjének, Melith 
György részére, a tized befizetéséről kiállított bizonyítványa.4)

Végre az erdélyi püspökségnek az előbbi ,§-ban vázolt válsága folytán az egri 
püspökök itt is érvényesíték befolyásukat és régi főpásztori jogukat, és miután Eger 
vidéke 1687-ben a török alól felszabadult, 1689-ben ezen megye is az egri püspökök 
joghatósága alá rendeltetett, mint Szirmay írja, An. 1689 Comitatus pristina? Episco
porum Agriensium iurisdictioni subjectus.5)

Ime elősoroltuk és valamennyire vázoltuk egyházmegyénk régi főesperesti 
kerületeit, mint tizedünk rovatának mind meg annyi tárgyait, melyeket abban meg
nevezve és bevezetve találunk és megérintettük régi földiratunknak és történel

η u. o. 61. 1.
2) Notitia Indit. Comitat. Ugochimsis 28. 1.
2) U. ο.
4) U. ο. 3°· 1.
η  U. ο.
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műnknek azok elnevezésére vonatkozó kérdéseit és felvilágosításait: most már 
nagyobb tájékozottsággal tárgyalhatni annak tartalmát és nyomozhatni egyes bejegy
zéseit és helyeit.

III. FEJEZET.

A \ egyes fő- és alesperesti kerületek plébániáinak vagyis a\ok
neveinek ny

i. A nyom ozásban közlendő eljárás iránt való tájékozás.

Egyházmegyénk régi topográfiájának vagy földiratának bővebb ismertetésére 
most már nyomozzuk tovább az egyes fő- és alesperestségek plébániáit vagyis azoknak 
helyneveit: a mi becses adalékul fog szolgálni egyúttal egyházmegyénk ama korbeli 
népességi és miveltségi állapotának ismertetéséhez s egyes helyeinek történelméhez is.

Minthogy tizedünk lajstromában, az esperestségeknek majd minden rovatában 
vagy bejegyzésében ugyanazoknak a plébániáknak vagy helyeknek nevei jönnek elő 
többször, sőt azokban többnyire még a sorrend is egészen meg van tartva és azok 
között csak annyi eltérés mutatkozik, hogy némely helynevek egyik vagy másik 
rovatban más alakban vagy más ortográfia szerint vannak bejegyezve és némely 
rovatból hiányzik egynéhány plébánia vagy helynév, mi a másikban meg van említve : 
ennek folytán a főesperesti kerületek topographiájának ismertetésére ama föesperesti 
rovatokból rövidség okáért csak egyet, vagy a hol szükségesnek látjuk, két ily 
rovatot fogunk felhozni és tárgyalni vagyis az abban megnevezett plébániákat nyo
mozni s azoknak neveit az ott fennlévő helyek neveire vonatkoztatni, s a mely 
plébániák nevei a felhozott rovatokból hiányzanak, azokat a másikból pótolni, hogy 
így az ottani plébániáknak teljes névsora legyen kimutatva.

Itt, az ily esperesti rovatokban elősorolt plébániák sorrendjére vonatkozólag 
mellesleg meg kell említenünk, hogy azokban a szoros topográfiái vagy földirati 
sor nincs megtartva, s az ily bejegyzések a kerületek egyik vidékéről vagy széléről 
gyakran átugranak azoknak másik távolabb eső vidékeire. Úgy látszik, hogy a tized- 
bevallások és befizetések végett a kerületekben gyűlések, vagy mint az erdélyi egy
házmegye nevezi, synodusok szoktak tartatni, s a pápai tizedszedők az ily bevallások 
és befizetések könnyebb és biztosabb eszközlése végett eleve meghatározták, hogy 
e gyűléseken mily sorban jelenjenek a lelkészek s e sorrendtől csak ott s akkor 
történt eltérés, a hol és a mikor a lelkészek a gyűlésről elmaradtak, vagy azokon 
későbben jelentek meg.

További tájékozás végett itt még azt is meg Teli említenünk, hogy több hely
nevek nyomozásánál nehézségek merülnek fel, melyek leginkább ama nevek régies 
kiejtéséből s az azokra vonatkozó ortográfia határozatlanságából származnak s leg
több ily nehézség merül fel az abaúji, sárost és zempléni kerületek rovataiban eléjövő 
helyneveknél; mert ama megyék népességének nagy része szláv és német lévén, 
ama helyek tizedünk korszakában, 1333 körül, az akkori szláv és német kiejtések
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szerint vannak a rovatokban megnevezve, a miket nehéz ma kinyomozni s meg
érteni. S e nehézséget neveli még az is, hogy több plébániák vagy helységek, 
melyek ama rovatokban meg vannak nevezve, az idők viszontagságai és válságai 
folytán úgy elpusztultak, hogy még neveik sem maradtak fenn, s így azok nyomo
zásában a mostani helyek nevei semmi útmutatással sem szolgálhatnak.

Azonban az érintett nehézségek eloszlatására némi tájékozásul szolgálnak ama 
helyeknek a másolók által fölemlített későbbi megigazított elnevezései, melyek azokra 
vonatkozólag, a rovatok szövegében zárj el között vannak felhozva, habár ezek sem 
nyújtanak mindig egészen megbízható útbaigazítást és ezeken kívül jönnek elő még 
több nehezen érthető és nyomozható helynevek is, melyek szinte megkívánnák, de 
nélkülözik a hasonló tájékoztatást. Mindamellett részint az említett tájékoztatások 
segedelmével, részint saját topográfiái tanulmányozásunk szorgalmával sikerült több ily 
nehezen érthető helyneveket kinyomoznunk, s a fennlévő helyek neveire vonatkoztat
nunk, a mint ezt alább fogjuk kimutatni. Maradtak azonban fel minden igyekeze
tünk daczára is több megfejthetetlen helynevek, melyeknek további nyomozását és 
megfejtését szaktudósainkra kell bíznunk.

2. Az újvári (abaújvári) főesperestség plébániái.

Már följebb említettük, hogy Újvár alatt hajdan nemcsak Abaújvár, hanem 
egyszersmind Sáros-megye is értetett; sőt itt még azt is megjegyezzük, hogy e 
főesperestség tizedünk rovatában nem is jön elő Abaújvár név alatt, hanem mindig 
csak Újvár, Novum Castrum, néven van bejegyezve, s e főesperestség rovata vagy 
czíme alatt vannak bevezetve a sárosi plébániák is és pedig úgy, hogy e czím alatt 
először jönnek az abaiíji plébániák, s ezeket azután egyfolytában követik a sárosiak 
és csak egy rovatban van ettől eltérés, a mennyiben a 316. és 317-ik lapon a 
sárosi plébániák megelőzik az abaújiakat és minden előrebocsátott czím nélkül így 
következnek: Nota, quod dominus plebanus de Sáros pro decimis domini papé 
secundi anni iuratus solvit 5 marcas, grossos 7., s ezt követik sorban a többi sárosi 
plébániák és csak ezek után következnek szintén minden czím nélkül az abaújiak : 
a többi rovatokban de Archidiaconatu de Újvár vagy de Novo Castro czím alatt 
először az abaiíji plébániák vannak bejegyezve, s azután folytatólag következnek a 
sárosiak. Két rovatban de Archidiaconatu de Hoyuar és de Opuar (ez is Újvár) czím 
alatt 207— 211. lapon vegyesen (promiscue) vannak az abaiiji plébániák bejegyezve 
a sárostákkal; két rovatban pedig u. m. de Archidiaconatu de Hoynac (Hoyvar) in 
Districtu de Cassa és In Archidiaconatu vel Districtu de Fero (Foro) 211—215. lapon 
kizárólag csak az abaiíji plébániák vannak bejegyezve és csak egy sárosi jön azok 
között elő. Ugyanazért először is e két rovatot hozzuk itt fel és tárgyaljuk, mely 
két rovat kizárólag Abaújra vonatkozik s e két rovat szerint az abaúji főesperestség 
két alesperesti kerületre u. m. a kassai és forróira oszlott, mely két alesperestség a 
többi rovatokban nincs így megnevezve, hanem csak Archidiaconatus de Novo Castro 
nevezet jön azokban elő.

A kassai alesperesti kerületben — In Archidiaconatu de Hoyuar in Districtu 
de Cassa — említett helyek a következők:
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1. Alans, Salans, Zalanthalia — Sgaláncg, ma két ilynemű helység van a 
füzéri járásban, u. m. Kis- és Nagy-Szólánc7. Egykor itt vár lévén, az alatta elterülő 
helység Sgalánc^aljának neveztetett.

Bedemech lásd Regemech.
2. Buchardus =  Bocsárd, most is meglévő helység a kassai járásban, Enyicz- 

kének a filiálisa.
3. Boher (Belser). E névben Belse vagy Boise neve rejlik, mely most puszta 

a kassai járásban Enyiczke mellett s úgy látszik, hogy e név egykor egész vidékre 
kiterjedt, innét vette több helység nevét, mint Bölse-Kápolna, Bölse-Sándor, Bölse- 
Sziget.

4. de Capellis — Kápolna, ma puszta a gönczi járásban Nyíri mellett. Fényes 
Elek említ ily nevű pusztát a füzéri járásban is.*) Boise- vagy Bölgse-Kápolna ma is 
fennlévő helység a kassai járásban.

5. Casmer, Kazmer =  Ká^niér, két ily nevű helység van közel egymáshoz, 
u. m. Kis-Kágmér a gönczi járásban és Nagy-Kágmér Zemplénmegye szélén, közel 
Abaújhoz.

*6. Coques, Keukes, Tenkes. Igen hihető, hogy e hibásan írt vagy olvasott 
névben, Tőkés neve rejlik, mely néven két helység van a kassai járásban u. m. 
Alsó- és Felső-Tőkés.

7. Eylho =  Hilyó, fennlévő helység a kassai járásban.
Felyda lásd Ida Minor.

8. Felnempti =  Felnémet^ ma Tornyos-Németi a kassai járásban.
Fizeralia lásd Fuser.

9. Fuser, Fizeralia =  Fü^ér, ma is fenlévő helység a hasonnevű járásban, s 
mivel e helység felett egykor vár volt, innen az alatta álló helység Fü^éraljának 
neveztetett.

10. Gepsa (— Getsa), Ketha (=  Kecsa) =  Gecse, két ily nevű helység van a 
kassai járásban u. m. Alsó- és Felső-Gecse.

11. Hoyvar, Wynar =  Újvár, Aba-Újvár a füzéri járásban.
12. Ida Minor, Felyda =  Felső-Ida, ma Kis-Ida a kassai járásban.
13. Janoc, Januk — Jánok, ma is fennlevő helység a megye szélén, a csere- 

háti járásban.
Januk lásd Janoc.
Kazmer lásd Casmer.

14. Kekud, Kékük, Quiquinet =  Kéked, ily néven két helység van a füzéri 
járásban t. i. Alsó- és Felső-Kéked.

Kékük lásd Kekud.
Ketha lásd Gepsa.
Keukes lásd Coques.

15. Koyso. E név alatt Kalsát véljük rejleni, mely most is fennlévő helység 
a füzéri járásban.

*) Magyarorsz. statist, és geographiai tekintetben. Pest 1837. III. 26.
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16. Lopta. Ilyen, vagy Labda nevű helység ma nincs Abaújban.
Lysa lásd Koyso.

17. Mokrunch, Monetus (Motrans). E név alatt a Makranc~ hely nevét véljük 
rejleni, mely most is fennlévő helység a csereháti járásban.

Monetus (Motrans) lásd Mokrunch.
18. Névtelen. Item Johannes et Cosmas sacerdotes iurati dixerunt beneficium 

non ultra 10 grossos valere. Itt nincs a hely megnevezve, hogy hol volt az ő 
javadalmuk.

19. Nova villa, Vyfolu =  Újfalu. Több ily nevű helység van Abaújban u. m. 
Bodokö-Újfalu, Jásgó-Újfalu, Kassa-Újfalu. Itt hihetőleg az utolsó értetik.1)

20. Pánit, Páni, Paris — Vány, ma is fennlevő helység a kassai járásban.
Páni lásd Pánit.
Paris lásd Pánit.

21. Peder =  Peder, most is fennlevő helység a csereháti járásban.
22. Peruen, Peruenh =  Perény, most is fennlevő helység a csereháti járásban.

Peruenh lásd Peruen.
23. Quaheta =  Kajáta ma is fennlevő helység a füzéri járásban.

Quiquinet lásd Kekud.
24. Regemech, Retinet, Bedemech =  Regmecg, e néven két helység van a 

gönczi járásban u. m. Alsó- és Felső-Regmecg.
Retinet lásd Regemech.
Saquol lásd Zakul.

25. Seliqui — Teliki, Teleld, ma puszta a füzéri járásban Széplak mellett.
Senise lásd Zemse.

26. Siploc, Zeplak — Sgéplak, a füzéri járásban ma is fennlevő helység.
Tenkes lásd Coques.
Vtang lásd Vienich.

27. Vienich (Vitanh), Vtang. Ily nevű hely nincs ma Abaújban, s azért a má
solók azt Vitanh-nal vélik pótolhatni vagy megigazíthatni. Van ugyan Zemplénmegye 
szélén Abaúj szomszédságában Vitány nevű helység; de mi a Vienich névnek Vitányra 
való alakítását merésznek tartjuk és sokkal helyesebbnek véljük Vienich névnek azt 
a magyarázatát, miszerint abban Benyék vagy Benyik hely neve rejlik, mely most is 
fennlevö helység a füzéri járásban. Itt e névben a B fel van cserélve F-vel, a mi 
gyakran meg szokott történni s a név végén a eh ck-nak olvasandó s így a Vienich 
könnyen átalakítható Benyik-re.* 2)

Újfalu lásd Nova villa.
Wynar lásd Hoyvar.

28. Zakul, Saquol — Sgakdly, ma is fenlevő hely a kassai járásban.

Ü Ckartográfiái okoknál fogva inkább J ás^ó-Újfalu, Ortvay.
2) A zárjel közti név a minuták romlatlanabb neve. A minutákból a nagy tizedlajstromba 

átírt név a rontott név. A Vitanh név tehát helyesen fejezi ki a Vitány nevet. Később Vtang 
alakban említik a tizedjegyzékek s azt érdemes szerzőnk is Vitány-ra magyarázza. Ortvay.

Magyarország egyházi földleírása. 21
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Zalanthalia lásd Alans.
29. Zemse, Zense, Senise =  Setnse, ma is fennlevő helység a kassai járásban.

Zense lásd Zemse.
Zeplak lásd Siploc.

A forrói alesperesti kerületben említett helyek:
30. Albarcza =  Alsó-Bárc^a, ma puszta.
31. Aluodaz, Vadas Inferior =  Alsó-Vadás7 a szikszói járásban.
32. Alyuan (Halmay), Holme =  Halmaj, fennlevő helység a szikszói já

rásban.
33. Asako (Asalo), Azelow =  Aszaló mezőváros a szikszói járásban.

Asalo lásd Asako.
Azelow lásd Asako.
Bacta lásd Bakta.

34. Bakta, Bacta =  Bakta, fennlevő helység a szikszói járásban.
Banck lásd Rank.

35. Barcha =  Bárc~a.
36. Bator, Batur =  Bátor, Gagy-Bátor, fenlevő helység a csereháti járásban.

Batur lásd Bator.
37. Bestur — Besgter.
38. Bideres, Byend, But =  Bild, Hernád-Büd helység a gönczi járásban.
39. Bodolov =  Bodoló.
40. Bolchard — Bocsárd.
41. Boldolken =  Boldogkő, egykor vár volt, ma van Boldogkő-Váralja és Boldogkő- 

Újfalu.
42. Bozita — Bugita.
43. Bulch, Bulcht =  Bocs, e néven két helység van u. m. BelsŐ-Böcs Borsod- 

megye szélén és Kiilső-Böcs Zemplénmegye szélén, mindkettő közel esik Kemejhez 
s Abaújjal határos s úgy látszik, hogy egykor ahhoz tartozott.

Bulcht lásd Bulch.
Bulihant lásd Vilmán.

44. Buska, Ruska — Rusgka, Regete-Rusglm.
But lásd Bideres.
Byend (— Byeud) lásd Bideres.

45. Casmar =  Kásmárk, e néven két helység van a szikszói járásban, u. m. 
Alsó- és Felső-Kásmárk.

46. Chan =  Csány.
47. Chech =  Csecs.
48. Chete — Csete nevű hely nincs, de van Csetnyéte a csereháti járásban, 

a mi hihetőleg a Csetének tótosított alakja.
49. Chobat, Chodbad — Csókád helység a szikszói járásban.

Chodbad lásd Chobat.
Conradi villa lásd Corardi.

50. Corardi, Conradi villa =  Korlát, fennlévő helység a gönczi járásban.
51. Cosma — Kopnia Zemplén szélén van.
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53. Dobza, Dopsa, Dompsa =  Dobsad, Felső-Dob sga, fennlévő helység a gön- 
czi járásban.

Dompsa lásd Dobza.
Dopsa lásd Dobza.

54. Eba, Equa. Melyik a helyesebb olvasás és mily név rejlik ebben a hibá
san írt névben, nehéz kinyomozni; mert az e vidéken levő helyek neveinek egyi
kére sem alkalmazható.

55. Enizke — Fnyicgke.
Equa lásd Eba.
Fanban (Fanhin) lásd Főni.
Felmera lásd Superior Mira.

y6. Feluodoz, Superior Vadas — Felső-Vadas^ ma is fennlévő helység a szik
szói járásban.

Folrov lásd Foro.
' 57. Főni, Fanban (Fanhin) =  Fóny a gönczi járásban.

58. Foro. Folrov — Forró mezőváros a szikszói járásban.
59. Ganda =  Gyanda, Gyenda, ma puszta a szikszói járásban Tornor mellett.
60. Garadna, Garadud =  Garadna.
61. Gerunha, est de districtu Sars. Az itt említett helység, a mint itt meg 

is van jegyezve, Sárosmegyében nyomozandó; mert a districtus de Sars sárost 
kerületet jelent és csakugyan ott van Sárosban a gáboltói járásban Gerlahó nevű 
helység, mely megközelíti az itt Gerunha-nak írt helynevet.

62. Ghabada, Radad. Melyik a helyesebb írás és mily név rejlik alatta, nehéz 
kinyomozni.

63. Gog — Gagy, Alsó- és Felső-Gagy a csereháti járásban.
64. Guana. E hibásan írt névben Gadna, ma Orosg-Gadna neve rejlik, mely 

most is fennlévő helység a szikszói járásban.
65. Gurke =  Győrbe.

Halmay lásd Alyuan.
66. Hecha =  He'cge.
67. Hem, Elemem — Him.

Elemem lásd Hem.
Holme lásd Alyuan.

68. Hoyuado, Woyda =  Újvajda, ma Krasgna-Vajda helység a csereháti járásban.
69. Hugna (Vngua), Vnga — Onga a szikszói járásban.
70. Humened (Hummed) =  Homrogd ma is fennlevő helység a szikszói járásban.

Hummed lásd Humened.
71. Ilsua — Osva.
72. Iuanch, Iuans — háncs helység a szikszói járásban.

Iuans lásd Iuanch.
73. Kunch =  Göncg.
74. Kazika. Hihetőleg a Kammer — Kagi névnek kicsinítöje a Karika; mert 

ott van ma is Abaujban a gönczi járásban Kis-Kdgmér.
75. Keg — Kék vagy Kety, fennlevő helység a szikszói járásban.
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52. Cupa, Kupo — Kupa, fennlévő helység a szikszói járásban.
76. Keme, Quinex (Kiney) — Kemej, most puszta a szikszói járásban Onga 

mellett.
77. Kér =  Kér, Kis- és Nagy-Kér a gönczi járásban.
78. Kereech =  Keres, Fuló-Kércs.

Kiney lásd Keme.
Kupo lásd Cupa.

79. Kuzempnemty =  Kögép-Németi. Hajdan három Németi volt, u. m. Fel- 
Közép- és Al-Németi, ma csak kettő van u. m. Tornyos- és Hidas-Németi, amaz 
hajdan Felnempti, ez pedig Kögépnempti-ndk neveztetett.

80. Kynis, Quinis — Kinigs. E néven két helységünk van, u. m. Kis-Kinigs 
a szikszói, és Nagy-Kinigs a gönczi járásban.

Malselhin (Marselli) lásd Marcelfalua.
81. Marcelfalua, Malselhin (Marselli) =  Márcgelfalva vagy Marcginfalva puszta 

Szántó mellett s azzal össze van olvadva.
82. Mendescend =  Mindsgent, Koksó-Mindsgent.

Mira lásd Óiméra.
Mira superior lásd Superior Mira.

83. Misle I , . , , i , . ............ , , ,
84 de ilio Misle í ^ ls ye> e neven két helység van ma is a fűzen jarasban,

Alsó- és Felso-Mislye.
85. Mysle. Harmadszor is jön elő, de e néven csak két helységünk volt t. i. 

Alsó- és Felso-Mislye. Másik helyen e név Musla alakban jön elő, de ily nevű 
helyünk nincs Abaujban.

86. Monay, Monoy =  Monaj, helység a szikszói járásban.
Monoy lásd Monay.
Muta (Mira) inferior lásd Óiméra.

87. Noé =  Novaj, e néven két helység van a csereháti járásban u. m. Alsó- 
és Felső-Novaj.

88. Nogyda — Nagy-lda.
89. Óiméra, Inferior Muta (Mira) — Alsó-Méra helység a szikszói járásban.
90. Olnar — Olcsvár, Alsó- és Felső-Olcsvár.*)
91. Pauli — Poli =  jFolyt.
92. Pereche, Perechen =  Perecse helység a csereháti járásban.

Perechen lásd Pereche.
93. Petri — Hernád-Petri fennlevő helység a csereháti járásban.
94. Popi, Popy =  Papi, ma puszta a csereháti járásban Fáj mellett.

Popy lásd Popi.
Quinex lásd Keme.
Quinis lásd Kynis.

*) Itt Felső-Olcsvár értendő. Lásd a kassa-egyházm. schematismust. Ortvay.
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Radad lásd Ghabada.
95. Rád =  Rás, Rásovik, a füzéri járásban.
96. Radean (Rádvan), Radwan =  Radvány van a gönczi járásban helység 

és puszta.
97. Radnid — Radnok.

Radvan, Radwan lásd Radean.
98. Rank, Banck =  Ránk.
99. Rasen, Váci (Rati) =  Rásony helység a szikszói járásban.

Rati lásd Rasen.
Rusca lásd Buska.

100. Ruska, Rusca =  Rusgka, Göncg-Rus^ka a gönczi járásban.
101. Ruskon — Roggony.

Safa lásd Zazfa.
102. Sancti Andreas, de Sancto Andrea =  Sgent-András, Hernád-Sg-András 

helység a szikszói járásban.
103. De Sancto Petro =  Sgent-Péter, ma nincs.

Saqua lásd Zaka.
Scend lásd Send.

104. Sars (Senc) =  Sáros. Ily nevű hely nincs ugyan Abaujban, de van Sár
vár nevű puszta a csereháti járásban Felső-Novaj mellett, s alig szenved kétséget, 
hogy az itt előjövő Sars e Sárvár-ra vonatkozik, mely egykor helység és plé
bánia volt.

105. Scinera (Semera,) Zemere =  Sgemere fennlevő helység a csereháti járásban.
Sebenha lásd Zebenia.

106. Sebes, Zele. Melyik a helyesebb olvasás és mily név rejlik itt, nehéz 
kinyomozni; mert ezeket megközelítő nevű hely e vidéken nincs.

107. Sebus =  Zsebes, most is meglévő helység a kassai járásban. Van Sáros
ban Alsó- és Felső-Sebes nevű helység is, de úgy hiszszük, hogy itt az abaúji 
Zsebes-1 kell értenünk.

108. Seleba — Selyeb vagy Sellyeb helység a szikszói járásban.
Semera lásd Scinera.
Senc lásd Sars.

109. Send Superior, Scend, superior Sena (Send) =  Felsd-Sgend helység a 
szikszói járásban.

n o . de alio Scend — Also-Sgend.
i n .  Sguevelh. E hibásan olvasott vagy másolt névben Syveges =  Süveges nevét 

véljük rejleni, mely most puszta Abaujban a gönczi járásban Pere mellett.
112. Sicso =  Sgiksgő mezőváros a hasonnevű járásban. Alább ismét említtetik 

e néven egy másik hely is, mivel e néven két helységünk volt, a másik Sgiksgó- 
Újfalu, most puszta Abaúj szélén.

113. Superior Mira, Felmera =  Felso-Méra helység a szikszói járásban,
114. Telky =  Telkibánya.
115. Troyka — Trocsány, sárosmegyei hely, mely sorrenden kívül van itt az 

abaúji plébániák között említve.



ELSŐ RÉSZ.166

Vnga lásd Hugna.
116. Vyuarus =  Újváros.

Váci lásd Rasen.
Vadas inferior lásd Aluodaz.
Vadas superior lásd Feluodaz.

117. Vecha, Wikecha =  Vécse, Hernád-Vécse.
118. Villa Jacobi =  Jakabháza, ma puszta Enyic^ke mellett.
119. Villa Ludovici magyarul Lajoshá^a, ma puszta a kassai járásban Sacza 

mellett.
120. Vilmán, Bulihant (Vilmán) — Vilmány helység a gönczi járásban.
121. Vysul =  Vizsoly.

Wikecha lásd Vecha.
Woyda lásd Hoyuado.

122. Wyfolu =  Újfalu, ma Szilvás-Újfalu Zemplénmegye szélén.
123. Zaka, Saqua — Zalm. Ily nevű helység ma nincs Abaujban, de volt 

egykor, a mint azt több oklevél bizonyítja.1)
124. Zazfa, Safa =  Szálfa, fennlevő helység a csereháti járásban.
125. Zebenia, Sebenha =  Szebenye, ma puszta a csereháti járásban Ga- 

radna mellett.
Zeblet lásd Zeled.

126. Zeled, Zeblet. E névben Szóled vagy Spoiled neve rejlik, mely most is 
fennlevő helység Hernád-Szólled név alatt a csereháti járásban.

Zelez lásd Sebes.
Zemere lásd Scinera.

127. Zeplak =  Szépiák.
128. de alio Zeplak =  Szépiák. E néven hajdan két helység volt, ma 

csak egy van.* 2)
Zeyna, Zina lásd Spina.
Zezca lásd Zezta.

129. Zezta, Zezca =  Szeszta.
130. Zine, Zeyna =  Spina.

3. A borsodi főesperestség plébániái.

E főesperestség, mely, mint följebb megjegyeztük, székesegyházi (cathedralis) 
főesperestségnek is neveztetik, három alesperesti kerületre u. m. al-, fel·borsodi és 
áriái kerületre volt osztva. Az al- vagy alsó-borsodi kerület e megyének alsó részére 
terjedt, mely a Tisza mentén Ónod-tói Abrány és Mepó-Kövesd irányába vonult. A fel·

Ö Fejér: Cod. Dipl. V. Ill, 119. és 149. VII. I, 202.
2) Ma is van Szépiák és Apáti-Szépiák. Ortvay.
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borsodi kerület Miskolcζ vidékétől S^endrő és Vadna felé terjedt. Az áriái kerület 
Várkony és Apátfalva vidékét foglalta magában.

E kerületek többször és többféle rovat alatt jönnek elő tizedünk lajstromában 
részint külön vagy egyenként mint alesperesti kerületek, részint együttesen a főes- 
perestség czíme alatt. Legérdekesebb a legelső rovat, mely Archidiaconatiis de Supe
riori Borsod czím alatt jön elő, s a 237-ik lapon kezdődik és 249-iken végződik: 
a mennyiben az egyházak ezímei vagyis a templomok védszentei meg vannak 
nevezve; de egyúttal legnehezebb is részint mivel azon bejegyzésekben többször a 
helyek nevei hiányoznak és csak a védszentek neveivel pótoltatnak, a miken nagyon 
nehéz eligazodni; részint pedig az ott eléjövő helynevek úgy át vannak alakítva 
vagy eltorzítva, hogy igen nehéz és több esetben lehetetlen rájönni, hogy mily 
nevek rejlenek azok alatt, és mely helyekre vonatkoznak. De itt azt is meg kell 
jegyeznünk, hogy maga a felhozott rovat czíme is hibás, a mennyiben abban 
nemcsak fel-, hanem alborsodi plébániák is vannak megnevezve. S ezen előleges 
ismertetés után lássuk magát a rovatokban előjövő helyeket, melyek így követ
keznek :

1. Obod, Oboci, Okúd, Opud. E névnek ezen változatai mind Abod-ra vonat
koznak. E néven két helység és két plébánia volt e föesperesti kerületben; m erte 
főesperestség plébániái között alább a 338-ik lapon e név alatt két külömbözö 
bejegyzés jön elő két külömbözö lelkész nevével így : Stephanus de Okúd, és alább 
Johannes de Obod, s e vidéken, a szendröi járásban, e néven most is két helyet 
találunk, melyeknek egyike Abod ma is fennlévő helység, a másika Perec^sütő-Abod, 
most puszta Boldva mellett.

2. Abony — Filmes-Abony a borsodi plébániák között van említve, holott az 
most hevesmegyei helység, de eléjön a hevesi plébániák között is, talán azért, mivel 
e helység Hevesnek szélén esvén s a szomszéd borsodmegyei Szihalommal határos 
lévén, annak illetékessége vagy hovatartozása kérdéses volt, s arra mindakét föespe- 
restség jogot tartott.

3. Abram — Abrány. E néven két helység van u. m. Alsó- és Felső-Abrdny ; 
e második helyen állott egykor a plébánia, mely most fiókja amannak.

4. Aracta, Arukchu — Ároktő a miskolczi járásban.
5. Arassa. E hibásan írt vagy olvasott névben Őröséi helység neve rejlik;

mert alább a 334-ik lapon is a borsodi kerület lelkészei között is eléjön «Johan- 
de Vros». Most ily nevű helynek semmi nyoma sincs Borsodban; de hogy egy
kor volt ott ily nevű helység, azt igazolja a Csákány nemesek osztálylevele is,
melyben világosan meg van nevezve e helység Hurusu néven.*)

Arukchu lásd Aracta.
6. Baba, Balz =  Bába, Heő-Bába.
7. Bakak. E hibásan írt vagy olvasott névben Poga hely neve rejlik, mely 

most puszta Muhi és Ónod vidékén. Itt e névben a P föl van cserélve 5 -vel, a 
g /v-val s a név végen a h ismét k-val. E megigazítás folytán a kérdéses hibás név

*) Fejér : Cod. Dipt. VIII. II, 481. 1.
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Bagah =  Pagah — Pogáh-nak olvasandó. E hely vagy plébánia eléjön e kerület 
plébániái között a 322-ik lapon ekképen : «Item Petrus de Poga. Külömben e hely 
neve okleveleinkben különféle alakban jön elé: így p. o. a Váradi Regeslrum 79-ik 
pontjában villa Baga néven van említve.*) Alább Regestrumunk 349-ik lapján így 
Item de Puda. Ezek szerint a felhozott hibás név Pagd-ra javítandó.

Balz lásd Baba.
8. . . . beate Katherine?
9. . . . beati Michaelis?

10. . . .  beate Virginis de . . .  ke =  Finke helység a szendröi járásban.
11. . . .  beate Virginis ?

Beldor 1. Bolna.
μ 2. Bolna, Beldor =  Boldva a szendröi járásban.
13. Besseni, Kesenev — Bessenyő és Sgirma-Bessenyei helységek a miskolezi 

járásban és Ldd-Bessenyő a szendröi járásban. A második névben a B fel van cse
rélve üf-val, e helynév tehát Bessenyő-nek olvasandó.

14. Bezin =  Kesgi, Tisga-Kesgi. Itt a K  fel van cserélve 5 -vel.
15. Boach =  Bogács az egri járásban.
16. Bőik, Boyk =  Bőjük, ma is fennlevő helység a sz.-péceri járásban.
17. Bolonach. E hibásan írt vagy olvasott névben Kalvdcs vagy Galvács 

neve rejlik, mely most is fcnulévő helység a szendröi járásban. E névben a K  vagy 
G föl van cserélve 5 -vel, a v vagy n ft-nel. Ezen megigazítás folytán e hibás név 
Kalovdcs vagy rövidítve Kalvdcs — Galvdcs-m javítandó. E név eléjön alább is e 
kerület plébániái között Kalvdcs alakban.

18. Borch =  Barcsa, Nagy-Barcsa, van Kis-Barcga is, mely ma igen kis falu, 
inkább csak puszta.

19. Borch. Ez is Barcgdt jelentene, de az a bejegyzés, melyben ez a név 
előfordul a 338-ik lapon, az előbb említett két Barcgd-tól távolabb eső vidékre, Han
gács vidékére vonatkozik, hol nincs ily nevű hely. E hibásan írt vagy olvasott név 
Kercs-et jelenti, mely ma puszta Hangács mellett, mely névben a K  5 -vel s az e u-val 
van fölcserélve, s e megigazítás szerint a hibásan olvasott név Kercs-ϊΆ javítandó, 
valamint alább a 363-ik lapon is hibásan van e név Kach — Kdcs-nak olvasva 
Keres helyett.

Boyk lásd Bőik.
20. Byk =  Biik, e néven két helység van a miskolezi járásban u. m. Nemes* 

és Pamsgt-Bük. Itt az első értendő.
21. Cama. E hibásnak látszó névben Chama — Csaba rejlik, mely most is 

fennlévő helység Miskolcz mellett, és mint fiókegyház Görömbölyhez tartozik. Lásd 
alább Chaba név alatt.

22. Cassa, Kosa — Kaga, Sajó-Kaga, ma is jelentékeny helység a szendröi 
járásban.

23. Cereces. Ezt Kerekes-nzk lehetne olvasni; de ily nevű hely többször nem 
jön elé, Regestrumurikban és nincs is egész Borsodban. Alig szenved kétséget, hogy

*) Endlicher : Monumenta Arpadiana Rer. Hung. Sangalli 1849. 659. 1.
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e hibásan írt névben Keres rejlik. Lásd följebb Borchot. Van ugyan e vidéken még 
Kerecse nevű puszta is, mely megközelíti e hibásan írt nevet; de ez sem jő több
ször elé Regestrumunkban

24. Chaba =  Csaba.
25. Chech =  Csecs, Nagy-Csecs a miskolezi járásban.
26. Cherd — Zsércg az egri járásban levő helység.
27. Chet. E hibásan írt vagy olvasott névben Csecs rejlik, melyben a név 

végén a c vagy eh föl van cserélve f-vel. Lásd följebb Chech-ti.
28. Cosma et Damiani ?
29. Criffoloc. E hibásan írt vagy olvasott név Cserépfalut jelenti, mely most 

is fennlévő helység az egri járásban s alább a 348-ik lapon is eléjön Cherep 
név alatt.

30. Daz. E név más két helyen Dug-nak van írva vagy olvasva. De ily 
nevű helység nincs Borsodban. E hibásan írt vagy olvasott név kétségkívül Ogdot 
jelenti, mely most is fennlévő helység a sz.-péteri járásban és, mint fiókegyház, 
Várkonyhoz tartozik. E névben az O föl van cserélve D-vel, s e megigazítás szerint 
leszen: Oug — Og =  Ogd.

31. Dedes, Dedós =  Dédes ma is fennlevő helység a szentpéteri járásban.
Dedós lásd Dedes.

32. Doregma =  Dowgma, ma is fennlevő kis helység a Tisza partján, törté
nelmileg is nevezetes ezen hely, a mennyiben Névtelen Jegyzőnk előadása szerint 
Szabolcs és Tas vezér seregével itt, a doroginál réven, in portu Drugma, ment át 
a Tiszán.

33. Dorson. E hibásan írt névben Dorouch =  Darócg rejlik. Darócg, Tibold- 
Darócg ma is fenn levő helység az egri járásban.

•34. Echeng =  Ecseg, Sajó-Ecseg, a miskolezi járásban fennlévő helység.
35. Edelyn, Edelys =  Edelény mezőváros a szendrői járásban.

Edelys lásd Edelyn.
Emend lásd Emeud.

36. Emeud, Emend — Ernőd fennlevő helység az egri járásban.
37. Gak =  Gyák — Ják, ma Jáhfalva, fennlévő helység a szendrői járásban; 

de Regestrumunkban többször nem jön elő.
38. Geley =  Gelej, ma is fennlévő helység az egri járásban.

Geur lásd Jur.
39. Gezch, Guest =  Gesgt, az egri járásban levő helység.

Guest lásd Gezch.
40. Hedimeg =  Hegy meg, ma is fennlevő helység a szendrői járásban.
41. Hornaty — Horváthi, Bánhorvdth.
42. Horsan =  Harsány az egri járásban.
43. Jur, Geur =  Győr, Diósgyőr mezőváros a miskolezi járásban.

*44. Kaloach =  Galvdcs lásd följebb Bolonach.
43. Kapuina =  Kápolna.

Kesenev lásd Besseni.
46. Kezinch, Kazeng, Tozins =  Kagincg, most is fennlévő helység a sz.-péteri

Magyarország egyházi földleírása. 2 2
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járásban. Van ugyan ily nevű puszta is a szendrői járásban Felső-Nyárád mellett; 
de itt fekvésénél és jelentőségénél fogva amazt kell érteni.

Kosa lásd Cassa.
47. Kudov, Kandó — Kondó ma is fennlévő helység a szentpéteri járásban.
48. Kurth =  Kiirt, Tis^a-Kiirt.
49. Kyzfalud =  Kisfalud ma puszta Palkonya mellett.
50. Lad =  Lddj S^endrő-Lád, ma is fennlevő helység a szendrői járásban.

Leam lásd Lean.
51. Lean, Leam =  villa Leán — Leány falva vagy Leányvár, ma puszta az egri 

járásban Sály mellett.
52. Lók — Laky ma is fennlévő helység Borsodmegye szélén, a szendrői 

járásban, de egyházilag ma a kassai püspöki megyébe van beosztva.
53. Maly =  Mályi, fennlévő helység a miskolczi járásban.
54. Messes, M estes — Meszes, ma is fenn levő helység a szendrői járásban.

Mestes lásd Messes.
55. Mike — 5 .̂ Miklós ma puszta Szendrő mellett.
56. Misbolch, Mistlost =  Miskolc% ma jelentékeny virágzó város és megyei 

székhely. A Mistlost hibás névben is Miskolc  ̂ neve látszik rejteni.
57. Mok, Mohy — Muhi puszta a miskolczi járásban, hol őseinknek szeren

csétlen csatájuk volt a tatárokkal.
Mohy lásd Mok.

58. Molnosbél =  Monos-Bél, ma is fennlévő kis helység a szentpéteri járásban.
59. Moschan, Muchinus =  Mucsony, ma is népes helység a szendrői járásban.

Muchinus lásd Moschan.
Myneusollha lásd Zolcha minor.

60. Narag — Nyárád. E név más helyen is eléjön Vgarad hibás alakban, s e 
néven két plébániánk volt és ma is két helységünk van: ú. m. FelsŐ-Nyárád a 
szendrői járásban és Meyó-Nyárád az egri járásban. Itt fekvésénél fogva amazt kell 
érteni.

61. Nech =  Nyék.
62. Nempty, N empti =  Németi, ma Sajó-Ném éti. Ez a 

arlói alesperesti kerületek plébániái között van felemlítve.
Nogsoltha lásd Sóssá maior.

63. Nomar =  Nyomár, ma is fennlevő helység a szendrői járásban.
64. Nonay =  Novaj .*)
65. Nozuay =  Nosyvaj.

Oboci
Obod lásd a 167. lapon Obod alatt.
Okúd

66. Olnac, Ölnöd =  Ónod mezőváros a miskolczi járásban.
Ölnöd lásd Olnac.

felsőborsodi, és az

' ) Az egervölgyi plébániák közt is jön elő. Ortvay.
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67. Őri == Arló, ma is jelentékeny helység a szentpéteri járásban, templomá
nak ma is mint régen sz. Mihály arkangyal a védszentje.

68. Oslar, Ozlar =  Ószláv, Tis^a-Os^lár, fennlévő helység a miskolczi 
járásban.

69. Ostorus =  Ostoros.
70. Petrius — Petri, Sajó-Petri.
71. Popi, Popy =  Papi, Heo-Papi a miskolczi járásban.
72. Pyspeky =  Püspöki, Keresztes-Püspöki.
73. Quessu =  Kesely Tis^a-Kesgi helység a miskolczi járásban.
74. Rác. E hibás névben Kacs neve rejlik, mely egykor egy szermind apátság 

volt, most is fennlévő helység az egri járásban. Itt e névben K  föl van cse
rélve R- rel.

75. Rectuo?
76. Saaph, Sáp — Sáp ma puszta Finke mellett a szendrői járásban.
77. Sancti B ?
78. S. Crucis =  Keresztár, Sajó-Keresztár a miskolczi járásban.
79. S. Crucis, de Sancta Cruce — Keresztár, Heő-Keresgtúr a miskolczi járásban. "
80. de Sancto Jacobo =  S^ent-Jakab fennlevő helység a szendrői járásban.
J5i. Sancti Martini, de Sancto Martino — Sgent-Márton ma is fennlevő helység

a szentpéteri járásban.
82. Sancti Martini?
83. S. Michaelis?
84. de Sancto Petro — S .̂-Pe'ler, Sajó-Szerit-Péter, ma mezőváros.
85. Sancti Petri et Pauli?
86. Sancto Stephano — S^ent-Istvän, ma puszta Rakacza mellett.
87. Scirach =  Sátrak. ^
88. Semhod, Zemhed — S^uhogy ma is fennlévő helység a szendrői járásban.
89. Sene — Senye, fennlévő helység a szendrői járásban.
90. Symonis et Jude?
91. Solana, Solona =  Szalonna, ma is fennlévő helység a szendrői járásban.

So Ion a lásd Solana.
92. Sóssá maior, Nogsoltha =  Zsolcga, Nagy-Zsolc^a ma Felső-Zsolcga a mis

kolczi járásban.
93. Souhe =  S^uha, Káló-Sgaha a szendrői járásban.
94. Stentura. E latin név magyarul hangost jelent s itt van ma is Hangács 

nevű helység.
95. Steuche. E hibásan írt vagy olvasott névben kétségkívül Senye rejlik, mely 

más helyeken Serie alakban jön elő. Itt a c fel van cserélve /-vei, az n u-val, a h 
pedig többször az n után y  hangot jelent, s eszerint e hibás név Scenye — Senyé-re 
javítandó.

96. Teruey — Csemely, itt a C vagy Ch fel van cserélve Z"-Vd  Csernely ma 
is fennlévő helység a nevezett járásban.

97. Thelecus, =  Telek es, e néven két helység van a szendrői járásban u. m. 
Alsó- és Felso-Telekes.

22*
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98. Thord í= Tárd.
99. Thorsan =  Tarján, Tis^a-Tarján helység a Tisza mellett a miskol- 

czi járásban.
Tozins lásd Kezinch.

100. Uharac?
101. Vponch — Uppony.
í02. Vrus =  Onts, Sajó-Orös a miskolczi járásban. Lásd alább Wimo alatt.
103. Wamus — Vámos, Sajó-Vámos a szendrői járásban.
104. Warad =  Szilvás-Várad, ma Szilvás jelentékeny helység a szent-péteri 

járásban.
105. Waralia — Váralja, Cserép-Váralja.
106. Warkon — Várkony ma is jelentékeny helység a szent-péteri járásban.
107. Weles =  Velezd, ma is fennlévő helység a szent-péteri járásban.
108. Welk, Wolch — Valit, fennlévő helység az egri járásban a Tisza mellett.
109. Wimo. Ily vagy ezt megközelítő nevű hely nincs e vidéken s úgy lát

szik, hogy e hibásan írt névben Wrus — Őrös rejlik. Lásd fenntebb Vrus alatt.
n o . Wisnon — Visnjó.

Wolch lásd Welk.
i n .  Zederkun =  Szederkény, ma is helység a miskolczi járásban.
112. Zelas — Szdllds, ma Szolldske, jelentéktelen puszta az egri járásban Szo- 

molya szomszédságában, hajdan plébánia volt s a felső-borsodi és az egervölgyi 
plébániák között is említtetik.

113. Zelerd =  Zele^d, ma Ziliz, fennlévő helység a szendrői járásban.
Zemhed lásd Semhod.

114. Zemolya — S^omolya.
115. Zend =  Szend, Rakacza-Szend a szendrői járásban.
116. Zendmen =  Zendereu =  S^endrd, most mezőváros.
117. Zenholym =  Szjhalom. E hely neve már a honfoglalás történetében elé- 

jön, mely az Árpád vezér részére itt falevelekből vagy ágakból készített sátortól 
vagy színtől neveztetett így. Ugyanis Névtelen Jegyzőnk előadása szerint midőn 
Árpád itt, az Eger vize mellett, táborozott, a magyarok itt kunyhókat készítvén, 
egynéhány napig itten maradának, és azon halmot, melyen a vezérnek leveles színt 
csináltak, Színhalom-nak nevezék . . . et montem illum, super quem duci foliata 
fecerunt, nominaverunt Zenuholmu.

118. Zine, helyesebben Zürc =  Zsércz az egri járásban.
119. Zolcha minor, Myneusoltha =  Kis-Zsolcza, a mai Alsó-Zsolc^a a miskol

czi járásban.

4. A hevesi főesperestség plébániái.

A hevesi főesperestség, úgy látszik, két alesperesti kerületre, ú. m. a hevesi 
és verpeléti kerületre volt osztva; mert e főesperestség czíme említett lelkészek 
között a hevesi és verpeléti alesperestnek van nevezve, világos jeleül annak, hogy 
ezen főesperestség e két alesperesti kerületre volt osztva; de e két kerület plé
bániái nincsenek egymástól elkülönítve, hanem a hevesi főesperestség — Archidia-
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conatus de Hewes — czíme alatt együtt vegyesen, minden megkülönböztetés 
nélkül vannak felhozva. Itt még csak azt említjük meg, hogy e főesperestség rova
tunk egyik helyen Archidiaconatus de Érmes vagyis helyesebben Euves Öves — 
Höves-nek van írva. E főesperestség rovata a következő :

1. Alach, Alak — Alatka, ma puszta Boczonád mellett.
Alak lásd Alach.

2. Bachanad — Boczonád a tárnái járásban.
3. Bakta, Bakó =  Heves-Bakta helység Eger mellett a mátrai járásban.

Bakó lásd Bakta.
4. Batur — Bátor, Heves-Bátor, 111a is fennlévő helység a mátrai járásban.
5. Berchen. Itt a hibásan olvasott Berchen névben Kerechen =  Kerecsend neve 

rejlik, mely más helyt Kerechev, Kerechen-nek van írva. Kerecsend ma is virágzó 
helység az egri járásban.

6. Bida, Buda Episcopi =  Kis-Buda, ma puszta Abony mellett. Az episcopi itt 
jelző, mely mutatja, hogy ez a hely a püspök birtoka s ez által megkülönböztes
sék egy másik Budától, mely ma Butaj név alatt puszta.

7. Buche =  Bocs, most is fennlévő helység.
Buda Episcopi lásd Bida.

8. Buda — Butaj, mely ma puszta Aranyos mellett.
9. Debrew, Dubren =  Debrő. Ma e néven két helység van a tárnái járásban, 

ú. m. Al- és Fel-Debrő, a plébánia az utolsó helyen volt.
10. Demyan =  Deménd az egri járásban.

Dubren lásd Debrew.
11. Erduthelech, Ertetekel — Erdőtelek, ma is népes helység a tárnái járásban.

Ertetekel lásd Erduthelech.
12. Fakoro — Fokoró, ma puszta a tiszai járásban Bessenszög mellett.
13. Farnos — Farmos, egykor hevesmegyei helység volt, most Borsodhoz 

tartozik.
14. Fedemes, Fedemus =  Eedémes a mátrai járásban.*)

Pedemus lásd Fedemes.
i j .  Fokach — Fogacs, ma puszta a tárnái járásban Méra mellett.

Gál lásd Kai.
16. Halch =  Acs, ma Acsisgeg puszta Szolnok mellett.
17. Heves, Heues — Heves népes mezőváros a tárnái járásban.
18. Kai, Gál — Kál, ma is jelentékeny helység a tárnái járásban.

Kerechev lásd Berchen.
19. Kerey =  Kürti, Nagy-Kürü.
20. Keurev — Köre, Kis-Köre.
21. Laptyan — Alattyán jelentékeny helység, ma már Jász-Nagykun-Szolnok- 

megye területén esik.
22. Lelez — Leles7.
23. Myse =  Mi^se ma puszta Alattyán mellett.

'Ö Előjő a patai főesperestségben is. Ortvay.
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24. Nana =  Nana, Tis^a-Νάηα, ma is jelentékeny helység a tiszai járásban.
25. Obon, Obong — Abony, Füges-Abony az egri járásban.

Obong lásd Obon.
26. Pehel — Pély a tárnái járásban.
27. Poroslov =  Poroszló mezőváros a tiszai járásban.
28. Poustornalia. E hibásan írt vagy olvasott névben Pósvdralya rejlik, és Pós- 

vdr, mint puszta, ma is fenn van e vidéken Szék mellett.
29. Sancta Elyzabeth =  Sgent-Erzsébet a mátrai járásban.
30. Solonk — Salouk =  Skálák, Eger-S^alók az egri járásban.
31. Sorousd =  Sarud, népes helység a tiszai járásban.
32. Subcastro Episcopi =  Szarvaskő a hasonnevű vár alatti kis falucska a 

mátrai járásban Az episcopi jelző mutatja, hogy ez a vár és helység az egri püs
pöké volt, hogy megkülönböztessék a szomszéd borsodi Váralyától, Cserép-Váralyá- 
tól, mely másnak volt a birtoka.

33. Syruk — Sírok fennlevő helység a mátrai járásban.
34. Torna — Tárná. Ily nevű helység most nincs, de a hasonnevű folyó 

vagy pataktól így neveztetik a vidék és a szolgabirói járás is.
35. Warazzo, Waraze — Várassad a mátrai járásban.
36. Welprech, Welperek =  Verpelet mezőváros a tárnái járásban.

Zekzon Episcopi lásd Zikzo.
37. Zikzo, Zekzon Episcopi =  Sgiksgó, ma puszta Kerecsend mellett. Az epi

scopi jelző, mely mutatja, hogy ez a hely a püspök birtoka, hogy ez által meg
különböztessék az abaúji hasonnevű helytől.

5. A kemeji főesperestség plébániái.

Ez a kis főesperesti kerület, mely a kunok között felosztott nagyobb terjedelmű 
Kemej-megyéből maradt fenn, a Tisza mentében, annak balpartján nyúlt el Tisga- 
Sgőllőstől S^ajolig az újabb felosztás szerint Jász-Nagykún-Szolnokmegyében s hozzá 
a következő plébániák tartoztak:

1. Abad — Abdd, ma Szolok-Abdd.
2. Bala — Bala, Tis^a-Bala, most puszta Török-Szerit-Miklós (hajdan Bala-S^ent- 

Miklós) határában.
3. Ben — Bea — Bő, Tisga-Beő.
4. de Ders =  Dergs, Tisga-Dergs.
5. Fekuernek, Fekeuernuk — Fegyvernek, hajdan népes mváros, most benépe

sített és községgé alakult puszta.
6. Gau das — Gyanda — Gyen da, ma puszta.
7. Rof, Ruf — Roff, ma is fennlévő helység a Tisza mellett.
8. Sancto Emerico — Sgent-Imre.
9. Zeuleus =  Sgollős, Tisga-SgollŐs.

10. Zayla =  Sgajol.
A mint látjuk, e kerület csak tiz plébániából vagy egyházközségből állott, s 

e kerület kicsisége az oka, hogy az későbben a hevesi főesperesti kerülettel egyesít- 
tetett s abba beleolvadt.
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6. A pankotai főesperesti kerület vagyis Zarándmegye plébániái.

E kerület nem a plébániák számánál, hanem kiterjedése és fekvésénél fogva 
egyházmegyénk egyik jelentékenyebb területét tette, a mennyiben az az ország egyik 
legszebb és legtermékenyebb részén terült el.

E főesperestség nem volt több alesperesti kerületre osztva s e kerület lelkészei 
között csak egy, t. i. a sikulai lelkész van alesperestül fölemlítve, s így e kerület 
egy fö- és alesperest alatt állott, tizedünk rovatában négyszer vagyis négy helyen 
jön elő s a következő plébániákat tartalmazta:

1. Almos — Almás Aradban, a bökényi járásban.
2. Bükén =  Bökény, románul Buttyin mváros Aradban, hasonnevű járásban.
3. Egreg, Greg =  Egres, románul Agris fennlévő helység Aradban a hasonnevű 

járásban.
4. Feuenyes =  Fövény es, ma puszta Békésben Csaba és Gyula között.
5. Foydes, Faydas — Fajdos. Ily nevű helység most nincs e vidéken, de 

volt egykor; mert ez említve van a Földváry István által 1561-ben készített adó 
vagy subsidium összeírásának Zárándra vonatkozó rovatában, mely akkor özvegy 
Horváth Márkné birtoka volt.1)

6. Galsa — Galsa most is fennlevő helység Aradban a világosi járásban. Lásd 
ehhez alább Gsossa.

7. Gesth. Ily nevű hely nincs most e vidéken.
Greg lásd Egreg.

8. Gormat =  Gyarmath. E néven két helység jön elő Földváry István előbb 
említett adórovatában, mint zarándi hely: u. m. Gyarmath és Kis-Gyarmath.* 2) Ott 
van most is Aradmegye szélén Fekete-Gyarmath.

9. Gsossa. E hibásan írt vagy olvasott névben mily helynév rejlik, nehéz 
kinyomozni. Ortvay vélekedése szerint ez nem más, mint a fenntebb említett Galsa.

10. Jeno, Jeneu, Jamen =  Jenő. Ez, mint zarándi mváros — oppidum — van 
említve Földváry adórovatában, Jenő — Boros-Jenő most is fennlévő mváros a hason
nevű járásban.

11. Kezmer. Ily vagy ezt megközelítő nevű hely nincs most e vidéken.
12. Komlous, Conlous =  Komlós. Ez említve van Földváry István adórovatá

ban is, mint zarándi helység; 3) de úgy látszik, hogy későbben beleolvadt Ó-Sg.- 
Anna nevű mezővárosba s annak nevét vette föl; mert ez a mezőváros Görög 
térképén zárj el között Komlós névvel van jelezve.

13. Koreckton, Karacton =  Korektou — Kerektó. Ily nevű hely nincs most e 
vidéken; de ott van éppen az előbb említett Sz.-Anna közelében Kerek nevű hely
ség. Földváry adórovatában is említve van Fgyhdgas-Kerek, mint zarándi hely.4)

14. Lesmet. Ily vagy ezt megközelítő nevű hely nincs most e vidéken.

*) Fábián Gábor: Arad Vármegye Leírása. Buda. 1835. I. 35. 1.
2) U. o. 30. és 31. 11.
3) U. o. 37. 1.
4) U. o. 37. 1.



ELSŐ RÉSZ.176

15. Meger — Megy er, Megó-Megyer- nek is iratik, ma puszta Békésmegyében, 
a csabai járásban Csaba és Doboz között, s e két község határának s birtokának 
jelentékeny részét teszi, s e pusztának az a része, mely a dobozi határhoz tartozik, 
Dobog-Megyeinek is neveztetik.1)

16. Mezt, s ezzel egyezni vagy egyet jelenteni látszik a másik rovatban Nezt 
alakban eléjövő név is, melyben az M föl cserélve iV-nel. Itt egykor aranymívelés 
és bánya volt s az itt talált gazdag aranyérről e helység is későbben Aranyág-nak 
neveztetett* 2) Mezth, vagy Mesth, tehát — Aranyág, mely néven most is fennvan az 
egresi járásban. E néven Földváry adórovatában is két helység van említve 11. ifi. 
Alsó-Aranyág és Székes-Aranyág.3)

17. Moruch =  Morocg, ma puszta Aradban Új-Szent-Anna mellett.
18. Nodob =  Nadab Aradban, a kis-jenői járásban.
19. Pancata =  Pankota mváros Aradban, a világosi járásban.
20. Pecher — Pecser. Ezt megközelíteni látszik Pesgcgerő, mely most csekély 

puszta Gyula és Vészé között; de Haan Lajos nyomozása szerint egykor helység 
volt.4)

21. Pyli =  Péli — Pél, Kis- és Nagy-Pél, amaz puszta Békésben, Gyula mellett, 
ez ma is fennlévő helység Arad-megye szélén az eleki járásban, mindakét hely közel 
esik egymáshoz.

22. Sicula (vicearchidiaconatus est t. i. Michael de Sicula) =  Sikula fennlévő 
helység Aradban a boros-jenői járásban.

23. Syri =  Világos mváros Aradban. Sin román neve e mvárosnak.
24. Solend =  Selind, románul Silingyia, román-magyar helység Aradban az 

egresi járásban.
25. Tol, Toti, Tauti =  Tóthi. E helység most nincsen meg; de Földváry 

István adórovatában, mint zarándi mezőváros — oppidum — van említve Feltóth, 
mely a váradi püspök birtoka volt.5) Volt tehát a régi Zarándban Tóthi nevű hely
ség, és nem vonatkozik ez a név, mint némelyek gyanítják, Tan cg-ra, mely régi 
aradmegyei helység volt.

26. Vasari =  Vásári. Most nincsen m eg; de Földváry adórovatában említve 
van Nemes-Vásári, mely zarándi birtok volt.6)

27. Vosian — Varsán. Ott van most is Gyula-Varsánd és O- és Uj-Fagekas- 
Varsánd. E kettő közül melyiket jelenti Regestrumunk felhozott neve, nehéz meg
határozni; úgy látszik azonban, hogy az a hely földirati fekvésénél fogva a 
másodikra vonatkozik.

28. Zarand =  Zaránd mváros Aradban a kis-jenői járásban.
29. Zecuduor =  Sgéhidvar Aradban a kis-jenői járásban.

*) Haan Lajos: Békésvármegye hajdana. Pest 1870 234. és 235. 11.
2) Timon : Imago Novae Hungáriáé. Cassoviae 1734. 50. 1. és Bél: Compendium Hung. Geo

graph. Cassoviae 1777. 274. 1.
3) Fábián id. m. 37. 1.
4) Haan id. m. 264. 1.
5) Fábián Gábor id. in. 58. 1.
6) U. o. 37. 1.
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31. Zilas — Stilus. Ily nevű helység most nincs e vidéken; de a Váradi 
Regestrum 361-iki bejegyzése szerint volt egykor, hol ez úgy van említve, mint 
várbirtok, terra eastri nomine Scilos.

7. A patai főesperesti kerület plébániái.

E főesperesti kerületben csak egy alesperest van említve s az is csak egyszer 
jön elő és még az sincs megemlítve, hogy az az alesperest hovávaló lelkész volt; 
mindamellett azt hiszszük, hogy e főesperesti kerület kiterjedése- és fekvésénél fogva 
két alesperesti kerületre oszlott: az egyik Visonta, a másik Pásztó vidékét foglalta 
magában.

E kerület plébániái lajstromunkban öt helyen vagyis öt rovatban jönnek elő 
s e rovatok majd mind különböznek egymástól; mivel nem azon sorrendben van
nak a plébániák azokba bejegyezve s egyik rovatból hiányzik, mi a másikba be 
van jegyezve. Legérdekesebb az első rovat, mely a 251. és 252-ik lapon foglal
tatik, a mennyiben abban az egyházak vagy templomok védszentei is meg vannak 
nevezve. Különös megjegyzést kell tennünk a harmadik rovatra, mely a 336. és 
3 37-ik lapon foglaltatik, mert ebben elé jön egy nagy hiba. Ugyanis e rovat elején ezen 
főesperesti kerületből csak négy plébániának u. m. Lengyend, Iván, Bodoni és Péter- 
vásárának a befizetése van bejegyezve s azután mindjárt következik más rovat; az 
egri káptalan és a pankoiai főesperestség befizetésének rovata s azután ismét folytat- 
tatik a patai kerületnek előbb megkezdett, de félbeszakított rovata ekképen : «Nota 
de Chachund de Anthartu de Pótba solverunt 30 grossos». Úgy látszik, hogy a 
másolók ezen hibásan írt nevekben három egymástól különböző plébánia vagy 
helység nevét vélték rejleni; pedig itt csak egy helység t. i. Chachund alatt Kardcsond 
neve rejlik s e hibás bejegyzést így véljük megigazíthatni: «Nota, de Charachund 
de Archidiaconatu de Pótba (vagy Patha) solvit 30 grossos». Itt a 30 garas nem 
képezhet semmi nehézséget; mert úgy látszik, hogy Kardcsond előkelő plébánia 
volt, s ennyit fizetett évi tized fejében az első rovat szerint is ; de a későbbi rovat 
szerint csak 15 garast fizetett; igen, de ezt csak félévre fizette. És Kardcsond után 
€ rovat folytatásában következnek Visonta, Pdsgtó, Bodony s a többi patai kerületbeli 
plébániák vagy helységek.

Végre megemlítjük itt még azt is, hogy e főesperesti kerületnek alább kimu
tatott és jelzett területe és határai változást szenvedtek: így p. o. a mátrai felső 
járás, vagyis Recsk, Bodony, Ivány (ma puszta), Petervásdra, Federnes, Nádasd vagy 
Nádújfalu, Dorogijába és Lengyend (ma puszta), melyek a felhozott rovat szerint 
egykor a patai főesperesti kerülethez tartoztak, ma a hevesi főesperesti kerület terü
letén esnek. Úgy szintén a tárnái közép járás vagyis Detk, Domos^lo, Halni aj, 
Kardcsond, Nana (Felső), Ugra, Fees, Tarnóc~a (ma puszta), melyek egykor a patai 
kerület területén feküdtek, ma a hevesi főesperesti kerülethez tartoznak. Minthogy a 
mai Heves·megye két különböző területből u. m. Pata-Újvárból és Hevesből alakult, 
a mint azt följebb kimutattuk: a patai főesperesti kerület alább felhozott plébániái 
s helyei mutatják és jelzik a régi Újvár területét és határait s azok nyomán

Magyarország egyházi földleírása. 2}
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kijelölhetni az egykori két megyének határvonalait s e tekintetnél fogva is érdekes 
a patai főesperestség plébániáinak névsora, mely a következő:

1. Adach, Adag. Adag eredetileg hihetőleg Adacj-nak volt írva és hibásan 
Adagnak lett olvasva, =  Adács, fennlévő helység a gyöngyösi járásban és mint egy
ház ma is sz. Jakab apostolt tiszteli védszentjeül.

Adag lásd Adach.
2. Bilch. Ily vagy ezt megközelítő nevű helység vagy puszta most nincs 

ezen a vidéken.
3. Bodung =  Bodony, fennlévő helység a mátrai járásban.
4. Chahan =  Csány, ma is jelentékeny helység a gyöngyösi járásban.
5. Cheredalch. Ily, vagy ezt megközelítő nevű hely vagy puszta most a 

vidéken nincs.
6. Conpolch =  Kompolt, fennlévő helység a tárnái járásban.
7. Cornessy. Ily vagy ezt megközelítő nevű helység vagy puszta ma nincs e 

vidéken. E hibásan írt névben Tarnocga neve látszik rejleni, melyben a T  föl van 
cserélve a C-vel, s a szó végén a c az 5-sei, s így e név eredetileg Tornolcy — 
Tamolc4 alakban volt írva, melyből azután a későbbi kiejtés szerint lett Tarnócga, 
mely ma puszta a tárnái járásban Vécs mellett. Más rovatban Tornocha néven van 
említve.

8. Crachan, Karacunchd =  Karácson — Karácsond ma is fennlévő helység Heves- 
megyében a tárnái járásban, melynek védszentje ma is Sz. Miklós püspök és hitvalló. 
Róbert Károly királynak 1323-ban kelt adománylevelében is Karácsond sz. Miklós 
templomával — cum Ecclesia S. Nicolai — van említve.*)

9. Dech, Detk — Detk ma is fennlévő helység a tárnái járásban és plébánia, 
mely most is Sz.-György vitézt és vértanút tiszteli védszentjeül.

Detk lásd Dech.
10. Dorakhasa =  Dorokhága, fennlévő helység a mátrai járásban.
11. Eched =  Ecséd, fennlévő helység a gyöngyösi járásban.
12. Erg, Herhck =  Erk, fennlévő helység a tárnái járásban, de mint egyház, 

ma nem Sz.-György vitézt és vértanút, hanem Sz. István királyt tiszteli véd
szentjeül.

13. Fedemes — Fedemes, ma Filimes-nek neveztetik, puszta Szurdok-Püspöki 
és Sz.-Jakab mellett, megkülönböztetendő a hevesi főesperestség plébániai között 
említett Fedemes-tői.

14. Gengwch, Jungis =  Gyöngyös, jelentékeny és népes város Hevesben, mely
nek most két plébániája van, a felső plébánia ma is Sz. Bertalant tiszteli véd
szentjeül.

15. Gewrk, Jurg =  Györk, Vámos-Györk, ma is fennlévő helység a gyöngyösi 
járásban, mely ma mint egyház nem Sz. Péter apostolt, hanem Minden Szenteket 
tiszteli védszentjeül.

16. Halaz =  Halásg, Gyöngyös-Hálás4, fennlévő helység a gyöngyösi járásban.

*) Fejér : Cod. Dipl. VIII. II, 399.
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17. Hench — Encs, ma puszta Gyöngyös szomszédságában a tárnái járásban.
Herhch lásd Erg.

18. Holme — Halm aj, fennlévő helység a tárnái járásban.
19. Hotuan =  Hatvan, jelentékeny mezőváros a gyöngyösi járásban.
20. Humirch (helyesebben Huwrch) =  Hort, fennlévő jelentékeny helység a 

gyöngyösi járásban.
Huruzi lásd Vrs.

21. Iwan =  Iván, ma puszta a mátrai járásban Balla mellett.
Jungis lásd Gengwch.
Jurg lásd Gewrk.
Karacunchd lásd Crachan.

22. Lengel — Lengyend, most puszta a mátrai járásban. Más rovatban említve 
van ecclesia Sancti Georgii néven.

23. Márkáz =  Markag, fennlévő helység a tárnái járásban.
24. Mezlow, Molenc — Mozlo =  Domosgló, fennlévő helység a tárnái járásban. 

Ma is jelentékeny helység és plébánia a tárnái járásban, mely ma is Sz. Demeter 
vértanút tiszteli védszentjeül.

Molenc lásd Mezlow.
25. Nadast — Nadasd, ma Nádújfalu a mátrai járásban, mint fiókegyház 

Baliához tartozik.
26. Nana — Nana, Felsd-Νάηα, azelőtt Tót-Náná-nak is neveztetett, ma is fenn

lévő helység a tárnái járásban; de Minden Szentek helyett Sz. István királyt tiszteli 
védszentjéül.

27. Neguch, helyesebben Noguth =  Nagyút, ma puszta a tárnái járásban Kál 
mellett.

28. Opos, Opuz =  Apc^ mezőváros a gyöngyösi járásban, mint egyház ma is, 
miként hajdan, Sz. István királyt tiszteli védszentjeül.

Opuz lásd Opos.
29. Pata, Patha — Pata mezőváros a gyöngyösi járásban, védszentje ma is a 

Boldogságos Szűz (Kisasszony).
Patha lásd Pata.
Paztich lásd Postil.

^o. Peceruasara — Pétervására mezőváros a mátrai járásban.
31. Postil, Paztich. Minden kérdést és kétséget fölülhalad, hogy a Postil 

alatt Pásgtó vagy Pasgtoha értetik s hogy Paztich helyesebben Paztuch ugyancsak 
Pásztó-t jelenti, mely mezőváros a gyöngyösi járásban. Ezen egyháznak akkor két 
lelkésze volt Domokos és Lajos, kik mint pásgtohai lelkészek más helyen is említ- 
tetnek s ezen egyház sz. Lőrincz vértanút tiszteli most is védszentül.

32. Pyspeky =  Püspöki, Gyöngyös-Püspöki fennlévő helység Gyöngyös mellett.
Rada lásd Redda.

33. Rech, Reske =  Recsk, fennlévő helység a mátrai járásban, melynek véd
szentje ma is sz. György vitéz és vértanú.

34. Redda, Rada =  Rede, Nagy-Rede, ma is fennlévő helység a gyön
gyösi járásban, van ugyanott Kis-Réde is, mely ma puszta. A rédei templom
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nak védszentje ma nem a Boldogságos Szűz, mint a XIV. században, hanem Sz. 
Imre herczeg.

Reske lásd Rech.
Reth lásd Weck.

35. Sadanch =  Zsadány fennlévő helység a tárnái járásban.
36. Sahar =  Saar =  Sár, jelentékeny helység a gyöngyösi járásban.

S. Georgii lásd Lengek
37. S. Jacobo =  Sgent-Jakab, ma is fennlévő helység a gyöngyösi járásban és 

mint fiók-egyház Szurdok-Püspökihez tartozik.
38. S. Johannis Baptiste?
39. S. Ladislai?
40. S. Martini?
41. S. Michaelis?

Sancti N. lásd Solumus.
42. S. Paulo =  Sg. Pál. Ily nevű helység vagy puszta nincs ma e vidéken.
43. S. Regis Stephani?
44. Solumus, ecclesia s. N. =  Solymos, jelentékeny helység Gyöngyös mellett 

és most is, mint régen Sz. Miklós püspököt és hitvallót tiszteli védszentjeül.
45. Súg, Zirhuch. E hibásan írt névben Szűcsi neve rejlik, mely ma is fenn

lévő helység a gyöngyösi járásban, mint fiókegyház Fancsalhoz tartozik és ma is 
Minden Szenteket tiszteli védszentjeül.

46. Tor =  Tar, fennlévő helység a gyöngyösi járásban.
Tornocha lásd Cornessy.

47. Vgra =  Ugra ma is fennlévő helység a tárnái járásban, mint fiókegyház 
Detkhez tartozik és most is, mint régen Sz. Imre herczeget tiszteli védszentjeül.

48. Vnga, Vngra =  Onga nevű hely ma nincs e vidéken.
Vngra lásd Vnga.

49. Vrs, Huruzi =  Őröséi, Gyöngyös- Orosgi, fennlévő helység és plébánia a 
gyöngyösi járásban, melynek most is, mint régen Sz. Katalin szűz és vértanú a 
védszentje.

50. Vissentha, Vysenta =  Visonta Hevesmegyében, a tárnái járásban, mai 
temploma is, mint a XIV. században Sz. Kereszt tiszteletére van szentelve és Róbert 
Károly királynak 1323-ban kelt adománylevelében is Sz. Kereszt templomával — 
cum Ecclesia S. Crucis — van említve ezen helység.*)

51. Vynuk (helyesebben Vysnuk) =  Visgnek fennlévő helység a tárnái járásban,
Vysenta lásd Vissentha.

52. Wech, Reck =  Vecs, ma is fennlevő helység a tárnái járásban.
53. Woya =  Bója Bolya most puszta, a leleszi nemesek birtoka.

Zirhuch (helyesebben Zuhuch) lásd Súg.

*) Fejér: Cod. Dipl. VIII. II, 399.
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8. A szabolcsi főesperestség plébániái.

Szabolcsmegye két alesperesti kerületre oszlott: u. m. a szabolcsi és kisvárdai 
kerületre; de ez utóbbi nem a szabolcsi, hanem a borsvai vagy beregi főesperestség 
alá tartozott s így a tulajdonképem szabolcsi főesperestség csak egy alesperesti kerü
letből állott.

A megye ezen egyházi felosztásának, miszerint az két különböző főesperest
ség alatt álló alesperesti kerületre oszlott, az lehetett talán az oka, hogy Szabolcs 
kezdetben két különböző területből vagy megyéből állott: u. m. Szabolcs és Tass 
megyéből. Ugyanis, valamint Névtelen Jegyzőnk előadása szerint, két vezér u. m. 
Szabolcs és Tass hódította meg és foglalta el e vidéket: úgy igen természetesnek 
találjuk, hogy az eleinte e két vezér nevéről Szabolcs és Tass megyének neveztetett, 
e két vezérnek, s a megye e két vezértől nyert elnevezésének emlékezetét fenn
tartja Szabolcsban máig is fennlévő két hasonnevű helység: u. m. Szabolcs és Tass. 
E megyének itten felhozott elnevezése eléjön a XIII. század elején a Váradi Rege- 
strum 120-ik bejegyzésében, hol a hibásan olvasott vagy másolt comprovinciales de 
Dus nevezet alatt Das — Tass provincia vagy megye neve rejlik, s eszerint a mai 
Szabolcs egy része egykor provincia de Dass =  Tass néven neveztetett.

Jerney ugyan az itt eléjövő Dus-1 De'gs-re magyarázza s a Das provinciát 
De\s vidékén keresi.1) Egy másik írónk a Váradi Regestrum-ról tartott akadémiai 
felolvasásban, mely nyomtatásban nem jelent meg, a Dus-1 Clus-nak olvassa, s itt 
a kolozsi várispánság egyik álladékát nyomozza. De ez mind téves vélekedés és 
találgatás; mert a Das — Dass — Tass elnevezés a mai Szabolcs egyik részére 
vonatkozik, s az e néven neveztetett, a mint ezt kimutattuk a gánii és ohdti apál- 
ságok-ról tartott akadémiai felolvasásunkban.* 2)

Különben, hogy a mai Szabolcs az egri püspökség alakulásakor két egymástól 
megkülönböztetett területből vagy megyéből állott, azt leginkább bizonyítja annak 
esperesti felosztása, miszerint Tass vidéke vagyis a kisvárdai alesperesti kerület, mely a 
mai Szabóics-x\?lV egyik kiegészítő részét teszi, nem a szabolcsi, hanem a borsvai főespe
restség alá rendeltetett, a mi világosan mutatja, hogy e kerület egykor a mai Szabolcs
tól valamint egyházi, úgy politikai tekintetben megkülönböztetett területet képezett; 
mert ha S^cibolcs-csal egy lett volna, annak főesperestje alá rendeltetik vala; mert, 
a mint már többször kijelentettük, a íőesperesti kerületek a vármegyék felosztása és 
határai szerint alakíttattak és kerekíttettek ki.

Minthogy Tass-megye vagy Kis-Várda vidéke kisebb területénél fogva egy 
főesperesti kerületet nem igen alkothatott, a szomszéd borsvai főesperestségbe kebe- 
leztetett s azzal talán eleinte politikai tekintetben is egy területet képezett. Midőn 
pedig későbben Tkw-megye Szabolcs-csal egyesítetett, annak előbbi egyházi felosz
tása tovább is fennmaradt, s annak egy része, a kisvárdai kerület, azután is a borsvai 
és későbben a beregi főesperestség alá tartozott; a mi eléggé mutatja, hogy mily

Ü Magyar nyelvkincsek 31. 1.
2) A lenni és oháti apátságok. 1881. 7. 1.
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fontos az ily régi esperesti kerületeknek s azokról szóló rovatoknak nyomozása 
régi földiratunk felvilágosítására.

Azonban bármint legyen is a dolog és bármiképen magyaráztassék is ezen 
vármegyének itten tárgyalt egyházi felosztása: annyi kétségbe vonhatatlan tény, 
hogy az két alesperesti kerületre oszlott s annak egyik kerülete, a kisvárdai kerü
let, nem a szabolcsi, hanem a borsvai föesperestség alá tartozott; ugyanazért annak 
plébániáit alább a borsvai föesperestség rovata alatt fogjuk felhozni, itt csak a sza
bolcsi plébániákat soroljuk elő, melyek tizedünk lajstromában öt helyen vagyis öt 
rovat alatt vannak elősorolva; s a következők.

1. Azlar, Husky — Oszlár =  Es^lar, Tisga-Esgldr, fennlévő helység és plébá
nia a dadai járásban. Azlar =  Ozlar — Ezlár. Husky — Uslay =  Oskr =  
Eszlár.

2. Bake =  Baka, Kis- és Nagy-Baka, ma is fennlévő helység a kisvárdai 
járásban.

3. Balkan, Ballan — Balkdny, ma is fennlévő helység, mint fiókegyház Geszte- 
rédhez tartozik.

Ballan lásd Balkan.
Belezne lásd Kelezen.

4. Bir =  Bin, ma is fennlévő helység a nádudvari járásban, mint fiókegyház 
Kálló-Szemjénhez tartozik.

5. Bogus — Bagos ma puszta Budai-Abrány mellett.
6. Bolch, Bold =  Bolth, ma ilynevü helység vagy puszta nincs Szabolcsban. 

A Váradi Regestrum 213-ik bejegyzésében is említtetik Bolth mint szabol
csi helység.*)

Bold lásd Bolch.
Bollo Maior lásd Kollo Maior.

7. Bona, Boyn. Ily vagy ezt megközelítő nevű hely nem ismeretes Szabolcs- 
megye területén.

Boyn lásd Bona.
8. Bezernen, Bozermen =  Böszörmény népes mezőváros és plébánia Hajdú- 

megyében.
Bozermen lásd Bezernen.

9. Buken — Bökény, ma is fennlévő helység a nádudvari járásban.
10. Chegan, Chegen, =  Cseko, a Váradi Rege^trum 214-ik bejegyzésében 

Cyeguen — Cieken =  Csekő nevű szabolcsi helység van említve, ma ilynevü hely
ség vagy puszta Szabolcsban nem létezik.

Chegen lásd Chegan.
11. Chegha, Theoge =  Csöge =  Csege, ma is fennlévő helység Szabolcsban 

vagyis az újabb felosztás szerint Hajdumegyében, a balmaz-újvárosi járásban.
12. Coheth, Kouch. E névben Kócs neve rejlik, mely ma puszta és Hevesnek

*) A helynév megfelel Bot pusztának, mely a Görög-féle Atlaszon Geszterédtől nyugotra 
van feltüntetve. Ortvay.
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Szabolcscsal határos szélén, Nagy-Iván és Egyek között, fekszik, de az ott felhozott 
bejegyzés szerint egykor Szabolcshoz tartozott.

Cvbran lásd Ibran.
13. Dada, Dady =  Dada, ma is fennlevő helység és plébánia a dadai járásban.

Dady lásd Dada.
14. Dob =  Tisga-Dob mezőváros, Dadának fiókegyháza.
15. Ebes — Ebes, puszta Debreczen határában, mely rovatunk ezen bejegyzése 

szerint egykor Szabolcsmegyéhez tartozott.
16. Gava — Gáva most is fennlévő helység és plébánia a dadai járásban.

Gestwan lásd Kestred.
17. Gwaman. E hibásan írt vagy olvasott névben Hamari rejlik, melyben a 

H  föl van cserélve G-vel s a név végén az r és i n-nel, s e szerint a hibásan 
olvasott Gwaman helyesebben Hoamari — Hamari-nak olvasandó. Hamari ma 
puszta a dadai járásban.

18. Gwth — Gúih, ma Kis- és Nagy-Gúth puszta Nyir-Adony mellett.
Halaz lásd Holaz.

19. Hegres (helyesebben Hegies), Higus =  Hegyes, Kis- és Nagy-Hegyes, ma 
puszta Balmaz-Ujváros mellett, Debreczen határában.

20. Hevkee, e hibásan olvasott vagy másolt névben Huke =  Huge =  Hiigyaj 
neve rejlik, mely ma is fennlévő helység a nádudvari járásban.

Higus lásd Hegres.
21. Hinnis, Hymus. Hinnis hibás olvasás vagy másolás Himes helyett, mely 

a másik rovatban Hymus és Hymes alakban jön elő. Himes régi neve a mai 
Balmag- Újváras-mk, mely kezdetben Himes-nek, későbben Balmag-nak, és Mátyás 
király korában Újváros-nak neveztetett, a mint ezt oklevelek nyomán kimutatta 
Kiszelák Sándor.1 2 *) Himes régi melléknév, mely annyit jelent, mint ékes, festett, 
tarka. — Névtelen Jegyzőnk is említ a honfoglalás történetében, a 17-ik fejezet
ben Himes-udvar nevű helyet vagy földvárat Zemplén-megye zélén, s ezen elneve
zés Jerney János és Szabó Károly vélekedése szerint Tokaj-ra vonatkozott, mely 
Névtelen Jegyzőnk korában Himes-udvar-nak neveztetett.2) A mi azt mutatja, hogy 
Himes, mint helynév egykor dívott, és több helyek neveztettek e néven, mint 
p. o. Himes-egyházé)

22. Hoclaz, Hothaz Holchayz, e hibásan olvasott vagy másolt névben Hadhág 
neve rejlik, mely ma mezőváros Hajdúmegyében.

23. Holaz, Halaz — Halásg, Nagy-Halásg, fennlevő helység Szabolcsban a 
dadai járásban.4)

1) Adatok az egri egyházmegye történelméhez. Eger 1888. II. köt. III. és IV. fűz. 562— 563. 11.
2) Magvar nyelvkincsek 54. 1. Béla kir. Névtelen Jegyzőjének könyve. Fordította Szabó Károly. 

Pest 1866. 28. 1.
3) Fejér: Cod. Dipl. VIII. III, 139. és Teleki: Hunyadiak kora III, 249. stb.
4) A pápai tizedjegyzékben kétségtelenül két különböző Halász-ról van szó, nemcsak azért, 

mert két különböző nevű pap, Miklós és Mihály fordul elő, hanem mivel mindkét hely egv s 
ugvanazon rovatban fordul elő. Ortvay.
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Holchayz lásd Hoclaz.
Holthaz lásd Hoclaz.

24. Huchach. Huhach. E hibásan olvasott vagy mások névben Hohát — Okát 
rejlik, mely ma puszta Hajdumegyében Egyek mellett; egykor apátság volt.1)

Huhach lásd Huchach.
Huslay lásd Azlar.
Hymus lásd Hinnis.

25. Ibran, Ibron, Cybran =  Ibrdny ma is fennlévő helység és plébánia a dadai 
járásban.

26. Kelezen, Keleznen, Belezne, e hibásan olvasott vagy másolt névben 
Kény ég lő neve rejlik, Kene'glő-nek is mondatik, mely ma is fennlévő helység s mint 
fiókegyház Zalkodhoz tartozik.

Keleznen lásd Kelezen.
27. Kemeche, Kerned =  Kemecse, ma is fennlévő helység és plébánia a dadai 

járásban.
28. Kestred, Gestwan =  Gesgtréd =  Geseier ed, mely ma is fennlévő helység 

és plébánia Szabolcsban a nagy-kállói járásban.
29. Kollo Minor — Kis-ΚάΙΙό, ma is fennlévő kis helység a nádudvari 

járásban.
30. Kollo Maior, Bollo Maior — Nagy-Kalló, mezőváros és plébánia 

Szabolcsban.
Kouch lásd Coheth.

31. Luk =  Lök, Tisga-Lök mezőváros és plébánia.
32. Mikon =  Miliőn =  Mikó, ma ily nevű helység vagy puszta Szabolcsban 

nincsen.
33. Moch =  Mdcsa, vagy helyesebben Málha, Kis- és Nagy-Mátha puszta 

Debreczen határában, Hajdumegyében.* 2 * *)
34. Mysetha =  Misete, ma nincs meg, de egykor volt ily nevű helység Zám 

körül, Egyek és Balmaz-Újváros szomszédságában, mely szomszédos volt a zárni 
apátság birtokával.5)

Nepko lásd Nokpur.
35. Nogfolu — Nagyfáin-, ma is fennlévő helység a dadai járásban.
36. Nokpur, Nepko =  Napkor, ma is fennlévő helység és plébánia Szabolcs

ban a bogdányi járásban.
Nyr lásd Rir.

37. Odan =  Adony, Nyir-Adony, ma is fennlévő helység és plébánia a dadai 
járásban.

38. Oras, Vrs — Oros, ma is fennlévő helység és plébánia a dadai 
járásban.

4 Balássy : A látni és oháti apátságok. Akadémiai felolvasás 1881. 30— 36. 11.
2) Inkább Mács pusztára magyarázzuk, mely Zelemér és B.-Ujváros közt feküdt. Lásd Lipsky

térképét. Ortvay.
3) Balássy: A látni és oháti apátságok. 18. 1.
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39. Pulkar =  Polgár mezőváros és jelentékeny plébánia a dadai járásban.
40. Rakamaz =  Rákoméig ma is jelentékeny helység és plébánia a dadai 

járásban.
49T. Rir, hibás olvasás vagy másolás Nyír helyett, mely egyik rovatban elő is 

jő Nyr alakban, ma Nyir-Egyhága, népes mezőváros és plébánia.
42. Sancto Nicolao, Scentmiklos =  S^ent-Miklós, ma puszta Földes mellett 

Hajdumegyében.
Scentmiklos lásd Sancto Nicolao;

43. Sémién, Semyan =  Setnjén, Kálló-Semjeh, ma is fennlévő helység és plé
bánia Szabolcsban, a nagykállói járásban.

Semyan lásd Sémién.
44. Tetlas, helyesebben Teclas =  Téglás mezőváros Hajdumegyében.

Theoge lásd Chegha.
Vrs lásd Oras.

4 5 · Wigan; ily vagy ezt megközelítő helynév ma nem ismeretes Sza
bolcsban.

46. Zadouch, e hibásan olvasott vagy másolt névben Saabon eh — Szabolcs 
neve rejlik, mely a másik rovatban Zobloch alakban jön elő. Szabolcs hajdan vár és 
nevezetes hely volt, hóimét a vármegye és főesperestség nevét kölcsönözte, hol sz. 
László király alatt nemzeti zsinat tartatott ma jelentéktelen helység, mely, mint 
fiókegyház, Új-Vencsellőhöz tartozik.

47. Zebul, Zeluk, Zobol, e hibásan olvasott vagy másolt névben Szakoly neve 
rejlik, mely fennlévő helység a nádudvari járásban.

48. Zelemer =  Zehnter ma puszta Böszörmény szomszédságában.
Zelkus lásd Zulkud.
Zeluk lásd Zebul.
Zobloch lásd Zadouch.
Zobol lásd Zebul.

49. Zobozlow, Zubuzlou — Sgobosgló mezőváros Hajdumegyében.
50. Zohad, Zowad =  S^ovát ma is fennlévő helység Szabolcsban vagyis 

Hajdumegye nádudvari járásában.
Zowad lásd Zohad.
Zubuzlou lásd Zobozlow.

51. Zulkud, Zelkus =  Zalkod ma is fennlévő helység és plébánia a dadai 
járásban.

9. A z ungi főesp eresti k erü let plébániái.

E főesperesti kerület tizedünk lajstromában négy helyen vagy négy rovatban 
jön elő s a következő anyaegyházakat tartalmazza :

1. Bacba, Patwa =  Bátfa, ma is meglevő helység a kaposi járásban.
2. Balag, Palaz, Palandq — Balágy, ma is fennlévő helység a kaposi 

járásban.
3. Bes, Bors =  Bégs, ma is meglevő helység a kaposi járásban. A Bors,

Magyarország egyházi földleírása. ^4
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ily nevű hely nincs Ungban, e hibásan olvasott vagy másolt név szintén 
Begs-re igazítandó.

Bors lásd Bes.
4. Checher =  Csicser, ma is meglévő helység és plébánia a kaposi járásban.
5. Chistolc, Kestolch. Ily nevű hely ma nincs Ungmegye területén.*)
6. Copdvis. E hibásan olvasott vagy másolt névben Gajdos neve rejlik, mely 

eredetileg Copdws vagy Coydws alakban lehetett írva. Gajdos ma is meglevő helv- 
ség Ungban a zalacskai járásban.

7. Copus =  Kapus, Kis- és Nagy-Kapus a hasonnevű járásban.
Cornold lásd Tornoncha.
Curcira lásd Zirutwa.

8. Dobronch — Dubrinics, ma is meglevő helység a perecsenyi járásban.
9. Dobrum =  Dobrony, Kis- és Nagy-Dobrony beregmegyei két helység.

10. Gehren — Gereny, ma is meglevő helység a daróczi járásban.
Hewr lásd Vr.

11. Hun were, Hunguar, Ungwar =  Hunvára =  Ungvár, mezőváros és plébánia.
Hunguar lásd Hunwere.

12. Kakus, Rakus. Kakus vagy Kakas s Rákos nevű hely, ma nincsen Ung
megye területén.

13. Keris =  Keres7, ma is meglévő helység a kaposi járásban.
Kestolch lásd Chistolc.

14. Mathoz, Matirhs, e hibásan olvasott vagy másolt névben Mátyócg neve 
rejlik, mely ma is meglévő helység a kaposi járásban.

Matirhs lásd Mathoz.
15. Nika. Nika, Nyika vagy azt megközelítő nevű hely, ma nincs Ung

megye területén.
Palandq lásd Balag.

16. Palouch, Panloch — Pálócg, ma is meglevő helység és plébánia Ungban, 
a kaposi járásban.

Palaz lásd Balag.
Panloch lásd Palouch.
Patwa lásd Bacba.
Rakus lásd Kakus.

17. Ruska =  Rusgka, Dobó-Rusgka, ma is meglévő helység és plébánia a 
kaposi járásban.

18. Scinte, Scrute =  Sgiirte, mely ma is meglevő helység a daróczi járásban.
Scrute lásd Scinte.

19. Selemens, Zelemench =  Sgelmencg, Kis- és Nagy-Sgelmencg, ma is meg
levő két helység Ungban, a kaposi járásban.

20. Szenua, Zinua — Szenna, ma is meglévő helység és plébánia Ungban, a 
zalacskai járásban.

U Ma Sislóci. Ortvay.
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21. Tornoncha, Cornold =  Tarnócg, ma is fennlévő helység a kaposi 
járásban.

22. Tiba, Tysia =  Tiba, ma is meglévő helység és plébánia Ungban, a szob
rán czi járásban.

Tysia lásd Tiba.
23. Vr, Hewr — Or, ma is fennlévő helység a kaposi járásban.
24. Vrat — Rát, Kis- és Nagy-Rat, ma is meglevő két helység a daróczi 

járásban.
25. Zeaczdocz, e hibásan olvasott vagy másolt névben Csdsflocg neve rejlik, 

mely ma is meglévő helység és plébánia a daróczi járásban.
Zelemench lásd Selemens.
Zeretna lásd Zirutwa.
Zinua lásd Szenua.

26. Zirutwa, Zeretna, Curcira — Sgeretva, Kis- és Nagy-Sgeretva, ma is meg
lévő két helység a zalacskai járásban.

10. A  zem plén i főesp eresti kerü let plébániái.

Zemplén, mely eredetileg két megyéből, ú. m. Szerencs- és Zemplén-bői ala
kult, valamint egyike nagyobb kiterjedésű vármegyéinknek: úgy e megyéről neve
zett főesperesti kerület is, mely szintén két főesperestségből, ú. m. a zempléni- és 
gombori-ból egyesült, nagyobb főesperestségeink közé tartozik, mely több kerületekre 
oszlott, mely felosztásuk és fekvésük szerint többféle neveken neveztettek és tize
dünk rovataiban a következő nevek vagy czímek alatt jönnek elő: ú. m. De archi
dyaconatu inferiore Zemnen vagyis alsó-zempléni főesperestség 249—250. és 251. 11. 
De Archidyaconatu de Zempnen, ez a felsö-gempléni kerület 257. 1. Hec sunt nomina 
Sacerdotum de Archidyaconatu Zemliniensi et Vicearchidyaconatu de Tcshenso 320. 1. — 
Nota, quod hec sunt nomina Sacerdotum de Archidyaconatu de Zemlin, qui solverunt 
decimas papales secundi anni 323. és 324. 11. — He sunt nomina Sacerdotum de 
Vicearchidyaconatu superiori Zemlin, qui solverunt decimas domini papé secun i anni 
328. 1. — Archidyaconatus de Zemelen inter fluvios Tyge et Bodrog 331. 1. — Item 
de superiori Zerelen Archidyaconatu et de Ziuerge 332. 1. — Archidyaconatu s de Lybgo 
333. 1. — Hec sunt nomina Sacerdotum in Aichidyaconatu de Senden in solutione 
tertii anni de medietate prime solutionis 334. 1. — Nota, quod in Seniori Zemlen 340. 1. — 
De archidyaconatu de Zemlyn 344, 345. és 346. 11. — és ismét De archidyaconatu 
de Zemlyn 360, 361, 362. 11.

A két első rovat, melyben az alsó- és fels ó-zempléni helyek vannak előso- 
solva, annyiban érdekes, hogy azokban meg vannak említve az egyházak vagy 
templomok védszentjei is, ámbár az azokból fennmaradt egyházak többnyire régi 
védszentjeiket is megváltoztatták, s ma más védszentek tiszteletét hirdetik. — Az 
alesperesti kerületeknek több felhozott elnevezései, mint csencgi — de Tschenso — 
görget vagy gvergei — de Zwerge — és libgai — de Lybzo — nem felelnek meg 
a zempléni helyek mai neveinek; de azért meg kelle itt azokat említenünk, mivel

24*



rovatainkban előjönnek. — A Superiori Zerelem — mint már fönnebb is meg
jegyeztük — vonatkozik Zemplén egyik részének régi elnevezésére, miszerint Név
telen Jegyzőnk előadása szerint őseink azt Sge? ebnes-nek nevezték. — A senex mel
léknév nem igen alkalmazható tartomány vagy vidék megjelölésére, s azért in 
Seniori Zemlen elnevezést Senberi vagy Sombori Zemplen-re magyarázhatni, a mi 
ismét a kérdéses gombon főesperestségre látszik vonatkozni.

Plébániái e főesperestségnek a következők:
1. Ábra, Abrna — Abara, ma is meglévő helység a nagy-mihályi járásban.
2. Agár =  Agárd, ma is meglévő helység a király-helmeczi járásban.
3. Ambreg, Ymbreg — Imreg.
4. Ardumbinche, Herdeubeka, e hibásan olvasott vagy másolt névben Erdő- 

Bénye neve rejlik, mely ma is fennlévő mezőváros és plébánia; de az egyháznak 
most nem Sz. Márton püspök, hanem Szent György vitéz és vértanú a véd- 
szentje.

5. Azor =  Agar, e néven két helység van a gálszécsi járásban, ú. m. Kis- és 
Nagy-Agár, az utolsó ma is fennlévő plébánia.

6. Baka talán Bába, mely ma Szabolcsban, a Zemplénnel szomszéd kis-várdai 
járásban esik.

7. Baranch, Barans, Barencz — Barancs, ma is fennlévő plébánia és helység a 
s.-a.-újhelyi járásban, de az egyháznak most nem Sz. Márton, mint régen, hanem 
Sz. Péter és Pál a védszentje.

Barencz lásd Baranch.
8. Bary, Burha — Bari, Kis- és Nagy-Bari a s.-a.-újhelyi járásban.
9. Bachka, Bochka, Bothka =  Bacska, ma is meglévő helység a király-helme

czi járásban, mely mint fiókegyház Bottyánhoz tartozik.
10. Bacian, Bathián, e hibásan olvasott vagy másolt névben Bottyán neve rej

lik, mely ma is meglévő helység és plébánia a király-helmeczi járásban; de az egy
ház védszentje nem Sz. Mihály, hanem Sz. István király.

Barans lásd Baranch.
11. Barcho — Baskó, ma is meglévő helység a homonnai járásban, mint fiók

egyház Őrmezőhöz tartozik.
12. Baska. Itt a hibásan olvasott vagy másolt Baska névben Ráska neve rej

lik, mivel ott van az előzőleg említett Deregnyő mellett Kis- és Nagy-Ráska.
Bathian lásd Bacian.

13. Bay =  Báj, ma is meglévő helység, de nem Zemplénben, hanem Szabolcs
ban, az alsó-dadai járásban, Szabolcsnak Zemplénnel határos szélén, mely ezen 
bejegyzés szerint egykor Zemplénhez, tartozott.

14. Bazdich, Poydis — Pagdics, ma is meglévő helység a nagy-mihályi 
járásban.

15. Begna — Bénye, Legyes-Bénye, ma is meglévő helység a szerencsi 
járásban.

16. Bel =  Bély, ma is meglévő helység a király-helmeczi járásban.
17. Berechen, ma Berecgki, e néven két helység van a király-helmeczi járás

ban, ú. m. Alsó- és Felső-Berecgki.
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18. Bezek, Be%eg nevű hely ma nincs Zemplénben, de Bernek ma is meglévő 
hely a szerencsi járásban.

19. Bol, Boly =  Boly, ma is fennlévő helység és plébánia a király-helmeczi 
járásban és védszentje ma is Sz. Miklós püspök.

Boly lásd Bol.
20. Borkan =  Barkó, most is meglévő helység a homonnai járásban.
21. Bős — Ba%si ma puszta Harkály mellett.

Bothka lásd Bachka.
22. Bozza — Bodgás ma is meglévő helység a sztropkói járásban.1)
23. Bucha, Budka, Wudka =  Butka ma is plébánia és mezőváros a nagy

in ihályi járásban.
Budka lásd Bucha.
Burha lásd Bary.
Busnad lásd Rosoad.
Bych lásd Luc.

24. Bzel. Hogy e név alatt minő hely rejlik, még csak gyanítani sem igen 
lehet; mert ilyen vagy ezt megközelítő nevű helység vagy puszta nincs e vidéken 
s e név ily alakban a többi rovatokban nem is jön elő.* 2)

25. Capanha, Copogna, Tobogna — Kaponya ma is meglévő helység a király- 
helmeczi járásban.

26. Capohaza =  Csapóhága, ma puszta Mihályi mellett.3)
27. Céh. Ily nevű helység vagy puszta nincs e vidéken, hihetőleg itt e 

hibásan olvasott vagy másolt Céh-ben Ĉ e'ke rejlik, mely közel esik az itt említett 
helyekhez és mint helység és plébánia ma is fenn van a s.-a.-újhelyi járásban.

Cbarkaw lásd Torkan maior.
28. Cheb, Chep =  Csebb, e néven ma is két helység van a nagymihályi 

árásban, u. m. Kis- és Nagy-Csebb, ez utolsó ma is plébánia.
29. Chech =  Csecs, Kis-Csecs, ma is meglévő helység a szerencsi járásban.
30. Cheka, =  Ĉ e'ke most is meglévő plébánia, melyre talán a fenntebb említett 

Céh is vonatkozik. Lásd azt.
31. Chemernya — Csemernye, hihetőleg Mdrk-Csemernye, mely most is meg

levő helység a nagymihályi járásban.
Cheph lásd Cheyce.
Cherepes lásd Terebes.

32. Chermia, Chemernia =  Csemernye, e nevén ma is két helység van, ú. m. 
Márk-Csemernye a nagymihályi és Vara?inó-Csemernye a hasonnevű járásban, itt az 
utóbbi vagyis Var anno-Csemernye értendő.

33. Chesus talán Csi%, ma puszta Lasztócz mellett.
34. Cheyce, Cheph — Cse'ke, ma is meglévő helység a király-helmeczi 

járásban.

*) Nem Bodzás, hanem Possa. Ortvay.
2) Tán Geresély ? Ortvay.
3) Szirmay többször említett munkája. 126. 1.
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35. Chifa =  Csicsva vagy Csicsvaalja, 111a puszta a varannói járásban Szed- 
licske mellett.

Chos lásd Thusa.
36. Cok, Koch =  Kak, ma is meglévő helység a szerencsi járásban.
37. Comaros, Kamarnuch, Kamorouch =  Komarócy, ma is meglévő helység 

a varannói járásban, mint fiókegyház Sókuthoz tartozik.
Copogna lásd Capanha.
Coronha lásd Toronia.

38. Cususd talán Kagsu ?l)
Dorgnew lásd Regnen.
Dreguen lásd Regnen.

39. Érnem? Mily helynév rejlik itt az Érnem vagy End alatt, nehéz kinyo
mozni; mert ilyen vagy ezt megközelítő nevű hely nincs Zemplén területén s 
azért a másoló is e név után kérdőjelt tett.

40. Esched =  talán Ecséd, de ily nevű hely 111a nincs Zemplénben.* 2)
41. Essen — Esgény ma Szabolcs szélén a kisvárdai járásban, de e bejegyzés 

szerint egykor Zemplénhez tartozott.
42. Ezenet =  talán Esténké puszta Zhetény mellett.3)
43. Famacher. E hibásan írt vagy olvasott névben mily helynek lappang a 

neve, még gyanítani is nehéz, mivel ezt csak távolról is megközelítő nevű hely 
nincs e vidéken.

44. Folios =  talán Falkus, mely ma is meglévő helység a nagymihályi 
járásban.

45. Fur, Locus Fori, Villa Fori. Itt a villa Far hibás olvasás vagy másolás, 
a mit ekképen kell kiigazítani: Villa Fort. A másik rovatban e bejegyzés így jön 
elő: «Item Tyba vicearchidiaconus (de) Loco Fori solvit i i  grossos.» A Villa Eo?i 
és Locus Fori magyarul Vásárhely-et jelent, és Vásárhely ma is fennlévő helység és 
plébánia a nagy-mihályi járásban, csakhogy most az egyház védszentje nem Sz. Ni- 
koméd, hanem Keresztelő Sz. János.

Galha lásd Tholya.
46. Galuk =  Golop ma is meglévő helység a szerencsi járásban.
47. Geg — talán S^egh, Bolrog-Sgegh.
48. Gerchel — Gercsel ma is meglévő helység a s.-a.-újhelyi járásban.
49. Guerepcha =  Gerepcse, ma puszta a királyhelmeczi járásban Őrös mellett.4)

Hasciamoch lásd Longo Campo.
50. Helmech =  HelmecKirály-Helmecg mezőváros és 111a is plébánia, de 

temploma most nem a Szentháromság, hanem a Mária nevére van szentelve.
Herdeubeka lásd Ardumbincha.

T) Kazsa már azért sem lehet, mert a tizedjegyzék szerint e helyek a zempléni főesperest- 
ségben feküdtek inter fluvios Ty\e et Bodrog. Inkább is Kövesd. Ortvay.

2) Megfelel Mocsár-nak. Ortvay.
3) Ezt is Esrjny-re véljük értelmezhetni. Ortvay.
4) Szirmay: Notitia Topographica Comitatus. Zempleniensis 126. 1.
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j i .  Hernanempty — Hernád-Némethi ma is fennlévő plébánia és helység a 
szerencsi járásban.

52. Hidnik, Hindueghe, Hodveg =  Hidve'g, Sajó-Hidvég, ma is fennlévő hely
ség a szerencsi járásban, habár e helység távolabb esik is a többi itt előjövő nevektől.

Hindueghe, lásd Hidnik.
Hodveg lásd Hidnik.

53. Hornoltfalud =  Arnot, meglévő helység, mely ma Borsodmegye szélén 
esik, de egykor e rovat szerint Zemplénhez tartozott.

54. Humanus, Humenna =  Homonna ma is mezőváros a hasonnevű járásban 
és fennlévő plébánia, de temploma nem Sz. Péter, hanem Mindenszentek tiszteletére 
van szentelve.

Humenna lásd Humanus.
55. Imar. Ily nevű helység vagy puszta ma nincs Zemplénben és valószínű

leg Timdr-mk a neve, mely ma is meglévő helység Szabolcsnak Zemplénnel hatá
ros szélén, mely egykor Zemplénhez tartozott.

56. Isep, Vsip =  I^sép, Magyar-Igsép, ma is meglévő helység a gálszécsi 
járásban, ma csak fiókegyház és mint ilyen Lasztóczhoz tartozik és temploma nem 
Sz. Pongrácz, hanem Sz.-Kereszt felmagasztalása tiszteletére van szentelve.

57. Jestreb =  Magyar-Jesgtréb ma is fennlévő helység a s.-a.-újhelyi járásban.
Kamarnuch lásd Comaros.
Kamorouch lásd Comaros.

58. Kerekbe — Kelecsény, ma is meglévő helység a gálszécsi járásban.
59. Keremcha =  Keremcsa, ma ilynevü helység vagy puszta nincs e vidéken1.
60. Kerench =  Girincs, ma is meglévő helység és plébánia a szerencsi 

járásban.
61. Kerestur, de Sancta Cruce =  Keresztár, Bodrog-Keresetni, mezőváros és plé

bánia a tokaji járásban.
62. Kéréstwr =  Keresztár, Sgécs-Keres^tur.
63. Kesneche, Kestatun — Kesgnyéten, ma is meglévő helység a szeren

csi járásban.
Kestatun lásd Kesneche.

64. Kézi — Kéri. E néven két helység van, Kis- és Nagy-Kér, melyek ma 
Abaujmegye szélén esnek, de e bejegyzés szerint egykor Zemplénhez tartoztak.* 2)

Koch lásd Coch.
65. Koren =  Köröm, ma is meglévő helység a szerencsi járásban, mint fiók- 

egyház Girincshez tartozik.
66. Kosu — Ka^su most is meglévő helység a gálszécsi járásban.
67. Kuestd =  Kövesd, e néven két helység van a király-helmeczi járásban, t. i. 

Kis- és Nagy-Kövesd s ez utolsó ma is plébánia.3)
Kulup lásd Galuk.

T) Megfelel Gerepse pusztának. Ortvay.
2) Itt Kis-Kér-t kell értenünk, mert Nagy-Kér a forrói kerületben volt. Ortvay.
3) Lásd ehhez Cususd alatt s a hozzátartozó jegyzetet. Ortvay.
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68. Ladamath — L a d m ó c ma is meglévő helység a s.-a.-újhelyi járásban.
69. Ladan — Ladány, Tisga-Ladány ma is meglévő helység, de nem Zemplén

ben, hanem Szabolcsban az alsó-dadai járásban, mely Szabolcsnak Zemplénnel hatá
ros szélén esik s e bejegyzés szerint egykor Zemplénhez tartozott.

70. Lagatolchoya. E hibásan olvasott vagy másolt névben Lasgtácga — LaSy- 
tőc% neve látszik rejleni, mely többször ily alakban nem jön elő. Lasgtácg ma is 
fennlévő helység és plébánia a sátoralja-újhelyi járásban; de védszentje nem mint 
hajdan a Boldogságos Szűz Mária, hanem Sz. Mihály arkangyal.

71. Lasta?1)
72. Lesan, Lozen =  Laqony, ma is meglévő helység a nagymihályi járásban, 

mint fiókegyház Vásárhelyhez tartozik.
73. Lesna, Lezna — Lesgna, ma is meglévő helység a nagymihályi járásban.

Lezna lásd Lesna.
74. Lestemer, Leztemer =  Lasgtomer, ma is meglévő helység a nagymihá

lyi járásban.
Leztemer lásd Lestemer.

75. Liska — Lisgka, Olas^i-Lisgka mezőváros és plébánia és ma is védszent- 
jéül Nagy boldog Asszonyt tiszteli.

76. Lona =  Lánya. E néven két helységünk van, ú. m. Kis- és Nagy-Lánya, 
nem ugyan Zemplénben, hanem Bereg és Szabolcs szélén; de úgy látszik, hogy e 
helyek ezen megyéknek régi sajátságos felosztása szerint egykor Zemplénhez tar
toztak, s a zempléni főesperestség rovatába vannak bevezetve, mint Esgény is egy
kor Zemplénhez tartozott, habár jelenleg Szabolcsban esik is.* 2 *) L. alább Lonnia.

77. Longo Campo, Hasciamoch. A de Longo Campo magyarul Hossgiimego. 
E néven több helység van Zemplénben: ú. m. Cgiroka-, Igbngya-, Köles- és Varanná- 
Hossgnmego, melyek közül a két első a homonnai a másik kettő a varamtól járásban 
esik. Melyikre vonatkozik e bejegyzésben felhozott helynév, nehéz meghatározni. 
Igbugya-Hossgiimegön ugyan most is van plébánia; de ez 1864-ben gróf Dessewffy 
Ferencz által állíttatott, s úgy látszik, hogy a felhozott helynév alatt a varamtól 
Hossgiimego-k valamelyikét kell érteni.5)

78. Lonnia — Lánya, Kis- és Nagy-Lánya. Lásd fenntebb Lona alatt.
Lozen lásd Lesan.

79. Luc, Bych =  Luc^ Tisga-Luc7, ma is meglévő helység a szerencsi 
járásban.

80. Mad, Mag =  Mád, mezőváros és fennlévő plébánia a szerencsi járásban, 
de temploma nem mint hajdan Sz. Tamás, hanem a Sz. Háromság egy Isten 
tiszteletére van szentelve.

Mag lásd Mad.
81. Malcha =  Málcga ma is fennlévő plébánia és helység a nagy-mihályi 

járásban.

r) Lasitóci-nak tartjuk. Ortvay.
2) Nem-e inkább Lac\a ? Ortvay.
3) Valószínűleg Kolcs-Hosszumező-1. Ortvay.
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82. Mediffo — Megyasgó mezőváros a szerencsi járásban.
83. Mekeslon. Ily nevű hely ma nincsen Zemplénben.
84. Mihlis =  Michaelis talán Mihályi-1 jelent, mely ma is meglévő helység a 

gádszécsi járásban.*)
85. Missael, Mizael, Nodmichel. Itt a Missael hibás olvasás vagy másolás a 

Michael vagy de Michaeli helyett, mely hibás olvasás alább e rovatban még kétszer 
jön elő, és pedig egyszer még Missael és másodszor Mizael alakban, a mi mind 
a három helyen Michael-re javítandó. Michael pedig a magyarban Mihályt jelent, s 
e név némi változtatással ezen értelemben veendő mind a három bejegyzésben. És 
csakugyan az itt felhozott első bejegyzés alább egyik másik rovatban így jön elő : 
Item Nicolaus de Michail solvit 13 grossos (328. 1.), a mi világosan megigazítja a 
kérdéses hibás olvasást. És minthogy az előbb tárgyalt Vásárhely szomszédságában 
esik Nagy-Mihály nevű helység; a Vásárhely-re vonatkozó bejegyzés után közvet
lenül következő de Missael vagy helyesebben de Michael név egyenesen Nagy- 
Mihály-r'c\ vonatkozik s azt jelenti annál is inkább, mivel alább egy másik rovatban 
a fönnebb említett Miklós nagymihályi lelkésznek van bejegyezve ekképen: Nicolaus 
de Nogmichael solvit 7. grossos. (333. 1.) Nagy-Mihály ma is fennlévő plébánia és 
mezőváros a hasonnevű járásban.

86. Missael. Már följebb kimutattuk, hogy a hibásan másolt Missael nevet 
Michael-re kell igazítani. Itt tehát e kérdéses név szinte Mihály-1 jelent, és minthogy 
e járásban van már Nagy-Mihály nevű mezőváros, itt ennek ellentéteid egy másik 
kisebb Mihályt kell keresnünk, s ott van ennek megfelelőleg Mihálkó, mely ma 
is meglévő helység a varranói járásban és mint fiókegyház Magyaroskához tartozik.

87. Mizael =  Michael =  Mihaló, ma is meglévő kis helység a homon- 
nai járásban.

Mizad lásd Missael.
Monasterium Sancti Petri lásd Zerenchech.

88. Monk =  Monok, ma is meglévő plébánia és helység a szerencsi járásban.
Morswa lásd Morua.

89. Morua, Morswa =  Morva, ma is meglévő helység a nagymihályi járásban, 
mint fiókegyház Vásárhelyhez tartozik.

Nodmichel lásd Missael.
90. Nova Villa, Wyfolu, magyarul Újfalu, ma Vámos-Újfalu meglévő helység 

a tokaji járásban.
91. Nubrok. Ilyen vagy ezt megközelítő nevű helység vagy puszta nincs 

Zemplén területén.
92. Nunctikarchay — Németi-Karcsa. Karcsa mint helység ma is meg van a 

király-helmeczi járásban, de a Nuncti vagy Németi elnevezésnek semmi nyoma 
nem maradt itt fenn.

93. Óla — Oláh. Ily nevű hely ma nincs Zemplénben; pedig e hely vagy 
plébánia ezen alakban többször van említve a főesperestség rovataiban.

*) Nem áll, mert Mihlis =  Miglési ma is fennlévő helység. Ortvay.
Magyarország egyházi földleírása. *5
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94. Olasi, Olazi =  Olasgi, Bodrog-Olasgi, ma is meglévő helység a tokaji 
járásban, mely mint fiókegyház Tolcsvához tartozik.

Olazi lásd Olasi.
95. Ond =  Ond, ma is meglévő helység a szerencsi járásban.

Parich lásd Paris.
96. Paris, Parich =  Paris, ma is meglévő helység, mely Tőke-Terebeshez 

tartozik és annak egyik utczáját és kiegészítő részét képezi. E helység nevét vette 
a hasonnevű vártól, melyet Páris nevű nemzetség épített s 1251-ben már állott.1)

97. Pelechte, Pelezte, Poloste =  Pelejte, ma is meglevő helység és plébánia 
a gálszécsi járásban, az egyház, mely már 1333-ban állott, későbben elpusztult s 
1762-ben állíttatott helyre és már nem Sz. János evangélista mint hajdan, hanem 
a Sz.-Háromság tiszteletére lett szentelve.

Pelezte lásd Pelechte.
Poloste lásd Pelechte.
Poydis lásd Bazdich.

98. Pubrek. Ily nevű hely nincs e vidéken, s e hibásan olvasott vagy má
solt névben Irmegh nevét véljük rejleni, mely a másik rovatban Imbreg alakban 
jön elő.* 2 * 4) Imregh ma is plébánia és fenulévő helység a s.-a.-iíjhelyi járásban, hol kolos
toruk van a minorita-rendű szerzeteseknek, kik itt a lelkészi hivatalt is viszik.

99. Racarnas. E hibásan olvasott vagy másolt névben Rakottyás neve rejlik, 
mely hajdan helység és plébánia volt, ma puszta Nagy-Kázmér mellett.5)

100. Raska =  Ráska, Kis- és Nagy-Ráska, ma is meglévő helység a nagy- 
mihályi járásban.

101. Redmichal =  Redmihály ?4)
102. Regnen, Reguhro, Dreguen, Dorgnew. Ily nevű hely nincsen Zemplén

ben, s úgy látszik azonban, hogy e hibásan írt névben DeregnyŐ neve rejlik; mert 
a másik rovatban ugyancsak az itt említett Jakab lelkész így van bejegyezve: Item 
Jacobus de Dreguen solvit 8 grossos (328. 1.), alább ismét egy másik rovatban : 
Item Jacobus de Dorgnew solvit 4 grossos (333. 1.) A Regnen — Regneu — Regnő, 
vagyis megrövidítése a Deregnyő-nok. Ezeket összevetve, úgy vélekedünk, hogy az 
itt felhozott hibás névben Deregnyő neve rejlik, mely ma is meglevő mezőváros a 
nagy-mihcilyi járásban, és közel esik az itt eléjövő helyekhez.

Reguhro lásd Regnen.
103. Rosoad, Busnad, Rosuad =  Rogvágy vagy Rogvád, e néven a nevezett 

járásban ma is két helység van, ú. m. Kis- és KI agy-Rogvád.
Rosuad lásd Rosoad.

104. Salomon =  Salamon, ma puszta Nagy-Tárkány mellett.5)
105. Samaria, Zommoria, Sancta Maria — Sgent-Mária, ma is meglévő hely

ség a király-helmeczi járásban.

Ú Fényes: Magyarország statistikai és geographiai tekintetben. Pest 1837. III, 420.
2) Inkább Petrik. Ortvay.
4  Szirmay: Notitia Topographica Comitatus Zempleniensis 127. 1.
4) Nem-e =  Nodmichal =  Nagymihcily ? Ortvay.
5) Szirmay i. m. 127. 1.
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106. Sancta Cruce =  Keresztár ma puszta a király-helmeczi járásban Kis- 
Geres mellett.

Sancta Cruce lásd Kerestur.
107. Sancto Clemente — 5 y. Kelemen, ily nevű hely most nincs Zemplénben.
108. Sancta Ecclesia, magyarul S^entegyhcíg, de ily nevű hely ma nincs 

Zemplénben.1)
109. Sancti N. ?

Sbunke lásd Zubege.
n o . Scanch. Itt a hibásan olvasott vagy másolt Scanch-ban S^tankóc^ neve 

látszik rejleni, mely most is meglévő helység a gálszécsi járásban, és nem messzire 
esik az itt felhozott helyektől.1 2)

i n .  Scaus, Scencz — Sgécs, Sancte Crucis de Scaus =  S%ecs-Keresztár, ma is 
meglévő helység a gálszécsi járásban.

Scencz lásd Scaus.
112. Seczher?
113. Semeruhe. Ezt leginkább látszik megközelíteni Csemernye, Márk-Csemernye, 

mely most is meglévő helység a nagy-mihályi járásban.
114. Semian, Sémién — Senijén, ma is meglévő helység a király-helme

czi járásban.
Sémién lásd Semian.

115. Sinheus. E hibásan olvasott vagy másolt névben mily nevű hely rejlik, 
még csak gyanítani sem tudjuk.3)

116. Sobritus?
117. Sonog, Sonuk — Sgolnocska, ma is meglévő helység a király-helme

czi járásban.
Sonuk lásd Sonog.
Strem he lásd Zerenchech.

118. Suku =  S^ukó, ma is meglévő szerény kis helység a homonnai járásban.
119. Tarchang, Charkaw, Torkan Maior — Nagy-Tárkány, ma is fennlévő 

helység és plébánia, mely védszentjét 111a is Szűz Máriában Kisasszony-napján 
tiszteli.

120. Tarkan =  Tárkány, Kis-Tárkány.
121. Temburga. Ily nevű hely nincs ma Zemplénben.
122. Terebes, Trebos, Cherepes =  Terebes, Toke-Terebes, ma is fennlévő plé

bánia és mezőváres a gálszécsi járásban. Plebánia-temploma ma is mint hajdan, 
védszentjéül Sarlós Boldogasszonyt tiszteli.

123. Thalia, Tholya, Gallia — Tálya, mezőváros és ma is plébánia a szeren
csi járásban, de ma nem mint hajdan Sz. György, hanem Sz. László király 
a védszentje.

1) Valószínűleg azonos Keresztár pusztával. Ott is Cosmas a pap. Ortvay.
2) Ez a Scanch valószínűleg azonos a többi rovat Scencz-ével és Scausával. Ortvay.
3) Sxinyér. Ortvay. Lásd Pesty : A i eltűnt vármegyék I, 147.

2 5 *
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Tholya lásd Thalia.
Thotna lásd Tolchua.

124. Thusa, Tusa, Tuschan, Chos — Tussá, ma is meglévő helység a gál- 
szécsi járásban. A hibásan írt vagy másolt Chos névben, melyben a T  fel van 
cserélve C-vel, Thos — Thus =  Thusa neve rejlik, mert az egyik rovatban említett 
Thomas sacerdos de Chos, a másik rovatban Thomas de Tuschan alakban jön elő, 
(328. 1.) alább a másik rovatban pedig Thomas de Thusa. (333. 1.)

Tobogna lásd Capanha.
125. Tolchohata =  Tolcsoháta ?
126. Tolchua, Thotna =  Tolcsva. Ez tehát már 1333-ban plébánia volt, hibás 

e szerint a kassai névkönyvnek azon adata, hogy Tolcsván a plébánia Péter áldozár 
által (per Petrum Presbyterum) alapíttatott 1437-ben és Zsigmond király által meg- 
erősíttetett; mert ott az itt felhozott bejegyzés szerint már egy századdal azelőtt 
plébánia volt, s a nevezett áldozár azt talán csak újabb alapítványnyal dotálta.

Torkan Maior lásd Tarchang.
127. Toronia, Turenis, Coronha =  Toronya, e néven két helység van a 

s.-a.-új helyi járásban u. m. Kis- és Nagy-Torony a. Itt az utóbbi értendő.
Trebos lásd Terebes.
Turenis lásd Toronia.
Tusa lásd Thusa.
Vsip lásd Isep.

128. Vilhak, Wylak — Újlak. E néven két helység van Zemplénben, az egyik 
BoJ^ás-Újlak a s.-a.-új helyi járásban, a másik Kis-Üjlak a király-helmeczi járásban. 
E két hely közül melyiket kelljen itt érteni, nehéz meghatározni.1)

129. Villa Ladislai — Lásglófalva ? ma nincs Zemplénben.
130. Vina =  Vinna, ma is meglévő helység Ungmegye szélén, de egykor 

Zemplénhez tartozott, és most is fennlévő plébánia, de a szatmári püspöki megyé
hez tartozik.

131. Viwag talán Világ, ma is meglévő helység a homonnai járásban.
132. Wayda, Weywoda =  Vajda, ma Vajdácska, most is meglévő helység a 

király-helmeczi járásban.
133. Warano — Varannó, ma is fennlévő plébánia és mezőváros a hasonnevű 

járásban.
134. Wasazhel, Wosar =  Vásárhely, most is meglévő helység és plébánia.
135. Weyka, Weyke — Véke, ma is meglévő helység a király-helmeczi járásban.

Weyke lásd Weyka.
Weywoda lásd Wayda.
Wosar lásd Wasazhel.

136. Woyna — Vájná, de ily nevű helység nincs ma Zemplénben.* 2)
Wudka lásd Bucha.

Ú A sorrend Bod^ás-Újlakra enged következtetni. Ortvay.
2) Vaján, az Ung szélén. Ortvay
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Wyfolu lásd Nova Villa.
Wylak lásd Vilhak.

137. Wynich =  Ulics, meglévő helység a homonnai járásban.
138. Wper, Wpor =  Upor, ma is meglévő helység a gálszécsi járásban.

Wpor lásd Wper.
Ybreg lásd Ambreg.

139. Zamathov, Zumutur =  Sgomotor, ma is meglévő szerény kis helység a 
király-helmeczi járásban. Szirmay magyarázata szerint =  Szomorú Tor.

140. Zambor, Zumbur =  Zombor, mezőváros és ma is fennlévő plébánia a 
szerencsi járásban, s az egyház védszentje ma is mint hajdan, Sz. Mihály arkangyal.

141. Zamko. Ily nevű hely e vidéken nincs.
142. Zech =  Sgécs, ma Gál-Sgécs mezőváros, mely Szécsi Gáltól, zólyomi 

főispántól, e helység birtokosától nyerte a Gál-Sgécs nevet.1) Itt ma is meg van a 
plébánia.

143. Zechses?* 2)
144. Zeg =  S%ogh, Bodrog-Sgögh ma szerény kis helység a király-helmeczi 

járásban.
145. Zemplun =  Zemplén, ma is fennlévő mezőváros a s.-a.-újhelyi járásban.
146. Zentus =  Zetény, ma is meglévő helység a király-helmeczi járásban, 

mint fiókegyház Bolyhoz tartozik.3)
147. Zeradahel — Szerdahely, Bodrog-S^erdahely, ma is meglévő helység a 

király-helmeczi járásban, mint fiókegyház Nagy-Kövesdhez tartozik.
Zerench, lásd Zerenchech.

148. Zerenchech, Zerench, Monasterium Sancti Petri, Strem he =  Szerencs, 
mely ma is fennlévő mezőváros és plébánia, de a templomnak nem mint régen 
Sz. György, hanem Szűz Mária (Kisasszony) a védszentje. Az abbas monasterii 
Sancti Petri ordinis Sancti Benedicti alatt a szerencsi apátot kell érteni, mert Szeren
csen a Sz. Benedek-rendnek apátsága volt.

149. Zigwer. Ily vagy ezt megközelítő nevű hely most e vidéken nincs, 
hihetőleg hibásan is van e név írva vagy másolva.4)

150. Ziler. Ily nevű hely nincs most Zemplénben.
151. Zimer?5)
152. Zubege, Sbunge =  Zebegnyő, most is meglévő helység a gálszécsi 

járásban.
153. Zohud. Ily nevű hely ma nincsen Zemplénben, s itt e hibásan olvasott 

vagy másolt névben hihetőleg Sokát neve rejlik, mely ma puszta Magyar-Igsép mel
lett, és nem esett messzire az itt felhozott helységektől.6)

4 Szirmay többször id. munkája 67. 1.
2) Szentes ? Ortvay.
3) Nem Zétény, hanem Szentes. Ortvay.
4) Szinyér-rel tartjuk azonosnak. Lásd a Sinheus-hoz tett jegyzetet. Ortvay.
5) Ezt is Szinyér-re magyarázzuk. Ortvay.
6) Mint puszta elő nem fordul sem a hivatalos névtárban, sem az egyházi schematismus- 

ban, sem a térképeken. Inkább dűlő-név lehet. Ortvay.
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Zommoria lásd Samaria.
Zumbiir lásd Zambor.
Zumutur lásd Zamatkor.

154. Zwndia — Szondid ? Ily nevű hely nincs Zemplénben.

i i . E ger v ö lg y én ek  plébániái.

Egy kisebb terület, Eger vidékén, Heves és Borsod-megye között Eger völgyé
nek, latinul Vallis Agriensis-nek neveztetett nemcsak tizedünk rovatában, hanem 
más oklevelekben is, a mint ezt följebb kimutattuk. E terület plébániái nem voltak 
a hevesi vagy borsodi föesperestség kerületébe beosztva, hanem egyenesen a püspök
nek voltak alárendelve és közvetetlenül attól függőttek. Tizedünk rovatában is meg 
vannak a többi hevesi vagy borsodi plébániáktól külömböztetve, és többnyire az egri 
völgy czíme vagy nevezete alatt vannak elősorolva ekképen:

i — 3. Agria — Eger. Itt a Sz. Péterről czímzett plébánia és templom egyszers
mind kórházi templom is volt. Ezen kívül Egerben még két plébánia volt, melyek
nek egyike Sz. Mihályról, a másika Sz. Jakabról volt nevezve, amannak a tem
ploma a mostani katedráié helyén, emennek a Harang-utczában állott. E plébániák 
eléjönnek alább a többi rovatokban.

4. Maclar — Makiár ma is fennlévő plébánia és mezőváros az egri járásban.
5. Nempti — Némethi, ma Felnémethi, most is fennlévő plébánia és helység az 

egri járásban.
6. Talha =  Tálya, Nagy-Tálya, ma is meglévő helység Hevesben, az egti 

járásban mint fiókegyház Makiárhoz tartozik, melynek közvetetten közelébe esik.
7. Talha Minor — Kis-Tálya, ma is meglévő plébánia és helység Borsodban, 

az egri járásban.
8. Tiamier, Tylamier — Tihamér, ma puszta vagyis szántóföld, rét és zöldség

termő hely Eger mellett, a káptalan birtoka.
Tylamier lásd Tiamier.

9. Trachagn =  Tárkány, e néven hajdan két helység volt, u. m. AI- és 
Fel-Tárkány; amaz elpusztult, ez megmaradt Felso-Tárkdny nevezet alatt, azelőtt 
Borsodhoz tartozott, ezelőtt egynéhány évvel Hevesbe lett kebelezve, ma is fenn
lévő plébánia és helység az egri járásban.

Eddig tart itt az egri völgy rovata, alább némely rovatokban még Sgó'llős, ma 
Sgó'lloske puszta és Novaj ma is meglévő plébánia és helység, melyek szinte Bor
sodba, az egri járásba esnek, az egri völgy plébániai között vannak említve.*)

A felhozott rovatok szerint itt elő vannak sorolva egyházmegyénk eredeti 
területének plébániai, melyek a pápai tized korában már virágoztak, miből hozzá
vetőleg következtetést vonhatni azoknak a főesperesti kerületeknek miveltségi fokára 
és népességére. Most már következnek plébániái azoknak a kerületeknek és részek
nek, melyek későbben kapcsoltattak egyházmegyénkhez, de már tizedünk korában 
szintén ide tartoztak.

"') Már fel vannak véve a Borsod inferior plébániái közt is. Ortvay.
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12. A  b orsva i v a g y  beregi főesp eresti kerü let plébániái.

E foesperestség eleinte Borsva, későbben Beteg neve alatt van említve okleve
leinkben, a XIV. században felváltva hol borsvai-nak hol beregi-nők neveztetett, tize
dünk rovatában is majd Borsva majd Bereg neve alatt jön elő. Ugyanis Borsva, 
melytől e foesperestség első nevét vette, eleinte csak várispánság vagy kisebb terü
letű vármegye (comitatus) volt; de későbben, a mint IV. Béla király 1261-ki új 
adománylevele szerint, III. Béla és II. Endre király alatt ott a nagyobb Bereg vár
megye alakult, abba e várispánság is beleolvadt s azzal egy lett; a vármegye ezen 
alakulása szerint változott e főesperestségnek is a neve, míg végtére az eredeti 
elnevezés egészen háttérbe szoríttatván, a Bereg nevezet jött használatba.

E főesperesti kerület, mint már följebb is említve volt, nemcsak Borsvát vagy 
Bereget foglalta magában, hanem ide tartozott Szabolcsnak egy része, a kis-várdai 
kerület is, s eszerint e foesperestség két alesperesti kerületre, u. m. a borsvai vagy 
beregi-re és a kisvárdai-ra oszlott. E főesperesti kerület tizedünk lajstromában öt 
rovatban jön elő. És pedig először a 259-ik lapon hibásan Archidiaconatus de 
Kerek Berek helyett; de itt csupán csak három beregi plébánia, u. m. a munkácsi, 
vári és dercgeni van említve. Másodszor Borsva nevezet alatt a 328-ik lapon és ismét 
a 331-ik lapon, negyedszer Bereg néven a 333 és 334-ik lapon, ötödször Borsva 
néven, a 349-ik lapon, és végre hatodszor ugyanezen név alatt a 364 és 365-ik 
lapon. E rovatok szerint a főesperestséghez a következő lelkészségek tartoztak:

Ajak lásd Mok.
i Anarch =  Anarcs, ma is meglévő helység a kisvárdai járásban.
2. Apaty — Apáti, Kopács-Apáti, most is meglévő plébánia a kisvárdai kerü

letben.
3. Apazy — Apagy, ma is meglévő helység a nyírbátori járásban.
4. Bagath — Bogát, most is meglévő helység a nyírbátori járásban.

Bamachchaza lásd Ramachahaza.
5. Barlabas — Barabás, ma is fennlévő helység a kászotryi járásban.
6. Beken — Begány, e néven két helység van a beregszegi járásban, u. m. 

Kis- és Nagy-BegányA)
7. Bene. E hibás olvasásban Benc — Beuk rejlik, mely ma is meglévő helység 

a dadai járásban.
8. Berek =  Bereg, Nagy-Beregi ma mezőváros Beregben, a beregszászi járásban.
9. Beztherch =  Besgterec4, ma is meglévő helység a dadai járásban.

10. Boatroch, helyesebben Boatrwh =  Patroha, ma is meglévő helység a 
dadai járásban.

11. Bóduló =  Badalá, ma is meglévő helység a beregszászi járásban.
12. Borsa =  Botgsova, most is meglévő helység a beregszászi járásban, hol 

egykor a hasonnevű vár állott, melytől e várispánság és foesperestség nevét köl
csönözte.

■ή Itt Nagy-Bégány értetik. Ortvay.
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13. Bozoch, Bozoth. Ily nevű hely most nincs e vidéken.1)
Bozoth lásd Bozoch.

14. Bulchu =  Búcsú, most is meglévő helység a beregszászi járásban.
15. Charnoueda =  Csaroda, most is meglévő helység a beregszászi járásban.
16. Chetor. Ily nevű hely nincs ma e vidéken.
17. Damarad =  Dombrád, most is meglévő helység a kisvárdai járásban.
18. Derzen, Derzenh =  Dereden, most itt meglévő helység a munkács-lator- 

czai járásban.
Derzenh lásd Derzen.

19. Deuecher — Demecser, ma is fennlévő helység és plébánia a dadai 
járásban.

20. Dorch =  Daróc^, ma is meglévő helység a kászonyi járásban.
21. Dyodor =  Tivadar, most is meglévő helység a beregszászi járásban.
22. Feyierthov =  Fejértó, Új-Fejértó, ma is meglévő plébánia és mezőváros a 

nádudvari járásban.* 2)
23. Fornos == Fornos, most is meglévő helység a munkács-latorczai járásban.
24. Gaganch =  Gagauch =  Galgóci, hajdan létezett helység.3)
23. Golyanus — Gelényes, most is meglévő helység a kászonyi járásban.
26. Gulahaza =  Gyulaháza, ma is meglévő helység Szabolcsban a kis-várdai 

járásban.
27. Gulay — Gyulaj, ma is meglévő helység a nyírbátori járásban.
28. Gure =  Gyüre, ma is meglévő helység a kis-várdai járásban.
29. Hene, mint helység vagy villa említtetik a Váradi Registrum i-ső bejegy

zésében, ma puszta a dadai járásban Bogdány mellett.
30. Herdes. Ily nevű helység vagy puszta nincs most e vidéken.
31. Hingeta. Ezt Lehoczky Tivadar Isnyété-re magyarázza.4) És van is ily 

nevű helység a munkács-latorczai járásban.
32. Ibran =  Ibrony, ma is meglévő helység a dadai járásban.5)
33. Karaz =  Kardsi, ma is fennlévő plébánia a nádudvari járásban.
34. Kazim =  Kásgony, Meip-Kásipny, most is meglévő helység a hasonnevű 

járásban.
35. Kenez =  Kene^. E néven két helységünk van e vidéken, u. m. Cserepes- 

Kenéi a kis-várdai, és Er-Kenéi a nyírbátori járásban.6)
36. Kerne. Ily nevű hely nincs most e vidéken.
37. Kykos — Kígyós, ma is meglévő helység a beregszászi járásban.
38. Ladan — LaJdny, Or-Laddny, ma is meglévő helység a dadai járásban.
39. Lempert Zaza. E hibásan másolt helynév kijavítandó Lamperthdid-ra, mely

x) Talán Rohod ? Ortvay.
2) O-Fejértó, mert Új-Fej értó Szabolcs közepében fekszik. Ortvay.
3) Lehoczky T. : Bér elvárni, monographiája III, 818.
4) Beregvármegye Monographiája II, 4.
5) Nem Ibrony, hanem Ihrány a dadai járásban. Lásd az egyházm. schematismust. Ortvay,
6) Itt Cserepes-Kenéi-ról van szó. Ortvay.
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ma Berek- vagy Beregszász, most is fennlévő plébánia és mezőváros Beregvár- 
megyében.

40. Lenebik, Levelik — Levelek, ma is meglévő plébánia a nyírbátori járásban.
Levelik lásd Lenebik.

41. Lonranthaza =  Lourantháza =  Lórdnthága, most is meglévő helység a 
nyírbátori járásban.

42. Luhke — Lüké, Fenyes-Litke, ma is fennálló jelentékeny plébánia a kis
zárjai járásban.

43. Marky — Marok, Papi-Marok, ma is meglévő helység és plébánia a bereg
szászi járásban.

44. Mok, Ajak. A Mok név hibás olvasás Ajak helyett, Ajak ma is fennlévő 
plébánia a kis-várdai kerületben.

45. Muchas =  Munkács, most fennlévő plébánia és mezőváros.
46. Musay =  Mugsaly, most is meglévő helység a beregszászi járásban.
47. Necher — Devccser, vagy Demecser most is fennlévő helység és plébánia 

Szabolcsban.
48. Petri =  Petri, Poes-Petri, ma is fennlévő plébánia a kis-várdai kerületben.
49. Potoch, e hibásan olvasott vagy másolt névben Pécs neve rejlik =  Mária- 

Pócs, ma is meglévő mezőváros a nyírbátori járásban.
Ramachahaza lásd Bamachchaza.

50. Sancto Martino =  Sgent-Mdrton, Tisga-Sgent-Márton, ma is meglévő hely
ség a kisvárdai járásban.

51. Thoth, e hibásan olvasott névben Téth neve rejlik mely ma is meglévő 
helység a kisvárdai járásban.

Tods lásd Tos.
52. Torpa =  Tarpa, ma is meglévő helység a beregszászi járásban.
53. Tos, Tocis =  Thass, ma is fennlévő plébánia a dadai járásban.
54. Vngucha, Hugocha. Vugucha — Ugocha — Ugocsa. Ily nevű hely most 

nincsen, s ez nem is annyira helységnek, mint inkább megyének a neve,1) habár 
Ugocsamegyében volt egykor hasonnevű hely vagy nemesi birtok, praedium.l 2) 
Különben ez nem is tartozott Beregmegyéhez, csak esetleg vagy kivételképen jön 
itt elő, mely más helyen a szabolcsi plébániák után van említve ekképen: Nóta, 
quod dominus Laurentius vicarius de Wgacha pro decimis secundi anni solvit 
24 grossos (330. 1.)

55. Varada =  Vdrada =  Kis-Vdrda, ma is fennlévő plébánia és mezőváros a 
hasonnevű kerületben.

56. Wamos — Vámos =  Vdmospercs, most is fennlévő mezőváros Hajdú- 
megyében.

57. Wari — Vári, most meglévő helység a beregszászi járásban.
58. Yuarius — Ivdnyi, ma is meglévő helység a munkács-latorczai járásban.
59. Zerne =  Sgernye, most is meglévő helység a kászonyi járásban.

l) Helységnek kellett lennie, mert később a plebanus de Hugocha említtetik. Ortvay.
2j Fejér: Cod. Dipl. VI. II, 253.

Magyarország egyházi földleírása. 26
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13. A máramarosi kerület plébániái.

A máramarosi főesperest (Archidiaconus de Marmorus) említtetik ugyan 
némely 1331- és 1332-ki oklevelekben; de tizedünk rovatában e kerület úgy 
mint főesperestség (Archidiaconatus) nem jön elő, hanem az ide tartozó helységek 
vagy plébániák részint de Matmorisio czím alatt vannak bejegyezve, részint minden 
czím nélkül az Újvári főesperestség rovataiban vagy rovatai után következnek. De 
minthogy e vidék eleinte néptelen volt s annak román népessége a keleti egy
házhoz tartozott: itt kezdetben a kath. vallás lassan terjedt, és tizedünk rovataiban 
is csak egynéhány ide tartozó plébánia van megnevezve, melyekhez voltak kap
csolva még a szomszéd Beteg-, Ugocsa- és Sgatmár-megye egynéhány helységei, 
melyek együtt alkották e kerületet.

E kerület plébániái a kővetkezők:
1. Apa — Apa, most is fennlévő helység az aranyos-medgyesi járásban.

Bakaz lásd Rakaz.
2. Batas, e hibásan olvasott névben Batár vagy Batarcs neve rejlik. Mind 

a kettő most is fennlévő helység Ugocsában, a tiszántúli járásban.
Dygnet lásd Ziget.

3. Eremita =  Remete, Kőszeg-Remete, most is meglévő helység az aranyos- 
medgyesi járásban.

4. Elozcowmezen, de Longo Prato =  Hossgum ego, mely ma is mezőváros 
Máram árosban.

5. Hugacha — Ugocsa. Lőrincz ugocsai plébános már a beregi főesperestség 
rovatában is előjő s úgy látszik, hogy majd a beregi vagy a máramarosi lelké
szekkel fizette a tizedet.

6. Huihel =  Újhely =  Tisga-Ujhely, most is fennlévő helység Ugocsában a 
tiszáninneni járásban.

7. Húst — Husgt mezőváros és plébánia Máramarosban a hasonnevű járásban.
8. Krestor. E hibásan másolt névben Bresgto neve rejlik, mely néven most 

is két helység van Beregben, ú. m. Kis- és Nagy-Bresgtó.*)
9. Lapos =  Lapos — Lapos-Bánya, most is meglévő plébánia Szatmár vár

megyében a nagybányai járásban.
Longo Prato lásd Hozcowmezen.

10. Medies =  Medgyes, Aranyos-Medgyes, most is fennlévő hely és mezőváros 
Szatmármegyében a hasonnevű járásban.

11. Odwori — Udvari, most is meglévő helység az aranyos-medgyesi járásban.
12. Rakaz, Bakaz =  Rakasg, Nagy-Rakasg, most is meglévő helység Ugocsá

ban a tiszáninneni járásban.
13. Ryvulus Dominarum =  Nagy-Bánya, mely most is fennlévő plébánia és 

bányaváros.
14. Salanck, Salant =  Salánk, most is meglévő helység Ugocsában a tiszán-

*) Bresztó nagyon félreesik Máram árostól s azért Krestor inkább így magyarázandó : 
K(e)restor =  KeresTgtur — Tis%a-Keres%tur, Ugocsamegyében nem igen messze Verbőcztől. Ortvay.
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inneni járásban, Antal salánki lelkész egy előző bejegyzés szerint azelőtt huszti 
lelkész volt és mint huszti lelkész adós maradt a javadalma után járó tizednek egy 
részével s azt mint salánki lelkész fizette le.

Salant lásd Salanck.
15. Sarkuz =  Sárköz most meglévő plébánia és mezőváros az arany os-med- 

gyesi járásban.
16. Symir =  S^inyer, most S^inyer-Váralja, most is fennlévő plébánia és 

mezőváros az aranyos-medgyesi járásban.
17. Tenkev. E név hibásan van másolva Teuceo =  Técso helyett. Técső ma 

is fennlévő plébánia és koronái város Máramarosban a hasonnevű járásban.
18. Werbuchz =  Ferink7, ma is meglévő helység Ugocsamegyében a tiszán- 

inneni járásban.
19. Wysk =  Fish, most is meglévő plébánia és koronái város Máramarosban 

a huszti járásban.
20. Ziget, Dygnet =  Sziget, most is fennlévő plébánia és koronái város 

a máramaros-szigeti járásban.

14. A sárosi főesperesti kerület plébániái.

Sárosban két főesperestség volt, ú. m. a somost és a taic^ai vagy tarcyafői; 
amaz tizedünk rovatában is eléjön két ízben, erről mélyen hallgat rovatunk; de 
midőn Sáros Egernek visszaadatván, 1336-ban egyházmegyénkbe kebeleztetett: leg- 
ottan előtűnt annak főesperestsége Tarcyafö nevezet alatt s egyházmegyénk főes- 
perestségei közé lön iktatva és már 1339-ben a tarc^afői főesperest egyházmegyénk 
főesperestei között van említve.*)

Somos tizedünk rovatában főesperestségnek — Archidiaconatus-nak van írva 
vagy nevezve; de úgy látszik, hogy az csak alesperestség volt, és más oklevélben 
főesperesti minőségben nincs említve és későbben a iarc^afői főesperestségbe egészen 
beleolvadt. És habár szoros értelemben Somos sárosi esperestség volt, mégis oly 
plébániák is említtetnek e kerület rovatában, melyek most Abauj területére esnek, a 
mi ismét arra látszik mutatni, hogy Sáros kezdetben benyúlt Abaújba s annak egy 
részét magában foglalta.

Ezen előleges tájékozás után felhozzuk az ide vonatkozó rovatokban említett 
plébániákat, melyek a következők:

1. Adens. Mit jelentsen e név, a lelkészre vonatkozik-e vagy a plébániának 
a neve, nem tudhatni.

2. Akol. Ily nevű hely ma nincsen Sárosban.
3. Alzokolc =  Al- vagy Alsó-S^akolcs, most nincs meg.
4. Babapataka — Babapatak, most Balpataka, meglévő helység a raszlaviczai 

járásban.
5. Bardafa, Bardusa — Bartosfalu, most is meglévő helység a raszlavi

czai járásban, lehetett azonban, hogy Bardafa Bánfa-ra vonatkozik.

26*

A Fejér: Cod. Dipl VIII. IV, 399.
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Bardusa lásd Bardafa.
Begales lásd Regales.

6. Berqui =  Berki vagy Berko, most is meglévő helység a nagv-sárosi járásban.
7. Bester—Besäter  ̂most is fennlévő helység, de Abaujban a füzéri járásban esik.

Bogner lásd Botimer.
8. Bolar, Lokor =  Bolyár, most is meglévő helység a lemesi járásban.
9. Botimer, Bogner =  Budámét, most is fennlévő plébánia és helység a lemesi 

járásban Sárosban.
10. Broslo =  Borosaid, most is meglévő helység és plébánia a lemesi járásban.
11. Caslmes =  Kellemes, most is meglévő helység a sóvári járásban.
12. Capi — Kapi, most is fennlévő plébánia és helység a hanusfalvi járásban. 

A templomnak ma is mint régen, Sz. Márton püspök a védszentje. E helység felett 
állott egykor a híres Kapivár, melynek romjai ma is fennállanak.

13. Capransa, Crampsa =  Kapromba, ma is fennlévő helység és plébánia a 
girálti járásban. E plébániáról azt jegyzi meg a kassa-egyházi 1869-ki névkönyv, 
hogy az 1245-ben állíttatott.

14. Cassa =  Kassa, most püspöki székhely és nagy város.
Cerma lásd Terina.
Cino lásd Curo.

15. Clentberg — Klemberg, most is fennlévő helység a nagy-sárosi járásban.
16. Cohica, helyesebben tótul Kokina, magyarul Kökény, most is meglévő 

helység a hanusfalvi járásban.
17. Comlos, Sancte Crucis de Comlos =  Keresztes-Komlós vagy Komlós-Keresz

tes, most is meglévő helység a hanusfalvi járásban.
18. Comlos =  Kondás, most is meglévő helység a hanusfalvi járásban.

Crampsa lásd Capransa.
19. Craponcho =  Crapse =  Hrabske, most is fennlévő helység a gáboltói 

járásban.
20. Cuelchet, e hibásan másolt névben Tölts^ék neve rejlik, mely most is 

meglévő plébánia és helység a hanusfalvi járásban.
Curhin lásd Suhni.

21. Curo, Cino =  Kuró, most is meglévő helység a gáboltói járásban.
22. Cusars =  Kiisars — Kis-sars =  Kis-Sáros. E néven két helységünk és plébá

niánk volt, u. m. Kis- és Nagy-Sáros, és mint Sáros rövidítve Sars-nák is íratott. E szerint 
tehát Cusars — Kis-sárs =  Kis-Sáros, most is fennlévő helység a nagy-sárosi járásban.

23. Deolis — Dolyina, most puszta a szinye-újfalusi járásban Nagy-Vitéz mellett.
Elsna lásd Olsna,

24. Enisque =  Enyicgke, most is meglévő plébánia s mezőváros Abaujban a 
kassai járásban. Hasonnevű helység van Sárosban is a sóvári járásban.

Enn lásd Henn.
Felic lásd Selit.

25. Felzokolc =  Fel- vagy Felső-Szakok4, most nincsen meg.
26. Fillidyver, mily helynév rejlik ezen hibásan olvasott névben, nehéz 

kinyomozni.
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Finitta lásd Suncia.
27. Fintha, Fruncta =  Finta, tótul Fincice, most is meglévő helység a sóvári 

járásban.
28. Frig villa =  Fries, most is meglévő helység és plébánia a szinye- 

újfalusi járásban.
Fruncta lásd Fintta.

29. Geloch, e névben talán Gerláth vagy pedig Gerlacho neve rejlik, melyek 
közül az első fennlévő helység a raszlaviczai, a másik pedig a gáboltói járásban.1)

30. Gerona alias de Sancto Antonio. E hibásan olvasott vagy másolt hely
névben Jernye neve rejlik, mely most is fennlévő helység és plébánia a seinye- 
újfalusi járásban, e plébánia temploma Sz. Antal apát tiszteletére volt szentelve, és 
ma is az a védszentje ; azért mondatik rovatunkban alias dictus de Sancto Antonio.

Ginque lásd Gurque.
31. Glucha =  Giulia vagy Gluta. Ily nevű helység vagy puszta nincs most 

Sárosban.
32. Gregulaka =  Gergellaka vagy Gergelylaka, most fennlévő helység a nagy- 

sárosi járásban.
33. Gunes. Van ugyan Sárosban a sóvári járásban, Somos mellett Ginies 

vagy Gémes nevű puszta, mely megközelíti az itt felhozott Gunes helynevet; de 
hihetőbb, hogy ez mint nagyobb, jelentékenyebb és kiváltságos plébánia, Abauj- 
megyébe esett, hol Gönc% a hasonnevű járásban, mint plébánia és mezőváros 
most is virágzik.

34. Gurque, Ginque =  Györke, most is meglévő helység a füzéri járásban.
3j. Gusthni. Ily nevű hely nincs most Sárosban, hihetőleg hibásan van

másolva.
36. Harapko — Hrapkó, most is meglévő helység a szinye-újfalusi járásban.
37. Hedruh — Hedti, most is fennlévő helység a szinye-újfalusi járásban.
38. Henn, Enn =  Him, most is meglévő szerény helység Abaujban, a csere

háti járásban.
39. Hudragasa. E hibásan írt helynévben Hedrivágása nevét véljük rejleni. 

E helység ugyan nincs ma meg Sárosban, de hogy ott ily nevű helység vagy 
Hedrichfalva t gykor csakugyan virágzott, azt mutatja az egri káptalannak 1330-ban 
kelt kiadványa.* 2)

40. Huluh — Olv, tótul Jesgtreb vagy Jasgtrab, most is meglévő helység a 
béthársi járásban. E helység egykor, tizedünk korában is magyarul neveztetett Ölv- 
nek vagy Olved-nek, és csak későbben fordíttatott tótra Jesgtreb-nek.

41. Hurguta — Orkuta, most is fennlévő helység a héthársi járásban.
42. Ida — Nagy-Ida, most is virágzó plébánia és mezőváros Abaujban. Kis-Ida 

szerény helység.

Ü Nehezen egyik is. E helyet inkább is Siroka és Hermány között kell nyomoznunk.
Ortvay.

2) Fejér: Cod. Dipl. VIII. Ill, 512.
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43. Igurca =  Gyurka vagy Gyurko, most is meglévő helység a berzeviczi 
járásban.

44. Jacoris =  Jákoris most is meglévő helység a héthársi járásban s úgy lát
szik, hogy e helység Létával és Litinyével együtt egy plébániát alkotott, melynek 
lelkésze Jakab volt.

45. Jane =  Jánoska == Jdnocska, most is fennlévő helység Sárosban a lemesi 
járásban.

46. Kampricz. E hihetőleg hibásan olvasott helynévben mily nevű helység 
rejlik, még gyanítani sem tudjuk, hacsak e hibásan írt névben Kapromba neve nem 
lappang, mely mint már följebb említettük, most is virágzó helység és plébánia.

Kaslauicz lásd Rastlovisa.
47. Kezeg =  Kőszeg, tótul Kisgagh, most is fennlévő helység a lemesi járásban.
48. Kucina =  Kucsin most is meglévő helység a girálti járásban.
49. Kurima =  Karima, most is fennlévő mezőváros s plébánia a girálti 

járásban.
50. Lapuspatahac — Ldpispataka, most fennlévő plébánia és helység a 

lemesi járásban.
Lecha lásd Leta.

51. Leta, Lecha — Léta. Ily nevű hely most nincsen, de volt egykor s való
színűleg Litinyével és Jakorissal egy plébániát alkotott.

52. Lipöt =  Lipocg, Sginye-Lipócg, most is fennlévvö helység és plébánia a 
szinye-újfalusi járásban.*)

Lokor lásd Bolar.
53. Lytana — Litény — Litinye, úgy látszik, hogy e helység Létával és Jako

rissal együtt egy plébániát alkotott.
54. Marganha =  Margonya, most is meglévő helység a girálti járásban.
55. Mata. Ily nevű helység vagy puszta nincs most Sárosban.
56. Mecha — Metha — Megye, most is fennlévő helység a nagy-sárosi járásban 

és Nagy-Sárosnak filiája.
57. Mocnahat =  Mochnya — Mocsnya most is meglévő helység a szines-újfalusi 

járásban, — est canonico et archidyaconatus hibás megjegyzés által a tizedszedő 
annyit akart jelenteni, hogy Mochnya a nevezett vármegyében és főesperesti kerü
letben fekszik.

Modost lásd Nadas.
58. Moldar =  Moldau, Moldava tót neve Sgepsi-nek, mely most is fennálló 

plébánia és mezőváros Abaújban a csereháti járásban. Ez, mint rovatunk is mondja, 
egykor Torna-megyében feküdt és mint tornamegyei hely az esztergomi érseki megyé
hez tartozott, és csak későbben kapcsoltatott Abaújhoz és jött az egri püspök ható
sága alá.

59. Myko =  talán Miklós-Vdgds, mely most is meglévő helység a nagy-sárosi 
járásban.

'4 A sorrend szerint Kecier-Lipóci lesz. Ortvay.
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60 Nádas, Modost — Nádasd, most is virágzó plébánia és helység Abaujban 
a füzéri járásban.

61. Nauhad, Nauhas — Nyás, ma Nyárs-Ardó, most is fennlévő helység és 
plébánia a szinye-újfalusi járásban.

Nauhas lásd Nauhad.
62. Nova Villa — Újfalu. E néven több helység van Sárosban, itt talán 

Somos-Újfalu értendő, mely a sóvári járásban fekszik.
63. Nova Villa =  Újfalu, Sós-Újfalu, mely ma filiálisa Sóvárnak.

Olstur lásd Olsvar.
64. Olsvar =  Olcsvár. E néven most is két helységünk van, u. m. Alsó- és 

Felső-Olcsvár s ez utolsó most is fennlévő plébánia és helység a füzéri járásban.
65. Oslna, Elsna =  Osva, most is fennlévő helység Abaujban a füzéri járásban.
66. Pan, Sopan — Pány, most is fennlévő plébánia és helység Abaujban a 

kassai járásban.
67. Quendi =  Kende, most is meglévő helység és plébánia a sóvári járásban.
68. Rastlovisa, Rastolnissa =  Rasglavicga, e néven két helység van ma is a 

hasonnevű járásban, u. m. Magyar- és Tót-Rasglavicga, amaz most is fennlévő plé
bánia, ez pedig amannak filiája.

Rastolnissa lásd Rastlovisa.
69. Regales. E helynév jelentését nehéz kitalálni. Lehet ugyanezt Regető-re is 

magyarázni, mely most is fennlévő helység Sárosban; de hihetőbb, hogy a Regalis 
latin név Király nép nevű helységet jelent, mely most Abaujban Sárosmegye szélén esik.

70. Sachach, Sackha, ennek megfelelne Szakács, de ily nevű helyünk nincs 
Sárosban, ugyanazért a másolók e helynevet zárjel között Sackha-nak írták és ott 
van Sacga a kassai járásban Abaujban, de ezen hely távolabb esik Sárostól.

Sackha lásd Sachach.
71. Sacolha =  Sgokoly, most is meglévő helység Sárosban a lemesi járásban. 

De lehet Sgakály is, Kis- és Nagy-Szabály, mely Abaujban a kassai járásban esik.
72. Salgo, Selku, Selquet =  Usg-Salgó, most is meglévő helység a szinye- 

újfalusi járásban.
Sancto Antonio lásd Gerona.

73. Sancto Clemente. Sg. Kelemen nevű helység ma nincs Sárosban; de lehet, 
hogy ez nem is helységnek a neve, hanem az egyháznak vagy a templomnak a czíme.

74. Sancti Crucis =  Sgenl-Keresgt, tótul Swati-Krig, most fennlévő helység és 
plébánia a szinye-újfalusi járásban. Az egyház éppen a sz. kereszt felmagasztaltatá- 
sára van szentelve.

75. Sancti Exmerici =  Emerici — Sgent-lmre, most is meglévő helység a 
nagy-sárosi járásban.

76. Sancto Georgio =  Sgent-György, most is meglévő helység és plébánia a 
rasglavicgai járásban. Ezen plébánia egyházáról azt jegyzi meg a kassa-egyházmegyei 
1869-ik évi névkönyv, hogy az 1300 körül a Tekula nemzetség és Csányi comes 
által építtetett Sz. György vitéz és vértanú tiszteletére.

77. Sancto Germo =  Hermány, most is meglévő helység és plébánia a szinye- 
újfalusi járásban.



2 o8 ELSŐ RÉSZ.

78. Sancti Ladislai =  Sgent-Lásgló, most nincs Sárosban s úgy látszik, hogy 
ez nem is a falunak volt a neve, hanem az egyháznak a czíme vagy védszentje.1)

79. Sancto Laurentio =  Sg. Lőtincg, most nincs meg.
80. Sancto Luca =  Sg. Lukács, ily nevű hely most nincs Sárosban.
81. Sancti Michaelis =  Sgent-Mihály, most is fennlévő plébánia, melynek véd 

szentje éppen Sz. Mihály arkangyal.
82. Sancto Petro =  Sgeni-Péter, Petrovjani, ma is virágzó helység és plébánia 

a sóvári járásban.
83. Sarpatak, Stupocat =  Sárpatak, most is meglévő helység és plébánia a 

gáboltói járásban.
84. Sars — Sáros, mely többször, maga a vármegye neve is, ily rövidített 

alakban van írva. E néven két helyünk van, u. m. Kis- és Nagy-Sáros, itt ez utóbbi 
értendő, mely most is virágzó plébánia és mezőváros. Ez hajdan is jelentékeny és 
kiváltságos plébánia volt, rovatunkban is exempta-nak van nevezve, a mennyiben 
annak plébánosa ki volt véve az illető főesperest hatósága alól és közvetetlenül a 
püspöktől függött.* 2)

85. Sasca. E hibásan olvasost névben Sgásgfa nevét véljük rejleni, mely most 
is meglévő helység Ab au j ban a csereháti járásban.

86. Sebeys =  Sebes, e néven kettő van a sóvári járásban,u. 111. Alsó- és Felső- 
Sebes, amaz mezőváros és most is fennlévő plébánia, ez amannak filiája.

87. Segma == Zsegnye, most is meglévő szerény helység a sóvári járásban.
88. Sekdelino, tótul Sucha-Dolina, magyarul Sgárag-Völgy, most is fennlévő 

szerény helység a nagy-sárosi járásban.
89. Selit, Felic =  Sgedlicge, most is fennlévő helység és plébánia a nagy- 

sárosi járásban.
Selku lásd Salgo.
Selquet lásd Salgo.

90. Senvalt — Schönvald. Ily nevű helység vagy puszta nincs most Sárosban; 
itt e helynévben talán Schönvig neve rejlik, mely most is meglévő helység a ber- 
zeviczi járásban.

91. Sibinio, Zebenidio — Cibinium =  Sieben, Kis-Sgeben, tótul Salmon, most 
is virágzó plébánia és régi szabad királyi város.3)

92. Silna =  Sein a — Sgilva. E néven két helység van Sárosban a rasglavicgai 
járásban, u. m. Kis- és Nagy-Sgilva. Rovatunkban a de Saras nevezet által jelezve 
van Sáros vármegye, melynek területén Nagy-Sgilva feküdt.

τ) Si.-Lásiló fel van tüntetve a Görög-féle atlason Berki és Sóvár között mint puszta.
Ortvay.

2) Wagner Károly: Diplomalarium Comitatus Siírosiensis. Posonii et Cassoviae 1780. 460. 1.
3) Minthogy e bejegyzésben az mondatik, hogy Nicolaus sacerdos de Sibinio est cantor 

(Comitatus) de Sars, a mi az alább következő bejegyzésekben is többször ismételtetik, valamint az 
is, hogy est canonicus de Sars, itt egyszer mindenkorra megjegyezzük, hogy e kitételek nem 
vonatkoznak az ott említett lelkészek hivatalaihoz, mintha azok kántorok vagy kanonokok lettek 
volna, hanem valami átvitt értelemben vármegyét jelentenek: jelentik t. i. Sáros vármegyét, 
melynek területén a nevezett plébániák vagy helységek feküdtek. Ugyanazért a másolók is a can
tor és canonicus kitételeket zárjel között comitatus-nak értelmezték vagy írták.
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93. Sinna =  S^inye, most is fennlévő plébánia és helység a szinye-újfalusi 
járásban. Lásd Suhni alatt.

94. Siploc — Szépiák és
95. Siploc — Szépiák, e neveken hajdan két helység és két plébánia virágzott 

itt, de későbben összeolvadtak és most Apáthi, Hosszú-Szer és Rövid-Szer nevezet 
alatt egy községet és plébániát alkotnak, mely közönségesen Szépiák-nak neveztetik.

Sopan lásd Pan.
96—97. Souar és Zouar, két külön plébániaként vannak említve, amannak 

Miklós, emennek Pál volt plébánosa. A Zouar helynév hibásan van írva Souar 
helyett. Sóvár néven két helységünk és plébániánk volt, u. m. Német-Sóvár — Svabi- 
Sóvár és Tót-Sóvár =  Salzburg, mely már Árpád korában castrum Salis-nók nevez
tetett. Későbben e két hely egyesült és most is virágzó plébániát és mezővárost 
képez.

98. Spunhan. Mily hely neve rejlik e régies német elnevezésben, nehéz kita
lálni. A Spun vagy Spund német név magyarul aknát vagy szádat, a Hahn pedig 
kakast jelent, s mi e német elnevezés alatt Kakasfalvát gyanítjuk rejleni: azonban 
csak gyanítjuk, mert határozottan nem merjük azt erre magyarázni.

Stupocat lásd Sarpatak.
99. Suhni, Curhin. E hibásan olvasott vagy másolt helynévben Sgulin neve 

látszik rejleni, mely most is meglévő helység a berzeviczi járásban.*) Lásd Sinna alatt.
100. Sums, Sumus =  Somos, most is fennlévő plébánia és mezőváros a sóvári 

arásban.
101. Suncia, Finitta, hogy e nevek alatt mily hely rejlik, nehéz kinyomozni.
102. Syrka, Syroca =  Siroka, most is fennlévő helység és plébánia a szinye- 

újfalusi járásban.
103. Terina — Ternye, most is meglévő helység és plébánia a raszlaviczai 

jáiásban.
104. Vstropattaca — Osgtropataka, most meglévő helység a szinye-újfalusi 

járásban.
105. Vescela. E hibásan másolt helynévben Beczalja neve rejlik, mely ma 

Bérczaljá-nak mondatik, meglévő helység a raszlaviczai járásban. E helység két falu
ból alakult vagy egyesült, melyeknek egyike volt Jánosfalva, minek emlékezete ma 
is fennmaradt e helység tót elnevezésében; mivel Berczalja tótul ma is Janowcé-nek 
neveztetik.

106. Villa Armani — Herrn dny.
107. Villa Bavari, magyarul Bajor, most is fennlévő plébánia és helység a 

nagy-sárosi járásban. Van Bajorvágás nevű helység is a berzeviczi járásban, de itt 
amazt kell értenünk, mivel az a régi sóvári kerületben feküdt; ugyanis meg kell 
itt említenünk, hogy rovatunk azon vidéket, hol a villa Bavari feküdt, provincia 
salis-nik nevezi, a mi sóvári kerületet jelentett, Névtelen Jegyzőnk is a honfog
lalás történetében Sóvárt castrum Salis-nak nevezte a 17-ik fejezetben.

*) Azonosnak tartom Sxinyé-ve 1, ugyanaz a Dominicus lévén a papja. Ortvay.
Magyarország egyházi földleírása. 27
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108. Villa Bertoldi — Berthot, most is meglévő helység a szinye-újfalusi 
járásban.

109. Villa Emerici — Imrefalva, ma Szepesmegye területére esik.*)
n o . Villa Jacobi — Magyar-Jakab falu, most is fennlévő helység a héthársi 

járásban, ma Kis-Szebennek filiálisa.
n i .  Villa Jacobi — Jakabvágas, Német-Jakabvágas, most is meglévő helység a 

szinye-újfalusi járásban. A villa Jacobi filiorum Dyonisii úgy értendő, hogy Dénes 
fiai voltak a helység birtokosai.

112. Villa Johannis =  Janó, most is meglévő szerény helység a nagy-sárosi 
járásban.

113. Villa Judei, magyarul Zsidófalu volna; de ily nevű hely nincs ma 
Sárosban s e helynév nem is jön többször elő rovatainkban.

114. Villa Martini — Mártonjaivá, ily nevű hely most nincs Sárosban.
115. Villa Nicolai, magyarul =  Miklósvágás, most meglévő helység a nagy- 

sárosi járásban.
116. Villa Rudigueri =  Raddcs, most is meglévő plébánia és helység a nagy- 

sárosi járásban.
117. Villa Sebe — Zsebfalu, most is meglévő plébánia és helység a nagy- 

sárosi járásban.
118. Vysnew, Wynon. E helynévben tVisnou — Visnyo nevét véljük rejleni, 

mely most is fennlévő helység. Ez ugyan most Zemplénmegye területére esik, közel 
Sárosmegye széléhez; de lehet, hogy egykor Sároshoz tartozott vagy legalább a 
pápai tized szedésekor a sárosi plébániákhoz soroztatott.

, 119. Visul — Vizsoly, most is fennlévő plébánia és helység Abaujban a
gönczi járásban.

120. Vitelhes. Ezen mindenesetre hibásan olvasott helynévben mily hely neve 
rejlik, nehéz kinyomozni, úgy látszik azonban, hogy e hibásan másolt névben Vilég 
neve rejlik, mely néven most is két helység van a szinye-újfalusi járásban, ú. m. 
Kis- és Nagy- Vitef.

Wynon lásd Vysnew.
Zebenidio lásd Sibinio.

121. Zedeguka. E hibásan olvasott helynévben mily nevű hely rejlik, nehéz 
kinyomozni. Úgy látszik, hogy e névben Hidegkút neve rejlik, mely most puszta 
a hanusfalvi járásban Németfalu mellett.

122. Zedekerce — Sgedikert, most is meglévő helység a raszlaviczai járásban.
Zouar lásd Souar.

15. A szatm ári és ugocsai főesperesti kerület plébániái.

E két főesperesti kerület tizedünk korszakában még az erdélyi egyházmegyéhez 
tartozván, azoknak főesperestei és plébániái az erdélyi egyházmegye rovataiban jönnek 
elő. Különösen a szatmári kerület főesperestje és plébániái az erdélyi megye rova-

) Nem lehet az5 inkább Si.-Imre Sárosmegyében. Ortvay.
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tainak 108, 112, 113, 116, 118 és 134-ik lapjain vannak megnevezve. Egyház
megyénk rovataiban is említtetik egynéhány szatmármegyei plébánia, ú. m. Apa, 
Aranyos-Megyes, Felső-Bánya, Lapos- és Nagy-Bánya, Remete (Kőszeg-Remete) Sárkög, 
Syinyér-Váralja s Udvari; de ezek sem mint szatmári főesperestségi plébániák vannak 
megnevezve, hanem csak a máramarosi plébániák között vannak említve.

Úgy szintén az ugocsai kerület főesperestje és plébániái is az erdélyi megye 
rovatainak 105, 107, 108, 134 és 135-ik lapjain jönnek elő, egyházmegyénk rova
tában egyedül csak Lőrincz van említve, egyszer mint ugocsai lelkész, más helyen 
mint vikárius.

Ezzel, a mennyire lehetett, felvilágosítottuk tizedünk rovatainak egyházmegyénk 
kerületeire vonatkozó bejegyzéseit és megigazítottuk a hibásan írt plébániákat vagy 
helyneveket; de tizedünk rovataiban említtetnek még apátok és prépostok is, kik 
az apostoli kamara szükségeire szintén megadóztattak, és egyházmegyénk akkori 
topográfiájának kiegészítéséhez szükséges még nyomozni és kimutatni, hogy merre 
és hol feküdtek azoknak apátságaik vagy monostoraik.

16. Tizedünk rovataiban eléjövő apátok és prépostok.

Ezek betűrendben így következnek:
1. A beheli vagy béli apát (Abbas de Behel). Ezen apátság Borsodmegyében 

Apátfalva fölött, Bélkő alatt, Egertől mintegy harmadfél órányira feküdt és Kiüt 
(Cletus) egri püspök által 1232-ben alapíttatott Nagyboldogasszony tiszteletére a 
cistercita szerzetes-rend részére azon a telken s birtokon, melyet a nevezett püspök 
e czélra örök áron megvett a béli nemesektől, kik eredetileg kunok voltak, azoknak 
a kunoknak ivadékai, kik Kiovnál csatlakoztak a magyarokhoz. E nemesek ezen 
eredetére vonatkozik az apátság kun elnevezése is, mely azután némi tévedésekre is 
szolgáltatott alkalmat. Ide vonatkozólag Fuxhoffer után Czinár Mór így í r : Fundata 
est per Cletum, Episcopum Agriensem, qui possessorium huius Abbatiae a Nobilibus 
de genere Beel, origine Cumanis, eius tunc Dominis emerat; id quod causam 
praebuit nonnullis perperam opinandi eam in Cumania quaerendam esse; cum etiam 
Pazmanus eam Trium Fontium de Beel Cumanorum nuncupaverit.1)

Ezen apátság három forrásról czímeztetett (\bbatia B. M. Virg. Coelos Assumtae 
Trium Fontium de Beel); mivel e monostort vagy annak kertjét három forrás kör
nyezte, melyek ma is megvannak a Bélkő alatt, és bő vizet szolgáltatnak az azokból 
eredő és malmokat hajtó pataknak.

Ezen apátság történetét és válságait nyomozta és vázolta Czinár Mór az 
idézett helyen, Vahot Imre Apátfalva és a Beeli Három Forrásról nevetett apátság* 2) 
és Ipolyi Arnold.3)

2. A debachi vagy debalchi apát (Abbas de Debach). Hogy ezen apátság merre

q Monasteriologia Damiani Fuxhoffer. Recognovit et ad fidem fontium revocavit Maurus Czinár. 
Festini i860. II. 79. 1.

2) Magyar- és Erdély ország Képekben, Pest 1851. IV. 86—88. 11.
3) A minők bél-három-kúti, máskép apátfalvi Apátsága, Pest 1865. 6—59. 11.

27*
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és hol feküdt, ki által, mikor és mily szerzetes-rend részére alapíttatott, arról mit 
sem tudunk, tizedünk lajstromában is az apátok rovatában csak egyszer, a 356-ik 
lapon jön elő Dobalch alakban.1)

3. A kicsi apát (Abbas de Kach). Ezen apátság Borsodmegyében feküdt az 
egri járásban, ott, a hol most a hasonnevű helység áll, s úgy látszik, hogy a daróczi 
Tibold nemzetség ősei által alapíttatott sz. Péter és sz. Pál apostolok tiszteletére, a 
sz. Benedek-rendü szerzetesek javára, legalább e nemzetség tagjai voltak annak kegyurai 
s azok által foglaltattak el későbben annak javai. Már 1248-ban IV. Béla királynak 
egy adománylevelében említve van a kácsi monostor.2) De e monostort meg kell 
különböztetni a pálosok hasonnevű monostorától, mely e vidéken már 1317-ben 
virágzott.3)

4. A kompolti apát (Abbas de Compolt). Ezen apátság Hevesvármegyében 
feküdt a tárnái járásban, a hol most is áll a hasonnevű helység; de tizedünk 
rovata szerint ezen apátság Újvármegyében, a patai főesperesti kerületben feküdt; 
mert tizedünk rovata a 204-ik lapon így említi ez apátot: Item Jacobus abbas de 
Coinplot (Compolt) iuratus dixit, decimam sue abbatie non credere ultra 50 grossos, 
quos solvit pro decima (et est dicta abbatia prope Agriam, et sub archidiaconatu de 
Pata) et est primus abbas, qui solvit.

Úgy látszik, hogy ezen apátság az Aba nemzetség Kompolti ágának ősei által 
alapíttatott a Boldogságos Szűznek vagyis az angyalok királynéjának tiszteletére a 
sz. Benedek-rendü szerzet javára, és pedig igen korán keletkezhetett ez a monostor 
mert IV. László király már 1280-ban annak megújítására vagy kijavítására ado
mányozta az ottani vámot4) s ezen kedvezményben vagyis az úti vám haszonélve
zetében a későbbi királyok által is, különösen Lajos király által 1347-ben is meg
erősíti etett a kompolti apát.5)

5. A pásztói apát (Abbas de Paztuh, rovatainkban többször de Bagtnh-nak is 
van írva).

Ezen apátság Hevesben, vagyis a régi földirat szerint Újvármegyében, a patai 
főesperesti kerületben feküdt, éppen ott, a hol most a hasonnevű, kies fekvésű 
mezőváros áll. Ez apátság keletkezését íróink 1190 vagy 1191-re teszik s az egri egy
házmegye ékességének — ornamentum dioecesis Agriensis — nevezik.

Úgy látszik, hogy valamelyik magyar király alapította ezt az apátságot a Bol
dogságos Szűz tiszteletére s a cistercita rend részére; mivel e fölött a kegyúri 
jogot a magyar királyok gyakorolták V. István király koráig, ki azt 1265-ben 
Istvánnak, Domokos mester fiának s a királyné lovász- és tárnokmesterének ado
mányozta.6)

A monostor régen elpusztult, de az apátság fennmaradt és most is a ciscercita-

4 Talán Dabolci Ugocsamegyében. Ortvay.
2) Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 18.
3) Monasteriologia Damiatti Fuxhoffer. Recognovit et ad fidem fontium revocavit Maurus Czi- 

nár, I. 292. 293. 11.
4) Fejér: Cod. Dipl. V. III. 21. és 22. 11.
5) Fejér: Cod. Dipl. IX. I. 496. 1.
6) Fejér: Cod. Dipl IV. III. 293. 1.
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rend birtokában van, mint kiket az alapítvány s adomány szerint megillet. Ezen 
apátság történetét s válságait nyomozza s említi Fuxhoffer Demén Czinár Mór.1)

6. A sári apát (Abbas de Saar vagy Sahar). Ezen apátság Hevesben, vagyis 
Új vármegyében, a patai főesperesti kerületben feküdt, ott, a hol a hasonnevű hely
ség most is áll, s alapíltatott Aba király által 1042-ben, a Boldogságos Szűz tiszte
letére, a Benedek-rendüek javára, mely a mohácsi vészig virágzott, de az arra 
következett válságokban elpusztult, s romjai a helység fölött levő dombon most is 
látszanak.

E monostorba temettetett az alapító király, ki előbb, mint krónikáinkban fel 
van jegyezve, a Tisza vidékén, némelyek szerint Csépán, mások szerint Csabán vagy 
annak vidékén volt eltemetve, hová a ménfői csata vesztése után menekült és hol 
ellenséges indulatú alattvalói által, kiket uralkodása alatt megbántott volt, meg
öletett; de az általa alapított monostor szerzeteseinek kegyeletéből egy nehány év 
múlva teste fölvétetvén, ide hozatott s e monostorba temettetett. A hagyomány 
szerint Aba király sírboltja báró Baldáchy kőbe vágott pinczéjének egyik szakaszában 
volt, hol egy később odaállított márványtáblán erre vonatkozó felírás is olvasható. 
Ha e hagyomány valóságon alapul, s a király sírboltja csakugyan itt nyomozható: 
ez arra mutat, hogy az említett pincze hajdan a monostor katakombája vagy 
temetkező-helye volt.

E monostor kegyurai Aba király halála után előbb a Csobánkák s ezek nótája 
után a Kompolthyak lettek, s így a kegyúri jog, mely a monostor alapításából szár
mazott, állandóul az alapító király nemzetségében maradt s az a királyi adományo
zások folytán e nemzetség egyik ágáról a másikra szállott.* 2 3)

7. A széplaki apát (Abbas de Seplok, némely oklevélben de Ciplog). Ezen 
apátság feküdt Abaújban, a Hernád kies völgyében a hasonnevű helységben, egyike 
a legrégibb apátságoknak, mely a Szűz Mária tiszteletére s a Benedek-rendü szerzet 
részére volt alapítva; de ki által és mikor, az adatok hiányában nem igen lehet 
kinyomozni, csak annyi bizonyos, hogy 1148-ban, II. Géza király alatt szenteltetett 
fel.5) Ennek bővebb történetét olvashatni Fuxhoffer-Czinárnál.4)

8. A szerencsi apát (Abbas de Zerench). Ezen apátság Zemplén- vagy Szerencs- 
megyében, a hasonnevű városban feküdt, sz. Péter és sz. Pál apostol tiszteletére s a 
Benedek-rendü szerzet részére volt alapítva, de későbben ezen czíme Sz. György 
vitéz és vértanú nevére lett változtatva, Fuxhoffer Hevenessi kézirataira hivatkozva 
azt írja, hogy ezen apátságot a monostorral együtt a nemes Monoky nemzetség 
alapította 1393-ban; de itt tévedés forog fenn, mert ez az apátság már tizedünk 
korszakában, 1333-ban már megvolt és virágzott, s a szerencsi apát tizedünk lajstro
mában az apátok rovata alatt többször van említve, s a tihanyi apát és konvent 
bizonyítványában már 1264-ben világosan meg van nevezve a szerencsi monostor,

4 Idézett munka, II. köt. 113— 115. 1.
2) Fuxhoffer-Czinár idézett munkája I. köt. 202—203. 1.
3) Koller: Historia Episcopatus Quinqueerclesiensis I. 411. 1.
4) Idézett munkája I. 247—251. 1.
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monasterium de Zerench.1) Rupp Jakab is világosan állítja, hogy ezen apátságnak 
sokkal régiebbnek kellett lennie, miután egy 1294-ben kelt okmányban Domonkos 
grófnak, Farkas fiának, mint ez apátság kegyurának meghagyatik, hogy azt állíttassa 
helyre.* 2) Lehet azonban, hogy a Monoky nemzetség 1393-ban a már azelőtt létezett 
szerencsi monostort csak gyarapította s újabb javakkal dotálta.

9. A tapolcai apát (Abbas de Tapolcza) rovatainkban de Tuplica, Tuplucha, 
Tapolca alakban van említve. Ezen apátság Borsodban, Miskolcζ szomszédságában, a 
Bük kies völgyében feküdt, hol most a hasonnevű vagyis Tapolcza fürdő áll. Kelet
kezését vagy alapítását nem ismerjük. Hevenessi ugyan azt a magyarok megtéré
sével s így Sz. István első király uralkodásával hozza kapcsolatba, de adatokkal nem 
igazolja. Annyi azonban bizonyos, hogy már III. Béla király korában virágzott s 
azt Schmitth Miklós virtutum et bonarum literarum domicilii tmá-nak nevezi. A monostor 
a szerzetesekkel együtt a hitújítás korszakában elpusztult; de az apátság vagyis annak 
jószága megmaradt s azt Mária Teréz királyné 1776-ban az újonnan alapított 
munkácsi görög kath. püspökség javadalmazására adományozta.

10. A tomaji apát (Abbas de Tomoy, Tome, Tume). Ezen apátság a régi Kern ej 
vagy Kis-Syolnok-megyében feküdt, a hol most is megvan a Tomaj nevű puszta. 
Alapította ezen apátságot a Benedek-rendü szerzet részére a Tomaj nemzetségnek vala
melyik őse, kinek Névtelen Jegyzőnk előadása szerint itt nagy birtoka volt. Emlé
kezete ezen apátságnak egészen feledésbe ment, s azt csak Pray födözte fel.3)

11. A hatvani prépost (Praepositus de Hotvon). E prépostság, mely a premontreiké 
volt, Heves- vagyis Új vármegyében, a patai főesperesti kerületben feküdt, a hol 
most is áll a hasonnevű mezőváros. Ki által és mikor alapíttatott e prépostság, nem 
bizonyos, közönségesen Vancsa István esztergomi érsek tartatik alapítójának s így a 
XIII. század közepe táján keletkezett volna. Némelyek szerint itt hajdan kétféle 
prépostság volt, de ez téves véleménynek látszik; úgy szintén a prépostság czíme 
is kérdés és vita tárgya lett íróink között, mit nem szándékunk itt bővebben tárgyalni. 
Még csak azt említjük meg, hogy e prépostság hajdan a hiteles helyek közé tartozott 
és több kiváltsággal birt; de későbben, hazánk válságai között, valamint jövedelmét, 
úgy jelentőségét is elvesztette s az ottani plébániával összekapcsoltatott, vagyis régi 
birtokának egy része a plébániának engedtetett át.4 5)

12. A leleszi prépost (Praepositus S. Crucis de Lelesz). E prépostság, mely szintén 
a premontreiké, Zemplénmegyében fekszik a hasonnevű mezővárosban, Boleszláv vácz 
püspök által alapíttatott I2i4-bens) és most is fennáll a jászéi prépostsághoz kap
csoltatva.6)

13. A mislyei prépost (Praepositus de Mislye). E prépostság Abaujmegyében, 
Kassa közelében feküdt, hol most is áll Alsó- és Felső-Mislye nevű helység,7) alapít-

r) Fejér : Cod. Dipl V. I. 170. 1.
2) Magyarország helyrajzi története, Pest 1872. II. 322. 1.
3) Magyar Sion, II. 744—752. 11.
4) Fuxhoffer-Czinár idézett munkája, II. 19. 20. 11.
5) Fejér: Cod. Dipl. III. L 153— 163. 1.
6) Fuxhoffer-Czinár idézett munkája, II. 36. 41. 11.
7) A prépostság Alsó-Mislyén állott. Ortvay.
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tiltott α XIII. század vége felé az Aba nemzetség egyik ága által, a Lapispatciky vagy 
Somosy család által, Sz. Miklós püspök és hitvalló tiszteletére a premontrei rend 
részére, mely azt sokáig bírta, de annak a XVI. században hazánkban dúlt belviszá- 
lyok alatt idegen kezekbe jutott fekvő javait III. Ferdinánd király visszaváltván, 
1643-ban a Kassára telepített jezsuiták kolostorának adományozta, II. József császár 
pedig feloszlatván a jezsuitákat, ama javakat a tanulmányi alaphoz foglaltatta.*)

*) Rupp Jakab idézett munkája II. 303— 305. 1.



5. A PÉCSI PÜSPÖKSÉG.
Kämmerer Ernőtől és O rtvay T ivadartól.

I. FEJEZET.

A  püspökség alapítása.

Ezen püspökség szintén azok közé tartozik, melyeket Sz. István királyunk 
alapított. Alapításának évét pontosan ki nem jelölhetjük, de kétségtelen, hogy az 
már iooo-ben vagy iooi-ben létezhetett. Az egykori Ditmártól tudjuk ugyanis, 
hogy Bajor Henrik veje Waic (azaz Sz. István) III. Ottó császár buzdítására in regno 
suo episcopales cathedras faciens coronam et benedictionem accepit.1) Ezen Ottó 
császár pedig 996— 1002-ig uralkodott s 1002-ben halt meg.* 2) De Hartvikből is 
kitetszik, hogy a sz. király a tíz püspökséget még az ezredik év előtt alapította.3) 
Nem mondja ugyan, de bizonyos, hogy ezek között volt a pécsi is. Hartvikra, már 
akár lett legyen regensburgi, akár pedig győri püspök, annyiban hivatkozhatni, 
a mennyiben kö^elkorú volt, miután Kálmán király kortársa volt, tehát a XII-ik 
század elején élt.4) Koller ez okból határozottan hirdeti is a pécsi püspökségnek 
i ooo-ben történt alapítását.5)

Ennek az állításnak éppen nem mond ellent azon oklevél, mely a pécsi püs
pökség alapítására vonatkozik, bár ez még csak 1009-ben kelt.6) E késő keltezésnek 
csakis expeditionális oka van. Nem ritkaság ugyanis az oklevelek történetében az, 
hogy valamely ténynek megtörténte és az erről szóló oklevél kiállítása és expe-

r) Scriptores Rerum Brunsvic. Leibnitz-féle kiad. I, 360.
2) Vater : Synchronistische Tafeln, 4°· 42· H
3) prouincias in decern partitus episcopatus s ezután küldi Asztrikot Rómába. Vita S. Stephani 

regis, cap. VIII. Endlichernél: Mon, Arp. 171. 1.
4) Pauler : Ki volt Hartvic püspök? Közölve: Suvadok 1883. évf. XVII, 803—804.
5) Indubium est Episcopatus decem, quos inter erat Ouinqueecclesiensis, non serius, quam 

an. 1000 confirmatos a Papa fuisse. Máshelyt : tempus institutionis ipsius anno 1000 haud recen
tius esse. (Prolegomena in hist, Eppat. p. 71.) Másutt, hogy Sz. István a pécsi püspökséget már 
i ooo-ben alapította, de csak 1009-ben erősítette meg. (Hist. Eppatus I. 22, 65.)

6) Közölte Inchofer : Annales Ecclesiastici Regni Hungáriáé ad annum MIX. Koller : Historia 
Eppatus Ouinqueecclesiarum I, 62—72. Pray : Specimen Hierarchiáé Hungaricae I, 224·—226. Bonbardi : 
Topographia magni Regni Hungáriáé 270. 1. Katona: Hist, Critica Regum Hungáriáé I, 151— 153. 
Batthyán : Leges Ecclesiasticae Regni Hung. I, 373—374. Fejér: Cod, Dipl. I, 291—292. Magyar for
dításban pedig Jászay : A magyar nemi. napjai αχ arany hulláig 247. Horváth Mihály : A keresztény
ség első százada Magyarországon 184. 1. Balics : A r. k, egyh. tört. Magyarországban I, 77.
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diálása között több évnyi időkülönbség van. Feles példával mutathatni ki az okmá
nyok actuma és datuma között létező különbséget. És ez a különbség megvan a 
pécsi püspökség alapító-levelében is.

Mi volt oka annak, hogy az 1000-ben vagy 1001-ben alapított pécsi dioecesis 
alapító oklevele még csak 1009-ben van keltezve? Azt feleljük, mert az még csak 
•ezen évben lett expediáivá. Ez pedig bizonyosan azért történt, mivel a püspökség 
határai még csak ezen évben állapíttathattak meg. Ugyanis a határok megállapítása 
mindenesetre nehezebben végezhető munka volt, mint a püspökségnek elvi megal
kotása. Ez utóbbihoz elég volt a királyi fölség elhatározása s az apostoli szék meg
egyezése. Ellenben a határoknak kitűzése gyakorlatilag végzendő munkát tételez 
fel. Itt sok kisebb-nagvobb fontosságú akadály gördülhetett a határjárók elé s a 
munka tényleg éveken át húzódhatott. A politikai viszonyok is, különösen a határ
széli egyházmegyéknél, milyen volt a pécsi is, könnyen lehettek olyanok, melyek 
a határjárást lehetetlenné tették. Ki is van már alaposan mutatva, hogy a Dráva- 
Száva közben Sz. István idején ilyen nehéz természetű politikai viszonyok forogtak 
fenn.1) De amúgy is az alapító sz. király szemei előtt nem volt térkép kiterítve, 
melyen az egyházmegyei vagy vármegyei beosztást kényelmesen foganatosíthatta 
volna, hanem magában a természetben kellett az alkalmas határvonalakat felkutatni, 
mi a munkát nagyon lassította. Azért aligha tévedünk, ha azt hiszszük, hogy a 
pécsi oklevél elhalasztott expediálásának oka a határok ügyes-bajos elrendezésében 
keresendő, s hogy teljesen téves Batthyán püspök azon állítása, hogy a pécsi püs
pökség nemcsak szabadalmait, de határainak rendelését is 1009 e^ tt  kapta.* 2) Inkább 
is úgy van, hogy az 1009 kapott privilegumai 1009-ben hirdettettek ki, mert
a határok csak ez időben rendeztethettek.

Úgy látszik, a határ ügy rendezhetésének nehézsége nemcsak a pécsi egyház
megyének végleges alakulását nehezítette, hanem a többi egyházmegyékéit is. 
Hartvik erre vonatkozólag azt írja, hogy István király a pápától a koronát meg
kapván, az általa már régebben megalkotni kezdeményezett püspökségeknek tágas 
határait kiszabta. Ipse vero rex episcopia nuper incepta, tam videlicet ipsam archi- 
episcopalem, quam omnes episcopales ecclesias, amplissimam singulis assignans dioecesim, 
et unicuique semper preficiens idoneum presulem, simul cum abbaciis, prediis et 
curiis, familiis et redditibus regulariter disposuit.3)

Különben magát az oklevelet történetíróink közül többen gyanúsították hite
lében avagy egészen el is vetették azt. A régibb írók közül Engel Keresztély4 5) és 
Schwartz Gottfrieds) vonták tagadásba hitelét. Az újabbak közül Horváth Mihály 
is kifogásolta azt, ha nem is feltétlenül.6) Azonban azon belső jelek, melyekből

T) Koller: Hist. Eppat. I, 33—56.
2) Hinc patet iam antea Privilegiis, terminisque ordinatam, et definitam fuisse Dioecesim 

Quinque Ecclesiensem, sed hoc duntaxat anno privilegium scripto consignatum, aut appendicu- 
lum Monogramati subiectum fuisse. Leges Ecclesiasticae I, 374. a jegyz. alatt.

3) Vita S. Stephani regis cap. X. Endlichernél i. m. 174. 1.
4) Geschichte des Ungrischen Reichs I, 124.
5) De initiis religionis Christianae inter Hungaros Ecclesiae orientali ad sertis 63. 1.
6) A kereszténység első százada Magyarországon 182— 184. 11.

Magyarország egyházi földleírása. 28
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ezen oklevélnek hamisságát felismerhetni vélték, korántsem olyanok, melyek annak 
hitelességét tényleg megingathatnák. Mindössze is csak annyi a való, hogy ez az 
oklevél ortográfiájára és alaki kiállítására nézve, tehát külső hitelességére nézve nem 
eredeti, vagyis nem olyan okirat, mely Sz. István cancelláriájából került ki. Tartal
mára, történelmi kútfőségére nézve azonban határozottan olyan, melyet hitelesül 
elfogadhatunk. Egyik állításában sem jelez az olyan tényt, mely Sz. István idejében 
meg nem történhetett volna.*)

Főbaja ez oklevélnek az, hogy csak csonkán szállott reánk. Formája megfelel 
ugyan az alapító oklevelek természetének, a mennyiben a püspökség alapításának 
tényét megállapítja, de másrészt nélkülözi az alapitó leveleknek ama másik lényeges 
részét, mely az alapítás tényének érvényt, gyakorlati erőt, életet kölcsönöz, tudni
illik a dotatiót. Azt nem lehet képzelni, hogy Sz. István eredeti okmányából a 
dotatió kimaradt volna. Kolostoraink, apátságaink alapító oklevelei fennen hirdetik, 
hogy az alapítás tényéhez közvetetlenül az adományozás is járult. A püspökségek 
alapításában az szintén oly lényeges és elmaradhatatlan követelmény volt, hogy e 
nélkül a püspökségek alapításának gyakorlati életbelépését el sem képzelhetjük. 
A Sz. István kanczelláriájából kikerült alapító oklevél e szerint nemcsak azt tartal
mazta, hogy a jeles király a pécsi püspökségnek létezési jogosultságot ad s területi 
határait kijelöli, hanem kétségtelenül azt is, hogy bizonyos fekvoségeket s anyagi jogokat 
jelöl ki számára, melyek életbelépését és fennmaradását biztosítsák. És minthogy épp ez 
utóbbi fekvőségeknek és anyagi jogoknak kijelölése a ránk maradt okiratban hiányzik, 
szenvednek az ezen püspökségre vonatkozó történeti ismereteink jelentékeny meg
rövidülést.

A mit azonban csonka volta daczára is belőle megtudunk, az, hogy Sz. István, 
az apostoli Úr megegyeztével s követe Azo püspök és mások jelenlétében szent 
Péter tiszteletére a pécsi püspökségnek felállítását elhatározta, Bonipertet tévén ott 
püspöknek s kiváltságokkal és határokkal látván el és erősítvén meg. És megtudjuk 
azonkívül azokat a határokat is, melyek ezen püspökség számára ki lettek jelölve. 
Ezen határ-kijelölés nyilván ezen történeti okiratnak egyik legbecsesebb részét képezi.

II. FEJEZET.

A  püspökség első határai.

Mint első határokat említi az okirat i. terminum Zemogny viculum, 2. Thapeon 
vicum, 3. Ozora, 4. Aquam Lupa, 5. Kopus, 6. Almas aquam, 7. Kwarok. Ha 
megfejthetjük e neveket, tisztába jövünk a pécsi dioecesis határai iránt.

*) Ennek tüzetesebb kimutatását lásd Ortvay ily czímű akadémiai dolgozatában : A pécsi 
egyházmegye alapítása és első határai. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Kiadja a Magy. 
Tud. Akadémia. XIV. köt. 8. sz.)
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A viculus Zemognyt többen Duna-Földvárra magyarázták. így Koller,1) Pray,* 2 *) 
Katona,5) Fessler,4) Rupp,5) Brüsztle.6) Magát a nevet azonban különbözőleg értel
mezték. Míg ugyanis Jászay Pál azt Somogy-ra magyarázza,7) addig Koller, Pray és 
Katona a szláv Zeme-bői s illetőleg ogny-ból fejtik meg értelmét, mely a magyarban 
földet s illetőleg földből való lakóhelyet jelent s így etymologiailag is Duna-Földvárra 
vonatkoztatható.8) Meg kell vallanunk, hogy míg Jászay magyarázatának legkisebb 
elfogadható alapja nincsen, addig Koller-Pray-Katonáék magyarázatát csak meg
erősítve találjuk úgy a nyelvészeti, mint a topográfiái érvek által. A szlávban a földet 
semlja-nak, ritkábban semljishe-nek, a tűzhelyt ognische-, ognish^he-nek nevezik,9) 
melyekből tehát könnyen létesülhetett a Zemogny név, mely aztán az okmánynak 
Sz. László által történt átiratában Zemon-ra,10 *) a sümegi monostor autographja után 
I. Lipót által készített 1690-ik évi átiratban S^emegini-re,11) az Inchofer által kiadott 
Levakovich-féle példányban pedig Zemegny-re torzult. De a nyelvészeti érven kívül 
bizonyít a topográfiái is. Mindenek előtt azt kell szem előtt tartanunk, hogy a 
Duna mentén fekvő Földvár a pécsi egyházmegyének a XIV-ik században kimutat- 
hatólag a legkülsőbb éjszakkeleti végpontját képezte, sőt az még manapság is. Már 
egymaga ezen körülmény erősen valószínűvé teszi, hogy a ΧΙ-ik században is itt 
végződött ezen egyházmegye egyik határa. De még bizonyosabbá válik az, ha 
Földvárt mint régi telepet tekintjük. E helység, mint lakott telep, igen ősi. Helyén egy 
római gyarmat feküdt, melyet az Itinerarium Antonini Annamatia-nak,12) a Peutinger- 
tábla Annamalta-nak,13) a ravennai Névtelen Annama-nzk,14) a Notitia Dignitatum

Ü Prolegomena in hist. Eppatus Quinqueeccles. 45. és 72. 11. És ugyanő: Historia Eppatus 
Quinqueeccl. I, 23. 66.

2) Specimen Hierarchiáé Hung. I, 227.
3) Hist. Crit. Regum I, 154.
4) Die Geschichten iter Ungern I, 666.
5) Magyar or si. helyrajzi tört. I. II, 354. és 384. 1.
6) Recensio Cleri Dioec.. Quinqueeccl. II, 2.
7) A magyar nemi. napjai ag arany hulláig 247. 1.
8) Zemogny — írja Koller — quo vocabulo Slavico non alium notatur, quam Hungarico 

Földvár. (Hist. I, 23.) Alább pedig: Sclavorum lingua Zemogny, hoc fere hungarica Földvár 
significat, Zeni Slavis, Föld Hungaris, terra est; ogny Slavis ignem, aut focum fortassis, quo nomine 
aliquando Domus venit, Vár Arcem sive Castrum Hungaris denotat; ut adeo Zemogny Terream 
domum, sive habitationem, Földvár Terreum Castrum designet (u. o, p. 66,). Terram enim, quam 
Hungari föld dicimus — írja Katona — Slavi geme vocant, a quibus ante Hungarorum adventum 
locus ille Zemogny, vel Zemon appellatus, aetate sanctorum regum idem nomen retinuerit, quod 
subinde Hungari patria lingua Földvár expresserint. Katona i. h. I, 154.

9) Lásd Murko német-szláv szótárát. Grätz 1833. 297—298. 11.
10) Fejér: Cod. Dipl. I, 481.
XI) Koller: Hist. Eppat. I, 66.
I2) Parthey és Pinder kiadásában 112— 115. Wesseling kiadásában pedig 245. 1.
x3) Tabula Peutingeriana, XIII-ik századbeli másolata a bécsi császári könyvtárban őriztetik. 

Egyes töredékeit kiadta Welser Márk, Velencze 1591. Magyarázatokkal ellátott teljes kiadását 
Scheyb. Bécs 1753. Tudományos bevezetéssel Mannert, Lipcse 1824. Az eredetinek megfelelő 
tekercs-kiadásban Katancsich. Legújabban pedig pompás díszkiállításban Desjardins e czím en: 
La table de Peutinger dtaprés Toriginal conserve a Vienne. Paris 1868— 1874.

*4) Ravennatis Ansnymi Cosmographia 4, 20. Kiadták legelőször Porchero Piacid. Párisban 
1688-ban, újból Gronov Jakab 1696-ban Méla függelékében, majd némi javításokkal Gronov Ábra- 
hám 1722-ben, legújabban pedig Pinder M. és Parthey G. Berlinben 1860-ban.

28*
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pedig Adnamantia-nak neveznek,1) mely nevet nyilván nem a rómaiak nyelvéből, 
hanem a rómaiak előtti és a rómaiak alatti pannonok nyelvéből kell származtatnunk. 
Római feliratos kövek tényleg fenntartották számunkra az Adnamatus és Annamatus 
tulajdonneveket,* 2) úgy, hogy kétségbevonhatatlan, miszerint e geográfiái ponton 
már a rómaiak előtt lakott telepnek kellett léteznie, s nyilván már akkor is erő
dített hely volt. A rómaiak alatt mint dunamenti hely nemcsak a dunamenti nagy 
útnak egyik közben fekvő állomáshelyét, hanem a dunai limes parti védlánczola- 
tának egyik őrszemét is képezte. A Notitia Dignitatum szerint dalmát lovasságnak 
szolgált helyőrségül, mi nyilván sokat magyaráz meg e helynek jelentőségéből. 
Hozzá kell tennünk azt, hogy a mint egyebütt is a dunamenti római telepek 
helyein máig fennlévő helységek támadtak : Matrica helyén Ercsi, Vetussalina helyén 
Adony, Intercisa helyén Duna-Pentele, Lussonium helyén Komlód, Altaripa helyén 
Tolna, Lugio helyén Bata, Altinum helyén Mohács, Andante helyén Baán, úgy 
támadt a rómaiság eltűnése után Annamatia helyén is újabb telep. Hogy egyébiránt 
a rómaiság eltűnésével Anamatia nem szűnt meg legott ezen néven létezni, eléggé 
mutatják és bizonyítják a fenntemlített forrásmüvek, melyek szerkesztése a II—IX-ik 
századokra esnek. Az Itinerarium Antonini II-ik, a Peutinger-féle tábla IV-ik, a 
Notitia Dignitatum IV-ik vagy V-ik, a ravennai Névtelen cos rografiája IX-ik 
századi müvek s mindezek Annamatiat mint fennlévő helyet említik. Hogy a 
rómaiasított pannon név tulajdonképen mikor szűnt meg, ki nem mutathatjuk, de 
gyanítjuk, hogy a rómaiság eltűnésével az a hivatalos név, melyet még a ravennai 
Névtelen is használ, mindinkább elhangzóban volt, helyet engedve egy a rómaiak 
helyén uralomhoz jutott barbar lakosság által használatba hozott névnek. Ez az új 
név könnyen az a szláv helynév lehetett, melyet XI. századi okmányaink Zemogny 
és Zemon alakban kifejeznek, minek valószínűsége annál inkább erősödik, minél 
bizonyosabb, hogy a mai Duna-Földvár nevét tényleg egy régi Fölvárra vezetheti 
vissza, melynek nyomai itt ma is szemlélhetők,3) úgy hogy a Zemogny, illetőleg 
Zemon név megfelelne a szláv Semlja-ognische-nek azaz Földtííghely-nek, Földvár-nak.

Ekként megtudva az első határpontot, könnyen megtalálhatjuk a másodikat 
is. Okiratunk szerint az első határ a Zemogny viculustól usque ad Thapeon vicum 
terjedt. Dunaföldvártól délnyugatra, Simontornya és Paks között mintegy középütt 
találjuk ma a Tápé nevű pusztát. A legéjszakibb pontja az Tolnamegyének a Sárvíz 
balparti részén. Rajta vezet át a földvár-tolnai országos út s kétségtelennek tartjuk, 
hogy az okirat Thapeona ezen Tápé-ra vonatkozik, a mint azt úgy Koller, mint 
Pray, Katona, Brüsztle, Jászay, Rupp arra is vonatkoztatják.4) Lányi-Knauz5) Tápé 
vígre vonatkoztatják, de e magyarázatot már csak azért sem fogadhatni el, mert ha

*) Notitia Dignitatum utriusque Imperii. Kiadta Booking Bonnban 1839, pag. 95.
2) Mommsennél : Corp. Inscript. Latinar. Vol. III. I. p. 434. nr, 3360. és pag. 435. nr. 3372. 

Azonkívül Römer: Arch. Közi. 1864. IV, 55.
3) Említi Koller: Hist. Eppat. I, 66. Térképileg feltünteti Marsili : Danubius Pannonico- 

Mysius I. sect. VI és II. tab. 2- Es Römer az Acta Nova Musaei Nationalis I. kötetéhez mellékelt 
Pannóniái térképén.

4) A már idézett helyeken.
5) Egyháztörténelem I, 308.
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helyesül fogadtuk el a Zemogny után következő viculus szót, nincs ok, hogy a 
Thapeon után következő vicus szót is helyesül el ne fogadjuk. A vicus szó pedig 
kizárja a Tápénak vigi jelentőségét.

Ez a Tápé ma népes puszta, de hajdan sem igen volt az több, mert okiratilag 
csak vicus-nak neveztetik. Zemogny, melyet Duna-Földvárral azonosítottunk, még 
Tápénál is kisebb lehetett, mert okiratilag éppenséggel csak viculus néven említtetik. Ez 
a körülmény mindenesetre felkölti figyelmünket s önkénytelenül kérdjük: vájjon mi 
lehetett oka annak, hogy Sz. István az újonnalkotott pécsi egyházmegyének éjszaki 
határául azt a vonalat jelölte ki, mely a nevezett két falu közt húzódott? Ha megyéink 
határviszonyait kutatjuk akár a múltban, akár a jelenben, azt tapasztaljuk, hogy 
azok alakulásában a természetes viszonyoknak, az orografiának, de még inkább a 
hydrografiának döntő befolyásuk volt. Fejér- s illetőleg Veszprémmegyét Tolna
megyétől csak részben választják el természetes tényezők, t. i. éjszaknyugaton a 
Sió vize s illetőleg a Kapos; de a Kapóstól a Dunáig, vagyis Tápé és D.-Földvár 
közt természetes határt nem találunk s azért egészen más körülmény szolgálhatott 
indokul arra, hogy a laposan összefüggő, még geologiailag is megszakítatlan 
negyedkorszaki terület c vidéken úgy politikailag, mint egyházpolitikailag akként 
oszoljék meg, mint a hogy azt régen s ma is megoszolva találjuk. Ez a körülmény 
eme vidék ethnografiai constellátiójában keresendő s a határkérdés teljességgel ebből 
magyarázandó. Ugyanis Fejér vármegyének Tolnával határos déli részén egymástól 
kisebb-nagyobb távolságra találjuk Menyod pusztát, Egres falut, Fáncs, Örs, S^ered- 
Sg.-Márton, Ság, Töbörcsök, Hatvan, Alsó-, Felső- s Kis-Besenyő pusztákat, Nádasd- 
Ladány stb helységet. Az e pusztákra s helységekre vonatkozó XIII. és XIV. századi 
okiratokból kétségtelen, hogy mindezek hajdani besenyő telepek voltak. Nevezetesen
IV. Bélának egy 1269-ik évi okirata szerint e király Mátyás és Chutur nevű Bissenis 
de Tuburchuka Menik (azaz Menyőd) és Fanes között fekvő ugyancsak Fanes nevű 
két ekényi pusztaföldet adományozd in libertate Bissenorum possidendam.1) A fejérvári 
keresztesek conventjének egy 1326-ik évi okirata szerint a Bisseni de Feshe bizonyos 
perben kiegyezkednek más felekezetű elleneikkel.* 2) I. Károly egy 1338-ki okiratával 
visszaadja Sadani Jánosi! György Bissenus-nak az ő besenyő elődei által bírt Besenyő, 
Egres és Hatvan falvakat.3) A szegszárdi conventnek egy 1344-ik évi okirata szerint 
bizonyos Ilona, consors Gregorii Bisseny filii Ioannis de Ladan és testvérei a Tolna
megyében levő tabáni részjószágok iránt rendelkeznek.4) A fejérvári káptalan egyik 
1345-ik évi oklevele szerint-előtte bizonyos Farkas Jakab filius Laurentii Bisseni de 
Saag a maga leányának, Ilonának és Andrási! Ferencznek Bisseno de Tulge a saját 
öröksége felét oda ajándékozza.5) 1347-ben Magister Gregorius comes Bissenorum 
Gyula-Örs helységnek, Miklós filius Georgii Bisseni de Vrs és András meg Antal 
fiai, nemkülönben rokonai között mint ősi jószáguknak három ágon való felosztását

Ú Fejér : Cod. Dipt. VIII. V, 288.
2) Jerney : Keteti utalás I, 236.
3) U. o. I, 237.
4) Fejér : Cod. Dipt. IX. VII, 49.
5) Fejér : Cod. Dipt. VIII. V, 290.
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bizonyítja.1) Miklós nádornak egy 1351-ik évi okleveléből kitetszik, hogy Szered- 
Sz.-Márton a Magister Gregorius Byssenus comes Byssenomm birtok- és lakóhelye s 
még más besenyők fészke is volt.* 2)

Látjuk tehát ez adatokból, hogy Fejérmegyének Tolnamegyével határos terü
letén nagy besenyő telepek voltak. S minthogy ezek Ősi jószága is említtetik, kétség
telen, hogy e telepek nem a ΧΙΙΙ-ik és XIV-ik, hanem már korábbi századokban 
telepedhettek le itt. A besenyők, kik tudvalevőleg a magyarral rokon kun fojt 
képeztek, sokáig pogány valláson maradtak, honnan temetkező helyeik sepulchra 
paganorum, s egyes vidéken Besenyő nevű lakóhelyeik Heidendorf-oknak neveztettek, 
s így éles ellentétbe jutottak a kereszténységre tért magyarsággal. Mint a magyarság 
közé ékelt s Fejérmegyében különösen kiterjeszkedő ethnografiai csoport nyilván 
nagyon alkalmas elemet képezett az egyházmegyei határok megállapításánál. Ebben 
keresendő oka annak is, hogy még a XIV-ik század elején is, a pápai dézsmajegy- 
zékek tanúskodása szerint e vidék csaknem teljesen nélkülözte a plébániákat.

A második határ, melyet Sz. István az általa alapított egyházmegyének kijelölt 
O^ora, donec perveniatur ad aliam aquam, que Lupa nuncupatur. Ha Tolnamegyé
nek éjszaki területét tovább kutatjuk, úgy megtaláljuk a Sió-víz mentén, annak jobb 
partján Ogora helységet. Az okirat szövegezése azonban semmi kétséget sem hagy 
fenn az iránt, hogy ezen Ozora alatt nem a most említett s egykor váráról is neve
zetes Ozora helységet kell értenünk. A szavak: donec perveniatur ad aliam aquam, 
világosan mondják, hogy Ozorának is víznek kellett lennie, úgy mint Lupának.3) 
Ily nevű vizet azonban ma hiába keresünk, de nem tévedünk, hogy ha ilyenül 
veszszük azt a vizet, mely mellett Ozora helysége fekszik. Ez, miként említettük, 
a Sió. E viz e néven, tudniillik a Sió nevén a régibb időkben úgy sem szerepel. 
Régi okiratos neve Foc, Fűk azaz Fok. E néven találjuk azt említve XIII. századi 
okiratainkban: I. Endrének a tihanyi apátság 1055-ik évi alapító oklevelében,4) 
Sz. Lászlónak a tihanyi apátság birtokait és jogait megerősítő 1093-ik évi okiratá
ban,5) II. Bélának a sz.-mártoni apátság jogait megerősítő 1137-ik évi oklevelében,6) 
Il-ik Endrének a tihanyi apátság jószágait megerősítő 1211-ik évi diplomájában7) és 
végre Dénes nádornak a veszprémi püspökség s a pannonhalmi apátság közt levő 
ügyet elintéző 1238-ik évi itélő-levelében.8) Nagyon érdekes, hogy a pécsi alapító 
oklevélből megtudjuk e víznek legrégibb nevét: Odorát, de ez adat másfelől 
azért is felette becses, mivel nagyon hitelesíti magát a hitelében gyanúsított 
okiratot. Ugyanis ha azt a XII. vagy XIII. században egyszerűen compo- 
nálták volna, akkor az az időben már nem divatos Ogora név nem szerepel

Ú Jerney : Keleti utalás I, 2^6.
2) Fejér: Cod. Dipl. VIII. V, 290.
3) Hőke e szerint helytelenül magyarázta azt Ogora helységre. Magyar Sion VII, 428.
4) Fejér: Cod. Dipl I, 389.
5) Wenzel : Arp. új Ohntár VI. 67.
6) Fejér : Cod. Dipl. VII. V, 109.
7) Fejér: Cod. Dipl. VII. V, 200. Wenzel: Arp. új Ohntár I, 124.
8) W enzel: Arp. új Ohntár II, 90. Stachovits Rémig : Registrum tabularii monasterii S. Mar

tini de S. Monte Pannoniae, Győr 1876. p. XXIX.
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hetne az okmányban, mert az oklevél-gyártók bizonyára az azon időben divatozó 
Fok nevet írták volna ki gyártott oklevelükben.

Ám értsük meg az okirat szövegét még jobban. A kitűzött második egyház- 
megyei határ Ogora, mígnem elérkezik ag a másik vígheg, melyet Lupának nevednek. 
Az Ozora vize, vagyis a mai Sió folyó a Kapóssal egyesül s azzal együtt a Sár
vízbe s illetőleg a Dunába jut. Az okirat szerint az Ozora vize mindaddig képezte 
az egyházmegye határát, mígnem a Lupához érkezik. Lupa nevű vizet ma e vidéken 
nem találunk, de nincs is okmányunk, mely régi vízrajzunk számára e víznevet 
fenntartotta volna. A kik azt az Inchofer-Levakovich-féle roncsolt, kritikáiban szöveg 
alapján Clupci-nak olvassák s a Ktilpá-ra magyarázzák,1) szónyi czáfolatra sem érde
mesek. A mit pedig Koller,2) Szalágyi,3) Katona,4) és Brüsztle5) mondanak, nogy az 
a Lápa nevű vízre vonatkozik, azonkép tarthatatlan állítás, mert érthetetlen. Ugyanis 
a Várongi és Lápafői patakok egyesüléséből keletkező Lápa, mely az inámi árokba 
s így Pula vidékén Pula és Atala között Somogy megyében a Kapósba jut, geográ
fiáikig sokkal elesőbb, sem hogy azt az okirat határvonalaival megegyeztethetnők. 
A Sió és a Lápa nem szakadnak egymásba s a kettőnek folyása közt legalább is 
egy 30— 35 kilométernyi térség fekszik. Ez okból nagyon csodáljuk a különben 
óvatos és alapos Kollert, ki, bár a folyóvíz helyes értelmére Pray által figyelmez
tetve volt s ki másrészt maga is elismeri, hogy az okirat szövegébe K  helyett 
könnyen írathatott L, — mégis a Lupa alatt nem a Kupát, hanem a Lápát véli 
rejteni, minek, ismételjük, semmi értelme nincsen. Ellenben ha a Lupa alatt nem a 
Lápát, hanem a Kapd-1 értjük, akkor megszűnik legott minden nehézség. A Lupa 
csakugyan a Kupa névnek az eltorzítása, a mint azt már Pray6) s később Knauz- 
Lányi7) észrevették is. A Kupa vize pedig nem más, mint a mai Koppány, mely 
Somogy megy ében Piád környékén ered, Somogy- és Tolnamegyék területét hasítja, 
s most már csatornázott mederben a Kapósba szakad.

Kétségtelen ezekből, hogy a XI. évszázad elején a Siót a Kapos-torokon túl 
is Odorának nevezték, másrészt pedig, hogy a Kapósnak azon szakaszát, mely a Sió 
és a Koppány vize között folyik, régen Kupának nevezték, azaz a Koppány foly
tatásának tartották olyképen, mintha a Kapos ömlenék a Koppányba és nem meg
fordítva. Ilyen állítások régi vízrajzunkban éppen nem szokatlanok. Elég a sok 
közül a Vág-Dunát említenünk, melyet számos okirat Dudvág-nak nevez, mintha a 
Vág-Duna ömlenék a Dudvágba s nem megfordítva.8)

Ezt tudva, immár teljesen tisztába jöhetünk az alapító oklevél határ-kijelölésével 
éjszakon és nyugaton. A határ ugyanis kiindult a Dunától, t. i. Duna-Földvártól s 
haladt Tolnamegye éjszakkeleti határvonala hosszán Tápénak s azon túl az Ozorai

Ü V. ö. Timonnel : Imago novae Hung. 60. 1. és Katonával: Hist. Crit. Regum I. 154.
2) Prolegomena in Hist. Eppatus Quinqueeccles. 72. Es Hist. Eppat. Qiiinqu. I, 24.
3) De statu Ecclesiae Pannoniae Lib. I. p. 180.
4) Hist. Crit. Regum Hung. I, 155.
5) Recensio II, II.
6) Specimen Hierarchiáé Hung. I, 227.
7) Egyháztörténetem I. 308.
8) L. Magyarorsz- régi. vízrajza I, 77. 206. 211. 283. 424.
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vízhez, vagyis a mai Sió-Kapos-csatornának mindaddig, mígnem vele a Lupa, azaz 
a Kupa — Koppány, valósággal a Koppányul tekintett Kapos nem egyesült.1)

A harmadik terminus Koptis usque ad Almas aquam, nehézséget éppen nem 
okoz. Nehézséget csak Kollernek okozott s azoknak, kik őt a terminusok magya- 
rázásában követték. Quo loco — írja ő — quantove intervallo limes Dioecesis a 
Dívó Rege constitutus sit, incertum est. Nam ab origine usque ad confluentiam 
cum Sió amne limes certe non fu it; alioquin Ozora, et Lupa, quae trans Kapos 
sita sunt, nulla ratione fines Dioecesis dici possent.* 2 3) Ám épp ennek felismerése 
győzhette volna meg Kollert arról, hogy az okmány Lupa vize nem lehet a Lápafő, 
hanem a Kupa vagyis a Koppány, mely e nevét azután is megtartotta, hogy a 
Kapóssal egyesült s így nagyon is mondhatni, hogy Sz. István a Kapóst a mai 
Tolna határáig jelölte ki a pécsi püspökség határául.

Ez a Kapos folyó a Koppány-toroktól kezdve Tolnamegyén át délnyugoti 
irányban haladva, a két Dombóváron alól Tolna- s Baranyamegyék határait képezve 
s merően nyugotnak fordulva, Somogymegyét székében hasítja, mígnem Kapós- 
mérőtől délre a Kopaszhegy völgyeiben forrásaihoz nem ér. E hegy vízválasztóján túl 
a déli lejtőkön a Csatorna folyóvíznek vízregiója következik, melynek egyik mellék
vize a Csebény és Hertelend mellett eredő, Somogy- és Baranyamegyék földjét 
érintő s Okorágnál az egyesült Ókor-Gyöngyösbe, vagyis a mai elnevezés szerint 
a Csatorna vizébe szakadó Almás.

Ezt az Almást árpádkorszaki okleveleink többször említik Alma, Ólma, Almás 
néven s itt csak annyiban szükséges vele tüzetesebben is foglalkoznunk, a mennyi
ben a pécsi egyházmegye területének e vidéken való teljes megismerésére csak úgy 
jöhetünk, ha tisztában vagyunk, hogy hajdan mit s mennyit értettek Almás nevén. Ma 
e néven a folyóvíz Okorágig szerepel, hol a Csatorna vizébe szakad. De hogy 
hajdan még Okorágon s Monosokoron túl is mint Almás szerepelt, világosan 
mutatja II. Endre királynak egyik 123 5-ik évi okirata, mely szerint az Almás a 
Drávába ömlik.5) És valóban az Ókor régibb folyásában Monosokornál több ágra 
szakadt, melyek külön nevek alatt a Dráva erdős síkságán délkeleti irányban tova 
csavarogtak. Egy ilyen ág Almás néven szerepelt.4) De másrészt arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy régi iratainkban az Ókor is említve van. így egy τ257-ik,5) 
egy 1279-ik6) és egy 1287-ik évi okiratban.7) Az 1257-ik évi épp azért nagyon

T) Fessler a pécsi megyének régi határait leírva, azokat Duna-Földvártól a Siónak vezeti, 
onnan a Kapós folyó mentén annak forrásáig s onnan az Almás pataknak annak Viljevoval át- 
ellenben a Dráva folyóba való beszakadásáig. (Die Geschichten der Ungern I, 666.) F határleirásból 
nyilvánvaló, hogy Fessler az 1009-ik évi alapító oklevél Lupa (=  Kupa, Koppány) vizét ugyan
ezen oklevél Kopus vizével azonosítja, s a határt a Kapos forrásáig vezeti, mit magából az 1009. 
évi okiratból nem bizonyíthatni, de mit másrészt, miként látni fogjuk, a XIV. századi pápai 
tizedjegyzékek adataival sem igazolhatni.

2) Hist. Eppat us Quinqu. I, 68.
3) Fejér: Cod. Dipl. III. II, 423. Koller: Hist. Eppat. Ouinqueeccl. II, 86.
4) Hunfalvy: A magyar birod. természeti viszonyainak leírása III. 249. Azonkívül 1. Görög

Atlaszát, Branyamegyét.
5) Fejér: Cod. Dipl. IV. II, 420. W enzel: Arp. új Okmtáir XI, .436.
6) Fejér: Cod. Dipl V. II, 491. Századok VI, 669.
7) Fejér: Cod. Dipl V. Ill, 373. Koller: Hist. Eppat. Quinqu. II, 229.
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fontos, mert a bárány amegy ei Sámod- ra vonatkozik s így kétségtelenné teszi, hogy 
azon időben, úgy mint a legújabb időkben is, az Almás név nem terjedett ki az 
Okorágon alul következő vízre is, mert ez Ókor magnum néven szerepelt.

Valószínű, hogy a XIII. századot előzőleg az Almás név nem terjedett ki az 
Ókornak Okorágon alul folyó részére is s ha ez csakugyan így van, akkor a pécsi 
egyházmegyének Sz. István-korabeli határait biztosan csakis Okorág tájáig határoz
hatjuk meg. De éppen nem lehetetlen, hogy akkor, midőn a pécsi egyházmegye 
alapítva lett, Almás névvel jelölték az Ókor, illetőleg ma a Csatorna alsó folyását 
is, s ez esetben a pécsi egyházmegye e vidéken való határai már összefüggőbben 
volnának kijelölhetők. így azonban a bizonytalanság mindenesetre még fennmarad.

Végre a negyedik határ a Kivárok. Kérdés, hogy mi ez a Kwarok s hol 
keresendő ?

Maga a szó, melyet a Levakovich-féle roncsolt Reo Árok alapján Timon, 
Bonbardus és mások Révárok-nak mondanak, semmi nehézséget sem okoz. Jelentése 
annyi, mint Kőárok, fekvésére nézve pedig az okirat csak annyit mond, hogy a 
Dunánál kezdődik s a Szávánál végződik, miből tehát az is kétségtelen, hogy e 
negyedik határ nem nyomozható a Dráva és Száva között lévő területen, vagyis a 
pécsi püspökségnek nyugati, hanem annak csakis keleti, t. i. a Duna és a Száva 
közti határterületén.

Ezt a felvétet teljesen igazolja is egy későbbi okirat. Értjük Sz. László király
nak egy 84 évvel későbben, vagyis 1093-ban keltezett okiratát, melylyel ő a pécsi 
egyházmegye határait újból leírja és megállapítja.1) E megállapítást azon viszály 
tette szükségessé, mely az egyházmegyei határok miatt a pécsi püspök és a kalocsai 
érsek közt kitört, tehát a Kőárok nyilvánvalóan csakis egy oly vidéken kereshető, 
melyen a kalocsai és a pécsi egyházmegyék egymással érintkeztek. Ez a vidék pedig 
nem volt más, eltekintve a Dunától, mely kétségtelenül biztosan szabályozta a két 
egyházmegyének birtokhatárait, mint a Szerémség, mely tényleg a Duna és 
a Száva közt fekszik s így a Sz. Isván-féle okirat értelmének is teljesen meg
felelő.

A kalocsai érsekségnek határai épp úgy terjedtek túl a Dunán, mint a pécsi 
püspökségéi a Dráván. Ennek is, annak is az ország határai képezték záradékát. 
A XIV. századi pápai dézsmajegyzékek jól tájékoztatnak az iránt, hogy mi tartozott 
a dunántúli, azaz a Duna-Száva közötti vidéken Kalocsához. Az egész szeretni 
főesperestséget, ámbár az már a szerémi püspökség határain belül feküdt, a kalocsa- 
egyházmegyei archidiaconus vizitálta, mert Cserevic, Ravenica, Pétervárad, O-Slan- 
kamen, Gregurevci, Neradin, Mandjelos, Besenova monastir, Zimony, Jakovo s még 
nehány biztosan nem magyarázható, avagy éppenséggel nem magyarázható szerémségi 
hely mint a szerémi püspökség határain belül fekvő, de azért mégis a kalocsai 
érseki megye egyik archidiaconusának vizitatiója alatt álló plébániák említvék a 
tizedjegyzékekben.2) Ennek okából semmiképen sem tévedhetünk, ha azt a Kőárok

T) Közölve Rollernél: Hist Eppatus Quinque Ecetes. I, 171. Fejérnél: Cod. Dipt. I, 481. 
2) Lásd Monumenta Vaticana I. I, 175—180. 11.

Magyarország egyházi földleírása. 29
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nevű terminust, mely a pécsi és a kalocsai egyházmegyéket részben elválasztotta 
egymástól, a Szerémségnek eme vidékén keressük, a hol tényleg Osegovich kivéte
lével összes íróink keresték is. Nevezett Osegovich véleménye, mely szerint ezen 
Kőárok Tolna- vagy Fejérmegyében vagy még inkább Pestmegyében és a Jászság
ban keresendő volna, mint hol a Savus, máskép Sadva vagy Zagyva legtöbb hason
latossággal bír a Száva folyó nevével és a melyből könnyebben húzható valamely 
kőárok a Dunába, mint Slavoniában a Dunától a Száváig1) — egyszerűen elvetendő, 
mint oly vélemény, mely minden tekintetben beleütközik positiv történeti isme
reteinkbe s így vallójának történeti és topográfiái tájékozatlanságára mutat 
egyaránt.

Azok, kik e terminus magyarázásában fáradoztak, eltérő véleményeknek adtak 
kifejezést, minek okát nagyrészt a Sz. István- s a Sz. László féle okiratok szöve
gezésében is kell keresnünk. A Sz. István-féle 1009-ik évi okirat ezt a vitás ter
minust egyszerűen Kzuarok-mk nevezi, sicut incipiens a Danobyo super Zauum fluuium 
terminatur. Ellenben a Sz. László-féle 1093-ik évi okiratban említvék a termini 
aqueductus, qui Kavarok dicitur.

Tudósaink közül Koller,* 2) Gyurikovics,3) Fejér,4) Pesty,5) s ezek nyomán 
mások is ezen Kő árkot természetes vízvezetékre és pedig a Kuvezdini patakra értel
mezték, mely a Csalmai vízbe s ezzel együtt a Sídbe, majd meg a Szávába jut. Mások, mint 
Pray6), s ennek nyomán Katona7), Knauz-Lányi8) is mesterséges vízvezetékre, t. i. a Pro
bus császár szerémi vízvezetékére magyarázták. Mi egy másik helyt9) tüzetesebben 
kimutattuk, hogy ezen Kwarok alatt nem érthető sem természetes vízmeder, sem mes
terséges hajózási csatorna, sem Probus császár csatornája vagyis a máig Mitrovicz 
közelében fennlevő Jarcsina-árok, sem végre valamely ivóvíz-vezeték, hanem a fruska- 
gorai római útvonal, mely a Szerémséget derékon át függőlegesen hasítva, a római 
Malátától vagyis a mai Banostortól erős déli irányban húzódott egyenesen Mitro-

x) Unius e Croatis Resp. 82. 1.
2) Opinor — írja ő — eum limitem esse rivum Kuvesdinenseni, qui ab occasu pagi Lesi- 

mir intra Bingula et Mangyalos defluens intra Martintze et Kuzmintze in Savum influit, et per 
lineam imaginariam ab origine cum ripa Danubii inter Szuszek et Banostor conjungitur. (Pro
legomena ad hist. Eppat. Quinqueeccl. 74. 1.) Egy másik munkájában pedig ezeket írja: Rivus qui 
oritur ad Kuvesdin, et a parte Danubii in Savum versus meridiem influit, ipsusque videtur esse 
terminus a S. Stephano Kivárok dictus. (Hist. Eppat. Quinqueeccl. I, 24. Azonkívül 41. 43.) Ugyané 
mű más helyén pedig: Terminus Kwarok (Kőárok) est rivus, qui oritur in radice montis mona
sterii Graeci ritus Kuvesdin, dicti ; vnde meridiem versus defluens Sauo miscetur . . .  Is a Danu
bio seu a parte septemtrionali, quam Danubius alluit, fluit ad meridiem ; hoc itaque sensu 
incipit a Danubio. Neque siue hic riuus, siue alius aquaeductus incipere a ripa Danubii et in 
Sauum duci potest, propterea, quod iis locis, quibus limes noster quaerendus esset, ripa Danubii 
praerupta est, praeceps; media item inter Danubium et Sauum catena montium obstat. Hist. 
El·pat. Ouinque Ecetes. I, 69.

3) De situ et amhitu Slav, et Croatiae P. II. p. 10.
4) Codex Diplomat. I, 482, jegyzet alatt.
5) A i eltűnt régi vármegyék I, 166.
6) Specimen Hierarchiáé Hungaricae I, 228. S ugyanő : Supplement, ad Annales Hunnor. p. 84. 85.
7) Hist. Critica Regum Hung. I, 155.
8) Egy háztörtén elem I, 308. 1. 4. jegyz.
9) A pécsi egyházmegye alapítása és határai 60—77. 11.
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vicznak, az Alma Monson vagyis a Fruskagora-hegységen át összekapcsolva Malátát 
Sirmiummal. Ez utat Mommsen1) s utána Römer is* 2) mint bizonyos utat, viam 
certam» tüntetik fel pannoniai térképeiken s a szó valódi értelmében a Dunánál 
kezdődik, mert ott szakadt ki a nagy dunamenti via strata oldalából, s végződött 
a Szávánál, mert ott Mitrovicznál szakadt be a mohács-zimonyi nagy útba. Túl a 
Száván nem volt folytatása, legalább ennek semmi nyoma, jele. A Sirmiumból 
Sisciának (=  Eszéknek) a Száva mentén netán húzódott út, ha ilyen csakugyan 
létezett, nem a fruskagorainak, hanem a zimony-mitroviczinek volna folytatásául 
tekintendő.

Hogy a Kőárkot ezen fruskagorai rövid útágra kelljen vonatkoztatnunk, az 
ellen mitsem bizonyíthat Sz. István és Sz. László két okiratának terminusa: tudni
illik a Kivárok =  Kőárok és aqueductus — vízvezeték kifejezése. Már egymaga az a 
körülmény, hogy az 1093-ik évi okirat aqu eductu s-nak nevezi azt a határt, melyet 
az 1009-ik évi diploma egyszerűen csak Kiuarok-nzk nevez, eléggé mutatja az 
okiratok szerkesztőinek, illetőleg átíróinak tárgyra vonatkozó bizonytalanságát. Köny- 
nyen tekinthették századok múltán az út maradványait vízvezeték maradványainak, 
annál is inkább, minthogy a Mitrovicztól éjszaki irányban a Fruskagora felé húzó
dott római vízvezeték maradványai ezen útnak irányában húzódtak, λ  XI. században 
használatban volt Kőárok kifejezés nem is olyan, mely valami nagyon meg nem 
felelne, mert ez út, a mitroviezvidéki mélysíkterület kivételével, hol mindenesetre 
töltésből állott, legnagyobb részében fennsíkon s hegységen át haladva, kiárkolásokkal 
volt szerkesztve, mely kiárkolások részint természetesek, részint mesterségesek 
lehettek. A Sz. István-féle okmánynak uit dicitur Kwarok» kifejezése eléggé 
mutatja, hogy a Kőárok kifejezés nem e szó közönséges értelmében veendő, Sz. László 
korában pedig a fogalmak már annyira összezavarodtak, hogy némely ezen út déli 
végszaka mentén húzódott vízvezetői maradványok által félrevezetve, magát az útat 
is aquecductusnak nézték s vették.

És mert ilyen útról van szó, könnyen értjük meg azt is, hogyan történhetett, 
hogy épp e vidéken koczczantak össze a kalocsai és a pécsi egyházfejedelmek birtok
érdekei. Ha csakugyan egy a természet által vont vízmeder képezte volna a határt, 
akkor a kalocsai érsek igényei alig terjedhettek volna az erősen markirozott határon 
át s alig történhetett volna, hogy egy s ugyanazon helyek két megyében is szere
peljenek. Az út annyi század óta mindinkább romladozott, helyütt egészen el is 
tűnhetett már a XI. és XIV. századokban, mi által természetesen maga a határ is 
bizonytalanná vált, minek következménye a határvillongás volt.

r) Raetia Noricum- Pannonia. Mellékelve a Corpus Inscriptionum Latinarum I. kötetéhez. 
Tab. IV.

2) Pannonia térképe, irodalmi kútfők és emlékszem nyomok alapján készítette Römer Floris iSyy  
Mellékelve az Act a Nova Musaei Nationalis I. kötetéhez.
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III. FEJEZET.

A  püspökség X IV . határai.

A fenntebbi értelmezés mellett nem lehet tagadni, hogy a pécsi püspökség 
alapító oklevelének földrajzi terminusai, az Almás vize torkolatának kivételével, 
igen találóak s meglepően szabatosak, úgy hogy segélyökkel világos képet alkot
hatunk magunknak ezen egyházi megye első kiterjedéséről. Kérdés immár, hogy 
ilyenek voltak-e a XIV-ik században is a határok avagy szenvedtek-e módosulást?

E kérdésre a pápai tizedjegyzékek alapján egészen biztosan felelhetünk. 
Ugyanis a pápai tizedjegyzékek adatai szerint Alap, Sár-Sz.-Miklós s O-Dád puszta 
a veszprémi egyházmegyének albai azaz fejérvári főesperestségéhez tartozó plébániák 
voltak; továbbá Simontornya, Igar, Sár-Egres s az ezektől éjszakra következő helyek 
ugyanezen veszprémi egyházmegyének veszpémi archidiaconatusának lelkészségi 
helyei. Ellenben Duna-Földvár, Német-Kér, Rácz-Egres puszta, Pálfa, Némedi, 
Ozora stb., mind a pécsi dioecesis plebánia-helyei. A pécsi egyházmegyének éjszaki 
határa a XIV-ik évszázad elején eszerint összeesik Tolnamegye a Duna és Sárvíz 
között levő határvonalaival Eejérmegye felé, s így a Sz. István-féle dioecesis éjszaki 
határai nagyon jelentéktelenül változtak a XIV-ik századig.

Ám annál jelentősebb a különbség nyugaton, mert míg a Sz. István-féle 
dioecesisnek nyugati határvonala a Kapos vize, addig a XIV. századi dioecesis nyugati 
határai már jóval túlterjedtek a Kapóson. A pápai tized jegyzék szerint a regöli archidia- 
conatus egészen már a pécsi egyházmegyéhez tartozott, úgy hogy a mai Somogyme- 
gyéből Török-Koppány, Szorosad puszta, Szerezd puszta, Marosd puszta, Dada puszta, 
Szil, Kazsok, Űzd puszta, Gyalán, Zimány, Atala, Szabadi, Kercseliget mint mind
megannyi plebániás hely a pécsi egyházmegyéhez tartozott. Sz. István korában az 
az egész traktus Kercseliget kivételével, melynek területe már 1009-ben is a pécsi 
dioecesishez tartozhatott, — egészen a veszprémi egyházmegyéhez volt csatolva.

A délnyugati határnak a Xl-ik és a XIV-ik században meglehetősen azonos
nak kellett lennie. Mint a Xl-ik században, úgy a XIV-ikben is az Almás képezte 
a pécsi és a veszprémi egyházmegyék határvonalát. A pápai tizedjegyzékből tudjuk,, 
hogy a XIV-ik században Sz. Egyed puszta, Almamellék és Boldogasszonyfa az 
Almás vízén túl is még a pécsi egyházmegyéhez tartoztak, vájjon ide tartoztak-e a 
Xl-ik században is, meg nem mondhatjuk. Ha betű szerint veszszük az alapító okle
vél szavait, melyek szerint az Almás vize képezte a pécsi egyházmegyének határát, 
akkor mindenesetre az említett három helység s illetőleg puszta területe már nem 
tartozhatott a pécsi dioecesishez.

Ugyanez okból fel kell tennünk továbbá azt is, hogy az Almás s illetőleg 
Feketevíz és a Dráva közé szoruló földterület, mely a XIV-ik században a pécsi 
archidiaconatus kiegészítő részét képezte, miután a pápai tizedjegyzékek szerint 
Czún, Κ.-Sz.-Márton, Vaiszló, Sztára, Csány, Bogdása, Körcsöny puszta és Marócza 
Pécs-egyházmegyéhez tartozó plébánia-helyek voltak, — a Xl-ik században nem a
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pécsi, hanem a veszprémi dioecesishez tartozhatott. Ezt pedig annyival is inkább 
kell feltételeznünk, mivel különben az alapító oklevélnek a Drávát mint terminust 
fel kellett volna említenie, mit azonban nem tesz.

A Dráva italán mint egyházmegyei terminus nem kerül elő az 1009-ik évi 
oklevélben s ez nyilván azt bizonyítja, hogy a pécsi egyházmegye első alakulásá
ban nem is végződött délen a Drávánál, hanem túl terjedett azon. Ez az állítás 
magában véve sem ütközik nehézségbe, mert a drávántúli területnek egy jelen
tékeny része a pécsi egyházmegyének alapításakor már tényleg az ország területéhez 
tartozott. Tudjuk úgy a névtelen jegyzőből,1) mint a nálánál is sokkal biztosabbra 
vehető Konstantinosz Porphyrogenetasz byzanczi császár könyvéből,1 2) hogy a hon
foglalás idején a drávántúli terület már Magyarországhoz tartozott, sőt hogy a Dráva- 
Száva közben magyarok laktak is. Ez a Dráva-Száva közti terület igaz, nem volt 
folyton békés tartozéka Magyarországnak, mert a byzanczi császárok sóvárogva vetették 
ez áldott földdarabra tekintetöket, s azt ideig-óráig hatalmukba is kerítették, a mint 
az úgy a görög írók, nevezetesen Kinnamosz és Nikephorosz Bryenniosz előadásai
ból, mint Rado nádornak 1057-ik évi okleveléből is kitetszik, melyben elmondja, 
hogy ö a maga által alapított száva-sz.-demeteri vagyis mitroviczi apátságot és az 
egész provinciát sok hadi fáradsággal visszaszerezte.3) Ám a Dráva-Száva közti 
területnek ez időközi elvonatásai éppenséggel nem akadályozhatták meg azt, hogy e 
terület elejétől fogva a pécsi egyházmegyének részéül tekintessék. Alig hisszük, hogy 
itt az egyházmegyének határai a XL században igen divergáltak volna az egyházme
gye XIV. századi határaitól. Sz. István idejében csak a nyugati határvonal hiányzott. 
Ezt, mint látni fogjuk, még csak Sz. László jelölte ki s vele a pécsi egyházmegyé
nek oly területi configuratiot adott, milyent a XIV-ik században ismerünk fel. 
Ez utóbbit a már említett pápai tizedjegyzékek segélyével meglehetősen tüntethet
jük fel, a mennyiben tudniillik Katinac, a Biela menti Sziráts, a Pakra menti Po
lyana és Pakrác, a Rogolica menti Rogolje és Város, a Trnovo menti Csernek és 
Ljubina, a Száva menti Macskovacs, az Orlyava vízkörnyékébe eső Vilicsszelo, 
Brestovac, Ugarci, Velika, Straceman, Pozsega, Granye, Gradac, Mihalyevci, Resnik, 
Dedinareka, Kuttievo, Granica, Dobrogoscse, Russevo, Imrovce, Paka, Odvorce, 
továbbá a Karasica és Vucica vízkörnyékébe eső Miklós, Fericsanci, Martin, Stipa- 
novce s a Bosut vízkörnyékébe eső Ó-Topolje és Selce mint oly plebánia-helyek 
szerepelnek, melyek a pogsegai főesperestség alá tartoztak s a pécsi egyházmegyéhez 
számíttattak. A mindezektől éjszakra a Karasica, Vucica, Kravica víztájain, nem
különben felső részén található helyek a Dráváig, az eszéki archidiaconatushoz s 
ugyancsak a pécsi egyházmegyéhez tartoztak. A Vuka alsó folyása mentén, vala
mint a Bosut közép, sőt a Sidina vízkörnyékébe eső egyes helyek, tehát a Duna 
és a Száva közti terület a valkói föesperestséghez s ugyancsak a pécsi egyház

1) De gestis Hungarorum liber, cap. XLIIL
2) In hoc loco (hol most a turkok, azaz magyarok laknak) írja ő, antiqua quaedam monu

menta supersunt, inter quas . . . Sirmium. (De Administrando Imperio cap. XL.) Et habitant Turan 
inter Danubium et Sabam fluvios. (U. o. cap. XLIL).

3) Koller : Hist. Eppatus Quinqii. I, 147. Fejér : Cod. Dipl. I, 394. Kukuljevics : Cod. Regni 
Croat. I, 116.
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megyéhez tartoztak. Végre pedig a Bosut alsó folyásának régiójába, valamint a 
Sidina víztájához tartozó helyek a maróthi főesperestséget képezték s ugyancsak a 
pécsi egyházmegyéhez tartoztak. Szóval a XIV-ik század elején a Dráva-Száva- 
Dunaköz, melyet nyugaton a Cadjavica és az Ilova, keleten pedig az Almás és 
a Mandjelos vizei határoltak, egészen a pécsi egyházmegyének területét képezte. 
Persze volt e területen sok kivételes hely is, Djakovár például a boszniai dioe- 
cesishez tartozónak említtetik, de más kivételes helyek is voltak e területen, úgy 
hogy az egyes helyek ugyanazon pápai tizedjegyzékekben hol az egyik, hol a 
másik főesperestséghez tartozóknak mondatnak, úgy hogy ezeket a főesperestségi 
határokat egészen szabatosan ki nem húzhatjuk.

Ez a tény, hogy a XIV-ik század elején a Dráva-Száva-Dunaköz a kijelölt 
szakaszokban a pécsi egyházmegyéhez tartozott, mindenesetre megkönnyíti a Xl-ik 
századi dioecesis határainak kinyomozását. Azt hisszük, az alapító oklevélben a 
Száva mint déli határ azért nincsen megemlítve, mivel akkor épp e vidéken a 
görögök miatt a területi viszonyok nagyon ingadoztak. De az sem lehetetlen, hogy 
az alapító oklevél azért nem említi ezt a déli területet, mivel ahhoz magyar állam
iam szempontból kétség nem fért, az az országhoz tartozván, a területi continuitás 
elvénél fogva csakis a pécsi egyházmegyéhez tartozóul tekintethetett. Hogy való
ban ilyes elvre vezetendő vissza az alapító-oklevél terminus kijelölése, azt eléggé 
világosan hirdeti ama tény is, hogy az oklevél a dioecesis keleti határát, mely azt 
a kalocsai egyházmegyétől elválasztotta, t. i. a Dunát szintén nem említi, e tekin
tetben semmi kétség sem forogván fenn. Vagyis említi azokat a határokat, a hol 
netáni határvillongásoknak elejét venni kellett, mint a mi a veszprémi egyház
megyével szemben az eset lehetett.

Midőn Sz. László a zágrábi püspökséget megalkotta, a Dráva-Száva-közben 
a pécsinek nyugoti határai is szabatosabban ki lettek jelölve. Tudjuk ezt hitelesen 
II. Endrének 1235-ik évi okleveléből, ■ melyben szószerint a következőket olvassuk:

«Verum quia paci, seu tranquillo ecclesiarum statui inuigilare semper con
gruit regiam maiestatem; idcirco alias eciam metas, et limites, quibus Zagrabyen- 
sis Ecclesia conmetata est Quinqueecclesiensi Ecclesie, a Sanctissimo rege Ladis- 
lao, progenitore nostro, duximus inserendas hoc m odo: Quoniam vitra Draue 
fluuium limes seu terminus Quinqueecclesiensis Ecclesie nondum fuerat stabilitus, 
cum sanctus rex Ladislaus primus transiuerit Draue fluvium, et partes sibi slauicas, 
regno primum occupauit adducto; ubi et sedem fundauit episcopalem, videlicet 
Zagrabiensem, cuius sedis dyocesim a sede Quinqueecclesiensi super Lysniche 
fluentum, quod alio nomine Wolko vocatur, terminauit; ab inde per Zauam des
cendendo. Quidquid autem Zaue concludit fluuius, ad ius dyocesanum, et iustam 
decimam Quinqueecclesiensis ecclesie conmetatur, et ab illo fluente Lisniche, totam 
circuendo Posogam et ad Quinqueecclesiensem dyocesem regirando reuertitur dire
ctio ad metam seu terminum super Drauam ex opposito fluuii Olma dicto, qui 
de parte septemtrionali in eundem Draue fluuium cadens ab occasu solis Quinque
ecclesiensem Ecclesiam a Wesprimiensi Ecclesia metaliter diuidit et seiungit.*)

*) Koller: Hist, Eppatus Quinqii, II, 86. Fejér: Cod. Dipl III. II, 422—423.
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Az okirat e szavaiból kitetszik tehát, hogy i. a pécsi és a zágrábi püspöksé
gek között levő határokat Sz. László állapította meg; hogy 2. addig, míg ez 
Sz. László által történt, a pécsi püspökségnek határai a Dráván túli részen nem 
voltak megállapítva; hogy 3. választó határúi a Lysniche máskép Valkó folyót 
tette; hogy 4. mindaz, a mi a Lysniche vagy Valkó folyónak Szávába való torko
latán alul feküdt, az mind a pécsi egyházmegye tartozandóságához számíttatott az 
Almásnak a Drávába való torkolatáig.

Látjuk, hogy itt az Almás alatt az egykori egyesült Ókor-Gyöngyös, vagyis 
a mai Feketeviznek azon egykori ága értetik, melyről említettük, hogy a legújabb 
időkig Almás néven volt ismeretes. Most csak az a további kérdés, hogy mi vizet 
értsünk a Lysniche máskép Valkó folyó alatt?

A Wolko, Wolkov, Walkow, Wlkou folyó, melyet több ΧΙΙΙ-ik századi 
okirat, névszerint Kálmán királynak egyik 1231,1) IV. Bélának egyik 1263 “) és 
István alországbirónak egyik 1300. évi oklevele* 2 3) említ, kétségtelenül nem más 
mint a Verőczében a Longya forrásai közelében eredő, Verőcze és Szerémmegyék 
területét hasító s Vukovárnál, a régi Valkónál a Dunába jobbfelől szakadó Valkó.4 * 6) 
Csakhogy ez a folyó semmiképen nem lehetett ez, melyről II. Endre király okira
tában szó van, s mely Sz. László király rendeletéből határt képezett a zágrábi és 
pécsi egyházmegyék közt, mert ez a Vuka nem érintkezik a Szávával s amúgy is 
merően keleti folyással bírván, a két püspökség közt határvonalul nem szolgálhatott. 
E miatt bizonyos, hogy a II. Endre okiratában említett Wolko, mely másképen 
Lysniche néven is szerepelt, egy a Vuka vagyis a régi Valkó folyótól külön vízre 
vonatkozik. Melyikre ? Ha Gyurikovicsre hallgatunk, akkor azt a Pakrába szakadó 
pozsegamegyei Bielára kellene magyaráznunk.3) Gyurikovics a maga nézetét nem 
okadatolja s azért nem is lehet reánk nézve irányadó avagy kötelező. Több igye
kezetét tesz Koller, kinek azonban minden igyekezete csupa zavar kifolyása. Ö a 
Lysniche alatt a Pakrát véli érthetni, a Wolko alatt pedig a Viicsincát vagyis a VncinátÉ) 
Tévedése már abból bizonyos, hogy ő ekként az okirat folyóját két külön folyó
vízre magyarázza, t. i. a Lón ja mellékvizére a Pakrára és a Karasicza mellékvizére 
a Vucinára. Amaz π Száva, emez a Dráva vízkörnyékéhez tartozik, holott az okirat 
szerint egy s ugyanazon folyót nevezték Lysnichenek és Wolkonak. Szó sem lehet 
tehát Koller értelmezéséről, és pedig annyival is inkább nem, mivel a pápai tized- 
lajstromok alapján a pécsi egyházmegyének határait a Biela vizén túlra is tolhatni. 
Ugyanis láttuk, hogy Sziráts, Polyana és Katinac oly plebánia-helyek, melyek a 
pozsegai főesperestségben feküdtek s a pécsi egyházmegyéhez tartoztak. De más
részt a Vucicán túl is egész csomó plébánia van mint pécs-egyházmegyei a pápai 
dézsmalajstromokban kijelölve. Azért előttünk mind kétségtelenebbé válik, hogy a 
nyomozott határfolyó, a zágrábi és a pécsi egyházmegyéknek a Dráva-Száva-közben

Ü Fejér: Cod. Dipt. III. II, 237. Endlicher: Monumenta Arpadiana 435.
2) Fejér: Cod. Dipl. IV. Ill, 139.
3) W enzel: Arp. új Okmtár X, 386. 387.
4) Lásd Magyar or si. régi vízrajza II, 417.
5) De situ et ambitu Slavoniae et Croatiae II, 14.
6) Prolegomena in hist. Eppat. 76— 77. 11.



232 ELSŐ RÉSZ.

levő határvonala nem más, mint a mai Pozsegamegyét, valamint a gradiskai kerü
letet is Belovármegyétől elválasztó, a Lonjába szakadó s azzal együtt rövid futás 
után a Szávába jutó Hova folyó.

Először is ennek a folyónak futási iránya — ugyanis délnyugatra fut — olyan, 
hogy alkalmas volt a két egyházmegyét egymástól elválasztani. Aztán más körül
mények is olyanok, hogy ezt az Ilovát megegyeztethessük az idézett okirat szavaival. 
A név maga, igaz, nem egyezik az okmány nevével, de tudjuk, hogy okmányaink
ban, főleg a régi időkben s különösen a Fejérnél kiadottak hemzsegnek a tulajdon
nevek hibás leírásától. A Wolko név nézetünk szerint bizonyosan az Hova névnek hibás 
olvasása vagy leírása. A mi pedig e folyónak másik nevét, a Lysniche nevet illeti, 
azt nagyon is megfejthetni véljük. Ugyanis az Ilovának egyik jobboldali mellékvize 
a Disniki víz, mely a Garesniczaiba s ezzel együtt az Ilovába szakad. XIII-ik századi 
okmányaink Disnicha, Desnicha, Lisnicha, Lizcouch néven többször említik*) s 
nem lehet meglepő, ha egyik-másik okmány a Garesniczai víznek, de sőt az Ilová- 
nak alsó folyását is Disnicgei víznek nevezi, úgy a mint, hogy ismételjük a példát, 
a Vágdunát is Dudvág-nak nevezik egyes okirataink. Az Ilova maga nagyon rövid 
időre egyesül a Lórijával azzal együtt a Szávába szakadva.

Ilykép azt hisszük, értelmet nyer II. Endrének 1235-ik évi okirata, mi, ha 
úgy van, s a min kételkedni alig lehet, egyszersmind azt a meggyőződést szüli, 
hogy a pécsi egyházmegyének a pápai dézsmaszedők jegyzékei alapján a Dráva- 
Száva-közben feltüntethető határa egészen az, melyet a Xl-ik században Sz. László 
tűzött ki akkor, mikor a zágrábi püspökséget megalapította. Vagyis a Xl-ik század
ban a pécsi egyházmegyéhez tartozott az egész gradiskai kerület, egész Pozsega- 
megye, továbbá Verőczemegye a Cadjavicáig vagyis Verőczemegye egészen, csakis 
éjszak-nyugoti kis csúcsa kivételével, végre az egész bródi kerület, Szerémmegyének 
nyugati fele s a mai péterváradi kerületnek a bródi kerülettel határos része.

A mi a keleti határt illeti, annak találjuk a XIV-ik században is a Dunát, a 
Dráva-Duna-Száva közben pedig ugyancsak a Kóarok vidékét. Ugyanis a pápai 
tizedjegyzékekből kitűnik, hogy a pécsi egyházmegyének Dráva-Duna-Száva-közi 
főesperestségei: a po^segai, valkói és maróthi főesperestségek. Nyugatról keletre a 
pozsegai archidiaconatusra a valkói, s erre a maróthi következett. Ellenben a kalo
csai egyházmegyéhez ugyancsak a Duna-Száva-közben a sirmiumi főesperestség, 
melynek területe ugyan már a szerémi püspökségen belül feküdt, de ennek daczára 
is a kalocsa-egyházmegyei archidiaconatus által vizitáltatott. E két szomszéd egy
házmegye tehát közvetetlenül érintkezett egymással és pedig egyrészt a sirmiumi, 
másrészt a maróthi főesperestségek területei által. Mint kalocsa-egyházmegyei hely
ségek szerepelnek: Zimony, Jakovo, O-Szlankamen, Pétervárad, Kamenica, írig, 
Cserevic, Banostor, Vrdnik monastir, Gregurevci, Besenova monastir, Mandjelos, 
Mitrovicz s nehány más nehezebb meghatározású hely. Ellenben a pécsi egyház
megye maróthi főesperestségéhez tartoztak : Morovic vagyis a régi Marót, 
honnan e főesperestség nevét is kapta, továbbá Adasevce, Kuzmin, Bingula, Lezi-

*) Wenzel: Arp. új Okrntár VII, 425. 426. 454 XI, 415. 416. 419. 420. Tkalcic : Moim- 
nienta hist, Eppatus Zágrábién sis I, 108. 109. i n .  Ηαχαι Okmtár VII, $3. 54.
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mir, Szószék, Vizics, Ljuba, Nesztin, Illők, Babska, Berkaszovo, Erdővég, Gibarac 
és még nehány meg nem határozható hely. E szerint a két egyházmegye határai 
a Dunába futó Almás és a Szávába futó Mandjelos patakok vidékén érintkeztek, 
de épp ide esik a fmskagorai római út is, úgy hogy a XIV-ik században is eg válasz
totta el a két egyházmegyét egymástól a Dráva-Dnna-Szdva-közhen.

Mindent összefoglalva a pécsi egyházmegye a XIV-ik században akkora terje
delemmel bírt, mely annak mai kiterjedését jóval, mondhatni még egyszer akkora 
nagyságban fölülmúlta. Éjszakon a mai határok egészen összeesnek a régi dioecesis 
határaival, mert annak éjszaki határhelységei Duna-Földvár, Német-Keér, Tápé, 
Bikács, Pálfa, Simontornya három már Fejérmegyébe eső Ellájával, Ozora, fejér
megyei Új-Dád puszta és nehány veszprémmegyei Elláival.

Nem nagyon tértek el a mai határok a régitől éjszaknyugaton. A mainak e vidé
ken legnyugatibb helyei Nyári puszta, Kánya, Remete puszta, Tót-Keér, Hékút puszta, 
Bedegh, Ujmajor, Értény, Szántó, Várong, Lápafő, Nak, Nosztány puszta, Másztony, 
Dombóvár, vagyis Tolnamegyének éjszaknyugati határai egyeznek a püspökség éjszak
nyugati határaival, míg a XIV-ik században az egyházmegyei határ kissé kiebb terjedt 
az Arak folyóig, sőt azon túl is, a mennyiben Gyalán és Zitnány még oda tartozott.

Délnyugat felé az egyházmegye mai határai nagyjában Baranyamegye politikai 
határait követik s csak kis részben csapnak át Somogymegye határterületére, a 
mennyiben a kaposvári járásban Kis-Keresztur mint Gödre Eókja a pécsi egyház
megyéhez tartozik, alább pedig a szigetvári járásban P.-Németlukafa, P.-Terecséni, 
Boldogasszonyfa, Sz.-László, Kis-Sz.-László puszta, Ritics puszta, P.Sz.-Márton, 
Almamellék, P.-Zocska, P.-Sz.-Egyed, P.-Antalfalu, Szulimán, P.-Ödönvölgy, Tót- 
Keresztúr, Mozsgó, P.-Sz.-Miklós, Zsibóth, P.-Turbék, P.-Domolos és Szigetvár, 
még alább pedig Somogymegye egész csúcsa, nevezetesen a következő helyek és 
puszták: Potony, P.-N.-Homok, Endrőcz, P.-K.-Homok, Tótújfalu, Lakócsa, 
P.-Gabar, P.-Fenék, Drávafok, P.-Becsal, P.-Lanka, P.-Kosztovány, Sz.-Borbás, 
P.-Haraszti, Markócz, Sz.-Márton, P.-Borjáncza, Dráva-Sz.-Márton, Dráva-Keresztúr, 
P.-Topolócz, P.-Csali, Sztára, P.-Zános, P.-Endes, Révfalu, P.-Nagyerdő, P.-Vájás 
szintén a pécsi egyházmegyéhez tartoznak.

A XIV. században az egyházmegye határai eme vidéken ily messzire nem 
terjedtek ki, Somogymegyéből csak Kercseligetet, Szabadit, Boldogasszonyfát, Alma
melléket, P.-Sz.-Egyedet tudjuk olyanokul kijelölni, melyek az Almás vizén túl a 
régi pécsi egyházmegyéhez mint parochiák tartoztak. Innentől fogva az Almás 
képezte a pécsi egyházmegyének határait, úgy hogy ezentúl Somogyból egy hely
ség sem tartozott e megyéhez, csak alább azon ponton túl, hol az Almás vize 
Somogyból Baranyába csap át, Sztára az egyedüli hely, mely még a pécsi egyház
megyéhez tartozott Somogyból. A pécsi egyházmegyének e vidéken való határait 
a XIV-ik században a baranyamegyei Marócza, Körcsöny puszta, Bogdása és a 
somogymegyei Sztára helységek jelölik. Ezeken innen kelet felé ez az egész terü
let, mely az Almás, illetőleg a Fekete víz s a Dráva között fekszik s ma Baranya- 
megyéhez tartozik, a XIV-ik században a pécsi egyházmegyéhez tartozott, hová 
különben ma is tartozik, csakhogy jóval tovább is nyugati irányba, a mennyiben 
Endrőcz, P.-N.-Homok, Potony és Tótújfalu jelölik a legkülsőbb határpontokat.

3 0Magyarország egyházi földleírása.
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Igen nagy változás mutatható ki azonban délen. Itt az egyházmegye határa 
jelentékenyen összezsugorodtak az újabb időkben. Sz. István korában a Kőároktól 
nyugatra minden a pécsi egyházmegyéhez tartozott le a Száváig: Szeréna, Verőcze, 
Pozsega megyék egész területe. Minthogy azonban a Sz. István-féle okmány a 
Dráva-Száva-közben a határt ki nem jelöli, biztosan nem is mondhatjuk, hogy 
meddig terjedt az e vidéken. Valószínűnek tartjuk, hogy a határvonal itt tulajdon
képen csak későbben, a zágrábi püspökség felállítása idejében nyert szabatosabb 
meghatározást. A XIV. században a határok e vidéken még mindig elég ingadozók. 
A pápai tized jegyzékek adatait nem lehet mind egész biztonsággal értelmezni s ez 
adatok sok tekintetben lehetetlenítik az egyházi beosztás határainak pontos kijelö
lését. Egészben azonban azon meggyőződésre jutunk, hogy az Ilova folyó képezte 
ekkor az egyházmegye délnyugati határvonalát, délen pedig a Száva egész hosszá
ban a Mandjelos-patak torkolatáig.

Ma e nagy területből már csak nagyon kevés tartozik a pécsi dioecesishez, 
t. i. a valpói és a miholjaci esperestségek. Vagyis a mai pécsi egyházmegyéhez 
tartozik még a drávántúli vidéken az eszéki alispánság területének egy része, melynek 
legkülsőbb határhelységei Viljevo és Csepin. Az összes többi terület a zágrábi és a 
djákovári egyházmegyéké.

IV. FEJEZET.

A  püspökség egyhá^kö^iga^gatási beosztása.

Lássuk ezek után a pécsi püspökségnek egyházközigazgatási beosztását a 
XIV-ik században. A püspökség a tizedjegyzékek tanúskodása szerint nyolcz főespe- 
restségre, névszerint a székesegyházi-ra, a baranyai-ra, a tolnai-ra, a regölyi-re, a 
pozsegai-ra, a valkói-ra és a maróthi-ra oszlott, s így egyházközigazgatási beosztása 
tetemesen különbözött a maitól, midőn a területi kiterjedésében nagyon kisebbült egy
házmegye mindössze csak két archidiaconatusra: a székesegyházira és a tolnaira oszlik.

De tekintsük a régi főesperestségeket közelebbről.

i. A  szék eseg y h á z i főesp erestség  és  plébániái.

E főesperestség (archidiaconatus kathedralis) Baranyamegyének kisebb nyugati 
felét foglalta magában és pedig a mai szent-lőrinczi járást egészen, a pécsi és siklósi 
járásoknak nyugoti felét, a hegyháti járásnak délnyugoti részét. Éjszakon a Hör- 
nyéki víz képezte kis részben a főesperestség határát, éjszakkeleten kis részben a 
Pölöskei víz, nyugaton az Almás vize egész közép folyásában, délben a Dráva, míg 
keleten a határ úgy vonult el, hogy Kémes, Szerdahely, Viszló, Garé, Németi, 
Kökény, Keszii, Malom, Árpád, N.-Kosár, Pécs, Orfü, Bános, Szakái, Kováczéna, 
Magyar-Hertelend még a főesperestség határain belül feküdtek. A baranyamegyei 
helységeken kívül még nehány somogymegyei helység, nevezetesen Almamellék, 
Boldogasszonyfa, Sz.-Egyed puszta, Sz.-Márton puszta, Sztára és Zsibót is, mind-
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annyi a szigetvári járásban, ezen föesperestséghez tartoztak. S így a XIV. századi 
székesegyházi főesperestség területe a mai székesegyházi főesperestség területénél 
jóval kisebb volt.

A tizedjegyzékben mint az e föesperestséghez tartozó plébániák a következők 
említvék:

1. Abaligete. Abaleguete, Abaligheym, Albaligete, Albaligethe =  Abaligel 
Baranyamegyében. Ma is plébánia a székesegyházi főesperestség gödrei kerületében.

2. Agecluc, Oteluk.
3. Alma =  Almamellék Somogymegyében, nla Mozsgó fiókja a székesegyházi 

főesperestség szigetvári kerületében.
4. Amac.
5—6. Arapad, Árpád, Árpát, Holas Árpád, Árpád Gallicus — Árpád Baranya

megyében, ma Pécs szigetkülvárosi plébániájának fiókja. A tizedjegyzékben több 
árpádi plébánosról van szó, úgymint Andrásról, Miklósról és Jánosról. András és 
Miklós úgy látszik egy s ugyanazon plébánián lelkipásztorkodtak, míg János úgy 
látszik egy külön plébánián volt, mely a tizedjegyzékben Joannes de Árpád Gallico 
és de Holas Árpád néven említtetik. Meglehet, hogy ezen Holas == Hajmás. Ma 
Kis-Hajmás ugyancsak a pécsi szigetkülvárosi plébánia fiókja.

7. Bacha.
8. Bachana, Bagana, Bakana, Bakanha, Batana, Bokonia =  Bakonya Baranya

megyében, ma is plébánia a székesegyházi főesperestség szent-lőrinczi kerületében.
Bagana, Bakana, Bakanha lásd Bachana.

9. Bakza, Baxa, Bokza, Boya — Boksa Baranyamegyében, ma Görcsöny fiókja 
a székesegyházi főesperestség némethi kerületében.

10. Bamud, Samud, Samuk, Sanud =  Sárnod Baranyamegyében, ma Vaiszló 
fiókja az imént említett fő- és alesperestségben.

Baxa lásd Bakza.
11. Baluan, Balvac, Paluanus =  Bános Baranyamegyében, a székesegyházi 

főesperestség gödrei kerületében. A Bános név összevonása a Bálványos névnek. 
A somogymegyei Bálványos is Bálványos és Bányos néven él a nép ajkán.

Batana lásd Bachana.
12. Boachenaya, Boathzenaya, Chetheraya, Koachzenaza, Konachenaia, Kot- 

hino — Kovásgéna Baranyamegyében, ma Abaliget fiókja a gödrei kerületben.
Boathzenaya lásd Boachenaya.

13. Bochca, Bugla — Botyka Baranyamegyében, ma Sz. Dienes fiókja a szé
kesegyházi főesperestség szigetvári kerületében.

14. Boda, Buda — Boda Baranyamegyében, Bakonya fiókja a sz. lőrinczi 
kerületben.

15. Boduganafolua, Bodughaszunfalua, Ecclesia B. M. Virg. =  Boldogasszony fa  
Somogymegyében, ma Sümeg-Sz.-László fiókja a székesegyházi főesperestség sziget
vári kerületében.

Bodughaszunfolua lásd Boduganafolua.
16. Bogda, Bogdasa, Bogdasti, Bogdaza, Bokarsa — Bogdása Baranyamegyében 

a székesegyházi főesperestség szigetvári kerületében.
3 0 *



2 3 6 ELSŐ RÉSZ.

Bogdasa lásd Bogda.
Bogdasti lásd Bogda.
Bogdaza lásd Bogda.

17. Boka.
Bokarsa lásd Bogda.
Bokonia lásd Bachana.
Bokza lásd Bakza.
Boya lásd Bakza.
Buda lásd Boda.

18. Budim, Buudunher =  Badony Baranyamegyében, ma is plébánia a székes- 
egyházi főesperestség némethi kerületében.

Bugla lásd Bochca.
19. Bulchen, Bulchew, Bulchir. A tolnamegyei Bölcskére nem vonatkoz

hatván, ez idő szerint meg nem határozható, mert ily nevű hely ma Baranyában 
nem található.

Bulchew, Bulchir lásd Bulchen.
Buudunher lásd Budun.

20. Canan, Chan =  Csány Baranyamegyében, ma Vaiszló fiókja a némethi 
kerületben.

21. Capcud, Tupurd, Tupud.
Chan lásd Canan.
Chara lásd Gane.

22. Chauster, Kestir, Kysdyur, Lusder — Kisdér Baramegyében, Görcsöny 
fiókja a némethi kerületben.

23. Chekuch, Chekuk, Cherchus, Cherent, Cherkirch, Serkud =  Cserkut 
Baranyamegyében, ma Kővágó-Szőllős fiókja a pécsi kerületben.

Chekuk lásd Chekuch.
24. Cheleki, Chelyki, Teliky =  Kistelek Baranyamegyében, ma Kisasszonyfa 

fiókja a szigetvári kerületben.
Chelyki lásd Cheleki.

25. Chenchin.
Cherchus lásd Chekuch.
Cherent lásd Chekuch.
Cherkirch lásd Chekuch.
Cheteraya lásd Boachenaya.

26. Chim, Chun, Chunch, Zon =  C%un Baranyamegyében, Vaiszló fiókja a 
némethi kerületben.

Chunch, Chun lásd Chim.
27. Civitas — Pécs, a püspökség székhelye. Hogy több plébániája volt, a 

tizedjegyzék tételeiből kétségtelen. így említve van Petrus de civitate cum canonia 
Sancti Joannis; aztán Cosmas sacerdos S. Bartholomey és Jacobus sacerdos eccles. S. 
Barthol.; Georgius de civitate s illetőleg Georgius sacerdos ecclesiae Omnium Sancto
rum, és Dominicus sac. OO. SS. de civitate; Petrus sacerdos Sancti Benedicti s 
illetőleg Petrus de civitate S. Benedicti; Jacobus de SS. Cosma et Damyan. Ma
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Pécs városának négy plébániája van: a székesegyházi Sz. Péter tiszteletére, a belső 
plébánia Gyertyaszentelő boldogasszony tiszteletére, a budakülvárosi külső plébánia 
Sz. Ágoston tiszteletére és a szigetkülvárosi külső plébánia Sz. Ferencz tisztele
tére. — A budakülvárosi plébánia területén a szőlődombokon van egy S4. Bertalan 
tiszteletére felavatott kápolna. Ezekből kitetszik, hogy Pécs városának plébániáin 
ma más védszentek tiszteltetnek mint hajdan.

28. Cremas.
Curchen lásd Gurchen.

29. Dedench — Dencshá^a Baranyamegyében, Szigetvár fiókja a szigetvári 
.kerületben.

30. Docinar.
Ecclesia B. M. Virg. lásd Boduganafolua.

31. Eleusfolua, Elleufolua. Elleusfolua, Heleusfolua, Helysfala — Helesfa 
Baranyamegyében, ma Bükkösd fiókja a némethi kerületben.

Elleufolua, Elleusfolua lásd Eleusfolua.
32. Emisd, Enustd, Enuzd, Ginczd, Giustd, Henhes. Hogy mily név rejlik 

alatta, ez idő szerint meg nem határozható.
Enustd, Enuzd lásd Emisd.

33. Ersel, Erzeek, Érzek, Horkeuk =  Homy ék Baranyamegyében, Saásd fiókja 
székesegyházi főesperestség gödrei kerületében.

Erzeek lásd Ersel.
Érzek lásd Ersel.
Gallicus Árpád lásd Arapad.

34. Gane, Gara, Karami, Chara =  Gare Baranyamegyében, ma is plébánia a 
székesegyházi főesperestség némethi kerületében.

Gara lásd Gane.
35. Genedisse, Gerdesse, Gerdische, Kerdiste, Kerdyse, Kordeste =  Körcsöny 

puszta Baranyamegyében Bogdása fiókja a szigetvári kerületben.
36. Gerda, Gerde, Gered, Guerede, Kérdő =  Gerde Baranyamegyében, Szabad- 

Szent-Király fiókja a szentlőrinczi kerületben..
Gerde lásd Gerda.
Gerdesse lásd Genedisse.
Gerdische lásd Genedisse.
Gered lásd Gerda.
Ginczd lásd Emisd.
Giustd lásd Emisei
Guerchen lásd Gurchen.
Guerede lásd Gerda.

37. Gurchen, Guerchen, Gurchun, Kerhun, Curchen — Görcsön Baranya
megyében, ma is plébánia a székesegyházi főesperestség némethi kerületében.

Gurchun lásd Gurchen.
Gyrke lásd Irugh.
Heleusfolua lásd Eleusfolua.
Helysfala lásd Eleusfolua.
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Henhes lásd Emisd.
Holas Árpád lásd Arapad.

38. Horcholond =  Hertelend Baranyamegyében, hol Kis-, Magyar- és Horvát- 
Hertelend helységeket találjuk. Itt Magyar-Hertelend-rol van szó, mely ma is plébá
nia a székesegyházi főesperestség gödrei kerületében.

Horkeuk lásd Ersel.
Hosd lásd Ózd.

39. Iruch, Vrug, Yrug =  Német-Urög Baranyamegyében, ma plébánia a székes- 
egyházi főesperestség pécsi kerületében. A tizedjegyzék mint monostoros helyet 
említi, megnevezve Márton priort és Móricz frátert. Itt alapította volt Bertalan 
pécsi püspök 1225-ben a pálos rendnek legelső magyarországi kolostorát, melynek 
egyháza Sz. Jakab tiszteletére volt felavatva. A tizedjegyzékben azonban már az 
ecclesia b. Mariae Virginis említtetik.

40. Irugh, Yrugh, Yyruk =  Német-Urög, hol tehát a pálosmonostoron kívül 
plebánia-egyház is létezett.

41. Irugh, Gyrke =  Magyar-Ürög Baranyamegyében, ma is plébánia a pécsi 
kerületben.

42. Kamas, Kemus =  Kémes Baranyamegyében, ma Vaiszló fiókja a némethi 
kerületben.

Karami lásd Gane.
43. Karcha, Tarcha, Tarha, Tharcha =  Tarcsa puszta Baranyamegyében, 

Szent-Lőrincz fiókja a sz.-lőrinczi kerületben. A tizedjegyzékben két plébánosa 
említtetik, János és Simon és pedig az I. II. III. IV. évi számadásokban János, a 
III-ikiban Simon, mi vagy úgy magyarázandó, hogy helyben két javadalmas pap 
volt, vagy hogy Simon egy időn át Jánost helyettesítette.

44. Katamonzente =  Csonka-Minds^ent Baranyamegyében, ma Sz. Lőrincz 
fiókja a sz.-lőrinczi kerületben.

Kemus lásd Kamas.
Kerdiste lásd Genedisse.
Kérdő lásd Gerda.
Kerdyse lásd Genedisse.
Kerhun lásd Gurchen.

45. Kerus, Keurus, Kewrsmonasterium, Keynus, Kurus, Renres =  Kőrös puszta 
Baranyamegyében, ma Kisasszonyfa fiókja a szent-lőrinczi kerületben.

Kestir lásd Chauster.
46. Kesu, Kezeu, Kezew, Kewzew, Kezw — Kesgii Baranyamegyében, ma is 

plébánia a székesegyházi főesperestség némethi kerületében.
Keurus lásd Kerus.
Kewrsmonasterium lásd Kerus.
Kewzew lásd Kesu.
Keynus lásd Kerus.
Kezeu lásd Kesu.
Kezew, Kezw lásd Kesu.
Koachzenaza lásd Boachenaya.
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47. Koke, Kuké =  Kökény Baranyamegyében, ma Keszü fiókja a némethi 
kerületben.

Konachenaia lásd Boachenaya.
Kordeste lásd Genedisse.

48. Korofiev, Kyrewf, Syrofen =  Gyürüfü Baranyamegyében, ma Ibafa fiókja 
a szigetvári kerületben.

49. Kosár, Kusar =  Nagy-Kogár Baranyamegyében, ma Püspök-Bogád fiókja 
a székesegyházi főesperestség pécsi kerületében.

Kothino lásd Boachenaya.
Kuké lásd Koke.
Kurus lásd Kerus.
Kusar lásd Kosár.
Kyrewf lásd Korofiev.
Kysdyur lásd Chauster.
Lusder lásd Chauster.

50. Magur, Meg, Meger, Neger — Megyer malom Baranyamegyében, fiókja a 
Pécs-szigetkülvárosi plébániának. A tizedjegyzékben tévesen van a baranyai főespe- 
restséghez számítva.

51. Malim, Maion, Malun =  Malom Baranyamegyében, ma Keszü fiókja a 
némethi kerületben. Egy helyt Györgyöt, a többi helyeken Gergelyt nevezi a tized- 
jegyzék a malomi egyház papjának, a György név valószínűleg csak téves olvasás 
vagy eredeti tolihiba.

Maion, Malun lásd Malim.
52. Mecche, Mekche, Moche, Moczthe =  Magyar-Mecske Baranyamegyében, 

ma Sumony fiókja a szigetvári kerületben.
Meg, Meger lásd Magur.
Mekche lásd Mecche.
Moche, Moczthe lásd Mecche.

53. Morocha, Morol, Morolcha, Morolka, Morossa =  Maróéba Baranyamegyé
ben, ma Bogdása fiókja a szigetvári kerületben.

Morol, Morolcha, Morolka, Morossa lásd Morocha.
Neger lásd Magur.

54. Nemepti, Nemeti, Nempti =  Némethi Baranyamegyében, ma is plébánia a 
székesegyházi főesperestség némethi kerületében.

55. Nemeti, Nemepti, Nempti, Nimti =  Németi Baranyamegyében, az előbbi 
mellett. Ma mint helység nem létezik.

Nempti lásd Nemepti és Nemeti.
Nimti lásd Nemeti.

56. Nogerualgh, Nogwag, Nogwagh, Nowag, Nozwagh, Vagh =  Nagy-Váty 
Baranyamegyében, ma Sz.-Dienes fiókja a sz.-lőrinczi kerületben.

Nogwag, Nogwagh lásd Nogerualgh.
Nowag lásd Nogerualgh.
Nozwagh lásd Nogerualgh.

57. Omnium Sanctorum ecclesia, villa =  Uj-Minds^eni Baranyamegyében, ma 
Bodony fiókja a némethi kerületben.
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58. Orfev, Orfew — Orfii Baranyamegyében, ma Abaliget fiókja a gödre 
kerületben.

59. Ostrimenstried, Otrimmezend =  Os%ró Baranyamegyében, ma Vaiszló 
fiókja a némethi kerületben.

Oteluk lásd Agecluc.
Otrimmezend lásd Ostrimenstried.

60. Ózd, Hosd =  Ogd Baranyamegyében, ma Kisasszonyfa fiókja a szent- 
lőrinczi kerületben.

61. Ózd — Ogd az előbbi mellett, de ma nem létezik. Hogy e két Ózd egymástól 
külön plébániák voltak, azt egyidőben létezett papjaik, György és Mihály bizonyítják.

Paluanus lásd Baluan.
Palvac lásd Baluan.

62. Pelerd, Pellart =  Pellérd Baranyamegyében, ma is plébánia a székes- 
egyházi fő- és alesperestségben. A tizedjegyzék II. és IV. évi kimutatásában emlí
tett Pál az I. évi kimutatásban említett Pál papnak utódja volt.

Pellart lásd Pelerd.
63. Peturd — Nagy-Peterd Baranyamegyében, ma Sz.-Dienes fiókja a szent- 

lőrinczi kerületben.
64. Poborzevsenso, Popruzeuleuse, Zelews, Zeulos =  Babarc^-Szőlős Baranya

megyében, ma Bodony fiókja a némethi kerületben.
Popruzeuleuse lásd Poborzevsenso.

65. Posnay.
66. Ramdzu.
67. Rapermars.
68. Rechena, Reguena, Reguna =  Regenye Baranya r egyében, ma Görcsöny 

fiókja a némethi kerületben.
Reguena, Reguna lásd Rechena.
Renres lásd Kerus.

69. Resse.
70. Rinex.
71. Rugka.
72. Salos, Syhe. Hogy ezen s az előbbi három helységnév alatt milyen hely

ségek nevei rejlenek, meg nem határozhatjuk.
Samud és Samuk lásd Bamud.

73. Sancti Cosme et Damyani — Sgent-Doniján puszta Baranyamegyében, ma 
Bükösd fiókja a sz.-lőrinczi kerületben.

74. Sancta Crux =  Keresztes Baranyamegyében, ma Pellérd fiókja a némethi 
kerületben.

75. Sancti Dionisii, de Sancto Dyonisio — Sg-Dienes Baranyamegyében, ma 
is plébánia a székesegyházi főesperestség sz.-lőrinczi kerületében.

76. Sancti Egidii — -Egyed puszta Somogymegvében, ma Mozsgó fiókja a 
szigetvári kerületben.

77. Sancte Elisabet — Sgent-Örgsebet Baranyamegyében, ma Sz.-Dienes fiókja 
a sz.-lőrinczi kerületben.
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78. Sancti Emerici =  S^ent-lmre, ma ilynevü hely vagy puszta Baranya- 
megyében nincs.

79. Sancto Gallo =  S^.-Gdl Baranyamegyében, ma Sz.-Iván fiókja a szent- 
lőrinczi kerületben.

80. Sancto Gallo — S^.-Gál Baranyamegyében. Ez az előbbitől annyiban külön
bözik egymástól, a mennyiben Mátyás sz.-gáli pap, Egyed pedig sz.-gáli alesperest volt.

81. Sancti Jacobi Prior, Capella Jacobi Joannes, Laurentius de Sancto Jacobo =  
S%.-Jakab, pusztult hely Pécs városa területén.

82. Sancti Johannis de Nicratis.
83. Saucti Johannis — S^-Iván Baranyamegyében, a székesegyházi főespe- 

restség sz.-lőrinczi kerületében, ma is plébánia.
84. Sancti Laurentii =  S^.-Lónnc^ Baranyamegyében, ma is plébánia a székes- 

egyházi főesperestség sz.-lőrinczi kerületében.
85. Sancte Mariam Virginis ecclesie prior =  Kisasszonyfa Baranyamegyében, ma 

is plébánia a székesegyházi főesperestség sz.-lőrinczi kerületében.
86. Sancti Martini de Monte =  Kis-S^ent-Márton, ma Vaiszló fiókja a némethi 

kerületben.
87. Sancti Martini — S^ent-Márton puszta Somogymegyében, ma Mozsgó 

fiókja a szigetvári kerületben.
88. Sancti Nicolai =  S^.-Miklós, puszta hely a német-ürögi plébánia kerületé

ben a pécsi kerületben.
89. Sancti Regis — Szerit-Király Baranyamegyében, ma is plébánia a székes- 

egyházi főesperestség sz.-lőrinczi kerületében.
90. Sancti Spiritus =  S^ent-Lelek puszta Baranyamegyében, a puszta Gyüriifü- 

höz s ezzel együtt az ibafai plébániához tartozik.
Sanud lásd Bamud.

91. Semon, Somon, Symon, Zemod =  Stimony Baranyamegyében, ma is plé
bánia a székesegyházi főesperestség szi0etvári kerületében.

Serkud lásd Chekuch.
92. Siblac, Sibolch, Sibold, Sibolod, Sybol, Syplak — Zsibót Somogymegyé

ben, ma Szigetvár fiókja a szigetvári kerületben.
Sibold, Sibolod lásd Siblac.

93. Sillow, Syle =  Szilvás Baranyamegyében, ma Garénak fiókja a némethi 
kerületben.

Somon lásd Semon.
94. Stara, Stora =  Sutára Somogymegyében, ma Bogdása fiókja.

Stentina lásd Zenthiuan.
Stora lásd Stara.

95. Sudun.
Sybol lásd Siblac.
Syhe lásd Salos.
Syle lásd Sillow.
Symon lásd Semon.
Syplak lásd Siblac.

3 1M agyarország egyházi földleírása.



ELSŐ KÉSZ.2  [2

Syrofen lásd Korofiev.
Tarcha, Tar ha, Tharcha lásd Karcha.
Teliky lásd Cheleki.

96. Thetheus, Touteus, Tuteus, Tutus =  Töttös Baranyamegyében, ma 
Kővágó-Szőlős fiókja a pécsi kerületben.

Touteus lásd Thetheus.
Tupud lásd Capcud.
Tupurd lásd Capcud.
Tuteus, Tutus lásd Thetheus.
Vagh lásd Nogerualgh.

97. Vizlo, Vyslo, Wilaw, Wisklo, Wislo, Wyslo =  Viseld Baranyamegyében, 
ma Badony fiókja a némethi kerületben.

98. Vgla.
Vrug lásd Iruch.
Vyslo lásd Vizlo.

99. Wahwslow, Wohwslo, Woysklo, Wovzd =  Vais^ló Baranyamegyében, 
ma is plébánia a székesegyházi főesperestség némethi kerületében.

Wilaw lásd Vizlo.
Wisklo, Wislo lásd Vizlo.
Wohwslo lásd Wahwslow.
Woysklo, Woyzd lásd Wahwslow.
Wyslo lásd Vizlo.
Yrug, lásd Iruch.
Yrugh, Yyruk lásd Irugh.

100. Zabal, Zacal — Svakul Baranyamegyében, ma Abaliget fiókja a gödrei 
kerületben.

101. Zabas, Zakas =? Szabás Baranyamegyében, ma Ibafa fiókja a. sz.-lőrinczi 
kerületben.

Zacal lásd Zabal.
Zakas lásd Zabas.

102. Zand. Mily helység rejlik e névben, nem tudjuk.
Zelews lásd Poborzevsenso.
Zemod lásd Semon.

103. Zenthiuan, Zenthwan, Zontiwan, Stentina =  S^ent-Ινάη Baranyamegyé
ben, ma is plébánia a székesegyházi főesperestség sz.-lőrinczi kerületében.

Zenthwan lásd Zenthiuan.
104. Zereda, Zeredahel, Zerehahel, Ziradahel, Zorodahely — S^erdahelv Baranya

megyében, ma M.-Gyüd fiókja a siklósi kerületben.
Zeredahel, Zerehahel lásd Zereda.

105. Zeuleus, Zewleus, . . .  lus =  Kővágó-Szőlős Baranyamegyében, ma is 
plébánia a székesegyházi főesperestség pécsi kerületében.

Zeulos lásd Poborzevsenso.
Zewleus lásd Zeuleus.
Ziradahel lásd Zereda.
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Zon lásd Chim.
Zontiwan lásd Zenthiuan.

106. Zokl, Zöld, Zolk, Zulk =  Zoók Baranyamegyében, ma Bicsérd fiókja a 
sz.-lőrinczi kerületben.

Zöld, Zolk lásd Zokl.
Zoradahel lásd Zereda.
Zulk lásd Zokl.

2. A baranyai főesperestség és plébániái.

A mit Baranyamegyéből a székesegyházi főesperestség igénybe nem vett, az 
kevésnek kivételével mind a baranyai (archidiaconatus de Baram, Baran, Barana, 
Barancha, Baranha) főesperestséghez tartozott. Tudniillik a mai hegyháti járásnak 
éjszaki része és a mai pécsváradi járásnak éj szaki csúcsa nem a baranyai, hanem a 
tolnai főesperestségbe volt osztva, másrészt a hegyháti járásban Sásd és Vázsnok 
szintén nem a baranyai, hanem a regölyi főesperestséghez tartoztak. Különben a 
baranyai főesperestség a szomszéd Tolnamegye területébe is annyiban vágott, a 
mennyiben Martincze puszta is baranya-főesperestségi plébánia volt. Ma e főespe
restség már nem létezik, de hajdani területe egyesítve van a székesegyházival, 
minek következtében a mai székesegyházi főesperestség a pécsi püspökségnek nagyobb 
felét foglalja el, sőt a Dráván át is terjed.

Hogy mily alesperestségekre volt a XIV. században a baranyai archidiacona
tus osztva, nem tudjuk. A tizedjegyzék mindössze is csak a német-bólyi esperestet 
említi, míg ma e terület a némethi, siklósi, dárdai, baranyavári, mohácsi, m.-kéméndi, 
bólyi, pécsváradi, mágócsi alesperesti kerületekre oszlik.

A XIV-ik században a pécsváradi kerület szintén meg volt, de nem képezett 
főesperestséget, hanem a baranyai főesperestségen belül (sacerdotes abbatie Wara- 
dyensis in archidiaconatu de Barana) egyházközigazgatásilag különálló kerületet, 
melyhez Pécsvárad, Lovász-Hetény, Komló, Kátoly, Hird, Pereked, Baborcz plébá
niák tartoztak. Ezek ma a pécsváradi, mágócsi és mohácsi esperestségekbe osztott 
plébániák.*)

A baranyai főesperestségnek a tizedjegyzékekben előkerülő plebánái a követ
kezők :

1. Abalman, Abalnia, Obalma, Obolma =  Bolmány Baranyamegyében, ma 
Sz. István fiókja a székesegyházi főesperestség dárdai kerületében.

Abalnia lásd Abalman.
2. Adria =  Ata Baranyamegyében, ma Egerágh fiókja a székesegyházi főes

perestség bolyai kerületében.
3. Anna =  Sanya pusztult hely Baranyamegyében, Mohács közelében.
4. Arzan, Harsan =  Nagy-Harsány Baranyamegyében, ma Siklós fiókja a 

székesegyházi főesperestség siklósi kerületében.

*) Minthogy a pécsváradi kerület főesperestséget nem képezett, másrészt szorosan vett 
alesperestségi kerületet sem, azért azt térképünkön fel nem tüntettük.
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5. Assati, Hasaagh, Hasagh, Hashagh =  Hdssdgy Baranyamegyében, ma Olasz 
fiókja a székesegyházi föesperestség bolyai kerületében.

6. Baranawar =  Bárány avár Baranyamegyében, honnan a megye s a föesperestség 
is nevét vette; ma is plébánia a székesegyházi föesperestség baranyavári kerületében.

7. Barate, Baratro, Baratur =  Bardtur Baranyamegyében, ma Magyar-Hertelend 
fiókja a székesegyházi föesperestség gödrei kerületében.

Baratro, Baratur lásd Barate.
8. Barlaad, Barlak, Barlhad — Borjúd Baranyamegyében, ma Ném.-Bóly fiókja 

a bólyi kerületben.
Barlak, Barlhad lásd Barlaad.

9. Basse, Byse, Bysse — Bisse Baranyamegyében, ma Garé fiókja a székes- 
egyházi föesperestség némethi kerületében.

Beate Mariae Virg. lásd Zechew.
10. Beel, Bek, Bel, Bhelun =  Magyar-Boly Baranyamegyében, ma Lapáncsa 

fiókja a siklósi kerületben.
11. Behe, Petund, Petrud, Peturd circa Zeuchew, ma pusztult hely.

Bek lásd Beel.
12. Bel, Bol, Bool, Boold, Poal =  Német-Boly Baranyamegyében, ma is plébánia 

a bólyi kerületben. A tizedjegyzék is említi az itten létezett alesperestséget, mert 
Petrus vicearchidiaconus de Bel solvit 1U mar cam.

Bel lásd Beel.
13. Belche, Bellie, Belya =  Béllye Baranyamegyében, ma is plébánia a székes- 

egyházi föesperestség dárdai alesperesti kerületében.
14. Bench, Cheh =  Csehi Baranyamegyében, ma M.-Gyüd fiókja a siklósi 

kerületben.
15. Berchun, Cherchey, Churcymen, Gerchun. Gurchen — Rdcg-Görcsöny 

Baranyamegyében, ma Somberek fiókja a mohácsi kerületben.
16. Beremehy, Beremen, Beromen, Boronen =  Beremend Baranyamegyében, 

ma is plébánia a siklósi kerületben.
Beremen, Beromen lásd Beremehy.
Bhelun lásd Beel.

17. Bodiner, Bodmer, Budem, Budyner =  Nagy-Budmer Baranyamegyében, 
ma Német-Bóly fiókja a bólyi kerületben.

Bodmer lásd Bodiner.
18. Bogad, Bugar, Sogad — Piispök-Bogdd Baranyamegyében, ma is plébánia 

a pécsi kerületben.
19. Bogan, Pagan, Pogan, Pugan =  Pogány Baranyamegyében, ma Némethi 

fiókja a némethi kerületben.
Bol lásd Bel.

20. Bon. Ez idő szerint meg nem határozható.
Bool, Boold lásd Bel.
Boronen lásd Beremehy.

21. Boy, Boya =  Rdc^-Bólya puszta Baranyamegyében, ma Berement fiókja a 
siklósi alesperestségben.
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Boya lásd Boy.
22. Bozek =  Borsók Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegyházi íőes- 

perestség m.-kéméndi kerületében.
Budem, Budyner lásd Bodiner.
Bugar lásd Bogad.

23. Byran — Birian Baranyamegyében, ma Olasz fiókja a bólyi kerületben.
Byse, Bysse lásd Basse.

24. Bzalanca, Jalucan, Zalancha, Zalanta, Zalantha — S^alánia Baranyamegyében, 
ma Némethi fiókja a némethi kerületben.

25. Cápán, Cappan, Kapnan, Koppan, Leopan. Minő név rejlik alatta, 
nem tudjuk.

Cappan lásd Cápán.
26. Cemen, Chemen, Chumun — Csemény puszta Baranyamegyében, Laska

falu fiókja a dárdai kerületben.
Cheh lásd Bench.

27. Chele, Cheley, pusztult hely Mohács közelében. Ma csak a Cselle patak 
és a Cselle malom ismeretes Mohácsnál.

Cheley lásd Chele.
Chemen lásd Cemen.
Cherchey lásd Berchun.
Chumun lásd Cemen.

28. Churchine, Kurcimen, Kurchin, Kurchmen, Sinthinen. A Szigetvárnál 
fekvő Körcsönyére nem gondolhatunk e helynév értelmezésében. Egyelőre megfej - 
tetlen marad.

Churcymen lásd Berchun.
29. Chusa — Csuia Baranyamegyében, ma Veresmart fiókja a dárdai kerület

ben. Egy 1301. évi okiratban is említve van az ecclesia sub honore sancti martini 
confessoris in Chusa fundata.*)

30. Danaba =  Dobolm Baranyamegyében, Somberek fiókja a mohácsi kerü
letben.

31. Deseboya.
32. Deuacha. Ez s az előbbi ez idő szerint még meg nem határozható.
33. Domasa, Massa, Monsti, Mosa — Maisa pusztult hely a mohácsi kerü

letben.
34. Donolch — Danóci. Pusztult hely a mohácsi kerületben, Mohácstól 

éjszaknyugatra. Egykor város — oppidum — volt.
35. Emun. Ismeretlen helység.
36. Eynud, Gheyd, Giud, Gyud — Mdria-Gyűd Baranyamegyében, ma is plé

bánia a székesegyházi főesperestség siklósi kerületében.
37. Fekch, Geech, Gued =  Géta puszta Baranyamegyében, Bán fiókja a 

baranyavári kerületben. Hajdan itt Sz. Ipolyról elnevezett monostor létezett.

*) Anjoui. Ohmtár I, 18.
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38. Feldymar, Fewluar, Foldowar =  Sátoristye máskép Földvár, pusztult hely 
Mohács körül a Margitai szigeten Baranyamegyében. A szegszárdi apátság birto
kát képezte.

Fewluar lásd Feldymar.
Foldowar lásd Feldymar.

39. Gacha, Gata =  Rács falu Baranyamegyében, Laskafalu fiókja a dárdai 
kerületben.

Gata lásd Gacha.
Geech lásd Fekch.

40. Gemel, Semeel, Zemel =  Személy Baranyamegyében, Egerágh fiókja a 
bólyi kerületben.

Gerchun lásd Berchun.
41. Geste, Keste. Ma ismeretlen.

Gheyd lásd Eynud.
Giud lásd Eynud.
Goglos lásd Seglos.
Guchleus lásd Seglos.
Gued lásd Fekch.

42. Gúla, Gyla =  Gyula puszta Baranyamegyében, Olasz fiókja a bólyi 
kerületben.

Gurchen lásd Berchun.
Gyla lásd Gúla.
Gyud lásd Eynud.

43. Hale =  Hali puszta Baranyamegyében, Monostor fiókja a bárányavári 
kerületben.

44. Hamushaz, Hymelsahayl, Hymishaz, Hymuhas, Hymushaz — Himeshá^a 
Baranyamegyében, 111a is plébánia a székesegyházi főesperestség m.-kéméndi kerü
letében.

45. Harasozh, Harasti, Haray — Haraszti Baranyamegyében, ma Siklós fiókja 
a siklósi kerületben.

Harasti, Haray lásd Harasozh.
Harsan lásd Arzan.
Hasaagh, Hasagh lásd Assati.
Hashagh lásd Assati.

46. Henchez. Ma ismeretlen.
47. Hodword, Odoward, Odward, Odymard =  Udvar Baranyamegyében, ma 

Maiss fiókja a mohácsi kerületben.
48. Hugh, Wgh, pusztult hely Baranyamegyében, Német-Bolytól nyugotra a 

bólyi kerületben.
Hymelsahayl lásd Hamushaz.
Hymishaz lásd Hamushaz.
Hymuhas, Hymushaz lásd Hamushaz.

49. Hynew =  Jenő. Ha e hely valóban a baranyamegyei hegyháti járásban 
fekvő Jenő-re magyarázandó, miként Koller hiszi, akkor a tizedjegyzékben tévesen
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soroltatik a baranyavári főesperestség plébániái közé, miután az említett Jenőnek 
ma Gödre fiókjának, vagy a székesegyházi vagy pedig a regölyi főesperestséghez 
kellett tartoznia.

50. Hyzi. Mire vonatkozik, nem tudjuk.
51. Iwan, Johan =  Iván puszta Baranyamegyében, ma Rácz-Petre fiókja a 

bólyi kerületben.
Jalucan lásd Bzalanca.
Johan lásd Iwan.

52. Kacha =  Kassa Baranyamegyében, ma Rácz-Petre fiókja a bólyi kerületben.
Kapnan lásd Cápán.

53. Kemud =  Keménd Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegyházi 
főesperestség kéméndi kerületében.

Keste lásd Geste.
54. Kirugi. Hogy milyen helynév rejlik e roncsolt névben, nem tudjuk.

Koppan lásd Cápán.
Kurchin lásd Churchine.
Kurchmen, Kurcimen lásd Churchine.

55. Kykugh, Kywkuth, Sygud. Nyilván Kőkút-nak ejtendő, de hogy hová 
határozzuk nem tudjuk.

56. Lenchur, Leuchud, Leuchuk, Lonthek, Lumthuk, Munchek =  Lancsuk 
Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegyházi főesperestség mohácsi kerületében.

Leopan lásd Cápán.
Leuchud, Leuchuk lásd Lenchur.

57. Leus, Lews, Lyws — Lőcs, másként Lucs Baranyamegyében, ma is plébá
nia és csodatevő Mária-képe miatt ősi időktől fogva hires bucsujáróhely a székes- 
egyházi főesperestség dárdai kerületében.

Lews lásd Leus.
58. Locha, Loda, Lotha, ma pusztult hely Baranyamegyében Német-Boly 

körül. Hajdan a czikadori apátság és a Báthmonostori család birtoka.
Loda lásd Locha.
Lonthek lásd Lenchur.
Lotha lásd Locha.

59. Lucharch — Lotárd Baranyamegyében, ma Egerágh fiókja a bólyi kerületben.
Lumthuk lásd Lenchuk.

60. Lusko =  Laskó Baranyamegyében, ma Béllye fiókja a dárdai kerületben.
61. Lypo =  Liptód Baranyamegyében, ma Babarcz fiókja a mohácsi kerületben.

Lyws lásd Leus.
62. Mahacz, Mehac, Mohaach, Mohach =  Mohács Baranyamegyében, ma is 

plébánia a székesegyházi főesperestség mohácsi kerületében. E városban 111a két 
plébánia létezik, egyik Sz. Mihály főangyal, másik a Sz. Kereszt tiszteletére felava
tott egyházzal.

Massa lásd Domasa.
63. Mayssa, Mossa, Moysa, Nayssa =  Maiss Baranyamegyében, ma is plébá

nia a székesegyházi főesperestség mohácsi kerületében.
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Mehac lásd Mahacz.
64. Meses, Messes, Mezes, Mezees =  Meszes puszta Baranyamegyében Pécs

nél, ma Pécs budakülvárosi külplebániájának fiókja.
Messes lásd Meses.

65. Mesta. Ismeretlen hely.
Mezees, Mezes lásd Meses.

66. Misaelkerek, Myalbereke, Mvhalkeleke. Valószínűleg Mihálykerek-wok olva
sandó, de hogy hol létezett, meg nem határozhatjuk.

Mohaach, Mohach lásd Mahacz.
67. Monachy, Monahi, Monei, Monohi, Monoy =  Monyóka ? Ma ismeretlen.
68. Monostor =  Monostor Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegyházi 

föesperestség baranyavári kerületében.
Monsti lásd Domasa.

69. Morod =  Maróéi Baranyamegyében, ma Köblény fiókja a mágócsi 
kerületben.

Mosa, Mosia lásd Domasa.
70. Moya.

Moysa lásd Mayssa.
Munchek lásd Lenchur.

71. Munkád, Mukard, Nunkad =  Munkád vagyis Piricsesyna Baranyamegyében.
Myalbereke, Myhalkeleke lásd Misaelkerek.

72. Naraad, Narad =  Nagy-Nyárád Baranyamegyében, ma is plébánia a szé
kesegyházi föesperestség mohácsi kerületében.

73. Narad, Naragh — Kis-Nydrád Baranyamegyében, Babarez fiókja a mohá
csi kerületben.

Nayssa lásd Mayssa.
74. Nechus, Wechus. Ismeretlen.
75. Neic. Ismeretlen.
76. Nogfolw, Noglfoki, Nogloch =  Nagy falu Baranyamegyében, Siklós fiókja 

a siklósi kerületben.
Noglfoki, Nogloch lásd Nogfolw.
Nunkad lásd Munkád.
Obalma, Obolma lásd Abalman.
Odoward, Odward lásd Hodword.
Odymard lásd Hodword.

77. . . . oncor. Hogy e csonka név mire magyarázandó, meg nem mond
hatjuk.

78. Orinand, Ormond, Wrmand. A tizedjegyzék első évi tételében mint 
kápolna említtetik. Ma ismeretlen.

Pagan lásd Bogan.
79. Pelethe, Poche, Polche, Pulche =  Pócsa Baranyamegyében, ma Német- 

Márok fiókja a siklósi kerületben.
80. Peterd, Peturd =  Petárda Baranyamegyében, ma Beremend fiókja a siklósi, 

kerületben.
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81. Peterd de Barassa, Petrurd circa Karasso, Peturd — Magyar-Peterd Baranya- 
megyében, Egerágh fiókja a bólyi kerületben. Közelében folyik a Karassó vize, 
máskép Karasicza.

82. Petis. Ismeretlen.
83. Petre — Rác^-Petre Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegyházi 

föesperestség bólyi kerületében.
Petrud lásd Behe.
Petrurd lásd Peterd de Barassa.
Petund lásd Behe.

84. Peturd nobilium — Nemes-Peterd. E néven ma nem létezik. Valószínűleg 
Magyar-Peterddel egyesült.

Peturd lásd Behe.
Peturd lásd Peterd.
Peturd circa Karasso lásd Peterd de Barassa.
Peturd circa Zeuchew lásd Behe.
Poal lásd Bel.
Poche lásd Pelethe.
Pogan lásd Bogan.
Polche lásd Pelethe.

85. Prisep, Yeph =  I^sép Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegyházi 
föesperestség bárányavári kerületében.

Pugan lásd Bogán.
Pulche lásd Pelethe.

86. Pyliske =  Pölöske Baranyamegyében, M.-Szék fiókja a gödrei kerületben.
87. Raw, Rev =  Rév puszta Baranyamegyében, Herczeg-Szőlős fiókja a dár

dai kerületben.
Rév lásd Raw.

88. Sancta Crux =  Kereset, pusztult hely Baranyamegyében a Margita- 
szigeten.*) A tizedjegyzékben említtetik mint kolostor, mert priorjáról mondja, 
hogy a tizedet fizette.

89. Sancto Georgio, Johannes prepositus de ordine superpeliciatorum de 
Sancto Georgio. Lehet hogy e kolostor Siklóson létezett, de semmi esetre sem 
vonatkoztatható az itt létezett Sz. Háromságról elnevezett benczés apátságra. Lásd 
alább Soglos alatt.

90. Sancti Joannis =  Jánosi puszta Baranyamegyében Jánosi és Kárász között, 
Jánosi fiókja a mágócsi kerületben.

91. Sancti Martini =  S%. Márton. Fekvését ki nem jelölhetjük.
92. Sancti Martini — Martincse puszta Tolnamegyében, Duna-Szekcsőnél.
93. Sancti Martini, Johannes sacerdos iuxta Drávám, Petrus de iuxta Drava — 

Dráva-S^-Márton puszta, Német-Márok fiókja a siklósi kerületben.
94. Sancti Martini =  Herc^eg-S^.-Márton Baranyamegyében, Siklós fiókja a 

siklósi kerületben.

*) F e jé r: Cod. Dip}. IX. V, 444.

Magyarország egyházi földleírása. 32



250 ELSŐ RÉSZ:

95. Sancta Trinitas, Abbas Sanctae Trinitatis =  Trinitas Baranyamegyében, 
ma Vókány fiókja a bólyi kerületben. Itt sz. benedek-rendü apátság létezett, mely
nek maradványai ma is megtalálhatók.1)

96. Scupuk, Zopok, Zopud, Zopuk, Zopul — Stopok Baranyamegyében, Jánosi 
fiókja a mágócsi kerületben.

97. Seglos, Goglos, Guchleus, Sodas, Soglos, Suklods =  Siklós Baranyamegyé
ben, ma is plébánia a székesegyházi főesperestség siklósi kerületében. Lásd alább Soglos.

Semeel lásd Gemel.
98. Sestey =  Sepse Baranyamegyében, ma Herczeg-Szőlős fiókja a dár

dai kerületben.
Sinthinen lásd Churchine.

99. Sobohna. Ismeretlen.
Soclas lásd Seglos.
Sogad lásd Bogad.

100. Soglos, Suclos, Sykleus, prior de ordine superpeliciatorum =  Siklós 
Baranyamegyében. Az itt létezett monostor az augustinusoké volt. Lásd fenntebb 
Seglos és Sancto Georgio alatt.

Soglos lásd Seglos.
101. Sorlos, Sorros, Zorlos, Zorlows =  Magyar-Soros Baranyamegyében, ma 

Bogád fiókja a pécsi kerületben.
102. Stekchen. Ismeretlen.
103. Ster. Ismeretlen.
104. Stogandu. Ismeretlen.

Suclos lásd Soglos.
Suklods lásd Seglos.
Sygud lásd Kykugh.
Sykleus lásd Soglos.

105. Syran. Ismeretlen.
106. Timul, Turul =  Turony Baranyamegyében, ma Garé fiókja a siklósi 

kerületben.
107. Torda, Turida =  Dárda Baranyamegyében, város, ma is plébánia a szé

kesegyházi főesperestség dárdai kerületében. Egy 1308. évi okirat szerint itt 
Sz. Péter tiszteletére emelt egyház létezett.* 2)

Turida lásd Torda.
Turul lásd Timul.

108. Vharad =  Varasd Baranyamegyében, Rácz-Mecske fiókja a ké- 
méndi kerületben.

Vrsmord lásd Verusanerd.
Wgh lásd Hugh.
Wrmand lásd Orinand.

109. Vek, Week, Wek. Ismeretlen.

*) Czinár: Monasleriologia I, 276. Rupp : Magyaronχ. helyrajzi tört. I. II, 412.
2) Anjouk. Okmtäry I, 144.
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n o . Vekengh — Vekeny Baranyamegyében, ma Kárász fiókja a mágócsi kerü
letben.

i n .  Verusanerd, Vrsmord, Weresmorth — Vörösmarth Baranyamegyében 
város, ma is plébánia a székesegyházi főesperestség dárdai kerületében.

112. Villam, Wiglam, Wilha, Willaam, Wykam =  Villány Baranyamegyében, 
ma is plébánia a székesegyházi főesperestség siklósi kerületében.

Wechus lásd Nechus.
Week, Wek lásd Vek.
Weresmorth lásd Verusanerd.
Wiglam lásd Villam.
Willaam lásd Villam.
Wykum lásd Villam.
Yeph lásd Prisep.
Zalancha, Zalanta, Zalantha lásd Bzalanca.

113. Zári =  Sári puszta Baranyamegyében, Siklós fiókja a siklósi kerületben.
114. Zebech =  Sgekény Baranyamegyében, ma is plébánia a kéméndi kerü

letben.
115. Zechew, B. M. Virgo, Zeuchew, Zewchew, Zekfu, Zexw —- Duna-Sgekcső 

Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegyházi főesperestség mohácsi kerületében.
116. Zeek, Zeel, Zek =  S^ék Baranyamegyében, ma is plébánia a székes- 

egyházi főesperestség gödrei kerületében.
Zeel, Zek lásd Zeek.
Zekfu lásd Zechew.
Zemel lásd Gemel.
Zeuchew lásd Zechew.
Zewchew lásd Zechew.
Zexw lásd Zechew.
Zopok lásd Scupuk.
Zopud, Zopuk, Zopul lásd Scupuk.
Zorlos, Zorlows lásd Sorlos.

A pécsváradi kerület plébániái.

Alba Ecclesia lásd Feyrhaz.
1. Babarch, Bobolcha =  Babarcζ Baranyamegyében, ma is plébánia a székes- 

egyházi főesperestség mohácsi kerületében.
Bobolcha lásd Babarch.
Cakl lásd Kach.
Civitas lásd Waradiensis civitas.
Cumulod lásd Komlod.

2. Feyrhaz, Alba Ecclesia — Fehéregyháa pécsváradi monostor egyik kápol
nája. Lásd alább.

3. Hechen, Heten, Hetin =  Lovásg-Hetény Baranyamegyében, ma is plébánia 
a székesegyházi főesperestség pécsváradi kerületében.

32*
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Heten, Hetin lásd Hechen.
4. Hird, Hyrd =  Hird Baranyamegyében, ma is plébánia a pécsváradi ke

rületben.
5. Kach, Kaid, Cakl — Kdtoly Baranyamegyében, ma Püspök-Sz.-Erzsébet 

fiókja a pécsváradi kerületben.
6. Komlod, Konlod, Cunuilod =  Komló Baranyamegyében, ma Jánosi fiókja 

a mágócsi kerületben.
Konlod lásd Komlod.

7. Nadas =  Nádas pusztult hely Szent-Erzsébet közelében, a Sz.-Erzsébettől 
Pécsre vezető út mentén.*)

8. Nimeg, Nimugh.
9. Omnium Sanctorum és

10. Omnium Sanctorum. Hogy ez utóbbi az előbbitől különbözik, mutatja a 
tizedjegyzék, mely mindkettőt egymásután külön plébánossal sorolja elő. Egyik 
tételében pedig összefoglaltan mondja: Item Beke et Andreas Omnium Sanctorum 
de Waradyno solverunt XL. banales. Mindkettő tehát Pécsváradon létezett.

1 1 .  Perekuk —  Peréked Baranyamegyében, ma Berkesd fiókja a pécsváradi 
kerületben.

12. Sancto Johanne =  S^. János.
13. Sancto Petro, Sancti Petri de Waradyno =  Sy. Péter. A pécsváradi apát

ság egyik kápolnája. Lásd alább.
14. Waradiensis civitas =  Pécsvárad Baranyamegyében. Itt állott a Sz. István 

által a boldogs. Szűz Mária és Sz. Benedek tiszteletére 1 ooo-ben alapított sz.-bene- 
dekrendü apátság. Kolostorával össze volt kötve a Sy. Péter-ről czímzett kápolna. 
Egy másik kápolna, mely közönségesen Fehértemplom-nak neveztetett, szintén ezen 
apátsághoz tartozott. Nyilván oda tartozott a két Mindszentről elnevezett egyház is. 
A mongol pusztítás e kolostort feldúlta, de azért újból felvirágzott az, mígnem a 
török dulás azt végleg el nem pusztította. Egykori birtokait Mária Teréz királynő 
1777-ben a Tudományegyetemnek adományozta, czímét pedig világi papok viselik. 
Máig van Pécsváradon plébánia, mely a pécsváradi kerület főhelye.

3 A tolnai főesperestség és plébániái.

Ezen főesperestség (archidiaconatus Tolnensis, de Tolna) magában foglalta a 
dombóvári járásnak kivételével Tolnamegye területét. A dombóvári területből csak 
Döbrököz s ha egyik helymagyarázatunk helyes, Kurd is a tolnai főesperestséghez 
tartozott. Ellenben a simontornyai járás területéből az éj szaki csúcs, t. i. Simon- 
tornya és vidéke már a főesperestségen, de sőt a pécsi püspökségen kívül esett. 
Míg keleten a Duna, addig nyugaton a Kapos vize képezte a tolnai főesperestség 
határát. De hozzátartozott még Baranyamegyének néhány helye is, t. i. a mai hegy
háti járásnak éjszaki része s a mai pécsváradi járásnak éjszaki csúcsa, mert Mágocs, 
Szárász, Rácz-Kozár, Köblény, Szászvár, Kárász, Hidasd, Nádasd, mind oly helyek,

'·') Térképünkből kimaradt. Az ott jelölt Pereked és Himesháza közé írandó.
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melyeknek a XIV. században virágzott plébániái a tolnai főesperestséghez tartoztak. 
Ezek szerint a régi tolnai főesperestség jóval kisebb terjedelmű volt a mainál, 
midőn Tolnamegyének a Kapóson túl levő területe vagyis a dombóvári járás is a 
mai tolnai archidiaconatushoz tartozik.

Ma a tolnai archidiaconatus 7 alesperestségre oszlik, a bonyhádi, dombóvári, 
értényi, simontornyai, földvári, szegszárdi és völgységi kerületekre. Hogy azonban 
melyek voltak a XIV. században az alesperestségek, azt adatok hiányában meg nem 
mondhatjuk. A tized jegyzékben mindössze is csak egy alesperest említtetik, a 
sz.-máriafalvai, de nyilván nem vonható kétségbe, hogy több ilyen alesperesti 
kerület is létezett.

A mi a plébániákat illeti, azok a tizedjegyzékekből elég szaporán ismeretesek, 
bár nem is vagyunk abban a helyzetben, hogy valamennyit meg is határozhatnék. 
Az archidiaconatus plébániáiul a következők említtetnek:

1. Agár =  Agárd Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főesperestség szeg
szárdi kerületében.

2. Ana =  Anya, máskép Janya, pusztult hely Tolnamegyében Agárdnál.
3. Apor, Opar, Opor — Apar Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főes

perestség bonyhádi kerületében. Lásd alább Opor alatt.
4. Azaag — Ogsák puszta Tolnamegyében, Szegszárd fiókja.
5. Ban, Band — Bán, pusztult hely Tolnamegyében Udvari helység határában, 

u simontornyai kerületben.
6. Band. Az előbbitől különböző, de hogy mily helységre vonatkozik, 

nem tudjuk.
Band lásd Ban.

7. Beelch, Byls — Bölcs pusztult hely Tolnamegyében, Kajdács helység 
határában.

8. Berem — Diós-Berény Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főesperestség 
völgységi kerületében.

9. Boronzo, Koronzo, Korumpzo, Korunzo, Kurunzo — Koroncyó pusztult 
hely Tolnamegyében a völgységi kerületben. E plébánia papja László volt.

10. Borunzo, Korompso, Korunzo — Koronc^ó, ugyanazon imént említett 
pusztult hely, hol a plébánián kívül apátság is létezett. Apátul István említtetik. 
Az apátság a superpellicitasuké, azaz az ágostoniaké volt.

11. Bozar, Kazar, Kuzar — RácsyKo^ár Baranyamegyében, ma is plébánia a 
székesegyházi főesperestség mágocsi kerületében.

12. Bulke, Bultheke, Burska =  Bölcske Tolnamegyében, ma is plébánia a 
tolnai főesperestség dunaföldvári kerületében.

Bultheke lásd Bulke.
13. Burchan — Börzsöny Tolnamegyében, ma Bonyhád fiókja a bony

hádi kerületben.
Burska lásd Bulke.
Byls lásd Beelch.

14. Chechen,. Checin =  Csetény puszta Tolnamegyében, ma Pálfa fiókja a 
simontornyai kerületben.
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Checin lásd Chechen.
15. Chicho =  Csicsó Tolnamegyében, ma Hőgyész fiókja a völgységi kerületben.
16. Coulmod, Kemleus =  Kömlőd Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai 

főesperestség dunaföldvári kerületében.
17. C)7kadar, Abbas de Cykadar =  Cgikador Tolnamegyében, pusztult hely 

Bátaszék közelében. Itt cistercita-rendü apátság létezett, melyet 1142-ben II. Géza 
király idején a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére ismeretlen alapítók alapítottak. 
A török időben megszűnt s ma csak czíme adományoztatik.

18. Cykador, Cyke =  Cgikador, az előbbi helyén, hol az apátság mellett 
plébánia is létezett.

Cyke lásd Cykador.
19. Debreiestd, Debrekestd, Drebeguest =  Döbrökög Tolnamegyében, ma is 

plébánia a tolnai főesperestség dombóvári kerületében.
Debrekestd lásd Debreiestd.

20. Deoldan. Ismeretlen.
21. Dos, Dús, Wchz =  Diigs Tolnamegyében, ma Hőgyész fiókja a völgy

ségi kerületben.
Drebeguest lásd Debreiestd.
Dús lásd Dos.

22. Ebes, Keuch =  Ebes puszta Tolnamegyében, Szegszárd közelében.
23. Eche, Gechec — Ethe pusztult hely Tolnamegyében, Szegszárdtól délre.
24. Egres =  Rdcg-Egres puszta Tolnamegyében, ma Pálfa fiókja a simontornyai 

kerületben.
25. Felduar, Felduuar, Felduwar, Feudwar =  Duna-Földvár Tolnamegyében, 

ma is plébánia a tolnai főesperestség dunaföldvári kerületében. Egyébiránt itt apátság 
is létezett, bár a tizedjegyzék nem említi. Egy 1303. évi okiratban említve van a 
conventus et abbas monasterij beati Petri apostoli de feiddwar*)

Felduuar, Felduwar lásd Felduar.
Feudwar lásd Felduar.

26. Filfoluo. Ismeretlen.
27. Foch. Ismeretlen.
28. Garens. Ismeretlen.

Gechec lásd Eche.
29. Gewronas, Gurimas, Gurowas, Kurimas =  Gerenyás puszta Tolnamegyé

ben, ma Szakadát fiókja a völgységi kerületben.
30. Goltan, Kurgun, Kyurgun =  Györköny Tolnamegyében, ma Kajdács fiókja 

a dunaföldvári kerületben.
31. Gubli, Kübli =  Köblény Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegy

házi főesperestség mágocsi kerületében.
32. Gure, Gywre, Ziure == Győré Tolnamegyében, ma Szászvár fiókja a székes- 

egyházi főesperestség mágocsi kerületében.
Gurimas, Gurowas lásd Gewronas.

*) Anjouk. Okmtár I, 70.
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Gywre lásd Gure.
33. Herdeupel =  Erdd-Pel. Ilyen helység ma nincs Tolnában, de van Alsó- 

és Felso-Pél, mindkettő Miszla fiókja a simontornyai kerületben. Nyilván ezek 
egyikére vonatkozik. Lásd alább Pellin alatt.

34. Hidus, Hydus =  Hidasd Baranyamegyében, ma Bonyhád fiókja a bony
hádi kerületben.

35. Hodwari Induardi, Odwari, Vdwari =  Udvari Tolnamegyében, ma Miszla 
fiókja a simontornyai kerületben.

36. Huchen, Hulchen, Wichen — Ocseny Tolnamegyében, ma Szegszárd fiókja 
a szegszárdi kerületben.

Hulchen lásd Huchen.
Hydus lásd Hidus.

37. Hysmen, Isnim, Misla =  ítmény Tolnamegyében, ma Apor fiókja a bony
hádi kerületben.

38. Ihicam, Iwan =  Iván, pusztult hely Tolnamegyében Bonyhád körül.
Induardi lásd Hodwari.
Isnim lásd Hysmen.

39. Iwan, Abbas de Iwan =  Iván pusztult hely Tolnamegyében Bonyhád körül.
40. Iwan capella. E kápolna talán Ivánban létezett.

Iwan lásd Ihicam.
41. Iwanus, Jana, Janus =  Jánosi Baranyamegyében, ma is plébánia a székes- 

egyházi föesperestség mágocsi kerületében.
42. Iwok, Jog. Ma ismeretlen, ha csak tán Fadd neve nem rejlik alatta. Hogy 

az Iwok és Jog nevek ugyanazon hely roncsolt nevei, bizonyítja a közös pap 
neve Fodor.

Jana, Janus lásd Iwanus.
Jog lásd Iwok.

43. Kadach, Kaydech =  Kajddcs Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai 
föesperestség dunaföldvári kerületében.

44. Kalanso, Kasosno, Kosolno — Kala^nó Tolnamegyében, ma Szakadát 
fiókja a völgységi kerületben.

Kasosno lásd Kalanso.
45. Karas, Karaz — Kárásζ Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegyházi 

föesperestség mágocsi kerületében.
46. Karasy, Saras, Zaras, Zaraz — Száradd Tolnamegyében, ma Szakadát fiókja 

a völgységi kerületben.
Karaz lásd Karas.
Kaydech lásd Kadach.

47. Kaza, Zaka — Szálka Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai föesperestség 
bonyhádi kerületében.

Kazar lásd Bozar.
Kemleus lásd Coulmod.

48. Keste, Kestelch, Kezt == Kes^tőc^ Tolnamegyében, pusztult hely Szeg- 
szárdtól délkeletre.



256 ELSŐ RÉSZ.

Kestelch lásd Keste.
Keuch lásd Ebes.

49. Keulewd, Kulest, Kulestd =  Kölesei Tolnamegyében, ma Kajdács fiókja a 
dunaföldvári kerületben.

Kezt lásd Keste.
Korompso lásd Borunzo.
Koronzo, Korumpzo, Korunzo lásd Boronzo.
Korunzo lásd Borunzo.
Kosolna lásd Kalanso.
Kübli lásd Gubli.
Kulestd, Kulest lásd Keulewd.

50. Kurgum. Ismeretlen.
Kurimas lásd Gewronas.
Kurunzo lásd Boronzo.
Kuzar lásd Bozar.

51. Kyry =  Német-Kér Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főesperestség 
dunaföldvári kerületében.

Kyurgun lásd Goltan.
52. Madastd, Nadas, Nadasd — Nádasd Baranyamegyében, ma is plébánia a 

székesegyházi főesperestség pécsváradi kerületében.
53. Magudh, Maguegh, Makuch — Mágocs Baranyamegyében, ma is plébánia 

a székesegyházi főesperestség mágocsi kerületében.
Maguegh, Makuch lásd Magudh.

54. Mana. Ismeretlen.
55. Manek, Manuhd, Manuk =  Nagy-Mányok Tolnamegyében, ma is plébánia 

a tolnai főesperestség bonyhádi kerületében.
Manuhd, Manuk lásd Manek.

56. Maré — Maré Baranyamegyében, pusztult hely Váralja közelében Szászvár 
és Hidasd között.

57. Mari, Móri, Tholdi =  Mórágy Tolnamegyében, ma Czikó fiókja a bony
hádi kerületben.

58. Mesk — Mó\s Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főesperestség 
szegszárdi kerületében.

59. Milla, Misla =  Misgla Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főesperest
ség simontornyai kerületében.

Misla lásd Hysmen.
Misla lásd Milla.
Móri lásd Mari.

60. Mulche — Miicsi Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főesperestség 
völgységi kerületében.

Nadas, Nadasd lásd Madastd.
61. Nana—Felső-Νάηα Tolnamegy ében, maHőgyész fiókja a völgységi kerületben.
62. Nemety — Némedi Tolnamegyében, ma Pinczehely fiókja a simon

tornyai kerületben.
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Odvvari lásd Hodwari.
63. Oldan =  Odány puszta Tolnamegyében, ma Zomba fiókja a völgységi 

kerületben. A tizedjegyzék egy másik helyén (p. 278) Nicolaus sacerdos van említve 
a plébánia nevének elhallgatásával. Az ugyanezen Ódányra vonatkozik.

Opar lásd Apar.
64. Opor, Opus — Apar Tolnamegyében. Itt ágostonrendüek kolostora létezett. 

A tizedjegyzékekben említvék Andreas provincialis superpeliciatorum de Opor, 
illetőleg Andreas prepositus de Opus és Mathias prior de Opor. Apar, mint láttuk, 
ma plébánia a tolnai főesperestség bonyhádi kerületében.

Opor lásd Apar.
Opus lásd Opor.

65. Pakws, Pokus =  Paks Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főesperest
ség dunaföldvári kerületében.

66. Paraszekul, Paraszekulli, Parazekuk, Parazekul =  Parasztszékely, ma Kis
székely Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főesperestség simontornyai kerületében.

Parazekuk, Parazekul lásd Paraszekul.
67. Pellin, Pely =  Pél puszta Tolnamegyében, ma Miszla fiókja a simon

tornyai kerületben. Lásd ehhez Herdeupel.
Pely lásd Pellin.
Pokus lásd Pakws.

68. Pol sutorum — talán Pdlfa Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főes
perestség simontornyai kerületében.

69. Sabor, Zabar =  Scabar Baranyamegyében, ma Himesház fiókja a székes- 
egyházi főesperestség m.-kéméndi kerületében.

70. de Sancto Demetrio =  S%. Dömötör pusztult hely Tolnamegyében, Bony- 
hád körül.

Sancta Mariafolua lásd Zamaria.
Saras lásd Karasy.

71. Sars. Ismeretlen.
72. Sarus, Zaraz =  Szárász Baranyamegyében, ma Lengyel fiókja a völgy

ségi kerületben.
Scenmariafolua lásd Zamaria.

73. Sogur. Ismeretlen.
74. Sus. Ismeretlen.
75. Tabol, Tobold — Tabód puszta Tolnamegyében, Zomba fiókja a völgységi 

kerületben.
76. Thikrach =  Csibrák. Tolnamegyében, ma Kurd fiókja a dombó

vári kerületben.
Tholdi lásd Mari.
Tobold lásd Tabol.

77. Tolnauar, Tolnawara — Tolnavár Tolna megyében, honnan a megye 
nevét is vette. Ma is plébánia a tolnai főesperestség szegszárdi kerületében.

78. Torurug — Kis-Dorog Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főesperest
ség völgységi kerületében.

Magyarország egyházi földleírása. 35
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79. Túrd. Valószínűleg Kurd nevének az elferdítése. Kurd Tolnamegyében 
ma is plébánia a tolnai főesperestség dombóvári kerületében.

80. Tűre. Ismeretlen.
81. Turmas =  Kis-Tormds Tolnamegyében, ma Szakadát fiókja a völgy- 

ségi kerületben.
Villa S. Marie lásd Zamaria.
Vdwari lásd Hodwari.
Wchz lásd Dos.
Wichen lásd Huchen.

82. Wossar =  Vasvar Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegyházi főes
perestség mágocsi kerületében.

83. Wyfolw =  Újfalu. Ma ismeretlen. Vájjon nem-e a mai Ófalu Baranya- 
megyének pécsváradi járásában ? A szomszéd Nádasd és Hidasd plébániái a régi 
tolnai főesperestséghez tartozván, nagyon valószínűvé teszi, hogy a tizedjegyzék 
Wyfolwja ezen baranyamegyei Ófalu-ra értendő.

84. Zaas, Zas =  Szászvár Baranyamegyében, ma is plébánia a székesegyházi 
főesperestség mágocsi kerületében.

Zabar lásd Sabor.
85. Zachadach, Zakadak — Szakadat Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai 

főesperestség völgységi kerületében.
Zaka lásd Kaza.
Zakadak lásd Zachadach.

86. Zamaria, Scenmariafolua, Sancta Mariafolua, villa Sancte Marie, Zemaria- 
folwa =  S^entmáriafalva puszta Tolnamegyében Bonyhádnál. A tizedjegyzékben 
említve van az itt lelkipásztorkodott tolnai alesperest, Paulus vicearchidiaconus 
Tolnensis.

87. Zand. Ismeretlen.
Zaras, Zaraz lásd Karasy.
Zaraz lásd Sarus.

88. Zawd =  Závod Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főesperestség 
völgységi kerületében.

89. Zecul, Zekul =  Székely Tolnamegyében, azaz Nagy-Székely, ma Kis-Székely 
fiókja a simontornyai kerületben. A tizedjegyzék egyik tételében Zecul episcopi-uak 
van mondva =  Püspök-Székely-nek, nyilván mert püspöki birtokot képezett.

Zekul lásd Zecul.
Zemariafolwa lásd Zamaria.

90. Zigur. Ismeretlen.
Ziure lásd Gure.

91. Zobato — Szobaion Tolnamegyében, ma Györkhöz tartozó puszta.

3. A regölyi főesperestség és plébániái.

Tolnamegyének a Kapos balparti vidéke, vagyis a mai dombóvári járás, 
Dőbrököz és talán Kurd kivételével, egészen a regölyi (archidiaconatus de Regun)
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főesperestséghez tartozott. De benyúlt az jelentéktelen részben Baranyamegye terü
letébe is, mert Sásd és Vázsnak régi plébániái szintén a regölyi archidiaconatus 
tartozékát képezték. Több tartozott ide a szomszéd Somogymegyéből, nevezetesen 
az igali járásból, hol Gerézd puszta, Török-Koppány, Szorosad, Szili, Dada puszta, 
Karsok, Zimány, Űzd puszta, Gyalán, Hetény puszta és Szabadi ugyancsak a regölyi 
főesperestség plébániáit képezték. A mai kaposvári járásból Kercseliget azonkép a 
regölyi archidiaconatus plébániái közé sorakozott. Egészben tehát éjszakon a Sió, 
keleten a Kapos, délen a Hörnyéki víz, nyugoton kis részben az Árok s némely más 
apróbb víz képezték ezen főesperestség természetes határait.

Ma e néven ezen főesperestség már nem létezik. Területe a tolnai főespe- 
restségébe olvadt s a dombóvári, értényi és simontornyai alesperesti kerületekre 
oszlik. A XIV-ik századi alesperesti kerületekből egyet sem ismerünk, plébániáit 
pedig a tizedjegyzékek következőleg sorolják elő :

1. Abraam =  Ábrahám pusztult hely Tolnamegyében Uj-Dombovár határában.
2. Ada, Dada == Dada puszta Somogymegyében, ma Igái fiókja a veszprémi 

püspökség igali kerületében.
3. Athala, Othola — Atala Somogymegyében, ma is plébánia a veszprémi 

püspökség somogyi főesperestsége igali kerületében.
4. Baach, Sakch, Zách, Zeks =  Szakis Tolnamegyében, ma is plébánia a 

tolnai főesperestség dombóvári kerületében.
5. Bachey, Bocze, Pacze. Ismeretlen.
6. Bedech, Bedek, Bedhegh, Bedogh — Bedegh Tolnamegyében, ma is plébánia 

a tolnai főesperestség értényi kerületében.
Bedek, Bedhegh, Bedogh lásd Bedech.

7. Berold, Byrold =  O- és Új-Bíród puszták Tolnamegyében Gyula-Jováncza 
és Paári közt, hol a vadászház és az erdő is a Bíród nevet viseli. Különben okira
tilag is előfordul Blasius filius herbordy de Berolth.1) Ma O és Új-Bíród Gyula- 
Jováncza fiókjai a dombóvári kerületben.

Bocze lásd Bachey.
8. Byl, Gyl, Zil, Zyyl =  Sgill Somogymegyében, ma is plébánia a veszprémi 

püspökség somogyi főesperestsége igali kerületében.
Byrold lásd Berold.

9. Bök, Bolh =  Bak hegy- és szőlőnév Szántó és Szakts határában 
Tolnamegyében.

Bolh lásd Bök.
10. Capella Sancti Michaelis, Sapulnazemial =  Sg. Mihály-Kápolna. E kápolna 

talán Tamásiban létezett ?
1 1 .  Caspa, Cuspd, Kuspa, Kusxa =  Kosba más néven Miklósvár puszta Tolna

megyében, ma Tamási fiókja a simontornyai kerületben.
12. Cecresd, Gerech, Guereg — Geregd puszta Somogymegyében, Ácsa fiókja 

a veszprémi püspökség igali kerületében. *)

3 3

*) Anjouk. Okmlúir I, 86.
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13. Cheg, Chek, Chely, Chochi, Teley — Csehi Tolnamegyében, hol Belső- 
és Külső-Csehi-1 találjuk. Ma Felső-Iregh fiókja az értényi kerületben.

Chek lásd Cheg.
Chely lásd Cheg.

14. Chod, Thoh, Toh, Tok =  Tava pusztult hely Tolnamegyében Új-Dom- 
bovár határában.

Chochi lásd Cheg.
Cuspd lásd Caspa.
Dada lásd Ada.

15. Dalmald, Tolmod =  O-Dalmad vagy O-Dalmand puszta Tolnamegyében, 
ma Kocsola fiókja a dombóvári kerületben.

16. Darugh, Drogh, Durug, Durugh =  Dorog puszta Tolnamegyében Ozora 
körül, ma Ozora fiókja a simontornyai kerületben.

17. Denek, Denhagh, Negh, Nők =  Felső-Nyék Tolnamegyében, ma is plé
bánia a tolnai főesperestség simontornyai kerületében.

Denhagh lásd Denek.
18. Dombo, Dumbo =  Dombóvár Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai 

főesperestség dombóvári kerületében.
19. Dorok, Durugh — Doiogh pusztult hely Ozora körül, attól délre.

Drogh lásd Darugh.
Dumbo lásd Dombo.
Durug, Durugh lásd Darugh.
Durugh lásd Dorok.

20. Ewla, Gulay, Kulay, Sayla =  Gytda-Jováncga Tolnamegyében, ma is 
plébánia a tolnai főesperestség dombóvári kerületében.

21. Galan, Gylan, Kalan — Gyalán Somogymegyében, ma Gölle fiókja a 
veszprémi püspökség somogyi főesperestsége igali kerületében.

Gerech lásd Cecresd.
Guereg lásd Cecresd.
Gulay lásd Ewla.
Gyl lásd Byl.
Gylan lásd Galan.

22. Hemer, Honor, Onar, Oruor =  Ornírd pusztult hely Tolnamegyében 
Szakts határában.

23. Hene =  Henye puszta Tolnamegyében Tamási közelében. Mint puszta 
Majsához tartozik.

24. Heren, Heten, Heteri, Hethon =  Hetény puszta Somogymegyében, ma 
Atala fiókja a veszprémi püspökség igali kerületében.

Heten, Heteri, Hethon lásd Heren.
25. Hideg, Hidekuchi, Hidekuld — Hidegkút pusztult hely Tolnamegyében 

Szántó határában.
Hidekuchi, Hidekuld lásd Hideg.
Honor lásd Hemer.
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26. Huhd, Husti, Wstd, Wstuc =  U%d puszta Somogymegvében, ma Gölle 
fiókja a veszprémi püspökség igali kerületében.

Husti lásd Huhd.
Kalati lásd Galan.

27. Kana, Kanaya, Kanha — Kánya Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai 
föesperestség értényi kerületében.

Kanaya, Kanha lásd Kana.
28. Kechev, Kechew, Kezew — Tót-Kes^i Tolnamegyében, ma is plébánia a 

tolnai föesperestség értényi kerületében.
29. Kepsuk, Kosug, Kozek, Közük =  Kacsok Somogymegyében, ma Szil 

fiókja a veszprémi püspökség igali kerületében.
30. Kerchelikethe, Kozefilegete, Surchelikethe =  Kercseliget Somogymegyében, 

ma is plébánia a veszprémi püspökség somogyi föesperestsége igali kerüle
tében.

31. Kechey, Kezew =  Kesgi pusztult hely Tolnamegyében Tót-Keszinél.
Kezew lásd Kechew.
Kezew lásd Kechey.

32. Kőbán =  Török-Kopp dny Somogymegyében, ma is plébánia a veszprémi 
püspökség somogyi föesperestsége karádi kerületében.

Kölni lásd Kubly.
Kosug lásd Kepsuk.
Kozefilegete lásd Kerchelikethe.
Kozek, Közük lásd Kepsuk.

33. Kubly, Kölni, Kulni, Tulni =  Kinyi Tolnamegyében, ma is plébánia a 
tolnai föesperestség értényi kerületében.

Kulay lásd Ewla.
Kulni lásd Hubly.

34. Kurchmen, Kurzhum =  Görcsmén malom Kurd körül Tolnamegyében.
Kurzhum lásd Kurchmen.
Kuspa lásd Caspa.
Kusxa lásd Caspa.

35. Mariakethew — Mária-Kesgi pusztult hely Tót-Keszinél Tolnamegyében.
36. Mehes, Michus, Mihes, Mihis =  Méhes Tolnamegyében pusztult hely 

Értény közelében. A régi iratokban Medgyes-Ireg néven jön elő.
37. Meen, Men, Mench =  Mén pusztult hely Felső-Iregh határában.

Michus lásd Mehes.
Mihes, Mihis lásd Mehes.

38. Monustor, Mortins, Morus, Morustd — Marosd Somogymegyében, hol 
Alsó-, Felső-, Kö^ép-Marosd puszták találhatók, melyek ma Szil fiókjai a veszprémi 
püspökség igali kerületében.

Mortins lásd Monustor.
Morus, Morustd lásd Monustor.

39. Moysa, Zayza =  Majsga Tolnamegyében, ma Regöly fiókja a tolnai föes
perestség simontornvai kerületében.
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40. Much, Muchi, Nucy =  Muth puszta Tolnamegyében, ma F.-Ireg fiókja 
az értényi kerületben.

41. Nak, Noghk =  Nak Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai föesperestség 
dombóvári kerületében. Egy 1304. évi okmányban említve van az itt létezett 
ecclesia in honore beatj stephani prothomartinis fundata.*)

Negh lásd Denek.
42. Nerkes =  Nyerges pusztult hely Tolnamegyében Új-Dombóvár határában.

Noghk lásd Nak.
Nők lásd Negh.
Nucy lásd Much.

43. Omecze, Omerse, Omorse =  Omergse pusztult hely Tolnamegyében 
Bedegh határában.

Omerse, Omorse lásd Omecze.
Oruor lásd Hemer.
Othola lásd Athala.
Ouar lásd Hemer.

44. Ozora =  Ogora város Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai fóespe- 
restség simontornyai kerületében.

Pacze lásd Bachey.
45. Para =  Pari Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai föesperestség értényi 

kerületében.
46. Peremarthuz. Ismeretlen.
47. Popy =  Papi. E néven ma ismeretlen.
48. Rechke — Recske. E néven ma szintén ismeretlen.
49. Reguen, Regun — Regöly Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai föespe

restség simontornyai kerületében.
30. Sagun, Sasug, Sasugh, Sulsugh, Zad =  Sdsd Baranyamegyében, ma is 

plébánia a székesegyházi föesperestség gödrei kerületében.
Sakch lásd Baach.

51. Saneko, Zanto, Zenco =  Sgdntó Tolnamegyében, ma is plébánia a tolna 
föesperestség értényi kerületében.

52. de Sancto Laurentio — Sg.-Lőrincg. Ma ismeretlen.
53. Sancti Martini =  Martmega puszta Tolnamegyében, Tamási fiókja a simon

tornyai kerületben.
54. Sancti Nicolai =  Sg.-Miklós pusztult hely Tolnamegyében Új-Dom

bovár határában.
Sapulnazemial lásd Capella Sancti Michaelis.
Sasug lásd Sagun.
Sayla lásd Ewla.

55. Scilagh, Solagh, Solak, Zolek — Sólyagh pusztult hely Tolnamegyében 
Szakály közelében.

*) Anjouk. Okmtár I, 86.
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Solagh, Solak lásd Scilagh.
Sulsugh lásd Sagun.
Surchelikethe lásd Kerchelikethe.

56. Syman, Ziman =  Ziniány Somogymegyében, ma Taszár fiókja a veszprémi 
püspökség igali kerületében.

57. Tamasi, Tamasy, Thamasi, Thamasy, Tomassy =  Tamási Tolnamegyében, 
ma is plébánia a tolnai főesperestség simontornyai kerületében.

Teley lásd Cheg.
58. Tenguld, Tinkul, Tonguld =  Tengőd Tolnamegyében, ma is plébánia a 

tolnai főesperestség értényi kerületében.
Thamasi, Thamasy lásd Tamasi.
Thoh lásd Chod.

59. Thyka, Tyca =  Tita pusztult hely Felső-Ireg határában Tolnamegyében.
Tinkul lásd Tenguld.
Toh, Tok lásd Chod.
Tolmod lásd Dalmaid.
Tomasy, Tomassy lásd Tamasi.
Tonguld lásd Tenguld.

60. Túl, Tulh, Twul — Tői pusztult hely Tolnamegyében Új-Dombóvár 
határában. A tized jegyzékek Tőinek priorját, prépostját említik, tehát az itt létezett 
prépostságra figyelmeztetnek.

Tulni lásd Kubly.
Twul lásd Túl.
Tyca lásd Thyka.

61. Vasung, Wasmugh, Wasnek, Wasnuk =  Vá^snok Baranyamegyében, ma 
Sásd fiókja a gödrei kerületben.

62. Wapurd, Weper, Weperd, Wepurd =  Leperd puszta Tolnamegyében, hol 
Alsó- és Felső-Leperd pusztákat Szakcs közelében találjuk. Mindkettő Kocsola fiókja 
a dombóvári kerületben.

63. Warang, Warangh =  Várong Tolnamegyében, ma Nak fiókja a dombó
vári kerületben.

Wasmugh lásd Vasung.
Wasnek, Wasnuk lásd Vasung.
Weper, Weperd, Wepurd lásd Wapurd.
Wstd, Wstuc lásd Huhd.

64. Zabadi, Zachadi == Szabadi Somogymegyében, ma Atala fiókja a veszprémi 
püspökség igali kerületében.

65. Zacal. Zakal =  S^akdly Tolnamegyében, ma is plébánia a tolnai főespe
restség dombóvári kerületében.

Zách lásd Baach.
Zachadi lásd Zabadi.
Zad lásd Sagun.
Zakal lásd Zacal.
Zanto lásd Saneko.
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66. Zarnostd, Zorwad =  Szorosad Somogymegyében, ma Török-Koppány fiókja 
a veszprémi püspökség karádi kerületében.

Zayza lásd Moysa.
Zeks lásd Baach.

67. Zekul =  Székely. Ma ily nevű hely ismeretlen a pécsi és veszprémi püs
pökségek területén.

Zenco lásd Saneko.
68. Zeuleularch. Hogy mily név rejlik alatta, meg nem mondhatjuk.

Zil lásd Byl.
69. Ziman — Ziniány pusztult hely. Különbözik a már említett Syman-, 

Zimantól. Nyilván a mai Zimány mellett, attól éjszakra feküdt.
Ziman lásd Syman.

70. Zokol, Zowkul, Zukul =  Nagy-Sgokol Tolnamegyében, ma Tót-Keszi 
fiókja az értényi kerületben.

Zolek lásd Scilagh.
71. Zoltilhend. Mily helyre vonatkozik, nem tudjuk. A 262. lapon említett 

Laurentius sacerdos is ide vonatkozik.
Zorwad lásd Zaruostd.
Zowkul lásd Zokol.
Zukul lásd Zokol.
Zyyl lásd Byl.

4. Az e szék i fő esp erestség  és p lébániái.

Ezen főesperestség (archidiaconatus de Oziach, Oziag, Oziuagh, Ozyagh, 
Ozynag, Ozyuag, Ozyuog) magában foglalta a Dráva-Száva közt levő tartományból 
azon terjedelmes részt, mely a Karasica, Vucica s ezek mellékvizeinek felső szaka
száig terjed. A Vuka folyó egész középfolyásában szintén e főesperestség területét 
öntözte. Délen pedig a Bosut, illetőleg a Bic egyik mellékvize a Breznica képezte kis 
részben e főesperestség határát. Azaz a mai Verőczemegye eszéki alispánsága egészen; 
a djakovári alispánság keleti része s Szerémmegye vukovári alispánságának csekély 
része éjszakon még az eszéki főesperestséghez tartozott. Itt a határ úgy húzódott, 
hogy Vera, Ada, Jarmina plébániái még az eszéki főesperest alá tartoztak, míg 
Antin, Korodj, Tordince már a valkói alatt állottak.

Ma e néven e főesperestség már nem létezik. Területe részben a pécsi, rész
ben a djakovári püspökségek közt van felosztva. A pécsi püspökséghez tartozó rész 
csak a Vukáig terjed s két alesperestségre oszlik, a miholjacira és a valpóira. Hogy 
milyen alesperestségek állottak fenn itt a XIV. században, nem tudjuk, miután a 
tized jegyzékekben ezekről említés nem tétetik.

Az eszéki főesperestség plébániáiul pedig a tizedjegyzékek a következő helysé
geket sorolják elő:

1. Arroad, Choruati =  Porecs Verőczemegyében, ma Radikovci fiókja a mihol- 
jaci kerületben.

2. Asunfolua, Azunfolua, Azurifolua =  Marjanci Verőczemegyében, ma is
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plébánia a székesegyházi főesperestség miholjaci kerületében. Lásd alább Capella 
Beate Marie Virginis alatt.

Azunfolua, Azurifolua lásd Asunfolua.
3. Bach, Buch, Ruch, Ruth =  Bockince Verőczemegyében, ma Podgajci fiókja 

a miholjaci kerületben.
4. Barnaba, Barraba =  Bamba pusztult hely Szerémmegyében Tordincetől 

nyugotra
5. Beate Marie Virginis, Sancte Marie, Bodukasunfolua =  Mariancsani Verő- 

czemegyében, ma Valpó fiókja a valpói kerületben.
6. Benchech, Benchen, Benchench, Rechens =  Benicsance Verőczemegyében, 

ma Sljivosevce fiókja a miholjaci kerületben.
Benchench lásd Benchech.
Bodukasunfolua lásd Beate Mane Virginis.

7. Bohidagrasso, Bona Hydagresso, Bunaheda. Mily hely rejlik alatta nem tudjuk.
Bona Hydagresso lásd Bohidagrasso.

8. Bonakazengurge, Bundugzengurge, Renduc Scengurge, Sancti Georgii 
prior — Sveti Gjuragj — Sg.-György Verőczemegyében, ma Podgajci fiókja a mihol
jaci kerületben. A tizedjegyzék első és ötödik évi tételeiből kitetszik, amabban 
említve a prepositus superpeliciatorumot, emebben a frater Demeter priort, hogy 
e helyen ágostonrendü kolostor létezett. Lásd alább Capellu Sancti Georgii alatt.

Buch lásd Bach.
Bunaheda lásd Bohidagrasso.
Bundugzengurge lásd Bonakazengurge.

9. Capella Beate Marie Virginis. E kápolna valószínűleg Marjanci-ben léte
zett Verőczemegyében. Lásd fenntebb Asunfolua alatt.

10. Capella Sancti Georgii. E kápolna valószínűleg Sveti Gjuragj-ban létezett. 
Lásd fenntebb Bonakazengurge alatt.

11. Cappa, Chapa, Chappa — O-Csepin Verőczemegyében, ma is plébánia a 
székesegyházi főesperestség valpói kerületében.

Chapa, Chappa lásd Cappa.
12. Chasar, Chazar. Ismeretlen.
13. Chehne, Thehene, Thehne, Tenha — Tenje Verőczemegyében, ma az eszék- 

alsó-városi plébánia fiókja a djakovári püspökség eszéki kerületében.
14. Chinar. Ismeretlen.

Chomati lásd Arroad.
15. Coporna, Kaparna, Kaporna, Kapurna, Koporna =  Koprivna Verőcze

megyében, ma Semeljci fiókja a djakovári püspökség djakovári kerületében.
16. Ders =  Dergsanica puszta Verőczemegyében Csepintől délkeletre.*) Ma 

már nem létezik, de a Cörög-féle térképen még fel van tüntetve.
17. Duuar =  Dudinjak puszta Csepinnél ? Nagyon kétséges. A Duuar inkább 

talán =  Udvar. Mindenesetre Verőczemegyében feküdt.

Pesty : A \ A  H in t régi vármegyék I. 282.

M a g y a r o r s z á g  e g y h á z i  f ö ld l e í r á s a . 3 4
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18. Erradwan, Raduan, Radvan =  Radikovce Verőczemegyében, ma is plébá
nia a székesegyházi főesperestség miholjaci kerületében.

19. Essek, Ezeek, Ezeel, Oziuak =  Es~ék Verőczemegyében, a régi Mursa s 
hírneves püspöki székhely már az apostolok idejében. Ma a djakovári püspökség 
eszéki kerületének főhelye, hol három plébánia létezik.

Ezeek, Ezeel lásd Essek.
20. Gelges, Golges, Kelges, Kewlhec, Kuldics =  Gelice puszta Verőcze

megyében, Ó-Csepin fiókja a valpói kerületben.
Golges lásd Gelges.

21. Gerech, Guereche, Kesee, Kesse, Keze =  Kesinci Verőczemegyében, ma 
Semeljci fiókja a dajkovári püspökség djakovári kerületében. Pesty szerint az ivánka- 
szentgyörgyi kerületben létezett.

Guereche lásd Gerech.
22. Harman, Herman, Hirznan --- Herman pusztult hely' Verőczemegyében, 

régen Hernangrad azaz Hermanvár Csepintől délre.*)
23. Harumma, Jaurumna, =  Jamiina Szerémmegyében, ma is plébánia a dja

kovári püspökség felső-szerémi főesperestsége vinkovcei kerületében.
Herman lásd Harman.
Hirznan lásd Harman.

24. Hudwarcy, Wduari =  Udvari, ma ismeretlen.
25. Hurachi — Hamsain Verőczemegyében, ma az eszék-belvárosi plébánia 

fiókja a djakovári püspökség eszéki kerületében.
26. Ivanka Zegurke, Iwankagurge, Iwankazegurge. Valvasor térképén (1553) 

Eszék alatt Ivánka.
Kaparna, Kaporna, Kapurna lásd Coporna.

27. Jwlak, Vlok, Wylak, Wylog, Wylok =  Újlak, a mai Viljevo Verőcze
megyében, ma is plébánia a székesegyházi főesperestség miholjaci kerületében.

Jaurumna lásd Harumna.
28. Karachna, Karatna =  Koritna Verőczemegyében, ma Semeljci fiókja a dja

kovári püspökség djakovári kerületében.
Karatna lásd Karachna.
Kelges lásd Gelges.
Kesee, Kesse lásd Gerech.
Kewlhec lásd Gelges.
Keze lásd Gerech.
Koporna lásd Coporna.
Kuldics lásd Gelges.

29. Kulni, Kuni, Kunni =  Kunisinci Verőczemegyében, ma Marj and fiókja a 
miholjaci kerületben.

Kuni, Kunni lásd Kulni.
30. Magnauilla, Magna Villa, Nogfalu, Noglfelw, Noglfolwi =  Nagyfain, ma

*) A i eltűnt régi vármegyék I, 320.
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Velifkövei Verőczemegyében, ma is plébánia a székesegyházi főesperestség miholjaci 
kerületében. Pesty tévesen írja, hogy a Duna mellett feküdt,*) az a Dráva közelé
ben a Karasica mellett fekszik.

31. Nemepty, Némethi, Nemid, Nempti =  Németi. E néven ma ismeretlen.
Nogfalu lásd Magnauilla.
Noglfelw, Noglfolwi lásd Magnauilla.

32. Omnium Sanctorum. Valószínűleg az egyházi védszentről nevezve. 
Ismeretlen.

Oziuak lásd Essek.
33. Paznan, Posnan, Poznan. Ismeretlen.

Raduan, Radvan lásd Erradwan.
Rechens lásd Benchen.
Renduc Scengurge lásd Bonakazengurge.

34. Rostd, Rustd. Koller szerint Biicje Verőczemegyében, mely ma Drenje 
fiókja a djakovári püspökség djakovári kerületében.

Ruch, Ruth lásd Bach.
Rustd lásd Rostd.

35. de Sancto Cosma, Sanctorum Cosme et Damiani =  S^.-Kogma és Dömjén 
pusztult hely Verőczemegyében, templomának romjai még láthatók Ladimirevci 
mellett.

36. Sancta Crux — S^.-Keresgt. Ma e néven ismeretlen.
Sancti Georgii lásd Bonakazengurge.

37. Sancti Georgii, Sancti Georgii iuxta Drava =  Sveti Gjuragj ~  S^.-György 
Verőczemegyében, hol az ágostoniak kolostorán kívül plébánia is létezett. Ma is 
van itt plébánia. Lásd fenntebb Bonakazengurge alatt.

38. Sancti Joannis Bapdste, Scent Iwan =  Ivanovci Verőczemegyében, ma 
Harkanovci fiókja a valpói kerületben.

39. de Sancto Ladislao =  Sg.-László ma Laslovo Verőczemeg}^ében, ma az 
eszék-belvárosi plébánia fiókja a djakovári püspökség eszéki kerületében.

Sancte Marie lásd Beate M. Virginis.
40 Sancti Martini, Sancti Martini ecclesia, capella =  Martince Verőczemegyé

ben, ma Brodjance fiókja a valpói kerületben. Egyháza ma is Sz. Márton tisztele
tére van felavatva.

41. de Sancto Michaele — Miholjac Verőczemegyében, ma is plébánia a 
székesegyházi főesperestség miholjaci kerületében. Egyháza ma is Sz. Mihály 
arkangyal tiszteletére van felavatva.

42. de Sancto Michaele. Az előbbitől különböző. A tizedjegyzékek hat tétel
ben Lőrincz papot említik plebánusául.

43. de Sancto Michaele. A tizedjegyzékek négy ízben Tamást említik plebá
nusául.

*) Lásd ehhez Pesty : A g eltűnt régi vármegyék I, 295. Némelyek egyébként Hrhinovci-ra 
gondolnak, mely a Hrmanovciból alakult.

34*
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44. de Sancto Nicolao =  Petrievce Verőczemegyében, ma is plébánia a 
székesegyházi főesperestség valpói kerületében.

Scent Iwan lásd Sancti Joannis Baptiste.
45. Sombathel, Sombochel, Zobadhel, Zobodhel, Zombothel — Szombathely, 

pusztult hely Verőczemegyében. De Brye térképe szerint (1596) Pozsegától 
éjszakkeletre feküdt.

Tenka lásd Chehne.
Thehene, Thehne lásd Chehne.

46. Thulmari, Tolman, Tulman =  Tulman pusztult hely, Verőczemegyében, 
a Vuka folyó jobb partján Korogytól délnyugotra.

Tolman lásd Thulmari.
Tulman lásd Thulmari.
Vlok lásd Jwlak.
Wduari lásd Hudwarcy.

47. Vereufen, Werferi, Werosen, Werufin — Vera Szerémmegyében, ma 
Dalj fiókja a djakovári püspökség eszéki kerületében.

Werferi, Werosen, Werufin lásd Verufen.
48. Wolko, Wolpo, Wolpow — Valpó Verőczemegyében, ma is plébánia a 

székesegyházi főesperestség valpói kerületében.
Wolpo, Wolpow lásd Wolko.
Wylak, Wvlog, Wylok lásd Jwlak.

49. Zeglogh, Zeklak, Zoslok, Zugiak =  Zelcin Verőczemegyében, ma Harka- 
novce fiókja a valpói kerületben.

50. Zek — S^ek pusztult hely Verőcze és Szeréin megyék határán Laslovo és 
Korogy között.

Zeklak lásd Zeglogh.
Zobadhel, Zobodhel lásd Sombathel.
Zombothel lásd Sombathel.
Zoslok lásd Zeglogh.
Zugiak lásd Zeglogh.

51. Zúza. Ismeretlen.

6. A  p ozsega i fő esp erestség  é s  p lébániái.

Ezen főesperestség (archidiaconatus de Posaga, Posoka, Pozaga) magában 
foglalta Pozsegamegyét, továbbá Verőczemegyének egy részét, nevezetesen a mai 
djakovári alispánságnak területét, miután Selce, Gorjan, Stipanovce, Martin, Moticina 
Fericanci, Orahovica plébániai a pozsegai főesperestség lelkészségeiül említtetnek. 
Djakovár, mely szintén ezen alispánsági területen fekszik, a tized jegyzékben említve 
van szintén, de mint a boszniai dioecesis helye, mi másként nem magyarázható, 
mint úgy, hogy Djakovár a pécsi püspökség határain belül kivett s a szomszéd 
boszniai dioecesisnek alávetett helyet képezett.

A pozsegai főesperestséghez tartozott továbbá a bródi ezredkerületnek is 
egy csekély része, t. i. a mai garcini járásnak éjszaknyugoti karaja, mely Staro-
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vagyis Ó-Topoljétől Glogovicának húzódott. Átterjedt azon kívül a pozsegai főes- 
perestség a gradiskai ezredkerület területére is, úgy hogy annak egy csekély 
keleti részének kivételével az egész kerület a pozsegai archidiacon hatósága alatt 
állott. Odvorec s annak déli vidéke már Valkóhoz számíttatott. Ljupina, Mackovac, 
Rogoije, Rudina, Város oly plebánia-helyekül említvék a tized jegyzékekben, melyek 
a pozsegai főesperestséghez tartoztak.

Ma a régi pozsegai főesperestség területéből semmi sem tartozik többé a pécsi 
püspökséghez. E terület részint a zágrábi érsekségnek, részint a djakovári püspök
ségnek van alávetve s az egyes plébániák amott részint a gvescai, részint a sincei; 
emitt pedig részint a bródi, részint a djakovári főesperestségek alá osztvák.

A tizedjegyzékekben felsorolt pozsegai főesperesti plébániák a következők:
1. Agrias, Azirias =  S^irdts Pozsegamegyében, ma Pakracz fiókja a zágrábi 

érsekség pakraczi kerületében.
Azirias lásd Agrias.

2. Bakaiba, Pakola =  Palm Pozsegamegyében, ma Rusevo fiókja a zágrábi 
érsekség pozsegai kerületében.

3. Beate Marie Virginis, Ecclesia Sancte Marie. Mire magyarázzuk, nem tudjuk.
4. Brareka. Ismeretlen.
5. Brechin. Ismeretlen.
6. Brestog — Brestovac Pozsegamegyében, ma is plébánia a zágrábi érsekség 

gvescai főesperestsége pozsegai kerületében.
7. Cerkemkoh, Cherkuenhek =  Centik Pozsegamegyében, ma is plébánia a 

zágrábi érsekség gvescai főesperestsége pozsegai kerületében.
Cherkuenhek lásd Cerkemkoh.

8. Crancha =  Grnnje Pozsegamegyében, ma Sesvete fiókja a zágrábi érsekség 
pozsegai kerületében.

9. Crussawa — Rusevo Pozsegamegyében, ma is plébánia a zágrábi érsekség 
gvescai főesperestsége pozsegai kerületében. Ugyané plébánia papja a 268. lapon 
említett sacerdos Christophorus is.

10. Dobragros =  Dobrogosce Pozsegamegyében ma Rusevo fiókja a zágrábi 
érsekség pozsegai kerületében.

11. Domiaryka, Dynnareke — Diedinarieka Pozsegamegyében, ma Rusevo 
fiókja az imént említett érsekség pozsegai kerületében.

Dynnareke lásd Domiaryka.
12. Elzca, Halsa. Ismeretlen.
13. Erdewasd. Ismeretlen.
14. Ferogeleti — Fericanci Verőczemegyében, ma is plébánia a zágrábi érsek

ség vaskai főesperestsége nasici kerületében.
15. Gara — Gorjáni Verőczemegyében, ma is plébánia a djakovári püspökség 

székesegyházi főesperestsége djakovári kerületében.
ié. Glogouia =  Glogovica a bródi ezredkerületben, ma Poderkavje fiókja a 

djakovári püspökség bródi kerületében.
17. Gloynissa, Granicha =  Granica Pozsegamegyében, ma Nasic fiókja a 

zágrábi érsekség nasici kerületében.
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18. Gobrinza. Ismeretlen,
19. Godho, Gucho =  Kutjevo Pozsegamegyében, 111a is plébánia a zágrábi 

érsekség pozsegai kerületében.
20. Gradpotaca — Gradac vagy Gradisese Pozsegamegyében, ma Pleternica 

fiókja a zágrábi érsekség pozsegai kerületében.
Granicha lásd Gloynissa.
Gucho lásd Godho.
Halsa lásd Elzca.

21. Hwrzoa. Ismeretlen.
22. Lupiuka — Ljupina a gradiskai ezredkerületben, ma Uj-Gradiska fiókja a 

zágrábi érsekség gradiskai kerületében.
25. Mochocyna =  Alsó-Molicsina Verőczemegyében, ma Nasic fiókja a zág

rábi érsekség vaskai föesperestsége nasici kerületében.
24. Mugra =  Mackovac a gradiskai ezredkerületben, ma is plébánia a zágrábi 

érsekség sincei föesperestsége gradiskai kerületében.
25. Nelche. Nexe =  Njegic Pozsegamegyében, ma Brestovac fiókja a zágrábi 

érsekség pozsegai kerületében.
26. Neyna. Ismeretlen.
27. Orbua, Vrko =  Ugaréi Pezsegamegyében, ma Pozsega fiókja a zágrábi 

érsekség pozsegai kerületében.
28. Orrihawa =  Orahovica Verőczemegyében, ma is plébánia a zágrábi érsek

ség vaskai föesperestsége nasici kerületében.
29. Owar =  Ovár pusztult hely Pozsegamegyében, Pozsegától éjszaknyugotra. 

De Brye térképen fel van tüntetve.
30. Padya. Ismeretlen.
31. Pagarach, Pagrad =  Pakrac Pozsegamegyében, ma is plébánia a zágrábi 

érsekség gvescai föesperestsége pakraci kerületében.
Pagrad lásd Pagarach.

32. Peguinere. Ismeretlen.
33. Piugna, Prigina. Ismeretlen.
34. Polena, Polina =  Poljana Pozsegamegyében, ma Gaj fiókja a zágrábi 

érsekség pakraci kerületében.
Polina lásd Polena.

35. Posago, Pozaga, Pozago, Pozega =  Pozsega Pozsegamegye székhelye, ma 
is plébánia a zágrábi érsekség gvescai föesperestsége pozsegai kerületében.

Pozaga, Pozago, Pozega lásd Posago.
36. Pozegauar, Pozogawar =  Kaptol Pozsegamegyében, régi magyar neve 

Po^segavár, régen templáriusok székhelye, Szerémnek a török által történt elfoglalása 
után pedig a .szerémi püspöknek is székhelye. A tized jegyzékekben több pozsegai 
kanonok említtetik, mert itt Sz. Péterről czímzett társas káptalan létezett, melynek 
a XIII. XIV. XV. század alatt és a XVI. század első felében kiadott oklevelei két
ségen kívül helyezik hitelességét. A törökdulás következtében a káptalan megszűnt, 
kanonokjai Pécsre menekültek, jószágai későbben a szerémi püspökségnek jutottak 
s ma a pozsegai prépostságnak csakis czíme emlékeztet a régi káptalan létezett-
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ségére.*) Ma is van itt plébánia a zágrábi érsekség gvescai főesperestsége pozsegai 
kerületében.

Prigina lásd Piugna.
37. Resimigh — Resnik Pozsegamegyében, ma Bük fiókja a zágrábi érsekség 

pozsegai kerületében.
38. Rocholka == Rogolje a gradiskai ezredkerületben, ma Caglic fiókja a zág

rábi érsekség pakraci kerületében.
39. Rodyna =  Rudina pusztult hely az előbbitől nyugotra.
40. Sancti Benedicti.
41. Sancte Crucis. Ez s az előbbi ma ismeretlen.
42. Sancti Emerici =  hírnevei vagy lmbrievci máskép Imrovce is Pozsega

megyében, ma Rusevo fiókja a zágrábi érsekség pozsegai kerületében.
4.3. Sancti Georgii — Sg.-György.
44. Sancte Katherine =  Katinac vagy Karínéi Pozsegamegyében, ma Daru

vár fiókja a zágrábi érsekség pakraci kerületében.
Sancte Marie Ecclesie lásd Beate Marie Virginis.

45. Sancti Martini =  Martin Verőczemegyében, ma Nasic fiókja a zágrábi 
érsekség nasici kerületében. Kápolnája ma is Sz. Márton tiszteletére felavatott.

46. Sancti Martini. Az előbbitől különböző.
47. Sancti Michaelis =  Mihalj evei Pozsegamegyében, ma Bük fiókja a zágrábi 

érsekség pozsegai kerületében.
48. Sancti Nicolai =  Miklós Verőczemegyében, ma Uj-Bukovica fiókja a 

zágrábi érsekség nasici kerületében.
49. Sancti Petri — Sg.-Péter pusztult hely Vucsintól éjszaknyugotra. Valvasor 

(1553) és de Brye (1596) térképein még látható.
50. Sancti Stephani =  Stipanovei Verőczemegyében, ma Podgorac fiókja a 

zágrábi érsekség nasici kerületében.
51. Strazelme, Strazembla =  Straeeman Pozsegamegyében, ma is plébánia a 

zágrábi érsekség gvescai főesperestsége pozsegai kerületében.
Strazembla lásd Strazelme.

52. Tupylek =  Topolje-Staro magyarul O-Topolje a bródi ezredkerületben, ma 
Garcin fiókja a djakovári püspökség bródi kerületében,

53. Viliét =  Vilieselo Pozsegamegyében, ma Skenderovac fiókja a zágrábi 
érsekség pozsegai kerületében.

54. Volica — Velika Pozsegamegyében, ma is plébánia a zágrábi érsekség 
gvescai főesperestsége pozsegai kerületében.

Vrko lásd Orbua.
55. Warasna — Varos a gradiskai ezredkerületben, ma Stara Gradiska fiókja 

a zágrábi érsekség gradiskai kerületében.
56. Zapula, Zihula =  Zápolya pusztult hely Pozsegától nyugotra. De Brye 

(1596) térképén fel van tüntetve.

*) Jerney: Magyar Történelmi Tár 1855. II, 68.
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57. Zapula. Az előbbitől különbözik, mi a tizedjegyzékből kitetszik, mely 
ugyanazon lapon (268) Pál és Miklós zapulai papokat sorolja elő.

58. Zehisukah ~  Sibokovac Pozsegamegyében ?
59. Zeulche — Selce Verőczemegyében, ma Djakovár fiókja a djakovári püs

pökség djakovári kerületében.
Zihula lásd Zapula.

60. Ziwnag, Ziwnia =  Sovinják ?

7. A  v a lk ó i fő esp erestség  és  plébániái.

E főesperestség (archidiaconatus de Walko, Wolko, de inferiori parte fluvii 
Wolko) keletkezését úgymint a többi főesperestségek, melyek a hasonnevű politikai 
megyék után keletkeztek, szintén egy régi, ma már nem létező politikai közigaz
gatási szervezetnek köszöni. E közigazgatási orgánum a régi Valho-megye,1) melyet 
Valpo-nak neveztek,* 2) de miből többen tévesen következtették azt, mintha a mai 
verőczemegyei Valpo mezőváros után kapta volna nevét.3 * *) Valkó megyének főhe
lyét Valkóvár a mai Vukovár képezte, míg a verőczemegyei Valpo soha sem 
feküdt Valkómegyében. A megye egykori területe ma részben Pozsega, főleg mégis 
Verőcze és Szerém megyékhez tartozik. Belőle hasíttatott ki a bródi és a péter- 
váradi határezredek területe is. Ezen a X \7III. századot túl nem élt egykori vár
megye hazánk legnagyobbjai közé tartozott, határai azonban időnként változtak s 
így kiterjedése az egyes korszakokban tágult avagy szűkült. Az okmányok tanús
kodása szerint kétségtelen, hogy egymástól oly messze fekvő helyek, milyenek 
egyrészt Mandjelos (Nagy-Olasz)-, Szuszek, Vizics, Ljuba, Illők (Újlak), másrészt 
Bród (Nagy-Rév), Paka, Rusevo, Dobrogoscse, Djakovár, Gorjan (a hírneves Gara) 
mind e hatalmas megye határain belül feküdtek, úgy hogy a Dráva, Duna, Almás, 
Száva, Orljava s Vuka körítették maguk közé annak területét.

Annál feltűnőbb, hogy maga a valkói főesperestség, miként azt velünk a 
XIV-ik századi tizedjegyzékek megismertetik, jóval szükebb, ámbár még mindig 
elég tágas, határokban jelenkezik. Éjszakon a Duna képezte záradékát. Almás és 
Erdőd valkói plébániák. Délen a Száva határolta Jaminától kezdve közel az Orlja- 
vaig. A keleti határok jóval nyugotra vonultak vissza, úgy hogy a Mohovo, Novák, 
Babszka, Síd, Gibrarac, Bacsince, Kukujevci, Kuzmin, Martince, Adesevce és Jamina 
között gondolt tekervényes vonal képezte a keleti határokat. Babszka, Gibrarac, 
Kuzmin, Adesevce már a maróthi főesperestség plébánia helyei; az előszámlált 
többi hely pedig mind a valkói főesperestségéi.

A nyugoti határvonal épp oly tekervényes fejlődési!. Odvorce, Glogovica,

τ) Okmányainkban Valko, Valkoy, Vlkoy, Wlco, Wlko, Wolko, Wolkou neveken említte- 
tik. Geográfiái viszonyairól és megyeiségéről lásd kiválólag Pesty jeles tanu lm ányát: A \ elinni 
régi vármegyék I, 254— 368.

2) Forgách : Commentarii rerum Íj un gar icar. Lib. XVI. 406. 1. Oláh Miklós : Hungária cap.
IX. Kukuljevics : Jura Regni Croatíae I, 402—410. II, 140. Kercselich : Notitiae praeliminares de regnis
Dalmatiae, Croatíae et Slavoniae 123. 226.

3) így Bonbardus ismert topográfiái művében, s mások is.
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Ó-Topolje, Ivankova, Jarmina, Antin, Korogy, Vera, Almás jelezik a határ vonu
lását. Odvorce, Ivankova, Antin, Korogy, Almás a valkói főesperestség határain 
belül feküdtek, míg Glogovica a pozsegaihoz, Jarmina és Vera az eszékihez tartoztak.

Míg a XlV-ik században az egész főesperestség a pécsi püspökség tartozékát 
képezte, addig manap csak egyetlenegy hely tartozik a tizedjegyzékekben elöszámlál- 
takból hozzá t. i. a verőczemegyei Gát, a többi mind a djakovári püspökségéi. 
Valkó különben mint főesperestség nem létezik többé; területén ma a bródg dja
kovári, felső-szerémi és alsó-szerémi főesperestségek részei, nevezetesen az eszéki, 
djakovári, bródi, kopanicai, vinkovcei, zupanjai, tovarniki, kukujevci, posavanai és 
péterváradi alesperesti kerületek egészben avagy részben húzódnak el.

Sajnálatos, hogy a pápai tizedjegyzékek a valkói főesperestség alantasb köz- 
igazgatási kerületeit, az alesperestségeket nem tartalmazzák. Annál kielégítőbben 
közlik a plébániákat, melyek a következők :

1. Agmas, Hagmas =  Almás Verőczemegyében, ma is plébánia a djakovári 
püspökség székesegyházi főesperestsége eszéki kerületében.

2. Bacha, Baga, Baka. Ismeretlen.
3. Bachunta, Pacachunka, Pachanka, Pachunka =  Bacince Szerémmegyében, 

ma Kukujevci fiókja a djakovári püspökség kukujevci kerületében.
Baga lásd Bacha.
Baka lásd Bacha.

4. Balafe, Balase, Balaso, Blase. Ismeretlen.
5. Bardan, Chordan, Járdán, Sardan, Sordan. Ismeretlen.
6 . Barralia, Subcastro, Wahallia, Waralca, Warhalhia =  Váralja vagyis Podgradje 

a bródi ezredkerületben, ma Nemei fiókja a djakovári püspökség vinkovcei kerületében.
7. Beate Marie Virginis, Samaria, Zemaria, Zemariafolua =  Marince Szerém

megyében, ma Nustar fiókja a djakovári püspökség vinkovcei kerületében. A tized- 
jegyzék 290. lapján említett Walentinus sacerdos is ide vonatkoztató.

8. Belatoh, Belethoch, Belotac, Bodalik, Kelotoch, Wodokak =  Gjeletovce 
puszta Szerémmegyében, ma Berak fiókja a djakovári püspökség tovarniki kerü
letében.

9. Belesa, Pelesy. Ismeretlen.
Belethoch lásd Belatoh.
Belotac lásd Belatoh.
Blase lásd Balafe.
Bodalik lásd Belatoh.

10. Borii, Bork, Burch =  Borovo Szerémmegyében, ma Dalj fiókja a djako
vári püspökség eszéki kerületében.

Bork, Burch lásd Borh.
1 1 .  Capella Sancti Michaelis, Capellanus Sancti Michaelis =  Mihalj evei ? a 

bródi · kerületben, ma Odvorci fiókja a djakovári püspökség bródi kerületében. 
A tizedjegyzék 279. lapján említett Demetrius sacerdos is ide tartozik.

12. Cathine. Meg nem határozhatjuk.
13. Chaak, Chak =  Cakovce Szerémmegyében, ma Berak fiókja a djakovári 

püspökség tovarniki kerületében.
M a g y a r o r s z á g  e g y h á z i  f ö ld l e í r á s a . 3 5
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14. Cherchene, Kerchene, Kerene =  Krcedin a péterváradi ezredkerületben, 
ma Slankamen fiókja a djakovári püspökség péterváradi kerületében.

Chordan lásd Bardan.
15. Chorus =  Kőrös pusztult hely Korogytól éjszakra.
16. Chuturtukhel, Guturtuhel, Sycudrehel — Csötörtökhely, a mai Kukujevci 

Szerémmegyében, ma is plébánia a djakovári püspökség felsö-szerémi íoesperestsége 
kukujevcii kerületében. A tizedjegyzékben a 267. lapon említett Simon sacerdos is 
ide értelmezendő.

17. Damyan, Demian, Hyama. Mely helyre vonatkozik, meg nem mond
hatjuk.

18. Bech, Dech, Dezek, Doch, Och =  Dec Szerémmegyében, ma Golubinci 
fiókja a djakovári püspökség mitroviczai kerületében.

Demian lásd Damyan.
19. Denche, Henke, Jeka, Jenka, Jenke =  Jankóvá Szerémmegyében, ma is 

plébánia a djakovári püspökség felső-szerémi főesperestsége tovarniki kerületében.
20. Demo, Dorno, Torno. Ismeretlen.

Dezek lásd Dech.
21. Diós, Dyog, Dyos, Gyos =  Divosevci a bródi ezredkerületben, ma Kopa- 

nica fiókja a djakovári püspökség kopanicai kerületében.1)
22. Dobra, Dubra, Dubramenzend, Dumbradmenzeucho, Dunbramenzenthe. 

Dobraminds^ent ? ma Dubrava puszta Vukovártól délnyugotra.
Doch lásd Dech.
Dorno lásd Demo.
Dubra, Dubramenzend lásd Dobra.

23. Dumbo =  Dombo puszta Szerémmegyében, ma Sotin fiókja a djakovári 
püspökség tovarniki kerületében.* 2)

Dumbradmenzeucho lásd Dobra.
Dunbramenzenthe lásd Dobra.
Dyog, Dyos lásd Diós.

24. Ecclesia Beate Margarite. Ismeretlen.
Ecclesia Episcopi lásd Monostur.

25. Erdewd =  Erdőd ma Érdül Verőczemegyében, Dalj fiókja a djakovári 
püspökség eszéki kerületében.

26. Gach, Gad, Kad =  Gát Verőczemegyében, ma Veliskovce fiókja a pécsi 
püspökség miholcai kerületében.

Gad lásd Gach.
27. Gance, Gante, Gantha, Kagante =  Gyante ? Ma ismeretlen.

Gante, Gantha lásd Gance.
28. Garab, Karab, Karob — Grabovo Szerémmegyében, ma Cerevic fiókja a 

djakovári püspökség péterváradi kerületében.

r) Pesty szerint tán Orahovica város vagy Oresac falu értendő alatta, mert Oras =  Diós. 
Eltűnt régi vármegyék I, 282.

2) Pesty nem mondja helyesen, hogy nevét ma csak a Dombé mocsár tartja fenn. Eltűnt 
régi vármegyék I, 283.
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Guturtuhel lásd Chuturtukhel.
29. Gyduer, Kydwer, Lyder, Lydur, Lydwor =  Ludvince Szerémmegyében* 

ma Tordinci fiókja a djakovári püspökség vinkovcei kerületében.*)
Gyos lásd Diós.
Hagmas lásd Agmas.

30. Hand =  Antin Szerémmegyében ma Tordinci fiókja a djakovári püspök
ség vinkovcei kerületében.

31. Hedredh, Hedroh, Hedruch, Herii. Ma ismeretlen.
Helyas lásd Sancto Elia.
Henke lásd Denche.
Herii lásd Hedredh.

32. Hoduorhel, Hodwarhel, Odowarhel, Odrwahel, Wdwarhel =  Udvarhely, 
ma Odvorce a bródi ezredkerületben, ma is plébánia a djakovári püspökség bródi 
főesperestsége bródi kerületében.

Hodwarhel lásd Hoduorhel.
33. Horok, Korogh, Korok =  Korodj vagy Korogy Szerémmegyében, ma 

Tordinci fiókja a djakovári püspökség vinkovcei kerületében.
Hyamo lásd Damyan.

34. Ibram, Ibran, Ybron =  Ibrdny. Ma ismeretlen.
35. Irugh, Irugd =  ír eg Szerémmegyében, pusztult hely Erdődtől délre a 

Duna mellett. Fel van tüntetve a de Brye-féle térképen is.
36. Juan, Iwan, Iwani =  Ivankovo a bródi kerületben, ma is plébánia a dja

kovári püspökség felső-szerémi főesperestsége zupanjai kerületében.
Iwan, Iwani lásd Iuan.

37. Jama, Jaina — Jamina a péterváradi ezredkerületben, ma Strosinci fiókja 
a djakovári püspökség posavanai kerületében.

Jaina lásd Jama.
Járdán lásd Bardan.
Jeka lásd Denche.
Jenka, Jenke lásd Denche.
Kad lásd Gad.
Kagante lásd Gance.

38. Kamar, Kamars, Kumaron, Lamar =  Komor. Ismeretlen.
Karab, Karob lásd Garab.
Kelotoch lásd Belatoh.
Kerchene lásd Cherchene.
Kerene lásd Cherchene.
Korogh, Korok lásd Horok.
Kumaron lásd Kamar.
Kydwer lásd Gyduer.
Lamar lásd Kamar.

39. Lewa, Lewe — Lovász máskép Lovas Szerémmegyében, ma is plébánia a

*) V. ö. Pestynél i. m. I, 311.

35*
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djakovári püspökség felső-szerémi főesperestsége tovarniki kerületében. Pesty nem 
azonosítja Lovassal s eszünkbe jut, hogy létezett Szerémben hajdan egy Leveles 
nevű helység is. .

Lyder, Lydur, Lydwor lásd Gyduer.
40. Lysko, Lyzko — Lieskovo. Ma ismeretlen.
41. Mikola, Mykola, Myskola =  Mikola pusztult hely Szerémmegyében

Pacetin vidékén.') ■ :v
42. Moha, Moho, Noho — Mohovo Szerémmegyében, ma Lovász fiókja a 

djakovári püspökség tovarniki kerületében.
43. Monostur, Monustur, Abbas Sancti Spiritus, Dominicus de Sancto Spiritu =

Nustai Szerémmegyében. A Nustar név eszerint megrövidítése az eredeti (Mo)nustor 
névnek, mely az itt létezett apátságtól származott. Ma is plébánia az a djakovári 
püspökség felső-szerémi főesperestsége vinkovcei kerületében. A

Mykola, Myskola lásd Mikola.
44. Nane, Naue =  Novdk ? E hely Szerémmegyében fekszik s Lovász fiókja. 

Bizonytalan azonban, hogy csakugyan ezen Novákról van-e itt szó. Pesty* 2) nem 
azonosítja vele, szerinte inkább is Nena vára, mely Djakovár közelében feküdt:

Naue lásd Nane.
45. Nemdy, Nendy, Nepdi =  Nemei a bródi kerületben, ma is plébánia a 

djakovári püspökség felső-szerémi főesperestsége vinkovcei kerületében. A Nemei 
név ~  Németi, melynek a tizedjegyzékek Nemdy-, Nendy-, Nepdi-je az elferdítése.

46. Nemet, Nemeti, Nemety, Nempty =  Németi. Valószínűleg azonos az 
előbbivel s ez esetben itt két plébánia létezett. Hogy két külön plébániáról .van 
szó, a tizedjegyzékből világos, amott Kozma, emitt Balás plebánusokról lévén szó.

Nempty lásd Nemet.
Nendy lásd Nemdy.
Nepdi lásd Nemdy.
Noho lásd Moha.

47. Ocak, Onch, Ónoch =  Ottók a bródi ezredkerületben, ma is plébánia a 
djakovári püspökség felső-szerémi főesperestsége vinkovcei kerületében.

Och lásd Dech.
Odowarhel lásd Hoduorhel.
Odrwahel lásd Hoduorhel.

48. Omnium Sanctorum — Mindsqent. Valószínűleg templomi czím s azért 
meg nem határozható.

Onch, Onoch lásd Ocak.
Pacahunta lásd Bachunta.
Pachanka, Pachunka lásd Bachunta.

49. Palakar, Pugar, Puzgar =  Palagar pusztult hely, Szeggel (Székkel) hatá
ros egy 1412. évi okmány szerint, Ludvincetől éjszakra.

x) L. Pesty: Eltűnt régi vármegyék I, 327. és 376.
2) U. ο. I, 322.
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50. Páriák, Porlac, Purlak — Berak Szerémmegyében, ma is plébánia a djako- 
vári püspökség felső-szerémi főesperestsége tovarniki kerületében.

Pelesy lásd Belesa.
51. Pepech, Pereche, Perepich, Perépych. Ma ismeretlen.

Pereche, Perepich, Perepych lásd Pepech.
Porlac lásd Páriák.

52. Posnica — Bosnjaki máskép Bosnyacki a bródi ezredkerületben, ma is plé
bánia a djakovári püspökség felső-szerémi főesperestsége zupanjai kerületében.

Pugar lásd Palagar.
, Purlak lásd Páriák.

Puzgar lásd Palakar.
53. Saly, Sauli, Zauly =  Soliane máskép Soljani a bródi ezredkerületben, ma 

Drenovci fiókja a djákovári püspökség posavanai kerületében.
Samaria lásd Beate Marie Virginis.

54. Sancti Andree ecclesia, sacerdos =  Andriasevce a bródi ezredkerületben, 
ma Vinkovce fiókja a djakovári püspökség vinkovcei kerületében.

55. de Sancto Demetrio =  Demitroveo néven is fordul elő 1438-ban. Köze
lebbről meg nem határozhatjuk.

56. de Sancto Elia, Elya, Helya, Helyas =  Ilinci vagy Illince a péter- 
váradi ezredkerületben, ma Nemei fiókja a djakovári püspökség vinkovcei kerü
letében.

57. de Sancto Elya, Helya =  Ilaca vagy lilacs Szerémmegyében, ma Tovarnik 
fiókja a djakovári püspökség tovarniki kerületében.

58. de Sancto Martino =  Martince a péterváradi ezredkerületben, ma Mitrovicza 
fiókja a diakovári püspökség mitroviczai kerületében.

Sancti Mihaelis lásd Capella S. Michaelis.
59. de Sancto Petro =  Petrovee Szerémmegyében, ma Jankovce fiókja a djako

vári püspökség tovarniki kerületében.
60. de Sancto Salvatore. Ismeretlen.

Sancti Spiritus Abbas lásd Monostur.
61. Sania. Ismeretlen.

Sardan lásd Bardan.
Sauli lásd Saly.

62. Sata, Zaca, Zatha — Sotin Szerémmegyében, ma is plébánia a djakovári 
püspökség felső-szerémi főesperestsége tovarniki kerületében. Régen, így Verantius 
idejében is, Zatta néven szerepelt.

Sordan lásd Bardan.
Subcastro lásd Barralia.

63. Such, Zeuch, Zewch, Zuch =  Sid ? Szerémmegyében. E helység ma 
Gibarac fiókja a djakovári püspökség kukujevcei kerületében. Pesty e helyet Borovo 
vidékén keresi a Dunánál,*) mely hozzávetése azonban nem okadatolt.

*) Eltűnt régi vármegyék I, 362.
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Sycudrehel lásd Chuturtukhel.
Tenke lásd Denche.

64. Törd, Torda, Tordafolva, Tordofolo =  Tordince Szerémmegyében, ma is 
plébánia a djakovári püspökség felső-szerémi föesperestsége vinkovcei kerületében.

Torno lásd Demo.
65. Vodach, Vodacol, Vodakel =  Vogyinci vagy Vodjinci a bródi ezredkerü- 

letben, ma Ivankovo fiókja a djakovári püspökség zupanjai kerületében.
Vodacol, Vodakel lásd Vodach.

66. Volkowar, Wolkowar =  Vukovár Szerémmegyében, a régi Valkő, honnan 
az eltűnt Valkómegye s illetőleg a valkói főesperestség is nevét kapta; ma is plé
bánia a djakovári püspökség felső-szerémi föesperestsége tovarniki kerületében.

Wahallia, Waralca, Warhalhia lásd Barralia.
Wdwarhel lásd Hoduorhel.
Wodokak lásd Belatoh.
Wolkowar lásd Volkowar.
Ybran lásd Ibram.
Zaca, Zatha lásd Sata.
Zauly lásd Sah.
Zemaria, Zemariafolva lásd Beate Marie Virginis.
Zeuch, Zewch lásd Such.
Zuch lásd Such.

8. A  m aróthi főesp erestség  és  plébániái.

E főesperestség a tized jegyzékekben archidiaconatus de Marchia néven említ- 
tetik, mi nem Marchio-ra — határgrófságra, hanem Maróth-ra magyarázandó. A régi 
Maróth, a Maróthy-család törzshelye, a mai Morovic helyén állott s e helytől 
vette a főesperestség nevét. Az e főesperestségben létezett plébánia-nevek magya
rázata sok kívánni valót hagy ugyan fenn, a hiányok és bizonytalanságok daczára 
azonban a főesperestségnek határai mégis eléggé biztosan körvonalozhatók. Éjszakon 
a Duna, délen a Száva képezték annak határait; keleten a pécsi egyházmegyének 
határaival esett a főesperestség határvonala össze, t. i. a régi római útvonallal vagyis 
a Kőárokkal. A nyugoti határvonal felette nagy kifejlődésü, a mint azt már 
a valkói főesperestség keleti határvonalának megállapításánál kiemeltük s kimu
tattuk.

Ma a maróthi főesperestség névleg sem létezik többé. Területe Szerémmegye 
rumai alispánságának nyugoti; vukovári alispánságának keleti s kis részben a péter- 
váradi ezredkerület nyugoti részére esik. Ez az egész terület ma a djakovári püs
pökség alá tartozik, melynek felső- és alsó-szerémi főesperestségeinek, illetőleg kuku- 
jevcei, mitroviczai és posavanai alesperestségeinek területrészei terülnek itt el.

A tizedjegyzékekben felsorolt plébániák, a mennyiben azok különbözőkül fel
ismerhetők, a következők:

I.  Acha, Achan, Aga, Agay, Agka =  Ada vagyis Adasevce Szerémmegyében, 
ma Morovic fiókja a djakovári püspökség posavanai kerületében.
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Achan lásd Acha.
Aga lásd Acha.
Agay lásd Acha.
Agka lásd Acha.

2. Baaba, Baba, Baka — Babska Szerémmegyében, ma Novak fiókja a djako- 
vári püspökség tovarniki kerületében.

Baka lásd Baaba.
3. Berbilsa, Berizo, Berukzo, Borugzo, Perukza =  Berkasgpvo Szerémmegyében, 

ma Sót fiókja a djakovári püspökség kukujevcei kerületében.
Berizo, Berukzo lásd Berbilsa.

4. Bicla, Blublac, Bygklak, Byglab, Byglas. Meg nem határozható. Egyháza 
Mindenszentek tiszteletére volt felavatva.

5. Bingla, Bingula, Byngela, Byngula, Tingula =  Bingula Szerémmegyében, 
ma Erdevik fiókja a djakovári püspökség kukujevcei kerületében.

Bingula lásd Bingla.
Blublac lásd Bicla.
Borugzo lásd Berbilsa.

6. Brosca. Ismeretlen. Temploma a bold. Szűz tiszteletére volt felavatva.
Bygklak, Byglab, Byglas lásd Bicla.
Byngela, Byngula lásd Bingla.

7. Casar, Charaz, Chasar, Chausar, Kasar =  Kosárfalva, mely 1427-ben Gara 
Jánosé, 1481-ben pedig Kasorowez néven fordul elő. Már elpusztult hely, de nevét 
a Kusar nevű erdő tartja fenn a Bosutnak a Szávába való ömlésénél.

Charaz, Chasar, Chausar lásd Casar.
8. Eigh, Engh, Enhgh, Heng. Ismeretlen.
9. Elyas, Helyas =  Illési pusztult hely Morovictől délkeletre. De Brye 

1596. évi térképen fel van tüntetve.
10. Engh, Heng, Hengh, Beate Marie Virginis de Engh. A fenntebbitől külön

böző, amannak János, emennek Mátyás volt a papja. Meghatározni azonban szintén 
nem tudjuk.

Engh, Enhgh lásd Eigh.
11. Erdefark, Herdefark, Herdevfark, Herduferch, Heredefork =  Erdővég ma 

Erdevik város Szerémmegyében, ma is plébánia a djakovári püspökség felső-szerémi 
főesperestsége kukujevcei kerületében.

12. Fizeg, Fyzec, Fyzeg, Fyzegh, Fyzig =  Vigics Szerémmegyében, ma Illők 
fiókja a djakovári püspökség kukujevcei kerületében.

13. Fragauilla, Frangauilla, Frankavilla, Funchovilla, Nogolasy — Frankfalu 
magyarul Nagy-Olaszt, mely név ma Mandjelossá torzult. Fekszik Szerémmegyé
ben, ma Calma fiókja a djakovári püspökség kukujevcei kerületében. E helység 
előfordul a tizedjegyzékekben mint sirmium-főesperesti hely is s az, hogy két 
főesperestségben is szerepel, mutatja e helység egyház-közigazgatási beosztásá
nak ingadozását.

Frangauilla, Frankavilla lásd Fragauilla.
Funchouilla lásd Fragauilla.
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14. Fur, Fynter, Fyur, Fyyr. 1445-ben mint Maróthy-birtok szerepelt. Ma 
minek felel meg, nem tudjuk.

Fynter, Fyur, Fyyr lásd Für.
Fyzec, Fyzeg, Fyzegh lásd Fizeg.
Fyzig lásd Fizeg.

15. Gagala, Tagala, Tagela, Tegela, Thagala, Thargala. 1514-ben Tagyala 
néven említtetik. Ma ismeretlen.

16. Ginbard, Gybarch, Gybard, Kybarch — Gibarac Szerémmegyében, 
ma is plébánia a djakovári püspökség felső-szerémi főesperestsége kukujevcei kerüf 
leiében.

17. Gumulchen, Gymulchen, Gymulchon, Jumilchin — Gyümölcsény, ebből 
lett Dömücsin, mely mint puszta sem létezik többé ma, de Koller térképén még 
fel van ilyenül tüntetve Illőktől délre.

Gybarch, Gybard lásd Ginbard.
Gymulchen, Gymulchon lásd Gumulchen.
Helyas lásd Elyas.

18. Helysubee. Ismeretlen.
Heng lásd Eigh.
Heng lásd Engh.
Heng lásd de Sancto Leonardo.
Herdefark, Herdeufark, Herduferch, Heredefork lásd Erdefark. ,
Jumilchin lásd Gumulchen. j

19. Jwnlak, Vilak, Vylok, Wlhoc, Wylak =  Újlak ma Illők Szerémmegyében, 
ma is plébánia a djakovári püspökség felső-szerémi főesperestsége kukujevcei kerü
letében. Itt hajdan a Sz. Klára-szüzeknek is létezett kolostoruk. Egy időben a 
szerémi püspökök székhelyéül is szolgált.

20. Kamand, Kamant, Kamarid, Kamond, Karmanc. Mily név rejlik alatta, 
meg nem mondhatjuk.

Kasar lásd Casar.
21. Kést, Nest, Nestd, Nostd, Restd =  Nestin Szerémmegyében, ma Illők 

fiókja a djakovári püspökség kukujevcei kerületében.
22. Koruska, Kuska — Koruska (nyilván Körösbe vagy Kőriske) pusztult hely 

Szerémmegyében, Sziszektől délre az Almás vizének Dunába való torkolata köze
lében. De Brye 1596-iki térképen Kereska néven fel van tüntetve. Látható Valvasor 
15 5 3. évi térképén és a katonai térképen is.

Kuska lásd Koruska.
Kybarch lásd Ginbard.

23. Leg, Log, Lok, Loky, Loqui.
24. Lemeser, Lesemer, Lesomer =  Le^imir Szerémmegyében, ma Calma fiókjá 

a djakovári püspökség kukujevcei kerületében.
Lesemer, Lesomer lásd Lemeser. · ,( 1

25. Lewka — Lovka pusztult hely Szerémmegyében, Illőktől nyugotrá a 
Duna mentén.

Log, Loqui lásd Leg.
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26. Luba, Lvba, Lymba, Lyppa — Ljuba Szerémmegyében, ma Sót fiókja a 
djakovári püspökség kukujevcei kerületében.

Lyba, Lymba, Lyppa lásd Luba.
27. Marchan, Marchia, Morag, Moral, Morod, Morhoch — Maróik ma Morovic 

a péterváradi ezredkerületben. E helytől vette a főesperestség nevét. Ma is plébánia 
a djakovári püspökség alsó-szerémi főesperestsége posavanai kerületében. Hajdan 
itt világi prépostság is (templáriusok) létezett.

28. Meddius, Medduus, Medunes, Medwd, Medwus, Menddues =  Medjes 
puszta Szerémmegyében. A puszta Radincahoz tartozik. Ha e magyarázat helyes, 
akkor a maróthi főesperestség s így a pécsi püspökség délkeleti határa a Mandjelos 
vizén túl is terjedt volna, mi azonban nem igen valószínű. Ez esetben Medjes is 
csak olybá veendő, mint Mandjelos (Frankavilla, Nagy-Olaszi), melynek egyház
közigazgatási beosztása nem egész határozott volt.

Medduus
Medunes
Medwd, Medwus
Menddues
Morag, Moral, Morhoch, Morod lásd Marchan.
Nest, Nestd lásd Kést.
Nogolasy lásd Fragauilla.
Nostd lásd Kést.

29. Omnium Sanctorum ecclesia.
Peruksa lásd Berbilsa.

30. Pega, Prege. Mily név rejlik alatt, nem tudjuk. A péterváradi ezredkerü- 
ietben fekvő Progár-ra nem gondolhatunk.

Prege lásd Pega.
31. Porsan, Porson, Pursun, Pusan. Egyelőre megfejteden marad.

Restd lásd Kést.
32. de Sancto Andrea =  S^.-András. Melyik helyre vonatkozik, nem tudjuk.
33. Sancti Cosme et Damiani =  Kuzmin a péterváradi ezredkerületben, ma 

Kukujevce fiókja a djakovári püspökség kukujevcei kerületében.
34. de Sancto Laurentio.
35. de Sancto Leonardo, de Sancto Leonardo de Hengh.
36. de Sancto Nicolao.
37. de Sancto Petro. Mindezek valószínűleg templomi védszentek. Hogy minő 

helységekre vonatkoznak, nem tudjuk.
38. Seulchin.
39. Silsezeg, Silsquech, Sylzek, Zilsek, Zilzegh — S^ils^eg a mai Sgiis^ek Szerém

megyében, ma Illők fiókja a djakovári püspökség kukujevcei kerületében.
Silsquech, Sylzek lásd Silsezeg.
Tagala, Tagela lásd Gagala.
Tegela lásd Gagala.
Thagala, Thargala lásd Gagala.
Tingula lásd Bingula.

36Magyarország egyházi földleírása.
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40. Vequere, Weka. Itt a péterváradi -ezredkerületben fekvő Vajka-ra nem 
gondolhatunk, mert annyira keletre a maróthi főesperestség határai ki nem tolhatok.

Vilak, Vylok lásd Jwnlak.
Weka lásd Vequere.
Wehac lásd Jwnlak.

41. Wirczi. Ismeretlen.
Wylak lásd Jwnlak.
Zilzegh, Zilzek lásd Silsezeg.



6. A VESZPRÉMI PÜSPÖKSÉG.
N agy Imrétől.

I. FEJEZET.

A  püspökség alapítása és kiterjedése.

Hazánkban azon püspökségek közül, melyeket Szent István királyunk alapított, 
a veszprémi egyházmegye az elsők közé tartozik, alapítólevelét 1009. évről több 
oklevéltáraink közük.*)

Szent István alapítólevelében az egyházmegye akkori területének megjelölé
sére négy várost nevez meg, melyeket a király összes egyházaikkal, kápolnáikkal 
és tartozmányaikkal a Szent Mihályról nevezett egyháznak alárendel.

Első helyen áll a püspökség székhelye Veszprém város, azután Fejér város, 
Colon és Wsagrad városok. Fejér város és Wsagrad alatt a mai Fejéivár-1 és 
Visegrád-ot értjük, hátra volna az úgynevezett Colon város fekvésének és terüle
tének meghatározása.

A három első helyen előforduló Veszprém, Fejér és Visegrád városok terü
letei a mai Veszprém, Fejér és Pilis vármegyéknek felelnek meg, a minthogy az 
oklevél további tartalmában, «a comitatus Vesprimiensis, Albensis, Vsagradiensis» 
elnevezésekkel találkozunk is; e szerint Colon város területe a mai Somogybán 
vagy Zalában volna keresendő. A mai Somogy vármegyét azonban nem érthetjük 
alatta, mert Szent István király, midőn 1001 -ben a szent-mártoni apátságot alapí
totta, az erről kiadott levélben Somogy vármegye neve «comitatus Sumugiensis» már 
előfordul, sőt ezen 1001-iki alapítólevelében a király világosan mondja, hogy 
Somogy vármegyét nem a megyei püspöknek, hanem a szent-mártoni monostor 
apátjának fogja alávetni, ebből következtethető, hogy a veszprémi püspökségnek 
1009-ben történt alapításakor a mai Somogy vidéke még nem volt alárendelve a 
veszprémi püspökségnek, mert különben arra, hogy e vármegye megnevezése a

*) L. a többek között Hazai Okmánytár VI. köt. 1. sz. a., hol az alapítólevelet egv 1298. 
évi hiteles átiratból tettük közzé ; ennek szövege a többi oklevéltárakban megjelent alapító okle
vél szövegétől több helyen eltér. Horváth Mihály : A kereszténység első százada czímű munkájában 
185. lapon kétségbe vonja, hogy az oklevél 1009-ben íratott, e részben okait ugyanott felhozza ; 
az oklevél eredetije nincs meg, s így e kérdés végleg még el sem dönthető, az oklevélben né
mely kifejezés nyújthat ugyan kifogásra alapot, azonban a többi része különösen a helynevek 
annak eredeti ősrégiségét bizonyítják.

36*



2 8 4 E L SŐ  RÉSZ.

veszprémi püspökség alapítóleveléből elmaradjon, ok nem forgott fönn.1) De létezett 
a «civitas Seggüsdiensis» is, s a mai seggesdi főesperestség Somogytól elkülönítve, 
az Árpádok alatt mint külön vármegye is ismeretes volt.

Ezek alapján abban a véleményben vagyunk, hogy Colon város területe alatt 
a mai Zala vármegyét kell értenünk.

Colon, Kolon ma egy egyszerű puszta Zala vármegyében Balaton-Magyaród 
falu szomszédságában; annak igazolására, hogy a mai Kolon puszta az Árpádok 
alatt nevezetesebb hely volt, utalunk az okmánytárainkban közölt oklevelekre.* 2)

Szent István király 1009-iki alapítólevelében ily kifejezésekkel találkozunk 
«Marczalfö in pago Colocensis civitatis», majd «in comitatu Vsagrad civitatis» és 
ismét «in compage, Luhida (vagy Urhida) civitatis» tehát «in compage, in pago civi
tatis» egy értelműek az «in comitatu, civitatis» kifejezéssel.

A Marczal folyó főága Görbő falun alól ered Zala vármegyében, s midőn az 
alapítólevélben ezt olvassuk: «Marczalfö in pago Colocensis civitatis» a Marczal for
rását és az a körül fekvő birtokot kell értenünk; régi okleveleinkben nyoma van a 
«Marczal aliter Bedefalva» nevű birtoknak Zala vármegyében. A Marczal folyó külön
böző ágainak forrásai körül a veszprémi püspökségnek ma is kiterjedt birtokai vannak.

Szent István királynak a zalavári apátság alapításáról szóló 1019-iki okleve
lében sem olvassuk még a «comitatus Zaladiensis» elnevezést, hanem igenis elő
fordul abban a «redditus Coloniensis aque et pontis civitatis», melyet a király a 
zalavári apátságnak adományozott.

A veszprémi egyházmegyének alapításakor volt állapotát a fönntebbiekben röviden 
ismertetvén, az azután közben jött változások bővebb fejtegetése e történeti beve
zetés körén kívül esik.

A XIV-ik századból, midőn a pápai tizedszedők rendszeres foglalkozásukat 
megkezdték, az egyházmegye határait már tüzetesebben körvonalozhatjuk.

A Duna jobb partján Pilis és Fejér vármegyéken kezdve, Veszprém, Zala és 
Somogy vármegyéken keresztül leterjedt az egyházmegye egész a Dráva folyóig, 
magában foglalván a mai Pilis és Fejér vármegyéket egészen, sőt még Esztergomon 
túl a mai Esztergommegye déli részén több plébánia a tizedszedők lajstroma szerint 
a XIV. században a budai főesperestséghez tartozó plébániák közt fordul elő; 
továbbá Veszprém vármegye keleti és déli részét, a pápai főesperestség kivételével, 
mely a XIV-ik században a győri püspökségnek volt alá rendelve; Zala vármegyét 
a mai Göcsej vidékévei együtt, a nyugoti szélen azonban Alsó-Lendva és Baksa 
környéke a XIV-ik században a zágrábi püspökséghez tartozó «archidiaconatus de 
Bexin» kiegészítő részét képezte. Végre a XIV ik században a veszprémi egyház
megye magában foglalta a mai Somogy vármegyét, kivéve a keleti szélen Koppány 
vidékét, s a mai Szigetvár környékét, mely utóbbi még jelenleg is a pécsi egyház
megyébe van bekeblezve, viszont Tolna vármegye éjszaki részén a simontornyai 
plébánia a fejérvári főesperestség alatt állott.

q Horváth Mihály i. h. 195. lapon a jegyzetben azt állítja, hogy Somogy a pécsi egyház
megyéhez tartozik, ez nyilván tévedés.

2) Fejér: Cod. Dipl III. II, 35. IV. II, 154. V. II, 361. 382.
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II. FEJEZET.

A  püspökség egyhά* k ö \ i g a \ g a t á s i

A veszprémi egyházmegye az időben hat főesperesti kerületre volt felosztva, 
ii. m. a budai, feje)vári, veszprémi, gálái, somogyi és segösdi főesperestségekre.

Ezekben teljesítették a pápai tizedszedők a pénzbeszedést, az erről vezetett 
lajstromaikban a főesperestségek sorrendjét megtartva.

A plébániák akkori számáról e lajstromok elég bő adatot nyújtanak, azonban 
sajnosán kell tapasztalnunk, hogy a veszprémi egyházmegyéről az első évi tized- 
szedési lajstromok hiányoznak, s hogy azok csak a második, harmadik és negyedik 
évekről vannak meg, s hogy a negyedik évben a plébániák nagyon csekély szám
ban vannak elésorotva.

A tizedlajstromokban a plébániák sorrendjében bizonyos rendszeres eljárást 
tapasztalunk annyiban, hogy a midőn a tizedszedők helységről helységre jártak, az 
egymással szomszédos plébániák megnevezésénél a sorrendet több helyen megtar
tották ; így például a zalai főesperestség kerületében a második évben a tizedszedők 
foglalkozásukat a Balaton vidékén kezdvén meg, a lajstromban egymásután a követ
kező plébániák vannak megnevezve : Szentjakabfa, Vászol, Tagyon, Zánka, Szent- 
balázs (ma szőllőhegy a szentantalfai határban), Petend, Monoszló, Mindszentkál s 
így tovább egész Keszthelyig; a sok helyen hibásan írt helynevek megfejtésénél 
csak e sorrend figyelembe vételével boldogulhatunk, s a hol ez sem használt, több 
helyen a plébániák hibásan írt helyneveit csak úgy bírtuk meghatározni, ha figyel
münket a három évről vezetett lajstromokban a lelkészek neveinek és a beszedett 
pénzösszegnek ugyanazonosságára is kiterjesztettük, így ismét például felhozva a 
zalai főesperestséget: a második évről vezetett lajstromban előfordul «Petrus de 
Chegon solvit quadraginta parvos» s ismét a harmadik évben «Petrus de Chegen 
solvit quadraginta parvos», a negyedik évben pedig «Petrus de Thokon solvit 
quadraginta parvos», tekintve, hogy a lajstromokban e plébánia a zánkai és szent- 
balázsi plébániák mellett van megnevezve, mindez elégséges alapot szolgáltatott 
annak meghatározására, hogy a hibásan írt Chegen, Chegon, Thokon helynév nem 
lehet más, mint a mai Tagyon, Zánka falu szomszédságában; ez alapon nyomoz
hattuk ki, hogy Galhod a mai Gulács, Koci a mai Tóti, Sthir a mai Zsid, Chik 
a mai Díszei, Geret a mai Kereki stb. stb.

Sok nehézséggel kellett küzdenünk s éppen nem csudálható, ha több plébánia 
neve megfejtetlenül maradt, daczára annak, hogy az oklevéltárakat is segítségül 
vettük s az országos levéltárból a XVI. század első feléről szóló portalis összeírás 
adatait is felhasználtuk.

Több esetet idézhetünk arra, hogy a XIV-ik században ott volt a plébánia, 
hol manapság annak nevét egy templom, szőllőhegy, egy kis puszta vagy egyszerű 
dűlő tartotta fönnt.
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A pápai tized szedésekor például Zala vármegyében Salomvár nevű helység 
nem létezett, hanem annak mai határában a Harkályi pusztán volt hajdan a plébánia; 
nem volt ismeretes a mai csicsói plébánia s az akkori hívek a mai Szentbalázs 
nevű szőllőhegyen létezett templomban, melynek romjai ma is megvannak, nyertek 
a plébánostól lelki oktatást. így a Marczal folyó mellett a szent-erzsébeti régi 
plébániától éjszakra, a tizedlajstromban előforduló Mach nevű helység, hol Pál volt 
a plébános, nem más, mint a mai Máhó puszta, a gógánfai határban. Gógánfalva 
vagy a mai kiejtés szerint Gogánfa a XIV-ik század közepén még nem volt 
ismeretes.

A veszprémi egyházmegyében a Szentbenedek-rendü apátságoknak számos 
falvaik voltak, például hozzuk fel a tihanyi, kapornaki, bakonybéli, somogyvári, 
csatári, zselicz-szentjakabi, hahóti, almádi és zalavári apátságokat, ezek nem áll
tak a megyés püspök alatt, a plébániák ellátásáról az apátságok gondoskodtak, a 
minthogy e jogot a zalavári, tihanyi és bakonybéli apátságok ma is gyakorolják, 
s falvaik nagy része, hol hajdan plébániák is voltak, nincsenek fölvéve a tized
lajstromban, s a tizedszedők által valószínűleg külön írattak össze.

Nem lehet kétségünk abban, hogy még több plébánia is volt mint a mennyit 
a tizedszedők lajstromában feltalálunk, kellő adatok hiányában azonban a hiány
zókat ezúttal nem pótolhatjuk; kivált a budai, fejérvári és veszprémi főesperestsé- 
gekre áll ez eset, hol aránylag kevesebb plébániáról van szó a tizedlajstromokban, 
mert míg a fejérvári főesperestségben 21 plébániát, a budaiban 35 plébániát, a 
veszprémiben 45 plébániát sorolnak fel a lajstromokban, összesen tehát 111 plébániát, 
addig a zalai főesperestségben 137 plébániának, a Somogy vármegyében fekvő 
somogyi főesperestségben 173 és a segösdi főesperestségben 76 plébániának tize
déről számolnak a tizedszedők.

Midőn a fönntebbiekben a pápai tizedszedés idejéből a veszprémi egyházmegye 
XIV. századi viszonyait némi részben ismertettük, s a tizedlajstromok hiányairól is 
említést tettünk, nem mulaszthatjuk egyszersmind e lajstromok kiváló jelentőségét 
is kiemelni; majdnem az egész országban a XIV-ik század közepén, hatodfél szá
zaddal ezelőtt létezett plébániák neveit találjuk fel e lajstromokban, egy megbecsül- 
hetlen adatkincs ez mind egyházi, mind topográfiái szempontból, mely egyszersmind 
e részben a legrégibb írott emléknek tekinthető* Egy tekintet a mellékelt térképre, 
meggyőz bennünket nemcsak a plébániák sokaságáról, a népesség tömörségéről, de 
őseink lakóhelyeit is feltárja előttünk, melyek közül már sok elpusztult, s ismét 
más helységek támadtak, melyeknek a régi századokban nyoma sincsen.

i. A  budai fő esp erestség  és  p lébániái.1")

Ezen főesperestség a visegrádi Dunahajlat által képezett földszögre terjedt ki, 
a Duna jobb partján Neszmélytől Adonyig. Éjszakon a Duna képezte határát az 
Esztergom és Visegrád közé eső részlet kivételével. Keleten ugyancsak a Duna 
alkotta határát a Buda és Tétény között fekvő csekély részlet kivételével. Nyugaton

*) Itt s a következő szakaszokban az általános bevezetés Ortvay Liviiden-tói való.



a határvonal többszörös szöget képezve a velenczei tó, Alcsuth, Zsámbék közelében 
húzódott el Neszmélyig. Kis részben, Alcsuth és Kajászó között a vaáli víz jelölte 
a nyugoti határt.

Ezek szerint ezen főesperestség kiterjedt Esztergommegye mai esztergomi 
járásának nyugoti felére; továbbá Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye két pilisi járására és 
Fejérmegye vaáli és adonyi járásainak nagy részére. Egyházilag ma e területen 
három egyházmegye: Esztergom, Győr és Fej érvár osztozkodik s hét egyházköz
igazgatási kerület: a bicskei, bajóti, érdi, csákvári, adonyi, alsó-budai és esztergomi.

A XIV. században itt virágzott plébániák a tizedjegyzékek szerint a következők:
1. Bach =  Bot Fejérmegyében, Etyek fiókja a budai főesperestségben s a 

bicskei kerületben.
2. Banchida nyilván Boncghida-nak ejtendő, de ilyen helység ma csak Kolos- 

megyében létezik.
3. Barchi — Barcsi, ma ismeretlen.
4. Beyod =  Bajo'th, jelenleg az esztergomi érseki megye parochiája a bajó- 

thi kerületben.
Berky lásd Boroky.

5. Boroki, Berky =  Berki, Tárnokhoz tartozó puszta Fejérmegyében a budai 
főesperestség érdi kerületében, ma Tárnok fiókja.

6. Boztich.
7. Chama-Zumbata, Chumaburnata.
8. Chic, Chut — Alcsuth Fejérmegyében, ma Felcsuth fiókja a fejérvári főes

perestség csikvári kerületében.
9. Cholnuch, Cholnus =  Csolnok, ma az esztergomi érseki megyéhez tartozik, 

annak bajóthi kerületében parochia.
Chumaburnata lásd Chama-Zumbata.
Chut lásd Chic.

10. Curbag =  Torbágy Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyében, ma is parochia a 
budai főesperestség bicskei kerületében.

11. Dag — Ddg Esztergommegyében, ma az esztergomi egyházmegyéhez 
tartozó plébánia annak bajóthi kerületében.

12. Dechen, Tethin =  Téteny Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyében, a budai főes
perestség érdi kerületének plébániája.

13. Epei — Epöl Esztergommegyében, ma Bajna fiókja az esztergomi egyház
megye bajóthi kerületében.

14. Erd — Érd Fejérmegyében, ma is plébánia a budai főesperestség érdi 
kerületében.

15. Gerche, Kerche.1)
16. Gyód.2)
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T) Megfelel Gercse pilismegyei pusztult helynek. A gercsei nemeseket XV-ik századi okleve
lek említik. Ma mint fiókközség sem szerepel. Ortvay.

2) E helység nem ismeretlen, mert megfelel a mai Diósd, Diós vagy Órás helységnek 
Fejérmegyében. Hajdan Diód-nak hangzott s az Órás a szláv Orasje ~  Diós magyar hangoztatása. 
A Vita Sancti Gerardi Z))W-nak, Thuróczi Gyod-nak, a budai krónika Gyogy-nKk írja. Mint köz-
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17. Halah.
18. Horky* *)
19. Ivánch =  háncsa Fejérmegyében a fejérvári főesperestség adonyi kerüle

tében, ma Adony fiókja.
20. Kaluz =  Kalág Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyében, a budai főesperestség alsó

budai kerületének parochiája.
21. Kele.

Kerche lásd Gerche.
22. Kezin — Budakesζ Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyében, a. budai főesperestség 

bicskei kerületének plébániája.
23. Merecy.
24. de Monasterio.
25. Monoreus — Mogyorós Esztergommegyében, ma az esztergomi egyház

megyéhez tartozik mint Bajóth fiókja.
26. Nezmel — Nesgmély Komáromtnegyében, ma a győri egyházmegyének 

plébániája.
27. Nova villa — Nyerges-Újfalu Esztergommegyében, ma az esztergomi egy

házmegye esztergomi kerületének plébániája.
28. Ódon =  Adony Fejérmegyében, ma a székesfej érvári egyházmegye adonyi 

kerületének plébániája.
Orsap lásd Sáp.

29. Pizke =  Piszke Esztergommegyében, ma az esztergomi egyházmegyéhez 
tartozik mint Nyerges-Újfalu fiókja.

30. Prebor, Probor =  Perbál Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyében, a budai főes
perestség bicskei kerületének plébániája.

Sambok kFd Zambuch.
31. Sáp, Orsap =  Nagy-Sáp Esztergommegyében, ma az esztergomi egyház

megyéhez tartozik mint Bajna fiókja. f
32. Teliki, Telky — Telki Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyében, ma az esztergomi 

egyházmegyéhez tartozik mint Jenő fiókja.
Tethin lásd Dechen.

33. Tolina.

ség hajdan hol Fejér-, hol Pest-, hol Pilismegyéhez tartozott. Ősiségét már az mutatja, hogy 
Sz. Gellért is megfordult benne Budára jöttekor. Itt akkor t. i. a XI. században Sz. Sabina tisztele
tére felavatott egyház volt. (Vita Sancti Ger ardi cap. XIX.) Ezen egyház mint parochialis egyház 
még 1417-ben is fennállott. L. az 1417. évi oklevelet a körmendi levéltárban Alm. II. Lad. 4. 
nr. 21. s V. ö. Szabó Károly: Emlékiratok a magyar kereszténység első századéiból 81. 1. 3. jegyz. Es 
Csánki: Magyarország tört. földrajza a Hunyadiak korában. I, 27.) Ma már csak fiókegyház. Ortvay.

*) Pusztult hely, mely a XV-ik században Horhi, Horhy, Borhy néven majd pest- majd 
pilismegyei helyül említtetik. Tekintve, hogy a Pest városa kerületében feküdt Szentfalvával és 
a fejérmegyei Tárnokkal együtt említtetik némely okiratban (Országos levéltár dipl. oszt. 16509, 
16378.), valószínű, hogy Pest és Fejér megyék határán feküdt s így Csánki (i. h. I, 29.) csakis 
tolihibából mondhatja, hogy az a mai Fejérmegye ö]szoknyugoti (éjszakkeleti helyett) zugában 
feküdt. Ortvay.
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34. Yenen =  Boros-Jenő Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyében, a budai főesperest
ség alsó-budai kerületének plébániája.

35. Zambuch, Sambok =  Zsámbék Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyében, a budai 
főesperestség bicskei kerületének plébániája.

2. A  fejérvári főesp erestség  és plébániái.

E nagy kiterjedésű főesperestségnek csupa conventionalis határai voltak, kivé- 
vén Felcsuth és Vereb táján, hói a budai főesperestségtől a Vaáli víz s aztán Hatvan 
puszta és Czecze táján, hol a veszprémi főesperestségtől a Sárvíz választotta el. 
Kiterjedt tehát a mai Fejérmegyére azon résznek kivételével, mely, mint láttuk, a 
budai archidiaconatushoz tartozott, s azon keskeny földszalagon kívül, mely dél- 
nyugoton a veszprémi archidiaconatushoz járult. Sár-Egres, Igar, Hatvan puszta, Füle 
oly plébániák, melyek a veszprémi főesperest alá tartoztak.

Ma e terület a székesfej érvári püspökségé azon külömbséggel, hogy az utóbb 
említett püspökségnek határai jobban esnek össze a mai Fejérmegye politikai hatá
raival. Nyugoton csak egy helyt ékelődik be Fejérmegye területébe a veszprémi 
püspökség, míg éjszakkeleten a fejérvári püspökség átterjed Pest-Pilis-Solt-Kiskun- 
megyének Dunán innen levő területére, a Csepel-szigetet is beszámítva, mely régen 
az esztergomi érsekséghez tartozott. Pest vidékén a Duna baloldalán is beszö- 
gellik a fejérvári püspökség Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyébe.

E nagy terület ma mint régen budai és fejérvári főesperestségekre van osztva. 
A fejérvári főesperestség régen bizonyára több alesperesti kerületre volt osztva, 
melyeket azonban nem ismerünk. Ma a felső-, közép-, alsó-fejérvári, adonyi, vaáli 
és csákvári kerületek közt oszlik meg e főesperestség.

Régi plébániáiból a tizedjegyzékek a következőket sorolják elő :
1 .  Achna =  Ácsa Fejérmegyében, a fejérvári főesperestség vaáli kerületének 

plébániája.
2. Aroki, Archi =  Árki Fejérmegyében, Moórhoz tartozó puszta, ma az 

ondódi plébánia fiókja a felső-fej érvári kerületben.
3. Banchida.
4. Bérén — Csák-Bereny Fejérmegyében, a csákvári kerület plébániája.
5. Berenche.
6. Chacuara, Scachuar — Csákvár Fej érmegyében, a csákvári kerület plébániája.
7. Chocacu =  Csókakő Fejérmegyében, a felső-fej érvári kerület plébániája.
8. Churgo — Csurgó Fejérmegyében.
9. Chut =  Felcsuth Fejérmegyében, a csákvári kerület plébániája.

10. Dobus =  Dobos Fejérmegyében, Moórhoz tartozó puszta, Moór fiókja.
11. Dód =  O-Dád Fejérmegyében, Igarhoz tartozó puszta.
12. Forna =  Forna Fejérmegyében, Csákvárhoz tartozó puszta, s ugyan

annak fiókja is.
13. de S. Georgio =  Isgka-Sg. - György Fejérmegyében, a felső-fej érvári kerü

let plébániája.
14. Gut =  Gut-Tamási Fejérmegyében, Iszka-Sz.-György fiókja.

Magyarország egyházi földleírása. 37
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15. Mór =  Moór Fejérmegyében, a felső-fej érvári kerület plébániája.
16. de S. Nicolao =  Sár-S^.-Miklós Fejérmegyében, az alsó-fej érvári kerület 

plébániája.
17. Olup =  Alap Fejérmegyében, az alsó-fej érvári kerület plébániája.
18. Ondó, Vndo — Ondód Fejérmegyében, a felső-fej érvári kerület plébániája.

Scachuar lásd Chacuara.
19. Sciuor — Csoór Fejérmegyében, a felső-fejérvári kerület plébániája.
20. Thimar, Tymar =  Tímár Fejérmegyében, Moórhoz tartozó puszta ugyan

annak fiókja.
21. Vereb =  Ver eb Fejérmegyében, a vaáli kerületben levő Pázmánd fiókja.

Vndo lásd Ondó.

3. A  veszprém i főesp erestség  é s  plébániái.

E főesperestség kiterjedt Veszpémmegye területére, kivévén annak éjszak- 
nyugoti szélét, mely a győri püspökséghez tartozott. Másfelől átnyúlt kis 
részben a mai Fejér, Zala és Tolna megyék területére. Fejérmegyéből Sár-Egres, 
Füle, Hatvan puszta, Igar; Zalamegyéből Pula; Tolnamegyéből Simontornya tar
tozott alája. Ma az egész terület a veszprémi és a pápai főesperestségek közt oszlik 
meg. A XIV-ik században itt virágzott plébániákul a tized jegyzékek a következőket 
említik:

1. Ayka =  Ajka Veszprémmegyében, a veszprémi kerületben fekvő Berend
fiókja.

2. Band — Bánd Veszprémmegyében, a veszprémi kerületbeu fekvő Márkó fiókja.
Bilchatara lásd Vylega-Chatar.

3. Boconio, Bokono, Bokon =  Borsok Veszprémmegyében, a palotai kerü
letben fekvő Lepsény fiókja.

4. Chepel, Chepul =  Nagy-Csepel Veszprémmegyében, Nagy-Vázsonyhoz 
tartozó puszta s ugyanannak fiókja is.

5. Chetian =  Cseteny Veszprémmegyében, a cseszneki kerületben fekvő Osz
lop fiókja.

6. Chich — Ecsi Veszprémmegyében, Déghhez tartozó puszta, s ugyanannak 
fiókja is a palotai kerületben.

7 de S. Cruce.
8. Dad.

Enusy lásd Susy.
9. Énig =  Buying Veszprémmegyében, a palotai kerület plébániája.

10. Egres — Sár-Egres Fejérmegyében, az alsó-fej érvári kerületben fekvő 
Czecze fiókja.

i i . Faiz, Fayz =  Fais% Veszprémmegyében, a veszprémi kerületben fekvő 
Vámos fiókja.

12. File =  Füle Fejérmegyében, ma is plébánia.
Fuczabady lásd Zakadi.

13. de S. Gallo =  S^ent-Gál Veszprémmegyében, a veszprémi kerület plébániája.
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14. Hotican =  H átim  puszta Fejérmegyéken, a közép-fej érvári kerületben 
fekvő Kalóz fiókja.

15. Igor =  Igar Fejérmegyében, Simontornya szomszédságában.
16. de S. Johanne.
17. Kavar, Kayar =  Balatonfő-Kajár Veszprémmegyében, a palotai kerületben 

fekvő Lepsény fiókja.
18. Kenese, Kense =  Kenese Veszprémmegyében, a palotai kerület plébániája.
19. Kér, Keer — Hagymás-Ker Veszprémmegyében, a palotai kerület plébániája.
20. Kezű =  Pap-Kesgi Veszprémmegyében, a palotai kerületben fekvő Pere- 

marton fiókja.
21. Kezu-Sar, Sár — Sári puszta Veszprémmegyében, a palotai kerületben 

fekvő Peremarton fiókja.
22. Laurente, Leurente — Lőrinte puszta Veszprémmegyében, a devecseri kerü

letben fekvő Devecser fiókja.
23. S. Margaretha, de circa Marcha.
24. Menchel =  Mencshely Veszprémmegyében, a veszprémi kerületben fekvő 

Nagy-Vázsony fiókja. (L. zalai főesperestséget.)
25. Moros =  Maros-Sió Veszprémmegyében, a palotai kerületben fekvő 

Fok-Szabadi fiókja.
26. S. Nicolao.
27. Numpti, Numpty — Németi, puszta Sz.-Gál határában, régi templom-helylyel.

Plike et de Chatar lásd Vylega-Chatar.
28. Poldrild =  Padrag Veszprémmegyében, a devecseri kerületben fekvő Ha- 

limba fiókja.
29. Premortun, Premartino — Peremarton Veszprémmegyében, a palotai kerü

let plébániája.
30. Pula =  Pala Zalamegyében, a füredi kerületben fekvő Petend fiókja.

Sár lásd Kezu-Sar.
Syky lásd Ziky.

31. Sing — Essegvár Veszprémmegyében, a veszprémi kerületben fekvő Szent- 
Gál fiókja.

32. Synun-Ternina =  Simontornya Tolnamegyében, ma a pécsi egyházme
gyében levő plébánia.

33. de S. Stephano =  Sgent-István Veszprémmegyében, a palotai kerületben 
fekvő Föskü fiókja.

34. Susy, Enusy =  Eősi Veszprémmegyében, a palotai kerületben fekvő plé
bánia.

35. Tustan =  Kustyán puszta Veszprémmegyében, a palotai kerületben fekvő 
Enying fiókja.

36. Vasen, Vason — Nagy-Vázsony Veszprémmegyében, a veszprémi kerület 
plébániája.

37. Vecher =  Devecser Veszprémmegyében, a devecseri kerület plébániája.
38. Veyn =  Veim puszta Veszprémmegyében, a cseszneki kerületben fekvő 

Olaszfaluhoz tartozó fiók.

V*
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39. Veresto, Virestó =  Vöröstó Veszprémmegyében, a veszprémi kerület plé
bániája.

40. Vespin, Vopsen =  Lepsény Veszprémmegyében, a palotai kerület plébániája.
41. Vvlega-Chatar, Bilchatara, Plike et de Chatar — Biliege puszta, Csatár 

puszta Veszprémmegyében, a veszprémi kerületben fekvő Tóth-Vázsony fiókja.
Vopsen lásd Vespin.

42. Zabadi, Zabady =  Szentkirály-Szabadja Veszprémmegyében, a palotai kerü
let plébániája.

43. Zakady, Fuczabady =  Fok-Szabadi Veszprémmegyében, a palotai kerület 
plébániája.

44. Zarbeíen =  Vötös-Berény Veszprémmegyében, a palotai kerület plébániája.
45. Ziky, Siki — Szék puszta Veszprémmegyében, a devecseri kerületben 

Devecser fiókja.

4. A zalai főesperestség és plébániái.

Ezen főesperestség kiterjedt Zalamegyének legnagyobb részére, ügy hogy 
csak a délnyugoti és nyugoti részek estek e főesperestség határain kívül. Az 
egész Muraköz, vagyis a Csáktornyái és perlaki járások, továbbá a mai alsó-lendvai 
és letenyei járások legnagyobb része a zágrábi egyházmegyéhez tartoztak. Délkeleten 
pedig Mura-Keresztur s Sz.-Jakab a somogyi főesperestségi területbe estek. Ma e 
főesperestség egy jókori része a szombathelyi püspökséghez van csatolva. Külön
ben a tized jegyzékekben felsorolt plébániák legjobban tájékoztatnak ezen főesperestség- 
nek kiterjedésére nézve. E plébániák a következők :

1. Abram — Abraham puszta, hegyfok, a badacsonyi egyház fiókja, más 
hegyfok a tapolczai kerületben fekvő kővágó-örsi egyház fiókja.

2. Achiuagi, Hiluag =  Szilvágy, ma a szombathelyi egyházmegyéhez tartozik 
mint Nova fiókja.

3. Agursig, Egerscig =  Zala-Egerszeg, ma a szombathelyi püspökség plébániája.
4. Akaii =  Akaii, a füredi kerületben fekvő Csicsó fiókja.
5. Allar =  Ollár, a kanizsai kerület plébániája.
6. Almád =  Monostor-Apáti, a tapolczai kerületben levő plébánia.
7. S. Andreas =  Szent-András puszta a szombathelyi püspökségben, Zala-Lövő- 

től délre.
8. S. Andreas =  Sz-András, a kanizsai kerületben fekvő Sz.-Lászlóegyház fiókja.

Azonfeu lásd Ozufeu.
9. Bal S. Viti, Kaal, Kai — Köves-Kálla, a tapolczai kerületben fekvő Szent- 

Békálla fiókja.
10. Bath, Bach =  Bács, puszta Csobáncz vára alatt, a tapolczai kerületben 

fekvő Gyula-Keszi fiókja.
11. Bede, Bedus =  Böde, puszta, a keszthelyi kerületben fekvő Szántó fiókja.
12. Beel, Beer =  Zalabér, a sümegi kerület plébániája.

Beged lásd Bogud.
13. Besenen, Bezenen =  Besenyő\ Zala-Egerszeg fiókja a szombathelyi egyház

megyében.
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14. Bezered =  Bemered, a kis-komáromi kerület plébániája. ^
15. Bylle =  Belye, Nagy-Kanizsa határában levő korcsma.
16. S. Blasius — Sgent-Baldgs, a kanizsai kerületben levő plébánia.
17. S. Blasius — Szerit-Balázs puszta, hegyfok, a füredi kerületben fekvő Csicsó

fiókja.
18. Bobes, Kebes =  Bebes puszta, a kanizsai kerületben fekvő Szent-Mihály

fiókja.
19. Boc — Bak, a kanizsai kerületben fekvő Csatár fiókja.
20. Boch, Bozarek — Batyk, a sümegi kerületben fekvő Zalabér fiókja.
21. Bogud, Beged =  Felső-Bagód, a zalaegerszegi kerületben fekvő Alsó-Bagód 

fiókja a szombathelyi egyházmegyében.
22. Bogud, Bogod =  Alsó-Bagód, ma a szombathelyi püspökség plébániája a 

zalaegerszegi kerületben.
23. Botulent — Bakónak, a kanizsai kerület plébániája.

Bozanek lásd Boch.
24. Bunchudfeulde — Boncgódfölde, a szombathelyi egyházmegye plébániája a 

zalaegerszegi kerületben.
Cekene lásd Thekene.
Chafurd lásd Chalar.

25. Chalar, Chafurd =  Csá/ord, a keszthelyi kerületben fekvő Szentgrót fiókja.
26. Chan — Csány, a kis-komáromi kerület plébániája.

Charckal lásd Harkály.
27. Chatár =  Csatár puszta, a szombathelyi püspökségben Bőrönd fiókja.
28. Chegon, Chegen, Thokon — Fagyon, a füredi kerületben fekvő Csicsó

fiókja.
29 Chik, Dizl =  Distel, a tapolczai kerületben fekvő Gyula-Keszi fiókja.
30. Chob, Olchob, hajdan különített birtok, Rendek várossal Csab-Rendek 

néven plébánia a sümegi kerületben.
31. Chob, Cheby =  Cseh, a szombathelyi egyházmegyében Zala-Szent- 

György fiókja.
32. Chob.

Chofen lásd Thofen.
Chomey lásd Thomay.

33. Chopulcha, Thopulcha =  Tapolc^a, a tapolczai kerület plébániája.
34. S. Cozma =  Sgent-Kogmadombja, a szombathelyi egyházmegyében, a novai 

kerületben fekvő Tárnok fiókja.
35. S. Cruce =  Keresztár puszta, Zalapataka falu tartozéka, a szombathelyi 

egyházmegyében.
Dech lásd Dudk.

36. Dergeche, Sag-Dergeche, Hokuli Dergeche (lásd a somogyi főesperest- 
ségetj — Alsó- és Felső-Dörgicse, a füredi kerületben fekvő Csicsó plébánia fiókja.

37. Dyaky =  Deáki puszta, a sümegi kerületben fekvő Nyirád fiókja.
Dizl lásd Chik.

38. Dobus =  Dobos puszta, a füredi kerületben fekvő Talián-Dörögd fiókja.
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39. Dudk, Dech — Dötk, a sümegi kerületben fekvő Pakod fiókja.
Dumanch lásd Durud.

40. Durud, Durugh, Dumanch — Talián-Dörögd, a füredi kerület plébániája.
41. Echir — Ecser hegy fok, a tapolczai kerületben fekvő Kővágó-Örs fiókja.
42. S. Elisabeth =  S%ent-Er%sébet puszta, Mihályfa fiókja.
43. Fantha — Fancsika puszta, Nagy-Páli határában a szombathelyi egyház

megyében.
44. Felud =  Nagy-Falud puszta, a kanizsai kerületben fekvő Sz.-Iván fiókja.
45. Fired =  Balaton-Füred, a füredi kerület plébániája.
46. Galhod, Gulach =  Guides, a tapolczai kerületben fekvő Tördemicz fiókja.
47. Garabanch =  Garabonc4, a kis-komáromi kerületben fekvő Merenye fiókja.
48. Gelse =  Gelse, a kanizsai kerület plébániája.
49. S. Georgius =  Steril-György vár, a keszthelyi kerület plébániája.
50. S. Georgius =  Zala-S4.-György, a zalaegerszegi kerület plébániája a szom

bathelyi egyházmegyében.
51. S. Gerardus =  S^ent-Grót, a keszthelyi kerület plébániája.
52. Geret, Kerek—Kereki puszta, a tapolczai kerületben fekvő Sz.-Békálla fiókja.

Gyrus lásd Kyrus.
Gulach lásd Galhod.

53. Gurle — Belső-Tűrje, a sümegi kerület plébániája.
54. Halap =  Fialáp, a tapolczai kerület plébániája.
55. Harkály, Charhal =  Harkály puszta, a zalaegerszegi kerületben fekvő Salom- 

vár fiókja a szombathelyi egyházmegyében.
56. Hene =  Ördög-Henye, a kanizsai kerületben fekvő Szent-Iván fiókja.
57. Heney — Balaton-Henye, a tapolczai kerületben fekvő Szent-Békálla fiókja
58. Higrichi =  Igricié, a kis-komáromi kerületben fekvő Szent-Péterur fiókja.

Higmegal, Higmegqs lásd Hugmogus.
Hiluag lásd Achiuagi.
Hokuli-Dergethe lásd Dergethe.

59. Hugmogus, Higmegal, Higmegus — Hegymagas, Tapolcza fiókja.
Hunuch-Camar lásd Kumar.

60. Huzsiuotot =  Hosgtót, a sümegi kerületben fekvő Szegvár fiókja.
61. S. Jacobus — S^ent-Jdkabfa, a füredi kerületben fekvő Csicsó fiókja.
62. de S. Johanne -- Zala-S^.-Iván, a kanizsai kerület plébániája.
63. Jerse =  Irsa puszta, Salomvár fiókja a szombathelyi egyházmegyében.

Kai lásd Bal S. Viti.
64. Kal Omnium Sanctorum =  Minds^ent-ΚάΙΙ, a tapolczai kerületben fekvő 

Szent-Békálla fiókja.
65. Kai S. Benedicti =· S^ent-Békálla, a tapolczai kerület plébániája.
66. Kanisa =  Nagy-Kani^sa, a kanizsai kerület plébániája.
67. Karmach =  Karmacs, a keszthelyi kerület plébániája.
68. Karoch =  Karós, a kis-komáromi kerületben fekvő Galambok fiókja.

Kebes lásd Bobes.
69. Kedhely.
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70. Kedhida — Kehida, a kis-komáromi kerület plébániája.
Kerek lásd Geret.

71. Kezű, Kezem =  Gyula-Kes^i, a tapolczai kerület plébániája.
72. Keztel — Keszthely, a keszthelyi kerület plébániája.
73. Kyk, Kys — Kék puszta, Füred fiókja.
74. Kyrus, Gyrus =  Gyűrűs, a keszthelyi kerületben fekvő Bezeréd fiókja.

Kys lásd Kyk.
75. Koci, Toti — Tóti (Nemes- és Káptalan-), a tapolczai kerület plébániája.
76. Kopurnuch =  Nagy-Kapornak, a kanizsai kerület plébániája.
77. Kukenes =  Kökényes puszta, a kanizsai kerületben fekvő Csatár fiókja.
78. Kumar, Hunuch-Camar — Homok-Komárom, a kanizsai kerület plébániája.
79. Kustán =  Felső-Kustány, a kis-komáromi kerületben fekvő Kehida fiókja.
80. Kutus =  Nagy-Kutas, Egervár fiókja a szombathelyi egyházmegyében.
81. Lad =  Lad puszta a tapolczai kerületben fekvő Tördemicz fiókja.
82. S. Ladislaus — Zala-S^.-Lásgló, a keszthelyi kerület plébániája.
83. Lizku, Lyzku — Lis^kó, Nagy-Lengyel fiókja a szombathelyi egyház

megyében.
84. Mach =  Máhó puszta, a sümegi kerületben fekvő Gogánfa fiókja.

Mand lásd Nand.
85. Menchel =  Mencshely Veszprémmegyében, Nagy-Vázsony fiókja. (Lásd 

veszprémi főesperestség.)
86. Merene =  Merenye, a kis-komáromi kerület plébániája.
87. S. Michael =  Zala-Sg.-Mihály, a kanizsai kerület plébániája.
88. S. Michaele iuxta Murám, hajdan külön birtok; később egyesítve lett 

Tót-Szerdahelylyel, a szombathelyi egyházmegyében, Tót-Sz.-Márton fiókja.
89. Monuslo =  Monos^ló, a füredi kerületben fekvő Csicsó fiókja.
90. Nand, Mand =  Mánd puszta, a keszthelyi kerületben fekvő Szent-György- 

vár fiókja.
91. de Nicolao — Német-S^.-Miklós, a kanizsai kerületben fekvő Homok- 

Komárom fiókja.
92. Nirred =  Nyirád, a sümegi kerület plébániája.
93. Noca, Noa.
94. Nova =  Nova, a novai kerület plébániája a szombathelyi egyházmegyében.
95. Och. Hajdan falu Kanizsától éjszakra.*]
96. Óla =  Oláh, Zalaegerszeg fiókja a szombathelyi egyházmegyében.

Olchob lásd Chob.
97. Ozufeu, Azovfeu =  Asgófő, a füredi kerületben Füred fiókja.
98. Pach, Paz =  Pacsa, a kis-komáromi kerület plébániája.
99. de S. Paulo.

Palaznak lásd Poloznuk.
100. Patha, Phatha — Pacsa puszta Zala-Lövőnél a szombathelyi püspökségben. 

Paz lásd Pach.

*) Lásd a határjárására vonatkozó 1328. évi okmányt a Zalai OklevéJtúr I. köt. 221. 1.
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ιο ί. Pechei, Pychil — Nagy-Pécsel, a füredi kerületben fekvő Vászoly fiókja.
102. Petend =  Petend, a füredi^.kerület plébániája.
103. de S. Petro =  Tüske-S^-Péter, a keszthelyi kerületben fekvő Sz.-Grót fiókja. 

Pychil lásd Pechel.
104. Piliske =  Pölöske, a kanizsai kerületben fekvő Szent-Mihály fiókja.
105. Poloznok, Palaznuk, Poloznuk =  Palócnak, a füredi kerület plébániája.
106. Pomlin =  Palin puszta, a kanizsai kerületben Kanizsa fiókja.^
107. Rayk — Felső-Rajk, a kis-komáromi kerületben fekvő Pacsa fiókja.
108. Reche =  Nagy-Récse, a kanizsai kerület plébániája.
109. Rennek =  Csab-Rendek, a sümegi kerület plébániája, 
n o . Repech.
i n .  Rezi =  Re%i, a keszthelyi kerület plébániája.

Sag-Dergethe lásd Dergethe.
112. Sarnad — Sarval puszta, Sümeg fiókja.
113. Sarusd =  Sárosd, Szegvár fiókja a sümegi kerületben.

Scepebt lásd Zepek.
Scepuzd lásd Zepezd.

114. Scesand, Stephand — Lesenc^e-lstvánd, Lesencze-Tomaj fiókja a tapol- 
czai kerületben.

Sid lásd Sthir.
115. Symeg =  Sümegh, a sümegi kerület plébániája.

Stephand lásd Stesand.
Stephand lásd Scesand.

116. Stesand, Steophand — Zala-Istvánd, Ollár fiókja a kanizsai kerületben.
117. Sthir, Sid — Zsid, a keszthelyi kerület plébániája.,
118. Thekene, Cekene =  Tekenye, a keszthelyi kerület plébániája.

Thokon lásd Chegon.
119. Thomay, Chomey — Lesencge-Tomaj, a tapolczai kerület plébániája.

Thopulcha lásd Chopulcha.
120. Tofen, Chofen =  Tófej, Tárnok fiókja a novai kerületben a szombat- 

helyi egyházmegyében.
Toti lásd Koci.

121. Vacha.
122. Val.
123. Vazul — Vászoly, a füredi kerület plébániája.
124. Vegeg, Veged — Véged, Zalabér fiókja a sümegi kerületben.
125. Vita =  Nemes-Vita, a tapolczai kerület plébániája.
126. V n g =  Ung puszta, Dióskál fiókja a kis-komáromi kerületben.
127. Vrs — Felső-Eörs, a füredi kerület plébániája.
128. Vrs =  Kővágő-Eörs, a tapolczai kerület plébániája.
129. Vsa — U^sa puszta, Tapolcza fiókja a tapolczai kerületben.
130. Ykchech =  Csehi, a sümegi kerület plébániája.
131. Zalascig =  Zalas^eg, hajdan falu Aranyad, Sz.-Grót és Barabás szomszéd

ságában.
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132. Zanka, Zancha =  Zánka, Csicsó fiókja a füredi kerületben.
133. Zanto, Zantho =  Zala-S^ántó, a keszthelyi kerület plébániája.
134. Zepek, Scepebt =  S^epötk, Ollár fiókja a kanizsai kerületben.
135. Zepetnek =  Szépeinek, a letenyei kerület plébániája a szombathelyi egy

házmegyében.
136. Zepezd, Scepuzd ^'Sgepegd, Kővágó-Eörs fiókja a tapolczai kerületben.
137. Zugliget =  S îgligep Tördemicz fiókja a tapolczai kerületben.

g. A segősdi főesperestség és plébániái.

Ezen főesperestség a Balatontól a Dráváig terjedt. Legéjszakibb plébániája 
Balaton-Berénv, legdélibbje Babocsa, legnyugotibbja Mura-Keresztur. Keleten a Sze- 
nyéri víz, a Rinya s a Csokonyai víz, nyugoton a Kanizsa s a Határárok egyes 
részei képezték határait, délen a Dráva egy kis részének kivételével Lankócz puszta 
vidékén, hol a zágrábi egyházmegye átnyúlt a Dráván, s mely ma is Körösmegyé
hez tartozik. Szóval e főesperestség kiterjedt Somogymegye nyugoti felére, név- 
szerint a mai marczali járásra a délkeleti rész kivételével, mert Csömend már a 
somogyi főesperestséghez tartozott; továbbá a nagy-atádi járásra ugyancsak a keleti 
rész kivételével, mert itt Csököly, Fülecs puszta, Rinya-Sz.-Király ugyancsak a somo
gyi főesperestség plébániái voltak; végre egészen oda tartozott a csurgói járás. 
Zalamegyéből Mura-Keresztur, Sz.-Jakab segösdi főesperestségi helyek tartoztak alája.

Nevét és léteztét ezen főesperestség a hajdan fennállott Segösdmegye-tői kapta, 
mely azonban nem annyira politikai megye, a közönséges értelemben vett vár
megye, mintsem inkább a magyar királynék fenntartására rendelt vidék volt. Az 
ebből folyt jövedelem fedezte a királyné udvartartásának költségeit, úgy mint azt a 
Csepel-sziget, az erdélyi Besztercze, Pilis, Pozsegamegye s egy időn át a Szepesség 
jövedelmei is tették. Még Róbert Károly is mint királynéi birtokot kötötte le 
1327-ben Segösdöt fiának, Lászlónak a cseh Annával történt eljegyzése alkalmával 
nászajándékul,1) bár e házasság László elhalálozása folytán tényleg létre nem jött. 
A XIV-ik század végén vagy a XV-ik elején Segösdmegye, nyilván Zsigmond 
zálogbavetései és adományozásai következtében megszűnt s Somogymegyébe olvadt. 
De nem így a főesperestség, mert ez nem olvadt be a somogyi főesperestségbe, 
hanem fennállott attól külön aztán is, hogy mint megye avagy királynéi vidék 
megszűnt. Még 1438-ban is okmányilag említtetik a segösdi főesperest.* 2) Különben 
mint főesperestség manap is fennáll még a réginél nagyobb terjedelemben, mert a 
kaposvári és a lengyeltóti járásoknak is jelentékeny részét magában foglalja. Mint 
főesperestség ma a csurgói, segösdi és csökölyi alesperesti kerületekre oszlik.

A tized jegyzékekben előszámlált plébániák a segösdi vidék régi kiterjedését 
nagyjában elég hűen tüntetik elénk. Hogy voltak e vidéknek egyes félreesőbb tar
tozékai is, kétségtelen, mint tömörült egészet azonban csakis a tizedjegyzékek ada
taiból ismerhetjük meg. Mint plébánia helyek a következők említtetnek:

Ú Katona: Hist. Crit. VIII, 573.
2) Pesty : Αχ eltűnt régi vármegyék I, 218.
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1. Akan.
2. Alba ecclesia =  Feheregyhá% Somogymegyében, Sámson fiókja a segösdi 

kerületben.
3. Atak, hajdan falu a mai Lankócz puszta szomszédságában Somogymegyé

ben, mely utóbbi Berzencze fiókja a csurgói kerületben.
4. Babolcha — Babócsa Somogymegyében, a csurgói kerület plébániája.
5. Barachi, Barati =  Nagy-Baráti puszta Somogymegyében, Szob fiókja a 

segösdi kerületben.
6. Bechenen =  Belegna Somogymegyében, Zákány fiókja a csurgói kerü

letben.
7. Beke, hajdan birtok Sámson birtok szomszédságában; előfordul az 1536. 

évi adóösszeirásban.
8. Belauar =  Bélavár Somogymegyében, Vízvár fiókja a csurgói kerületben.
9. Bérén =  Iharos-Berény Somogymegyében, Iharos fiókja a csurgói kerü

letben.
10. Berhende, Berzencze, Berzenche =  Bergericge Somogymegyében, a csurgói 

kerület plébániája.
11. Bobud, Bolud =  Bolha Somogymegyében, Babocsa fiókja a csurgói kerületben.

Boda lásd Buda.
12. Bohal, Bolhás, Bolchas =  Bolhás Somogymegyében, Szob fiókja a se

gösdi kerületben.
Bolchas, Bolhás lásd Bohal.
Bolud lásd Bobud.

13. Bor =  Bar hegyfok Somogymegyében,. Vörs fiókja a segösdi kerületben.
14. Buda, Boda =  Bodvic^a Somogymegyében, Nagy-Atád fiókja a csökölyi 

kerületben.
15. Buku =  Baki malom Somogymegyében, Szob fiókja a segösdi kerületben.
16. Cheluch, Magna Telek =  Nagy-Telek. Ma ismeretlen.
17. Chochola.

Chuchana lásd Tuchana.
18. Chuturtukhel, Chutuchel =  Csötörtökhely Somogymegyében, hajdan birtok 

Bélavár és Zsitva szomszédságában.
19. de S. Colomanno.
20. Corpad — Nagy-Korpád Somogymegyében, Kutas fiókja a csökölyi kerü

letben.
21. Dand — Dávod puszta Somogymegyében, Mesztegnye fiókja a segösdi 

kerületben.
22. Ded =  Nemes-Déd Somogymegyében, Nemes-Vid fiókja a segösdi kerü

letben.
23. Dench — Fa^ekas-Dencs puszta Somogymegyében, Miháld fiókja a csur

gói kerületben.
24. Dench — Sgoke-Dencs Somogymegyében, Csákány fiókja a segösdi kerü

letben.
25. Egedus.
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26. S. Elizabeth =  S^.-Erzsébet Somogymegyében, hajdan birtok Berzencze 
szomszédságában.

27. Elyesy, Helias — Ellesi, hajdan birtok Dávod, Balogd és Böhönye szom
szédságában.

28. Fanchberen =  Balaton-Beuny Somogymegyében, Vörs fiókja a segösdi 
kerületben.

29. Foltus — Fokos puszta Somogy megyében, Szent-Miklós fiókja a csurgói
kerületben.

30. Garbanch.
31. Gerles.
32. Gurgus =  Gárdos puszta Somogymegyében, Nemes-Vid fiókja a segösdi 

kerületben.
Helias lásd Elyesy.

33. Herezne, Henczne, Herenzene = · Heres^nye Somogymegyében, Vízvár 
fiókja a csurgói kerületben.

34. Heuizd — Kelevi% Somogymegyében, Mesztegnye fiókja a segösdi kerületben.
Hwthus lásd Vtinis.

35. Inke =  Ínke Somogymegyében, Iharos fiókja a csurgói kerületben.
36. Ivan népe.
37. S. Jacobo =  Sy.-Jakab Zalamegyében, Miháld fiókja a csurgói kerületben.
38. Joharas — Iharos Somogymegyében, a csurgói kerület plébániája.
39. Kacat.
40. Kakuua — Kakonya puszta Somogymegyében, Zákány fiókja a csurgói 

kerületben.
41. Kedhely =  Kéthely Somogymegyében, a segösdi kerület plébániája.
42. Kerestur =  Mara-Keresztár Zalamegyében, a csurgói kerület plébániája.
43. Kintibus, Kuniba — N  -Gomba Somogymegyében, Marczali fiókja a se

gösdi kerületben.
Kumba lásd Kintibus.

44. Kuznen.
Fák lásd Lók.

45. Leca, Leta =  Léta puszta Somogymegyében, Mesztegnye fiókja a segösdi 
kerületben.

46. Lók, Lak =  Lak, hajdan falu Porrog szomszédságában, mely Csurgó
fiókja.

47. Longa villa =  Hossynfalu Somogymegyében, Görgeteg fiókja a csökölyi 
kerületben.

48. Lonkoch =  Lankóc4 puszta Somogymegyében, Berzencze fiókja.
Magna Telek lásd Cheluch.

49. Marchali =  Marczali Somogymegyében, a segösdi kerület plébániája.
50. Meke, Morke =  Merke puszta Somogymegyében, Tapsony fiókja a se

gösdi kerületben.
51. Melanar.

Menichel lásd Moruchel.
38*
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52. Mezeekezen =  Mesgtegnye Somogymegyében, a segösdi kerület plébániája.
S. Michael lásd Mihad.

53. Mihad, de S. Michaele — Miháld Somogymegyében, a csurgói kerü
let plébániája.

Morke lásd Meke.
54. Moruchel, Menichel =  Móricghely puszta Somogymegyében, Szent-Miklós 

fiókja a csurgói kerületben.
55. Oduarhel, Vdvarhel =  Udvarhely Somogymegyében, Berzencze fiókja a 

csurgói kerületben.
56. Omnium Sanctorum — Mindszent Somogymegyében, hajdan falu Sarkad, 

Atak és Lankócz szomszédságában.
57. Pachud =  Pácgod puszta Somogymegyében.
58. S. Paulo =  Sg.-Pál Somogymegyében, Iharos fiókja a csurgói kerületben.

“59. Potoch =  Pat Somogymegyében, Miháld fiókja a csurgói kerületben.
60. S. Rege =  Porrog-Sg.-Király Somogymegyében, Csurgó fiókja a csurgói 

kerületben.
61. Sag =  Ság puszta Somogymegyében, Iharos fiókja a csurgói kerületben.
62. Saka, Zob — Somogy-Sgob Somogymegyében, a segösdi kerület plébániája.
63. Symond=Simonyi Somogymegyében, Nemes-Vid fiókja a segösdi kerületben.
64. Tukana, Chuchana =  Csokonya Somogymegyében, a csökölyi kerület 

plébániája. Hajdan Erdő-Csokoná-nak neveztetett s főleg arról nevezetes, hogy 
IV. Béla király azt Csáky Péternek adta cserében azon sz. kereszt fájából készült 
drága feszületért, melyet az az Uros szerb fejedelem ellen viselt háborúkor zsákmá
nyul ejtett volt.*)

Vdvarhely lásd Odvarhel.
65. Veyse, Veysse, Weso =  Vese Somogymegyében, Tapson fiókja a segösdi 

kerületben.
66. Volko.
67. Vtinis, Wtwes, Hwthus =  Ötvös Somogymegyében, Nagy-Atád fiókja a 

csökölyi kerületben.
68. Zabad, Zobas =  Sgabás Somogymegyében, Kutas fiókja a csökölyi kerületben.
69. Zacan, Zakan =  Zákány Somogymegyében, a csurgói kerület plébániája.
70. Zachal, Zathar.

Zakan lásd Zacan.
71. Zakan.

Zathar lásd Zachal.
72. Zeredahel =  Sgerdahely Somogymegyében, hajdan helység Bodvicza szom

szédságában.
73. Zinner, Zener =  Sgenyer Somogymegyében, Taksony fiókja a segösdi 

kerületben.
Zob lásd Saka.
Zobas lásd Zabad.

*) Fejér: Cod. Dipl IV. III. 490—493.
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(>. A som ogyi főesperestség és plébániái.

E főesperestség is a nagyobbak közé sorakozik, magában foglalván Somogy - 
megyének egész közép tractusát teljes hosszában, vagyis a mai tabi, lengyeltóti, 
kaposvári járásokat egészen, kivévén ez utóbbiból némely csekély keleti részt, mert 
Kercseliget már a regölyi főesperestséghez, következőleg a pécsi püspökséghez tar
tozott. Somogyhoz tartozott továbbá az igali járásnak nyugoti fele s a szigetvári 
járásnak legnagyobb része. Itt a határt az Almás vize képezte, úgy hogy az ennek 
bal partjára eső terület már a pécsi egyházmegye székesegyházi főesperestségeé 
volt. De az Almás vizének jobb partján is egy kis rész szintén Pécshez tartozott, 
mert Boldogasszonyfa, Almamellék s Sz.-Egyed puszta a somogyi főesperestségen 
kívül estek. A nagy-atádi járásnak keleti fele, nagyjában a Rinyáig, de sőt azon túl 
is a somogyi archidiaconatushoz tartozott. A Rinyán túl névszerint Fülecs puszta 
somogy-főesperestségi plébánia. A Rinyától éjszakra Csököly, a marczali járásban 
pedig Csömend somogy-főesperestségi plébániák. E szerint e főesperestséget éjsza
kon a Balaton, délen a Dráva határolta, legéjszakibb plébániái Zamárdi és Kiüti, 
legdélibbje Sz.-Borbás volt és így a mai somogyi főesperestségnél sokkal nagyobb 
volt. A mai somogyi főesperestség nem terjed a Kapos forrásáig vagyis a kapos
vári járáson túl, mert a mi ezen túl esik, az ma mind a segösdi archidiaconatusé.

A régi somogyi főesperestség kiterjedését legjobban az alája tartozott plébá
niák mutatják, melyek a következők :

1. Achad, Athak, Arad =  Magyar-Atád, Mernye fiókja az igali kerületben.
2. Adrian =  Adorján puszta. Az 1536. évi adóösszeirásban előfordul Adoryan- 

Apáti 9 portával Viszló szomszédságában.
Alach lásd Andach.

3. Andach, Henduch, Alach =  Andócs, a karádi kerület plébániája.
Alba ecclesia lásd Ferighaz.

4. Apáti =  Apáti, Lad fiókja a csökölyi kerületben.
5. Apáti. Az 1536. évi összeírásban Apáti birtok 8 portával van feljegyezve 

Fészerlak szomszédságában.
Arad lásd Achad.

6. Arania =  Aranyos, Barcs fiókja a csurgói kerületben.
Athak lásd Achad.
Azala lásd Ozolon.

7. Azard, Zamard =  Zamárdi, a karádi kerület plébániája.
Badar lásd Boclar.

8. Bar =  Kis-Bár, az igali kerület plébániája.
9. de Sancto Barlaba, Sancto Barnaba =  Sgent-Borbás, az 1556· évi dicalis 

lajstromban előfordul Szent-Borbás a Dráva mellett.
10. Bayun. Boyon, Bayon =  Nagy-Bajom, a csökölyi kerület plébániája.

Bednec lásd Besnench.
11. Belch =  Béc%, Lad fiókja a csökölyi kerületben.
12. S. Benedek, S. Benedicto — -Benedek, a csökölyi kerület plébániája.

Bennek lásd Besnench.
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13. Bérén — Kis-Bereny, Lengyeltóti fiókja a kaposvári kerületben.
14. Berenche =  Zerenka, az 1536. évi dicalis lajstromban Zerenka helység 

Vitorág és Viszló szomszédságában fordul elő.
15. Besenen =  Besenyő, Görgeteg fiókja a csökölyi kerületben.
16„ Besenen =  Bégseny puszta, Lengyeltóti fiókja a kaposvári kerületben.
17. Besnench, Bednec, Bennek =  Béndek puszta, Lengyeltóti fiókja a kapos

vári kerületben.
Bezuchel lásd Ketel.

18. de S. Blasio =  S^.-Baldgs, az igali kerület plébániája.
15 Boclar, Badar =  Boglár, Szöllős-Györök fiókja a kaposvári kerületben. 

Bolch lásd Pernes.
Budák lásd Budoch.

20. Budoch, Budák =  Babod, Látrány fiókja a kaposvári kerületben.
21. Bulzad =  Bogát, Geszti fiókja a kaposvári kerületben.
22. Bún, Byw =  Bit puszta, Osztopán fiókja a kaposvári kerületben.
23. Cass, Kauas, Kas — Kási puszta, Ságvár fiókja a karádi kerületben.
24. Cecher, Keer ξξ S^.-Gdlosker, Mernye fiókja az igali kerületben.

Cege lásd Geke.
25. Chaba — Csaba puszta, Tab fiókja a karádi kerületben.

Chadarcuthay lásd Kadarcuta.
26. Chald, Chukl =  Csököly, a csökölyi kerület plébániája.

Chathi lásd Choad.
27. Chech, Chechi — Balaton-Csehi, Szöllős-Györök fiókja a kaposvári kerületben.

Chehi lásd Voytheck.
28^ Chehi, Chez =  Cégied puszta, Lad fiókja a csökölyi kerületben.
29. Chege, az 153b. évi összeírásban Chege portái Bálványos szomszédságában 

vannak megjelölve. Ma Csege puszta Kőröshegy fiókja.
Chemer lásd Temer.

30. Chepel =  Csepely, Karád fiókja a karádi kerületben.
Chez lásd Chehi.

31. Chichol =  Csicsal puszta, Karád fiókja a karádi kerületben.
32. Choad, Chaathi — Kis-Kovdcsi, Csököly fiókja a csökölyi kerületben.

Chubud lásd Chumload.
33. Chukana, Chukna =  Csoknya, Hetes fiókja a kaposvári kerületben.

Chukl lásd Chald.
34. Chumload, Chubul.
3 5 · Clya.
36. Colkey, Thelke, Thelibey — Tokaj puszta, Sz.-Benedek fiókja a csökölyi 

kerületben.
37. Cornay, Korne =  Torvaj, Tab fiókja a karádi kerületben.
38. Corpad =  Kis-Korpád, Sz.-Benedek fiókja a csökölyi kerületben.

Corthov, Corto lásd Kortho.
Cul lásd Tuul.
Dampsa lásd Dobza.
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39. Dennn, Denne =  Denna puszta, Kadarkút fiókja a csökölyi kerületben.
Derhida lásd Deushida.

40. Deushida, Derhida — Deseda puszta, Mernye fiókja az igali kerületben.
Dimid lásd Durug.

41. Dobza, Dampsa =  Nagy-Dobsad, Német-Újfalu fiókja a csökölyi kerü
letben. Egy 1277. évi okirat szerint hajdan három Dobsza nevű helység létezett, 
melyek egyikében Sz. Mártonhoz czímzett templom állott.*)

42. Durug, Dimid — Durug, az 1536. évi dicalis összeírásban Durug előfordul 
Patosfa szomszédságában.

43. Edde, Edda — Edde, Osztopán fiókja Kaposvár kerületében.
44. Egrus =  Magyar-Egres, Geszti fiókja a kaposvári kerületben.
45. S. Elisabeth.
46. Elye.
47. Enderd, Endréd, Endud — Endréd, a karádi kerület plébániája.

Endréd lásd Enderd.
Endud lásd Enderd.
Euzidy lásd Sured.

48. Fekechen, Fekten.
Fekten lásd Fekechen.

49. Feldarad.
50. Ferighaz, Alba ecclesia, 1536-ban összeírvák Feyeregyház portái Karád 

szomszédságában.
Files lásd Philes.

51. Fyod — Fiad, Kisbár fiókja az igali kerületben.
Fired lásd Sired*
Fonold lásd Scolond.

52. Gamas — Kis-Gamás, csárda Lelle határában, Látrány fiókja a kaposvári 
kerületben.

53. Gamas, Gumus =  Gamas, a kaposvári kerület plébániája.
54. Gan — Garni vagy Miklósi puszta, Ságvár fiókja a karádi kerületben.

Gege lásd Geke.
55. Geke, Cege, Gege — Gige, Csököly fiókja a csökölyi kerületben.

Génig lásd Gered.
56. S. Georgius =  -György puszta, Lengyeltóti fiókja a kaposvári kerületben.
57. S. Georgius — Tól-Sgentgyörgy, Lad fiókja a ladi kerületben.
58. Gereb, Gerech, Zereg — Gerezd puszta, Ácsa fiókja az igali kerületben.

Gerech lásd Gereg.
59. Gereg, Génig, Goreg =  Süllős-Győrök, a kaposvári kerület plébániája.
60. Gezee, Kezte — Geszti, a kaposvári kerület plébániája.
61. Gylia, Kyliti, Kylythi =  Kiüti, a karádi kerület plébániája.

Gingui lásd Syng,
62. Golad =  Gyulád puszta, Nágocs fiókja a karádi kerületben.

*) W enzel: Arp. új Ohntár IX, 179.
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Goreg lásd Gered.
63. S. Gregorio., S. Georgio.

Cumus lásd Gamas.
64. Gyod =  Jód puszta, Kiüti fiókja a karádi kerületben.

Hednich, Hedruch lásd Heduch.
65. Heduch, Hedruch, Hednich =  Hedrahely, Kadarkút fiókja.

Henduch lásd Andach.
66. Hetes — Hetes, a kaposvári kerület plébániája.

Hechen, Hethen lásd Schir.
67. Hidus — Hidas, Csombárd falutól délre, Hetes fiókja a kaposvári 

kerületben.
Homag lásd Húrnak.

68. Hulnes =  Olyves puszta. Az 1536. évi összeírásban Elwes birtok elő
fordul Nagy-Karád és Kovászna szomszédságában.

69. Húrnak, Homag, Hunak =  Homok, Taszár fiókja az igaü kerületben.
Hunak lásd Húrnak.

70. Igol, Ygol =  Igái, az igali kerület plébániája.
71. Inthassus, Jucha, Jutha =  Juta, Hetes fiókja a kaposvári kerületben.
72. Jaco, de Jacobo =  Jákő, Csököly fiókja a csökölyi kerületben.

Jacobo lásd Jaco.
Jucha, Jutha lásd Inthassus.

73. Kadacuta, Kadarcuta, Chadarcuthay =  Kadarkút, a csökölyi kerület plébániája.
74. Kara — Kara, Miklósi fiókja a karádi kerületben.
75. Karad =  Karad, a karádi kerület plébániája.
76. Karad inferior, Karad.
77. Karan, Katan, az 1536. évi összeírásban =  Karand birtok előfordul Tót

város és Boldogasszonyfa körül.
Kas lásd Cass.
Katan lásd Karan.
Kauas lásd Cass.
Keche lásd Keci.

78. Keci, Keche =  Ketye puszta, Adánd fiókja a karádi kerületben.
Keer lásd Cecher.

79. Kék, Keki =  Ke'ka puszta, Buzsák (hajdan Akch-Magyare) fiókja a segösdi 
kerületben.

80. Kerechi, Kereki, Kereby =  Kereki, Kőröshegy fiókja a karádi kerületben.
81. Kér, Keer — Varjas-Kér, Tót-Sz.-Pál fiókja a segösdi kerületben.

Kereby lásd Kerechi.
82. Ketel, Bezuchel =  Kec^el puszta, Kaposvár fiókja.

Kezte lásd Gezee.
83. Koazna, Koaznia, az 1536. évi adóösszeirásban Koasgnya előfordul Nagy- 

Karád szomszédságában.
84. Köpöd, Kopul =  Kap oly, a karádi kerület plébániája.

Kopul lásd Köpöd.
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85. Kortho, Corthor, Corto, az 1536. évi összeírásban Kortho birtok Somogy- 
vár szomszédságában fordul elő.

Korne lásd Cornay.
Koz lásd Volch.

86. Kulked — Kis-Kölked puszta, Buzsák fiókja a segösdi kerületben.
87. Kulked, Kulqui — Kölked puszta, Fájsz fiókja a segösdi kerületben.

Kulqui lásd Kulked.
88. Kunkud, az 1536. évi adórovatban előfordul Könyöked Babolcha szomszéd

ságában.
89. Kykke — Kötlse, Karád fiókja.

Kyliti lásd Gylia.
90. Lach =  Lók puszta, Nagy-Bajom fiókja a csökölyi kerületben.
91. Lak =  Öreglak, a segösdi kerület plébániája.

Lelya lásd Lulye.
92. Lelya, Belye =  Lelle, Látrány fiókja a kaposvári kerületben.
93. Lód, Lad =  Lady a csökölyi kerület plébániája.
94. Lók =  S^óllds-Kislak, Szőllős-Györök fiókja a kaposvári kerületben.
95. S. Luca =  S^.-Luka puszta, Bőszénfa fiókja a kaposvári kerületben.
96. Lulye, Lelya, Lulya =  Lulla puszta, Tab fiókja a karádi kerületben.
97. Mach =  Mamócs puszta, Lengyeltóti fiókja a kaposvári kerületben.
98. Magna Bérén, Nogberen — Nagy-B erény y a karádi kerület plébániája.
99. S. Margaretha — Margita puszta, Enyezd és Magyar falu alatt, Hárshágy 

fiókja a csökölyi kerületben.
100. S. Maria Magdalena, S. Magdalena,· S. Maroud =  Mária-Magdolna néven 

előfordul az 1536. évi dicalis összeírásban Lad és Patosfa szomszédságában.
S. Maroud lásd S. Maria Magdalena.

ιο ί. S. Martino — S^ihm-S^.-Marton, Sz.-Benedek fiókja a csökölyi kerületben.
102. S. Martino, az 1536. évi adólajstromban S^ent-Mártonkő néven előfordul 

Bü szomszédságban.
103. Meger — Megy er. Tab fiókja a karádi kerületben.
104. Merene, Merenye =  Mernye, az igali kerület plébániája.

Mere lásd Miceti 
Merex lásd Miceti.

105. Miceti, Merex,Mereu=K#/w-Afm?'Sz.-Benedek fiókja a csökölyi kerületben.
106. de S. Michaele =  Sy-Mihály puszta, Lad fiókja a csökölyi kerületben.
107. S. Michaele. Az 1536. évi összeírásban előkerül Barcsi-Sz.-Mihály.
108. Micla, Micala, Micola =  Nikla, Tót-Sz.-Pál fiókja a segösdi kerületben.

Micala, Micola lásd Micla.
109. Mykosi =  Miklósi, a karádi kerület plébániája, 
n o .  Nar, Nari.
i n .  Nempcen, Nenchen — Lencsén puszta, Nagy-Bajom fiókja a csökölyi 

kerületben.
Nenchen lásd Nempcen.

i i 2. de S. Nicolao =  -Miklós puszta, Lad fiókja a csökölyi kerületben.
Magyarország egyházi földleírása. 39
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113. de S. Nicolao =  S^.-Miklós puszta, Mernye fiókja a csökölyi kerületben.
114. S. Nicolao, az 1536. évi adóösszeirásban előjő S^ent-MiJdós Vitya szom

szédságában.
Nitiy lásd Nymi.
Nogberen lásd Magna Bérén.

115. Nymi, Nym, Nitiy — Nyim, Ságvár fiókja a karádi kerületben.
116. Oda, Orda =  Orda, Szőllös-Győrök fiókja a kaposvári kerületben.
117. de Omnibus sanctis, villa omnium sanctorum, Omnium Sanctorum — 

Mindszent, Csertő czomszédságában, Lad fiókja a csökölyi kerületben.
Orcze lásd Vinzi.
Orda lásd Oda.

118. Ozkopan, Vztupan — Osztopán, a kaposvári kerület plébániája.
119. Ozolon, Azalo, Ozolo — Aszaló, Mernye fiókja az igali kerületben. 

Ozud lásd Suzed.
120. Palan, Pólyán, Polan =  Polány, Geszti fiókja a kaposvári kerületben.
121. Pata, Patha =  Pata, Lad fiókja a csökölyi kerületben.
122. de S. Paulo =  Zselic^-S^.-Pál, Sz.-Balázs fiókja az igali kerületben.
123. Pechel.
124. Pechie =  Pös^e puszta, Adánd fiókja a karádi kerületben.

Pelch lásd Pernes.
125. Pemes =  Puszta-Szemes, Kőröshegy fiókja a karádi kerületben.
126. Penchedhely, Pentechel, Penteuch =  Péntekhely puszta, Látrány fiókja a 

kaposvári kerületben.
Penteuch lásd Penchedhely.

127. Pernes, Pelch, Bolch =  Pernesz puszta, Török-Koppány fiókja a karádi 
kerületben.

128. Philes, Files =  Fülecs puszta, Görgeteg fiókja a csökölyi kerületben. 
Polan, Pólyán lásd Palan.

129. Polcha =  Pólcza, Köttséhez tartozó puszta, Karád fiókja.
130. Pusac, Puzag.

Puzag lásd Pusac.
131. Rád =  Rád puszta, Látrány fiókja a karádi kerületben.
132. de S. Rege — Rinya-Sz-Király, Görgeteg fiókja a csökölyi kerületben.
133. Rotunda ecclesia.
134. Rupul =  Ropoly birtok, előfordul az 1536. évi dicalis összeírásban Szenna, 

Szerdahely és Tokaj szomszédságában.
135. Sard =  Sard, Nagy-Bajom fiókja a csökölyi kerületben.

Scemes lásd Senes.
Scend lásd Zend.

136. Sceradaheli, Zeredahel.
Scerdahel lásd Zerdahel.

137. Schir, Hethen, Hechen =  Ecsény, Mernye fiókjaz a igali kerületben.
138. Scolond, Fonold =  Fonyód puszta, Szőllős-Györök fiókja, a kaposvári 

kerületben.
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Secicles lásd Zeules.
139. Seiles, Scemes, Zemes =  Falu-Szemes, Szólád fiókja a karádi kerületben.
140. Somodor =  Somodor puszta, Mernye fiókja az igali kerületben. 

Somogyvar lásd Sumugvar.
141. Stephandi — htvdndi, Szülök fiókja a csökölyi kerületben.
142. Sudag.
143 Sumugvar — Somogyvar, a kaposvári kerület plébániája.
144. Suzed,' Ozud, Euzidy =  Os^od, Szólád fiókja a karádi kerületben.
145. Syng, Gingui =  Gyönköd, Lulla pusztával Tab plébánia fiókja a karádi 

kerületben.
146. Syred, Fired, — Kapós-Füredi a kaposvári plébánia fiókja.
147. Syred.
148. Teliky. Theliky =  Teleki, Szólád fiókja a karádi kerületben.
149. Temer, Chemer, Themer =  Csömend, Tót-Sz.-Pál fiókja a segösdi 

kerületben.
150. Törd =  Tárd puszta, Látrány fiókja a kaposvári kerületben.
151. Túr, Thur, =  Túr, Látrány plébánia fiókja a kaposvári kerületben.
152. Turuch.
153. Tuul, Cul, Thul, az 1536. évi összeírásban előfordul Thwl Kis-Berény 

és Rendek szomszédságában.
154. Valus.
155. Varada, Varda — Várda, Hetes fiókja a kaposvári kerületben.

Weicht lásd Voythech.
156. Vgol =  Ugaj puszta, Tab fiókja a karádi kerületben.
157. Vicia — Fitty a puszta, Gamás fiókja a kaposvári kerületben.
158. Vinzi, Vruzi, Orcze =  Orcgi, Taszár fiókja az igali kerületben.
159. Vizi, Viz, Vrz, =  Visg, Látrány fiókja a kaposvári kerületben.
160. Vizla, Vizlo, Vizlan =  Visgló, Hárshágy fiókja a csökölyi kerületben.
161. Volch, Vorad, Koz =  Várad, Német-Újfalu fiókja a csökölyi kerületben.
162. Vosad, az 1536. évi dicalis lajstromban előfordul Vasaad birtok Somogy- 

vár szomszédságában. Most Vasad puszta Öreglak fiókja.
Vorad, lásd Volch.

163. Voythech, Weicht, Checho — Vadé puszta, Gamás fiókja a kaposvári 
kerületben.

164. Vrs =  Örs puszta, Mernye fiókja az igali kerületben.
Vruzi lásd Vinzi.
Vrz lásd Vizl.

165. Vyufalu, Noua villa =  Újfalu puszta, Hetes fiókja a kaposvári kerületben. 
Ygol lásd Igol.

166. Zadur — Zádor, Német-Újfalu fiókja a csökölyi kerületben.
167. Zala =  Zala, Tab fiókja a karádi kerületben.
168. Zamard.

Zamard lásd Azard.
169. Zend, Scend, Zeud — S^end puszta, Sz.-Benedek fiókja a csökölyi kerületben.
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Zemes lásd Senes.
170. Zerdahel, Scerdahel, Zeredhely =  S^erdahely puszta, a kaposvári plé

bánia fiókja.
Zeredahel lásd Sceradaheli.
Zeredhel lásd Zerdahel.
Zereg lásd Gereb.
Zeud lásd Zend.

171. Zeules, Secicles, Zeuleus — S^ollos puszta, Tab fiókja a karádi kerületben.
172. Zieh — Zics, Nágócs fiókja a karádi kerületben.
173. Zobady. Az 1536. évi összeírásban előfordul Zobafalva birtok Varjaskér 

szomszédságában.
174. Zolád =  Stólád, a karádi kerület plébániája.
175. Zorin — Zarány puszta, Toponár fiókja a kaposvári kerületben.
176. Zulak — Saulok, a csökölyi kerület plébániája.



7. A GYŐRI PÜSPÖKSÉG.
O r t v a y  T iv a d a r t ó l .

I. FEJEZET.

A  püspökség nem ősalapítású.

Ismételten állították irodalmunkban, hogy a győri püspökség ősalapitású, vagyis 
olyan, mely már a római Pannóniában létezett.1) Ezen állításnak alaptalansága 
azonban legott kiderül, mihelyt az őskereszténységnek hazánkban történt elterjedését 
megfigyeljük.

A római Pannóniában a kereszténység tagadhatatlanul szaporán terjedt volt, 
főleg a III. és IV. századokban. Még a diocletiani üldözések sem állhatták útját. 
Itt is mint másutt a martyrok vére megtermékenyítette a vallásos élet talaját. 
Annyira azonban még sem, hogy a magyarországi felső-dunalimes is a térítés 
körébe jutott volna.

A római régiségek gyűjtői és tanulmányozói hazánk mindenfelé eső vidékein 
oskeres t̂eny emlékeket véltek találhatni s belő lök azt a következtetést levonhatni, 
hogy hazánk egész dunánántúli vidéke, de sőt a dácziai határtartomány is, már az 
első századokban kereszténynyé vált volt. Nem szenved azonban kétséget, hogy az 
állítólagos ó-keresztény emlékek csak részben azok, mert valódi őskeresztény emlékekül 
csak azokat fogadhatjuk el, melyek a kereszténység nyílt és félremagyarázhatatlan 
criteriumát viselik magukon. A Vivas in Deo felirat még nem ilyen criterium és 
példákkal bizonyítható, hogy a pogányság is használta e kifejezést, épp úgy, a mint 
a növény- és állatvilágból s a mythologiából kölcsönzött symbolikus és allegorikus 
előállítások sem mindig kizárólag keresztény értelműek. A fürtös szőlőág, a kenyér
rel telt kosár, a delfin, a szarvas, a vadat űző eb és vadász, Amor és Psyche stb; 
a kereszténység életkorén kívül, a pogányságban is mély vallásos jelentőséggel bírtak 
s illetőleg a pogányság mystikus életéből mentek át a kereszténység vallásos mys- 
ticismusába. Ez okból, csupán a Vivas in Deo-féle kifejezés miatt még nem tekint
hetjük őskeresztény emlékekül a nemzeti gyűjteményünkben levő ama síriratot, 
melyet Aurelia Hernilia készíttetett volt férjének Maximinus centurionak* 2), valamint 
az ugyanazon gyűjteményben levő Aurelius Jodorus, Fronto és Celsina síremlékét

τ) Lásd Egyetemes M agyar Enclyclopädia IX, 90.
2) Röm er: Acta N o va  Mus. Nat. I  80. I 135. sz. XXII. tábla.
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sem, melyen ugyancsak az in Deo vivas kifejezés olvasható.1) Az ugyanezen nem
zeti gyűjteményben található Aelia Kalendina sírlapján olvasható IN  DM  =  In Deo 
Maximo avagy In nomine Dei Maximi kifejezés* 2) még nem bizonyíték arra, hogy e 
sírlap valóban keresztény tetemek fölé készült.

Már többen említették a kolozsvári sarcophagot, mint melyen állítólag egy 
eredeti Krisztus monogramm lett volna.3) A tény az, hogy e monogrammot csak 
Accursius közlése tartalmazza s ez elég ok azon gyanú táplálására, hogy az az idő
közben veszendőbe ment sarcophagon rajta nem volt.

A bácsi vár romjaiból kiásott alakos római kő, mely kötélen kutyáit vezető 
s jobbjában gerelyt tartó vadászt mutat,4) e jelenetezése miatt szintén még nem tart
ható keresztény műnek. A Csanádi baptisterium, mely annyira emlékeztet a római 
Pontiano-féle keresztkútra, római téglákból épült ugyan, de a felhasznált középkori 
anyag kétségtelenné teszi, hogy a régibb római anyag csak későbbi századokban 
lett e helyt értékesítve.5) A Sziszeken előkerült vadászjelenetü kövek sem mond
hatók egyszerűen ó-keresztény emlékeknek a rajtok levő alakos jelenetek miatt. 
Ezek a jelenetek csak annyiban vehetők őskeresztény emlék számba, a mennyiben 
Sziszek tényleg az ó-kereszténységnek egy nevezetes telephelye volt.

Ó-keresztény emlékek közé biztosan csak azokat sorolhatjuk, melyek a dualismus 
kirekesztésével kizárólag a kereszténység jeleit viselik magukon. Ilyenek a dalmát, 
horvát-szlavon s dunántúli leletekből ismert többrendbeli műemlékek. Egy Daru- 
várott előkerült téglán a labarum Constantini és a kezdetet s véget jelentő 
görög a—ω betűk láthatók.6) Egy ugyancsak Daruvárott talált kőtöredéken azonkép 
a labarum Constantinit látjuk.7) Egy Sziszeken előkerült lámpán a labarum mint 
bélyeg szerepel.8) Az ugyancsak Sziszeken színre került nagyszerű kökoporsó fel
iratos táblájának fülei Krisztus monogrammákkal diszítvék.9) Az ugyanott előkerült 
Felicissima-féle síremlék szintén Krisztus-monogrammal és a—ω-val van ékesítve.10) 
Mindezek az őskereszténységnek mind meg annyi valódi, elvitázhatatlan ereklyéi.

A dunántúli magyar vidéken Pécsett előkerült téglasarcophag nyeregtetője két 
átellenes oldalán, belül a csontváz fejénél és lábainál szintén két köralakba foglalt

Ú R óm er: A c t a N ova  Mas. Nat. 207. sz. XXXII. tábla.
2) R óm er: A ct a N ova  Mas. Nat. 208. sz. XXXII. tábla. Mommsen : Corp. Inscript. Lat. 

Nr. 4217.
3) G ru te r: Inscript. antiquae 860, 11. Seivert: Inscriptiones Dacicae nr. 257. Mommsen: Corp. 

Inscript. Lai, III I, 171. 1. 866. sz.
4) Henszlmann : Arch. Ért. IV, 8.
5) Henszlmann : Arch. Költ. VIII. k I. fűz.
6) Ljubics : Insciiptiones quae Zagrabiae in M us. Nat. asservantur 1876. Boynychich : Arcig. 

Ért. XIII, 25.
7) Ugyanott.
8) Ugyanott.
9) G ruter: Inscript, antiquae 1060, i. Farlati: Illyricum Sacrum  V, 319. Marsilius : D anubius 

Pannonio-Mysicus II. tab. 44. Muratori : Thesaurus veter. Inscriptionum  1941, 7. Krainz : M ittheilun- 
gen fü r  K rain. 1859. 44. M ommsen: Corp. Inscript, III. I, 506. 1. 3996. sz. R öm er: Arch. Lrt. Ill, 
251— 52. Ljubics: Inscriptiones 1876. Boynychich: Arch. Ért. XIII, 25.

10) Artner: Briefe über Croatien u. Italien 1830. 24. 1. M om msen: Corp. Inscript. III. I, 506. 
3996 a. sz.
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festett Krisztus-monogram volt szemlélhető.1) Kétségtelen, mert a feltalált sírok 
is bizonyítják, hogy a pécsi hírneves cubiculumot egy IV. századi keresztény coeme
terium vette körül.

A Pécstől odább éjszaknyugatra eső Szombathely, a régi római Sabaria, 
Sz. Márton toursi püspök és Sz. Leonian viennei apát szülőhelye még szaporább 
lelőhely. A sabariai temetőhelyiségek negyedikébe temetkezettek, mely valószínűleg 
Galerius császár után következő korból való, a Krisztus-monogrammot már több
ször használták. Egyik hazai régiségbúvárunk állítja, hogy a hol e helyt csak talált 
felírást, mindegyikén rajta látta ezen monogrammot.* 2) .

A sabariai őskeresztény síriratokból a magyar nemzeti muzeum is őriz hármat,3) 
kettőt pedig — Krisztusmonogrammal — a vasmegyei régészzti egylet múzeuma 
Szombathelyt. Egyik két festőé; a másik Aurelianus és Leo tej testvéreké.4 5) Egy 
ötödik ilyen ó-keresztény sírkő, a Florentinusé, ki requiem adcepit in Deo Patre 
nostro et Christo eius, elveszett ugyan, de hiteles feliratát fenntarták epigrafistáink.s)

A nemzeti múzeumban ritka kincsül őrzött híres áldozati üvegcsésze, a vas 
diatretum, kétségtelenné teszi, hogy a szegszárdi sarcophag is, melyben ezen üveg
edény előkerült, ugyancsak ó-keresztény.6)

Ilyformán tehát az ó-keresztény műemlékek és sírok a Dráva-Sgáva köbben 
a legszaporábbak, a dunántúli vidéken pedig Szombathelyt, Pécsett és Sgegsgardon 
kerültek elő s ezzzel nagyjában megismerhetjük azt a területet is, a melyig az első 
kereszténység végső hullámárja a római korszakban elhatolt. E területnek legkülsőbb 
határa nem éri el Kelet-Pannoniában a Balatont, Nyugat-Pannoniában pedig nem a 
Rábát. Sem az aquincumi, sem a bregetiumi és carnuntumi gazdag római régiség
telepeken ilyes ó-keresztény emlékek eddigelé elő nem fordultak. A mi feliratos és 
alakos emlékek itt előkerültek, az mind Róma pogánysága mellett bizonyít.

Az ős-kereszténységnek útja Pannóniában az első századokban az volt, a mi 
későbben a honfoglalás után a X. században. Az út két ellenes irányról, nyugatról 
és keletről kiindulva, országunk belsejében találkozott, a mi természetes is, ha 
hazánk földírati fekvését tekintjük. Mint olyan földdarab, mely a nyugat- és a 
keletrómai császárság, Italia és Byzancz közé esett, a culturát s az új vallást is e 
két ellentétes világtájék felől kapta. A X. században a nyugati befolyás vergődött 
túlsúlyra a keleti felett, a mint ezt a latin egyháznak domináló terjeszkedése bizo
nyítja. Az első századokban megfordítva, a keleti befolyás volt az erősebbik, a mint 
azt megint az arianismusnak hazánkban történt felvirágzása hirdeti. Photinus és 
Germinius szerémi püspökök arianusok voltak s egy Sz. Ambrus személyes meg

x) Koller : Prolegomena in hist. Eppat. Quinqueeccles. XIV. tábla 7. ábra. Czobor: Arch. Erl.
X III , 175.

2) Varsányi: Arch. Ért. IV, 218.
3) Desjardins-Rómer: Acta Nova Mas. Nat. 135. 207. 208. sz. Mommsen: Corp. Inscript. 

III. I, 4190. 4217. 4220. sz.
4) M o m m s e n  : i. h. 4218. és 4222. sz. L ip p  : A vasmegyei rég. egyl. évi jelentése. S z o m b a th e ly  

1874· L X V , 32—L X IX , 36. sz. 86—88. 11. C z o b o r :  Arch. Ért. X I II , 176.
5) Gruter: Inscript. 1052, 12. Mommsen: Corp. Inscript. I II . I. 4221. sz.
6) Kubinyi: S^egsiárdi régiségek. Pest 1857.
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jelenésére volt szükség, hogy Sirmiumban Anemius katholikus püspök foglalhasson 
helyet. A két Moesia és Dalmatia, részben pedig Noricum képezték a területi 
kapcsot, mely Pannóniát a két vallási nagy tűzhelyhez csatolta.

Egyébként az érintett leleteknek megfelelöleg maga az írott történelem is 
híven elénk tárja a vallásos művelődés áramlatának előhaladását. Történeti adatok 
hirdetik, hogy Sirmium-ban, a mai Mitroviczán, Mursá-ban, a mai Eszéken, Sisciá-ban, 
a mai Sziszeken, Petovium-ban, a mai Pettauban őspüspökségek állottak fenn. De 
nincs egyetlen adatunk sem arra, hogy püspökség létezett volna akár Sopianaeban 
a mai Pécsett, akár pedig a pannoniai Felső-Duna valamelyes helyén. Sopianaeban 
létezett ugyan sűrű kereszténység, de ezzel szemben is értjük, hogy itt külön 
püspökség nem alakult. A sirmiumi és a sisciai dioecesisek egyaránt elvonták tőle 
a hatáskört. Már sokkal előnyösebb volt e tekintetben Sabaria helyzete. Közepes 
helyt foglalva a noricumi, dalmát és sirmiumi püspökségek között, egy itt alapított 
püspökségnek alkalmas működési tere jutott. Ez okból ennek tényleges létrejöttét 
gyanítják is íróink,1) míg tényleges létezettségét az bizonyítja, hogy a 326-ban 
tartott triminumi zsinaton Mogasius püspök is megjelent Sabarid-böl.* 2)

A sabariai püspökség teljesen megfelelhetett a Dráván innen levő Pannonia 
vallásos szükségleteinek s nem forgott fenn ok arra, hogy akár Bregetiumban, akár 
Scarabantiában, akár Salvaban, akár pedig Araboná-ban is püspökség keletkezzék.3)

Arabona különben is nemcsak hogy nem volt számításba jöhető keresztény 
vallási központ, de politikai s hadászati tekintetben sem játszotta az a római korszak
ban azt a fontosabb szerepet, melyet neki egynémely író tulajdonítani szeretne.4) 
A Hanság süppedékes mocsárai és a Duna kiöntvényes ágai közé szorulva, kellőleg 
fedve volt a barbárok támadásai ellen s így a rómaiak mi fontosságot sem tulaj
donítottak neki védelmi rendszerökben.5) Tisztán mint városi lakóhely sem jutott 
az nagyobb szerepléshez. A régibb írók nem is említik, maga Ptolemaeus sem. 
A Peutinger-táblán sincs bejegyezve. Elég későn az Antonin-féle Itinerariumban 
és a Notitia Imperiiben van róla szó.6) De legnagyobb fejlődése korában sem 
emelkedett soha a colonia vagy municipium rangjára. S ha feliratos köveit s egyéb 
itt előkerült római régiségeit vizsgáljuk, köztük egyet sem fogunk találni, mely az 
itt állítólag fennállott püspökséget csak halkkal sejtethetné.

Arabonára a későbbi idők sem voltak kedvezők. Az árián hitfelekezetü gótok, 
gepidák és longobardok által táplált kereszténység inkább a Dunántúl délibb, 
Sirmiummal határos részein terjedt, mígnem a hunok és az avarok azt teljesen fel 
nem forgatták. A VII. században már a Pannóniával szomszédos noricumi püspök-

*) Haynald a Wetzer-Welte-féle Kirchenlexicon-ban IV, 661. Schrödl ugyanott VIII, 73. 
Lányi: Egy hadtört. I, 31.

2) Harduicus : Collectio Conciliorum. Es Tud. Gyűjt. 1824. évi. IX. fűz. 62. 1.
3) A bregetiumi azaz ó-szőnyi és a scarabantiai azaz soproni püspökségeket említi Szalágyi 

(De statu Eccles. Pannon. Lib. III. és Lányi: Egyháztört. I, 3i), a salvai azaz esztergomi püspöksé
get .pedig Rupp (Magyarőrsi- helyrajzi tört. I. I, 3.)

4) így Czech is : A győri vidék legrégibb időben és a rómaiak alatt. Magy. Tud. Akad. Évkönyve
319. 1.

5) Kenner : Pannonia und Noricum 98— 99. 11.
δ) V. ö. Mommsennel : Corp. Inscript. Lat. III. I, 546.
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ségekről is mélyen hallgat a történelem, jele, hogy azok az átalános felforgatásban 
szintén tönkrementek. Nagy Károly pedig, ki birodalmának határait ugyancsak a 
Dunáig tolta ki, a kereszténységet itt a birodalmi széleken valami nagy diadalra 
nem juttathatta. A magyar honfoglalásnak kellett jönnie s az ország megállapítása 
után Sz. Istvánnak, hogy a christianismus e vidékeken élénk lendületet s állandó 
meggyökerezést kapjon. Ekkor létesült aztán a győri püspökség is, nem mint egy 
régibb, időközben elenyészett püspökség felelevenítése, hanem mint egészen új és 
eredeti alapítás.

II. FEJEZET.

A  püspökség alapítása.

Hogy a győri püspökség a Sz. István által alapítottak közé tartozik, ezt 
történetíróink: Pray, Katona, Koller, Károlyi Lőrincz, Péterffy, Fuxhoffer, Palma, 
Fessler, Mailáth, Gebhardi, Czinár, Lányi, Rupp, Szalay, Hunfalvy János, Horváth 
Mihály, Szabó Károly, Mátyás Flórián, Franki, Kerékgyártó, Pauler, Kovács Ignácz, 
Surányi, Balics, Pór s mások is hirdetik. Minthogy azonban az alapító oklevél 
hiányzik, az alapítás közelebbi körülményeiről nem szólhatunk. Magának az alapí
tásnak évét sem tudjuk biztosan meghatározni. íróink nézete tényleg szétágazó.

Míg ugyanis némelyek évszám kijelölése nélkül csak átalán említik Sz. István 
által történt alapítását, addig mások bizonyos időt jelölve meg, az alapítás évére 
egymástól eltérnek. így vannak, kik azt 1033-ra, 1009-re, 1001-re, 1000— 1008. 
időközre teszik. Lássuk őket egymásután.

A kik a püspökség alapítását 1033-ra teszik, azok azon fémöntvényes dombor- 
képre hivatkoznak, mely a győri székesegyház éjszaki oldalán befalazva látható. 
E képen egy vánkoson térdelő koronás s dicskörü alak látható, a mint a Boldog- 
ságos Szűznek egy úgynevezett retkes vagy esztergályozott tornyú templomot ajánl 
fel. A vánkoson az M XXXIII. öntött évszám olvasható, a királyi alak felett pedig 
Magyarország czímeres pajzsát tartó angyal lebeg.

Ez öntvény évszáma Károlyi Lőrincz győri nagyprépostot azon állításra bírta, 
hogy Sz. István a győri székesegyházat s magát a püspökséget is 1033-ban alapí
totta.*) Kérdés, hogy elfogadhatjuk-e ez állítást hitelesül?

Többen, kik a győri egyházmegye alapításának kérdésével foglalkoztak, Károlyi 
Lőrincz állítását egyszerűen mint elfogadhatatlant elvetették azon okadatolással, hogy 
az általa alapul vett feliratos domborkép újabbkori mü, mely tekintve azt, hogy a 
koronás három halomból kiemelkedő apostoli keresztnek hazánk czímerében való 
alkalmazása először csak az osztrák házbeli királyok pecsétéin és pénzein észlel
hető, — e szerint legfellebb a XVI-ik századig vihető vissza, a mint azt már

*) Speculum Jauriensis Eccles. Jaurini 1747. 147. 1.
M a g y a r o r s z á g  e g y h á z i  f ö ld l e í r á s a . 4O
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Schoenvisner1) s Rómer1 2) bebizonyították. Ez okból úgy Kovács Ignácz,3) mint 
Holdházy4) és Surányi5) Károlyi Lőrincz állításában az alapot vélték megingathatni.

Pedig Károlyi állításának alapját nem az ingatja meg, hogy ama domborkép 
újabbkori mü. Egy újabbkori mü hitelesen bizonyíthat egy régibb történeti tény 
mellett. Ha Mohács virányain ma állítunk fel egy emlékoszlopot s rá az 1526. évet 
véssük, ez oszlop épp oly híven fogja a XVI. századi eseményt elmondani, mintha 
csak 1526-ban állították volna fel. így vagyunk a győri domborművel is. Ez — ha 
még oly újkori is — igen hitelesen bizonyíthatná az egyházra vonatkozó alapí
tási tényt.

És nagyon valószínű, hogy hitelesen bizonyítja is. Nekünk csak azt kell szem 
előtt tartanunk, hogy e domborkép nem az egyházmegye, a püspökség, hanem a székes- 
egyházi templom alapításának évét akarja velünk megértetni. A székesegyház alapí
tását azonosul venni az egyházmegye alapításával, hiba, bárki is követi el azt. 
Egyszersmind nagyon érthető, hogy az egyházmegyének alapítása megelőzte a 
cathedralis egyház alapítását ott, hol még ilyes egyház nem létezett. Semmivel sem 
bizonyíthatjuk azt, hogy Sz. István Győrött tényleg nem 1033-ban építtette a 
székesegyházat. A XVI. századi domborkép készítői az 1033. évszámra nézve oly 
adattal rendelkezhettek, melyet teljesen hitelesül fogadnánk el ma, ha reánk 
maradt volna.

Itt azonban nem az a kérdés, hogy a győri püspöki székesegyház mikor épít
tetett, hanem az, hogy a győri dioecesis mikor alapíttatott? Minden az 1033-ik évet 
megelőző időbe utasít.

A zalavári apátság alapítólevelében, mely 1019-ben kelt.6) egy Modestus nevű 
püspökről van szó. Ugyanő említtetik a bakonybéli 1037-ik évi alapitóoklevélben is.7) 
Ám egyik oklevél sem mondja, hogy melyik egyházmegyének püspöke volt 
azért íróink hol veszprémi-nek, hol győri-nek tartják, hol a kettő között haboznak. 
Névszerint Koller veszpréminek.8) Schoenvisner,9) Károlyi,10 *) Szörényi,11) Péterffy,12) 
Fuxhoffer,15) Palma,14) Lehoczky,13) Rupp,16) Surányi,17) Kovács'8) győrinek. Ennek

1) Antiquitatum et historiae Sabariensis libri IX. Lib. III. p. 245.
2) Győri tört. és rég. fügetek. 1861. I. 272.
3) A győri püspökség alapítása. Magyar Sion III, 161.
4) A győri sgékesegyhüig. Közzétéve Gy őrmegye és város egyet, leíráséi- ban 420. 1.
5) A győri püspökség és káptalan tört. Közzétéve az imént idézett megyei egyediratban 610. 1
6) Fejér : Cod. Dipl. I, 304. Pray : Annales Regni Hung. I, 29. Katona : Hist. Crit. Reg. Hung. 

I, 247. Kollár: Hist, dipt fur. Patronat. 84. 1. Koller: Hist. Eppat. Quinqueeccl. I, 81. Czinár: Mo- 
nasteriologia I, 188. Knauz : Mon. Eccl. Strig. I, 40.

7) Fejér: Cod. Dipl. I, 330. Knauz: Mon. Eccl. Strig. I, 44.
8) Hist. Eppat. Quinqueecetes. I, 61. 82.
9) Antiquit, et hist, Sabariens. libri IX. 245. 1.

10) Speculum Jaur. Eccles. 32. 1.
IX) Schmitthnél : Episcopi Agrienses I, 21. 22.
12) Concilia Sacra I, 12.
13) Monasteriologia 160. 1.
x4) Notitia rerum Hungaricar. I, 212.
15) Stemmatographia Reg. Hung. I. 55.
16) Magyarorsg. helygajgi tört. I. II, 422.
17) Györmegye és város leírása 613. és 617.
lS) A győri egyházmegye első főpásgtora. Közzétéve a Magy. Sion IV, 28—43.
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mondja, bár kétkedve, Czinár1) és a győregyházmegyei tiszti Névtár is. Ellenben 
Katona tétovázva ezeket írja: Modestus incertae sedis, forte Iauriensis, aut Veszpri- 
miensis.* 2) Horváth Mihály azonkép bizonytalannak mondja, hogy melyik székben 
ült.3) És Fraknói is mondja, hogy Modestus nem állítható teljes biztonsággal a 
győri püspökök névsorának élére.4)

Nem lehet tagadni, hogy diplomatikai bizonyítékkal e kérdést el nem dönt- 
hetni. Úgy a győri, mint a veszprémi egyházmegyének első főpapjaira nézve isme
reteink nagyon fogyatékosak. Mindössze is csak nagyon valószínű, hogy az itt 
szóban levő Modestus tényleg győri püspök volt, s így Modestus püspökösködése 
egyszersmind azt is bizonyítaná, hogy a dioecesis 1033 előtt már létezett.

De Pray, Gebhardi, Haynald és a régibb Schematismus a püspökség alapítá
sának évét még ennél is korábbra teszik. Gebhardi és Haynald szerint ugyanis 
nagyon valószínű, hogy azt Sz. István 1009-ben alapította.5) Az 1873. évi schema
tismus is ez évet jelölte ki. Pray ezt a veszprémivel és pécsivel egykorú alapítá
súnak tartja s alapítását ugyancsak 1009-re teszi.6) Szerinte a pécsi püspökség alapító- 
levele Győrött kelt s mivel a veszprémi egyházmegye nyugoti határait nem lehetett 
volna kijelölni, hacsak egyidejűleg Sz. István a győri püspökség határait is ki nem 
szabja vala.

Praynak e nézetét Surányi is helyesnek mondja, a mennyiben a veszprémi 
püspökség határainak körvonalozása a vele határos győrit csakugyan mint létezőt 
gyaníthatólag feltételezi. Sz. István a veszprémi egyházmegye területéül Somogy, 
Zala, Veszprém, Székesfej érvár és Pilismegyéket jelölte ki, azt tehát az osztrák 
határszélekig nem terjesztette ki. Ezért szükségkép azt kell következtetnünk, hogy 
a veszprémi egyházmegye és az ország nyugoti határai közt fekvő rész, úgymint 
Győr,-, Moson-, Sopron-, Vas- és Zalamegyének azon része, hol a kereszténység 
legelsőbben terjedt, tehát legelsőbben főpásztorokat is igényelt, már tulajdon püs
pökkel bírt, minthogy ellenkező esetben István a veszprémi püspök hatáskörét 
kétségkívül oda is kiterjeszti vala.

Surányi egyébként az alapítás idejének meghatározásában tovább is megy. 
Úgy Károlyitól mint Praytól eltérőleg azt állítja, hogy a győri főpapi szék felállí
tásának éve 1000— 1008 közt nyomozandó és hogy az szükségkép a magyar 
hierarchia életbeléptetésének kezdő éveire viszi eredetét, miért is a keresztény kor
szak 1001-ik événél állapodik meg7.)

Ugyanezen évet fogadja el Rupp,8) Kovács9) és Balics is.10) Ellenben

J) Index alphaheticus ad Fejér 520. 1.
2) Hist. Crit. Regum Hung. 1, 469.
3) A kereszténység első százada Magyar or sz- 230. 1.
4) Egyet. Magy. Encyclop. IX, 90.
5) Geschichte des Reichs Hung. I, 428. Wetzer-Welte : Kirch etilexicon IV, 661.
6) Specimen Hierarchiáé Hung. I, 309.
7) A győri püspökség és káptalan tört. i. h. 612. 1.
8) Magyarorsz. helyrajzi tört. I. II, 422—423.
9) Magyar Sion III, 161. IV, 42.

10) A r. k. egyház tőrt. Magyarorsz. I, 84.
40*
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Lányi1) és Szabó Károly* 2) azt a koronázás előtt, tehát 1001 előtt történtnek' 
állítják.

A mi nézetünk is az, hogy a győri püspökség egyidejűleg alapíttatott az 
esztergomival. Közte volt ez ama tíz püspökség közt, melyekről Hartvik püspök 
tesz említést, mint olyanokról, melyek alapítása a sz. koronának elfogadása előtt 
már tervbe volt véve. Meglehet, hogy a tervbe vett püspökség kevéssel reá, a mint 
az apostoli czímnek Rómából történt megérkezése Sz. Istvánnak teljesen szabad 
működési tért engedett, életbe is léptetve lett.

III. FEJEZET.

A  püspökség régi kiterjedése.

Miután a püspökségnek alapító-oklevele fenn nem maradt, annak első hatá
rairól, eredeti kiterjedéséről, sem szólhatunk tüzetesebben és határozottabban. Az 
adott kútfői körülményekhez képest e kérdésre vonatkozólag csak nagyjában vála
szolhatunk annak kijelentésével, hogy a győri püspökség első területi alakulása 
aligha tért el annak XIV-ik századi territóriumától.

Ezen XIV-ik századi territóriumra nézve teljesen megbízható tájékoztatást 
nyerünk a pápai tized jegyzékekből, nem ugyan annyiban, mintha a dézsmajegy- 
zékek a hozzája tartozott plébániák egyenkénti felemlítésével a régi határok meg
jelöléséhez a biztos jelzőpontokat tűznék ki előttünk, hanem inkább is annyiban, 
a mennyiben a szomszédos egyházmegyéknek topografiailag indokolható határ
vonulásából a győri püspökség akkori területi állapotára biztosan következtethetünk.

Ismerve ugyanis a szomszéd veszprémi és esztergomi egyházmegyék határait, 
a győri püspökségnek éjszaki, keleti és déli határai iránt nem maradhatunk kétségben. 
A nyugoti határok amúgy is összeesvén az ország véghatáraival, a győri püspökség 
territóriuma lehetőleg tisztán fekszik előttünk. Vagyis éjszaki határait a kis Duna 
képezte. A Szigetköz már Esztergomhoz tartozott egy jelentéktelen kis rész kivé
telével. Győrtől kezdve a nagy Duna képezi az éjszaki határ folytatását egész Nesz
mélyig, mely már esztergomegyházmegyei plébánia. Innen a határ úgy vonult délre, 
hogy Győr, Perbál, Zsámbék, Vérteskeresztúr, Ondód, Dobos, Tímár, mind már 
kívül esnek a győri dioecesis határain. Vérteskereszturtól a határ erős nyugati hul
lámzásban a Marczal vizének tartott olykép, hogy Hanta puszta, Hosztót, Máhó 
puszta, Véged, Fancsika puszta, N.-Kutas, Csatár puszta, Pacsa puszta jelölték a 
határt. A győri dioecesis határai mind e nevezett helyekig, melyek ugyancsak a 
veszprémi dioecesis plébániáit képezték, el nem jött. Pacsától a határ délnyugotnak 
tartva, a Mura baloldali mellékvizeit, a Kerkát, Kebelét s Lendvát jóformán derék
futásukban hasította.

Ö Egyháztörténet I. 303— 304.
2) A magyar vezérek hóra 434. 1.



A GYŐRI PÜSPÖKSÉG EGYHÁZKÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSA. 3 1 7

Vagyis a győri püspökmegye magában foglalta a XIV-ik században Moson, 
Sopron, Győr és Vasmegyéket egészen, Komáromból a dunántúli területet, Veszprém
ből pedig a pápai és a devecseri járások nyugati részeit.

Összehasonlítva a XIV-ik századi Győr-egyházmegyét a maival, kitűnik, hogy 
annak területe a mainál jóval nagyobb volt. Mondhatni az még egyszer akkora 
volt. Ma Győr-egyházmegyéhez csupán Győr-, Moson- és Sopronmegyék tartoznak 
egészen s Komárommegyének dunántúli területe egy csekély rész kivételével, mely 
az esztergomi főmegyéé. Vasmegye azonban már a szombathelyi dioecesisé, míg 
Veszprémmegyének pápai és devecseri járásainak egykor Győrhöz tartozott részei 
ez idő szerint a veszprémi püspökségéi.

IV. FEJEZET.

A  püspökség egyhá{kö7iga^gatási beosztása.

Ismereteink, fájdalom, sokkal fogyatékosabbak, ha a győri dioecesis terüle
tének XIV-ik századi egyházközigazgatási bezsztását kutatjuk. E tekintetben nagyon 
meddők reánk nézve a különben oly nagy fontosságú pápai tized-regesták. Szó van 
ugyan ezekben több helyt a győri egyházmegyéről, névszerint Szebeni Rufinus 
1317— 1320. számadásaiban,1) ugyanannak 1332— 1337· évi appendixében,* 2) Gal- 
hardusnak 1338— 1342,3 * 5) Caucinai Arnoldnak 1350—1354/) Petrus Stephaninak 
1373— 1375. évis) jegyzékében, de ezek jobbára mind oly adatok, melyek szemé
lyekre és nem topográfiára vonatkozó ismereteinket gyarapítják. Az összes itt talál
ható topográfiái adatok csakis e néhányra szorítkozik:

1. prepositura de Castro ferreo Iauriensis diocesis, illetőleg prepositura ecclesie 
collegiate Sancti Michaelis de Castro ferreo.

2. plebes de Suppronio.
3. Abbas monasterii Sancti Martini de Sacro Monte Pannonie Iauriensis 

diocesis.
4. Abbas B. Μ. V.
5. Archidiaconatus Papensis in ecclesia Iauriensi.
6. Archidiaconatus Kamariensis in ecclesia Iauriensi, illetőleg Johannes olim 

archidiaconus Kamariensis canonicus prebendatus in ecclesia Iauriensi.
Azaz egyházi helyekül említik a dézsmajegyzékek a Szent-Mihályról elnevezett 

vasvári társas, ma vasvár-szombathelyi székes káptalant; a sopronyi plébániát; a 
pannonhalmi ősi s hírneves benczés apátságot; a boldogságos Szűz Máriáról czím-

Ú Móniim. Vatic. 14. és 23. 11.
2) U. o. 407. és 408. 1.
3) U. o. 427. 1.
4) U. o. 451. 1.
5) U. o. 455. 475—475. 11.
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zett sz. gotthardi cistercita-rendü apátságot és végre a pápai és a komáromi főes- 
perestségeket.

Nyilvánvaló, hogy ezekből a fogyatékos adatokból a dioecesist térképileg 
reconstruálni nem lehet. Némileg azonban azt az egyházközigazgatási beosztást 
illetőleg, mégis megkísérthetjük, a tized)egyzék adatait egyébünnen származó ada
tokkal kiegészítve.

Fdőre bocsátjuk, hogy az a terület, mely a XIV-ik században a győri egyház
megyét alkotta, ma egyházközigazgatásilag a következő főesperestségekre van osztva:

Győr-egyházmegyében: i. a székesegyházi, 2. a soproni, 3. a mosoni, 4. a locs- 
mandi, 5. a rábai, 6. a komáromi;

Szombathely-egyházmegyében: 1. a székesegyházi, 2, a németújvári, 3. a sár
vári, 4. az őrségi, 5. a zalaegerszegi, 6. az alsó-lendvai főesperestségekre.

Sok jel arra mutat, hogy e főesperestségek nagyrészt már régen, a XIII. és 
XIV-ik századokban is fenn voltak.

IX. Gergely pápának egy 1232-ik évi bullájában, melyben óhaját fejezi ki, 
hogy. a veszprémi püspök tartsa meg a pannonhalmi apát és a somogyi főesperest 
közt a tizedügyben létrejött egyezséget, említi egyebek között a csuti és a rábaközi 
főesperesteket, arehidiaconos de Chut et de Rabacuy Strigoniensis et Geuriensis 
Diocesium.1)

Omodé győri püspök mint kiküldött királyi biró Györgynek, Olper fiának 
Ablancs birtokba való beiktatására magistrum Vglinum Archidiacomnn de Rabacu% 
illetőleg Rabakuz küldötte ki, ki is a statutiot végrehajtotta.* 2 *)

Incze pápa egy a Lateránban 1243-ban kelt bullájában meghagyja a sz.-gott
hardi apátnak és Achilles esztergomi prépostnak, hogy szerezzék meg Rogerius 
káplán s praenestei püspöknek az üresedésbe jött archidiaconatum Stipruniensem?) Ez 
a Rogerius a Siralmas ének szerzője, a tatárjárás vészének leírója.

Azon választott bírák közt, kik a pannonhalmi és a szeliczi apátságok közt 
Tűnő helység birtoka miatt fennforgó pert 1258-ban elintézték, volt Magister 
Saulvs Archidiaconus Supruniensis, győri kanonok is.4)

1263-ban István praenestei bibornok-püspök mint választott biró Ítél azon 
peres ügyben, mely super Archidiaconatu Supruniensi Ireneus és Péter győri kano
nokok közt fennforgott.5)

IV. Orbán pápa 1264-ben megerősíti István praenestei bibornok-püspöknek a 
soproni fdesperestség (archidiaconatus Supruniensis in Ecclesia Iauriensi) ügyében 
hozott ítéletét.6)

Ugyanő meghagyja ugyancsak 1264-ben a pannonhalmi apátnak, hogy a

*) Wenzel : Arp. új Oknitár I, 300. Knauz : Mon. Eccles. Sírig. I, 284.
2) W enzel: Arp. új Oknitár VII, 400. Nagy Imre : Ηαχ. Oknitár I, 30.
3) T heiner: Mon. hist. Hung. Sacr. illustr. I, 188. Fejér: Cod. Dipt. IV. I, 304. Knauz: 

Mon. I, 355.
4) Wenzel: Arp. új Oknitár II, 310.
5) W enzel: Arp. új Oknitár III, 67.
6) Theiner: Mon. hist. I, 255. Wenzel: Arp. új Oknitár III, 74—75.
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soproni főesperestség (Archidiaconatus Supruniensis in Ecclesia Iauriensi) ügyében 
hozott ítéletet hajtsa végre.1)

1340-ben a Timár-Dém nevű birtok iránt folyt pótvizsgálat elintézésére ki 
lett küldve Nicolaus archidiaconus Supruniensis.* 2)

1345- ben Miklós nádor itéletlevelében fel van említve Nicolaus archidiaconus 
Supruniensis.3)

IV. Orbán pápa 1264-ben megengedi Ioanni Archidiacono Iauriensi, ut 
preter Archidiacouatum lauriensis Ecclesie más egyházi javadalmat is bírhasson.4 *)

V. István király Mihályt, Ioahun fiát és testvéreit maxime ad instanciám nobilis 
et discreti viri Magistri Andree Archidiaconi Mosoniensis et Comitis Capelle sue, 
1270-ben nemesi állásra emeli.s)

1299-ben ugyancsak okmánvilag van Entericus Archidiaconus Mosoniensis említve.6)
IV. Béla király, tekintetbe véve, hogy magister Sixtus, Archidiaconus de hamarun, 

Giuriensis dyocesis, nagyon érdemes egyén, annak 1266-ban a Hetény nevű földet 
adományozza.7)

1346- ban a győri káptalan a Hechce nevű győrvármegvei birtok határjárására 
egyik kanonok-tagját Gábrielem archidiaconum de Romáron küldötte ki.8)

Ugyanez a káptalan három évvel előbb, vagyis 1343-ban a bazini grófok közt 
történt birtokosztály ügyében Iohannem archidiaconum Papensem küldötte ki.9) Végre

1350-ben Paulus archidiaconus de iuxta Repche et Gyngus és g\őri püspöki 
alvicarius a Rátolth fia Miklós és Kámoni Bertalan közt folyt hitbér-ügyet elha
lasztja.10)

Ezek szerint tehát okleveles adatokat nyerünk a XIII. és XIV. századokban 
fennállott rábaközi, mosoni, sopronyi, győri, komáromi, pápai, repche- és gyöngy ösmelléki 
főesperestségekről, melyek közül kettőt, mint láttuk, a pápai tizedjegvzékek is 
említenek.1!)

Azt hiszszük, hogy a múltban a győri foesperestseg nagyjában azt a területet 
vette igénybe, melyet a mai győr-székesegyházi főesperestség, vagyis a mai Győr 
vármegyét. A mai székesegyházi főesperestség annyira megfelel a politikai megye 
határainak, hogy csakis keleten s nyugoton tér el kis részben e határoktól.

Hasonlót mondhatunk a régi mosonyi archidiaconatusról is. A mint a főespe- 
restségi kerület ma egészen igénybe veszi a politikai Mosonymegyét, úgy volt az 
kétségtelenül a régibb századokban is.

T) Theiner : Mon. hist. I, 258. Wenzel: Arp új Ohmtár III, 76. 77.
2) Nagy Imre : Anjouk. Ohmtár IV, 60.
3) Nagy Imre : Anjouk. Okrntár IV, 522.
4) Theiner: Móniim, hist. I, 258. Wenzel: Arp. új Okrntár III, 78.
s) Wenzel : Arp. új Okrntár VIII, 288.
6) Wenzel : Arp. új Okrntár V, 221.
7; Knanz : Mon. Ecet. Sírig. I, 534.
8) Nagy Imre : Anjouk. Okrntár IV, 626.
9) Nagy Imre: Anjouk. Okrntár IV, 323.

10) Nagy Imre : Anjouk. Okrntár V, 406.
τι) Nagy Imre e sorok írása után arról éitesít, hogy Vasmegyében szerepel a régibb okira

tokban az archidiaconatus de Arukku£. Máskor talán többet mondhatunk e főesperestségről. Itt 
most csak felemlítettük.
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A főesperestségi területek mindenütt a politikai megyék területéhez alkalmaz
kodtak, úgy hogy a szabály alóli kivételek egészen ritkák. Ezért joggal hihetjük 
továbbá azt is, hogy a régi soproni főesperestség nagyjában úgy foglalta el Sopron 
vármegye egyik részét, mint ma. Ma e főesperestség soproni, kisboldogasszonyi, 
nagymarton!, kismartoni és ruszti kerületeivel Sopronmegye éjszaki részét foglalja 
magában. A déli határ Sopronon alul vonul el a Fertőtől az országos véghatárokig. 
A mi e vonalon alul van, vagyis Sopronmegye déli zöme, az ma a locsmándi 
főesperestséget képezi.

Kérdés, hogy vájjon a XIII. és XIV. századokban is létezett-e locsmándi 
főesperestség ? A tizedjegyzékek nem említik, de más ezenkori okiratot sem isme
rünk, mely léteztét bizonyítaná és mégis ennek daczára is azon véleménynek adunk 
kifejezést, hogy a tizedjegyzékek keltének idején ez a locsmándi archidiaconatus 
tényleg fennállott.

A locsmándi várispánság, mint tudjuk, adatokkal bizonyítható. 1171-ben 
Ivanka comes de Luchman van említve.1) 1225-ben Iwanus miles de Lucman.* 2) 
1245-ben Curuw =  Küllő részben a locsmándi várnép földbirtokának mondatik.3) 
1255-ben a locsmándi várföld, terra castri Luchman említtetik Ablancz falu határ
járásában.4) 1263-ban IV. Béla király a locsmándi várispdnságot, comitatum de Luch
man minden tartozandóságával Lőrincz soproni főispánnak adományozza azon kité
tellel, hogy a locsmándi várjobbágyok s jobbágyfiaik és a várszolgák ugyanazon 
szabadsággal vagy szolgálmánynyal szolgáljanak Lőrincz mesternek, mint melyekkel 
szolgáltak volt eddig a királynak.5) 1304-ben János mester filius comitis Stephani 
de Luchman quandam possessionem suam hereditariam Ombus vocatam in comitatu 
Luchman existentem vacuam et habitatoribus destitutam, vicinam et contiguam 
possessioni sue Luchman vocate Kereplin óvári várnagynak zálogba adta.6)

A király még 1263-ban ez év végén az említett Lőrincz mesternek tett ado
mányát annak javára kiváltság alakjába foglalta s ez okirat főleg azért is nevezetes, 
mert leírja a locsmándi várispánság határait.7) E leírás s egyéb adatok szerint a 
locsmándi területhez tartozott Sopronmegyében Locsmánd, Lánzsér, Gyirót, Sárod 
azaz Franko, Ablancz, a Horvát- és Német-Zsidányi határ, Leporai, Kabold, Veperd, 
Geotan (Gógánfa ?), Jeva vár, Ausztriában pedig Kirschlag.8) Kétségtelen, hogy még 
egyéb helyek is ide tartoztak s így Sopronmegye délnyugati zömét ismerjük fel a 
régi várispánság terrénumául.

Nem tudjuk egészen bizonyosan, hogy a várispánság tulajdonkép mikor kelet
kezett. Pesty azon nézeten van, hogy az nem a legrégibb alkotású várispánságok 
közé tartozik,9) s ezen nézetét egynémely okirat igazolni látszik. Teszszük II. Géza

Ü Fejér: Cod. Dipl. II, 184 185. VII. V, 122. Nagy Imre: Sopronvárm. tört. Okltár I, 3.
2) Nagy Imre : Sopronvármegye tört. Okltár I, 13.
3) Nagy Imre : Győri tört. és rég. fületek III, 325.
4) Hagai Okmtár I. 31.
5) Wenzel: Arp. új Okmtár VIII, 49. 50 Fejér: Cod. Dipt. IV. Ill, 148— 150.
6) Nagy Imre : Sopronv ármegye tört. Okltár I, 64.
7) Wenzel: Arp. új Okmtár VIII, 50— 55.
8) Pesty: A magyarong. várispánságok 313. 1. Nagy Imre: Hág. Okmtár I, 31. jegyzet alatt.
9) Pesty i. h.
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királynak 1156 körül kelt amaz oklevele, melylyel ő a külföldről behívott Gottfried 
és Albrecht vitézeknek in comitatu Supruniensi villam nomine Liisman cum omni 
tributo fori adományozza.1) Itt Locsmánd falu Sopronmegyében fekvőnek mondatik 
s szóval sem érintetik annak várispánsági minősége. De azért e körülmény a dolgot 
még el nem dönti. Hiszen III. István király okiratában, melylyel ő atyjának 
II. Gézának az imént nevezett vitézeknek adott adományát megerősíti, szintén csak 
a villám Luchman-t említi, de már néhány sorral későbben Ivanka comes de Luch- 
man-t is felhozza, a mi nyilván már a várispánsági minőséget tisztán jelzi. Különben 
Pesty is csak külső látszat alapján hiszi Locsmándot újabbkori várispánságnak, elég 
későn tűnvén az fel előttünk, már t. i. az okiratokban. Példából láttuk, hogy ez 
nem csalhatatlan indicium a várispánság keletkezési idejére nézve. A régibb nyomát 
világosan tartalmazó okiratok könnyen megsemmisülhettek, vagy akár lappanghatnak 
még ez ideig. Magának Pestynek figyelme megakad IV. Béla 1263. évi okiratának 
egy kifejezéséj. Ez okiratban említvék a filii jobagionum qui kelthiobagfyu dicuntur. 
Vájjon a jobbágyfiúk említése arra mutat-e — kérdi ő maga — hogy Locsmánd 
már Sz. István idejében várispánság volt? Ezt kétségesnek tartja, de az alap, melyre 
támaszkodik, az t. i. hogy még II. Géza a várispáni intézményre semmi czélzást 
nem tesz — nyilván nagyon elégtelen. Mi éppen ellenkezőleg a várispánság II. Géza 
koránál való régibbségét kétségtelennek hiszszük, mert az a szükségesség, mely 
Sz. Istvánt egyáltalán a vármegyék létesítésére ösztönözte, a locsmándi területre 
nézve is fennforgóit s itt a várispánság létesítésére a szükségelt alkotó elemek sem 
hiányzottak.

Legyen különben e dolog bármikép is, annyi bizonyos, hogy a várispánság 
nyomán csakhamar a hasonnevű főesperestség is életre ébredt. Ha nincsenek is 
okmányaink, melyek a XII—XIV. századokra nézve létezettségét bizonyítanák, azt 
mint tényleg létezettet mégis el kell fogadnunk, mert különben azt kellene állí
tanunk, hogy e főesperestség egy oly időben keletkezett, midőn a várispánság már 
nem létezett. A várispánság akkor szűnt meg, midőn területe Lőrincz mester kezébe 
került, tehát a XIII. század második felében. A locsmándi főesperestségnek okmá
nyos említésével pedig még csak a XIV. század végén s a XV. század elején 
találkozunk. 1389-ben IX. Bonifácz pápa levelében említve van az Archidiaconatus 
Luchmaniensis, in Jauriensi ecclesia.* 2) 1412-ben találkozunk Péter locsmándi főesperest, 
archidiaconus Luchmaniensis említésével.3) Aztán említik XVI. s XVII. századi okiratok 
és kútfők is.4) Miért lépett volna a XV-ik században e sopronmegyei főesperestség 
locsmándi néven életbe egy oly időben, midőn a locsmándi kerületnek politikai 
különállása már régen megszűnt volt. Ha a locsmándi archidiaconatust tényleg csak 
a XV-ik században létesítették, az akkor nem tekinthető új alapításul, hanem olyan 
alapításul, mely régi emlékek nyomán csak újból feleleveníttetett. Mégis nem ez a

T) Nagy Imre : Soprón-vármegye tört. Okltár I, 1.
2) Bullae Bonifacii IX. Közzétéve in : Mon, Vat, Hang. Ser. I. Tom. III. p. 49.
3) Hagai Okmtár IV, 266.
q Ráth Károly: Győri tört. és rég. füg. I, 57, 159. Knauz Nándor közzétette a pozsonyi káp

talani levéltárban őrzött (XIII. 6. 12.) XVII. századbeli iratot, a melyben az archidiaconatus Lacg- 
maniensis ugyancsak előfordul. Magyar Sion, I, 794,

M a g y a r o r s z á g  e g y h á z i  f ö ld l e í r á s a . d l
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valószínű, hanem az, hogy a főesperestség locsmándi néven s a régi locsmándi 
várispánság territóriumának való kiterjedésében már a XV-ik század előtt a XIV. és
XIII. századokban is létezett, virágzott.*)

A mi Sopronmegye területéből még fennvan, t. i. a keleti rész, az ma a 
rábaközi főesperestséget alkotja. Az a Répcze és a Rába közé szoruló területre 
terjed ki s ez egy földiratilag annyira jellegzett földdarab, hogy a XIII. és a
XIV. század rábaközi főesperestségét is bízvást e határok közé szoríthatjuk.

Kevésbbé biztosan, sőt érezhetőleg hézagosán oszthatjuk be a régi Győr-
egyházmegye déli területrészét, vagyis azt a részét, mely ma nagy részben a szom
bathelyi püspökmegyét alkotja. A ma itt létező főesperestségek közül egyiknek a 
nevével sem találkozunk a XIII. és XIV. században, a melynek nevével pedig 
találkozunk, az meg a mai főesperestségek sorozatában ismeretlen. Értjük a répcge- 
gyöngyösmelleki archidiaconatust. A Répcze-Gyöngyös, vagy máskép a Répcze- 
Kőszeg-köz elég jókora terület ahhoz, hogy egy főesperestséget képezett legyen, 
de mégis merész dolog volna azt állítani, hogy a régi répcze-gyöngyösmelléki 
főesperestség tényleg e két folyóközre szorítkozott. Ma e kör meg van osztva 
egyházközigazgatásilag a sárvári és a szombathely-székesegyházi főesperestségek közt. 
Tekintve Sárvárnak mint várnak régi jelentőségét s annak gyakori okmányos emlí
tését, aligha távozunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a sárvári főespe
restség sem újabbi alkotás. Megalakult volt az akkor, midőn a sárvári vár kerüle
tének kiváltságolt helyzete még megvolt s ez okból nem is hihetjük, hogy a répcze- 
gyöngyösmelléki régi főesperestség határai a Gyöngyös vagyis Kőszeg vizének 
Sárvár mellett folyó végszakaszát érték volna. Sárvár a Kőszeg vize balpartján fek
szik s az érthetővé teszi azt, hogy a sárvári főesperestség mai határai nemcsak a 
Kemenesaljára, hanem a Kőszeg vize balvidéki területére is kiterjednek. Ez volt 
nyilván régen is az eset, mert a sárvári várkerület nagy része erre a területre is 
kiterjedt volt.

*) Nagy Imre egy 1554-ik évi okiratban előjövő ezen kifejezésre: districtus sew Cultclj 
Lived miauk es vocatj ad Episcopatum Ecclesie Jauriensis pertinentis figyelmeztet s azt véli, hogy a 
Luchmankes kifejezésben a Luchman és kés elkülönözendők s így vájjon a kés a mai használatban 
levő kög szónak felel-e meg és így Lucsmankög volna értelme ? Ezt ő kétségbevonja, mert ily 
elnevezéseket, Rábaköz, Muraköz, Csalóköz, Csilizköz, Szigetköz stb. egyedül folyóvizekkel körül
vett térségeknek adtunk eddigelé, a locsmándi főesperesti kerületet képező térség pedig éppen 
nincs vízzel körülvéve. Vagy talán a kés annyi mint kés s megfelel a latin cultellus akkori értel
mének s abból lett igazán szóról szóra fordítva? Magyar Sion I, 205. Ehhez megjegyezzük, hogv a 
kés kétségtelenül a kés értelemnek felel meg, először is mert a Ävy-nek középkori orthografiája soha 
sem kés hanem kwgu, kiig stb., de aztán azért is, mert a cultellus annyi mint kés. Az okirat szerzője 
a cultellust szóról szóra magyarra fordította, nem törődve annak helyes értelemben vehető alkal
mazhatóságával. Nagyon feltűnő, hogy a cultellus a középkorban a districtus-nak synonimája, s azért 
ezen példából is világos, hogy i-ör a cultellust kés jelentésben vették, 2-or pedig, hogy azt nem 
azért alkalmazták térségek megjelölésére, mert a cultellus azaz kés a térségek termővé tételét az 
irtványok és erdőcserjék kivágásával eszközli, mint a hogy ezt Du Cange tanítja Glossariumában, 
mert ez esetben nem lehetne a cultellus a districtus synonimája ; hanem alkalmazták azt abban 
az értelemben, hogy a kés volt alkalmas eszköz arra, hogy valamely egészből elmetszés, lemet- 
szés által egy bizonyos rész elkülöníttessék s azért Kaprinay magyarázatát (Hungária diplomat. I, 465), 
melyet tudós Knauz is elfogadott (Magyar Sion III, 204), hogy t. i. cultellus alatt tractus seu 
plaga et regio terrae cultae értendő, el nem fogadhatjuk.
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A répcze-gyöngyösmelléki főesperestségnek kiterjedését tehát mi inkább úgy 
véljük contemplálhatni, hogy az a Répcze vizén innen a Kőszeg vizének mindkét 
partvidékén terült el s így nagyrészt a mai szombathely-székesegyházi főesperestség 
területével esett össze.

Sz. Gotthardtól éjszakra Német-Újvár fekszik, mely egy régi, hírneves nem
zetségnek adott nevet. Lehet-e gondolni, hogy az a fontos végvár a közigazgatás 
alakításában olyan szerepet ne játszott volna, mint a nem messze eső Sárvár, vagy 
a szintén nem messze levő Locsmánd ? Ma az újvári főesperestség Német-Újvár 
vidékét a Felső és az Alsó-Pinkavölgyet, sőt a Rábavidék legkülsőbb magyarhoni 
szakaszát is magában foglalja. Lehet, hogy a régi német-újvári főesperestség még 
ennél is tágasb volt, s a Tótságnak egy részét is magában egyesítette volt.

Vasmegyének legdélibb területrészét az Őrség képezi. Itt találjuk ma az őrségi 
főesperestséget, tótsági, őrségi és vasvári kerületeivel. Nincs semmi nyom, mely 
az iránt tájékoztatna, hogy a XIII. vagy XIV. századokban micsoda egyházköz
igazgatási közeg volt itt működésben. A vasvári káptalan kiadványai e tekintetben 
épp oly hallgatagok, mint a győri káptalanéi s azért csakis véleményképen állítjuk, 
hogy a régi győri püspökség e vidékén a vasvári főesperestség lehetett működésben.
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I .  A KALOCSAI  ÉRSEKSÉG.
Vá r o s y  G y u l á t ó l  és  O r t v a y  T iv a d a r t ó l .

I. FEJEZET.

A \  érsekség alapítása.

Hogy a kalocsai egyházmegyét Sz. István alapította, az minden kétségen felül 
áll s nincs is írónk, ki ellenkezőt hirdetne. Minthogy azonban Sz. István emez 
alapítványának alapító-levele fenn nem maradt, az alapítás körülményeire nézve 
mégis némely ellenkező vélemények hangzottak el irodalmunkban. Ilyen mindenek- 
előtt az, hogy Sz. István a kalocsai egyházmegyét érsekségnek avagy csak püspök
ségnek alapította ?

Azok, kik a kalocsai egyházmegyét eredetileg püspökségnek állítják, oly adatokra 
hivatkoznak, melyek ez állítást megerősíteni látszanak. Ilyen mindenekelőtt Hartvik 
állítása. Szerinte a szent alapító uenerabilem abbatem Astricum pontificalis dignitatis 
infula decoratum, electione canonica sublimauit, et Colocensi episcopatui prefecit.1) 
Majd alább előadja, hogy a király Asztrikot Rómába küldötte, általa a pápát kérette, 
miszerint: Strigoniensem ecclesiam in metropolim sue subscriptionis auctoritate 
sanciret, et reliquos episcopatus sua benedictione muniret.* 2)

Szilvester pápa iooo-ben kelt azon bullájában, melyet Sz. Istvánhoz intézett, 
Asztrikot tisztelendő kalocsai püspöknek nevezi.3)

Ezeknek megfelelőleg aztán oly okmányaink is vannak, melyek a kalocsai 
egyházfőt szintén csak püspöknek mondják. ígv Géza 1075-ik évi okmányának 
II. István által eszközölt 1124. évi átirata záradékában ezeket olvassuk: Anno 
Domini MCLXXV. Praesente . . . Hieremia (Nehemia) Archiepiscopo Strigoniensi 
existente, Desiderio autem Colocensi, aliisque Episcopis scilicet Aron Episcopo; 
Francone-Georgio, Lazaro Episcopis . . .4)

4 Vita Sancti Stephani regis cap. VIII. Endlichernél : Rer. Hang. Mon. Árpád. 172. 1.
2) Ugyanott cap. IX. Endliehernél 172. 1.
3) Inchofer : Annales Eccles. Regni Hung. I, 255. Szalay : M agy a rorsi. tört. I, 76. Szabó Ká- 

oly : A magyar v egerek kora 441. 1.
4) Fejér: Cod. Dipl. II, 79. Knauz ez oklevelet II. Endre egy 1217. évi átiratából közölve, 

a záradékot következőleg adja : Presente . . . Neemia archiepiscopo Strigon. existente ; Desiderio 
autem Colocensi, aliisque Episcopis, scilicet aaron episcopo, Francone episcopo, Gectico episcopo, 
lazaro episcopo. Moti. Eccl. Strig. I, 60.
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Sz. László azon 1093. évi okiratában, melylyel a pécsi és a kalocsai egyház
megyék szerémi határait állapítja meg, említve van Colochensis sedis Desiderius 
Episcopus.1)

Azon 1103. évi oklevélben, melynek tanúsága szerint Szeraíin esztergomi 
érsek egyezséget létesített Máté veszprémi püspök és Péter sz.-mártoni apát közt, 
mint jelen voltak említvék Ugolinus Colocensis, Sixtus Varadinensis et Arduinus 
Geuriensis Episcopi.* 2)

Azonkép két i i n - ik  évi okiratban: De Episcopis, qui confirmatores fuerunt 
D. Paulus Colocensis is emlittetik.3)

Végre Kálmán királynak m i .  évi oklevelében, melylyel az arbei egyház 
jogait megerősíti, a főpapok között Fulberti Colocensis Episcopi nevével találkozunk.4)

Mindezek az adatok azonban mit sem bizonyítanak. Hartviknak egész elő
adása tiltja, hogy idézett szavait szószerinti értelemben vegyük. A «püspök» és a 
«püspökség» szó ugyanis olyan, mely teljesen alkalmas az érsek-nek és érsekség-nek 
megjelölésére is. Még maguk a pápák is rendszerint püspökök-nek nevezik magukat 
okleveleikben. Ez okból méltán és helyesen számíthatta tudósaink nagy része a 
Hartvik által említett s Sz. István által alapított tíz püspökség közé az esztergomi 
érsekséget is. Sőt van okmányunk, mely az esztergomi érseket határozottan püspök
nek nevezi.5) Hartvik szövegének egész értelme a mellett tanúskodik, hogy a kalocsai 
püspökség alatt nem szorosan vett püspökség értetik. Csak azért nem nevezte azt 
érsekségnek, mert az mint egyházi megye szintén az esztergominak volt alávetve, 
lévén az esztergomi mindnyájának felebbvalója és oktatója.6) Hogy mégis a kalocsai
nak is a többi egyházakkal szemben különb állása volt, abból tetszik ki, hogy 
Sz. István épp Asztrik tanácsára töltötte be a többi megyék székeit alkalmas 
főpapokkal.7)

A mi Szilvester pápa bulláját illeti, az a kalocsai püspök-czímre nézve csak 
úgy veendő, mint Hartvik kifejezése. Azok, kik ezen bullának, melyen a magyar 
egyháznak századokon át híven megőrzött viszonya a magyar koronához és a szent
székhez alapszik, hitelességét tartalma minden lényeges részére nézve elfogadják,

T) Fejér: Cod. Dipl. I, 481.
2) Katona: Hist. Metr. Ecet. Coloc. I, 165. Wenzel: Arp. új Okmtár I, 45.
3) Fejér: Cod. Dipl. VII. IV, 59. A másik, melyet némelyek 1112. mások 1113. évinek 

mondanak, de mely valósággal szintén 1111 -bői való, közölve van ugyancsak Fejérnél: Cod. 
Dipl II, 43. 58. V. I, 317. VII. V, 90. s, V. ö. Knauz: Mon. Sírig. Ecet. I, 75.

4) Fejér: Cod. Dipl. II, 57. Katona: Hist, Crit. III. nr. 34 6. Lucius III, 188. Farlatus: 
Illyricum Sacrum III, 166.

5) Sz. László 1093. évi okiratában ugyanis a következő sorral találkozunk : St. quoque Me
tropolitanae Vrbis A. Episcopus (Fejér: Cod. Dipl, I, 481.) Ezt Koller (Hist. Eppat. Quinqu. I, 171,) 
s utána Knauz (Mon. Eccl. Sírig. I, 65.) így olvassák : Stephanus quoque Metropolitanae Urbis Archi- 
episcopus, holott helyesen így olvasandó : Strigoniensis quoque Metropolitanae Urbis Acha Episcopus, 
a mint ezen időben tényleg Acha volt esztergomi érsek, nem pedig István, kiről mi adataink 
sincsenek.

6) Strigoniensem ecclesiam metropolim et magistram . . . ceterarum ecclesiarum fore con
stituit. Hartvik: Vita S. Steph. cap. VIII. Endlichernél i. h. 171. 1.

7) cuius consilio ceteras sedes, patrum curis et prouisionibus commisit. Ugyanott.
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egyebek közt éppen Asztrik püspöki czímét is a Hartvik munkájából kölcsönzöttnek 
tartják.1)

Hogy továbbá a Géza-féle oklevélnek záradéka szintén nem bír bizonyító 
erővel, nem nehéz belátnunk. Ez a záradék jól olvasva és tagolva, nem azt mondja, 
hogy Dezső kalocsai püspök volt, hanem inkább is azt, hogy szintén érsek, archi- 
episcopus volt mint az esztergomi. Az egész szerkezet mutatja, hogy az esztergomi 
és a kalocsai főpapok megkülönböztetvék a többi püspököktől. A Fejér által más 
helyt egy XVI. századi átirat után közölt 1075. évi oklevélben olvassuk is ennek 
megfelelőleg : Anno Domini MCLXXV. Praesente . . . .  Nehemia, Archi-Episcopo 
Strigoniensi existente; Desiderio Archi-Episcopo Colocensi, aliisque Episcopis scilicet 
Aron Episcopo, Francone Episcopo, Lazaro Episcopo.* 2) A hazai krónikák, névszerint 
a Márk-,3) Turóczy-,4) Budai-,5) s Dubniczi-krónika6) is Dezsőt nem püspök-nők, 
hanem érsek-nek nevezik. Annak nevezi őt már a zaztyi apátság 1067 körül kelt 
alapító oklevele.7) S ez okból mi súly sem fektethető a László-féle 1093. a 
Szerafin-féle 1103. és a két m i .  évi oklevelekre sem. Az 1103. a két m i .  évi
ben az episcopus szó a kalocsai főpapra szintén nem úgy vehető, mintka érsek nem 
lett volna. Sommás kifejezésképen van az használva a felsorolt többi egyház- 
nagyokra nézve. Különben a 1103-iki nem is valóságos okmány, hanem csak okmány
kivonat, mely mint ilyen még kevésbbé aknázható ki azon tétel bizonyításában, hogy 
Kalocsa eredetileg püspökség-nek lett volna alapítva.

A mi pedig a Kálmán-féle okiratot illeti, már egymaga az a körülmény, hogy 
Fulbert kalocsai főpap a váczi, a pécsi, a veszprémi, a győri és a váradi püspökök 
után mint utolsó van felsorolva, jogos kételyt támaszt a közlés helyessége iránt.

De hogyan is lettek volna Dezső, Ugolin, Fulbert püspökök, a midőn már 
1050-ben azon György, ki mint Endre király követe Toulban járt IX. Leo pápánál, 
érsek-nek mondatik?8) És így vitán fölül állónak mondhatjuk azt, hogy Sz. István 
Kalocsán érsekséget és nem püspökséget állított fel.

Más kérdés az, hogy vájjon a kalocsai érsekség a Duna-Tisza köznek egye
düli egyházmegyéje volt-e, avagy létesített-e Sz. István a kalocsai mellett még egy 
másikat is : a bács-it ?

A bácsi egyházmegyének tényleg számos okiratos nyoma van. Midőn Sz. László 
a zágrábi püspökséget megalapítja, az erre vonatkozó 1094. évi okirat záradékában 
ezeket olvassuk: Regnante . . . rege Ladislao, Strigoniensis vero ecclesiae primatum 
Acha gubernante, et Baaciensi archiepiscopo Fabiano existente, Besprimiensi episcopo

τ) Szabó Károly : A magyar, vezér, kora 444. 1.
2) Fejér: Cod. Dipl. I, 439.
3) Marci Chronica de gestis Hungaror. cap. 53. Toldy kiadásában p. LVII. Mátyás Flórián

kiadásában : Hist Hung, fontes domestici II, 191. ·
4) Chronico η II, cap. 55.
5) Chronicon. Podhráczky-féle kiad. 159. 1.
6) Chronicon. Mátyás Flórián kiad. Hist. Hung. font, dornest. Ill, 91.
7) Archiepiscopus Dersy. Wenzelnél : Arp. új Oknitár I, 27. Foltinnál: A zazty-i apátságig. 1,
8) Translatio Sancti Gerardi Pertznél: Monum. Script. IV, 509. És Weiser : Schemat. Colocensis 

1881. XIII. 1.
M a g y a r o r s z á g  e g y h á z i  f ö ld l e í r á s a . 42
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Cosma.1) Ez a Fabianus Archiepiscopus, bár dicecesise megjelölése nélkül, Dávid 
herczegnek a tihanyi apátság javára szóló 1094. évi adománylevelében is mint tanú 
említtetik.* 2)

1124-ben okiratilag van közölve Gregorius Archiepiscopus Bacsiensis.3) 1134-ben 
pedig azon oklevélben, melyben Felician esztergomi érsek a dumbroi erdőt a zág
rábi püspöknek visszajuttatja, Fancicaról olvassuk, hogy az ad baaciensem archi- 
episcopatum translatus est. Nehány sorral alább pedig: cuius iudicio II. episcopi, vide
licet Fancica baaciensis et Macilinus zagrabiensis, salva episcopali dignitate, pro iusticia 
sancte ecclesie veritatem dixerunt.4) \ 7égre 1163-ban III. István Belus bán ítéletét 
erősíti meg coram principibus regni: Michone bachiensi archiepiscopo, Machario 
quinqueecclesiensi episcopo stb.5)

E szerint a bácsi egyházmegyének szereplését nem lehet tagadni és pedig 
annál kevésbbé, minthogy az mai napig olyanul szerepel a hivatalos okiratokban 
is, mint mely canonjogilag a kalocsai érsekséggel egyesítve van.

A kérdés tehát az, hogy ezen bácsi egyházmegyét ki alapította s mikor? 
Történetíróink egy része szerint alapította Sz. István mint püspökséget, mígnem 
azt Sz. László érsekségre nem emelte. Majd aztán 1135 körül a kalocsai megyével 
egyesíttetett.6) Ellenben mások szerint nem Sz. István, hanem Sz. László alapította 
azt mint érsekséget, kihasítva területét a kalocsai dioecesisböl. S ezek állítása szerint 
is a két főmegyének egyesítése 1135 körül ment végbe.7)
■ A nézetet, hogy a kalocsai és a bácsi egyházmegyék eredetileg két egymástól 
független, külön- s önálló dioecesis volt, támogatni látszik az a körülmény is, hogy 
Kalocsa is Bács.is érseki székhely volt és hogy Kalocsa és Bács külön-külön káp
talannal bírtak. Csakhogy ezek az érvek is csupán látszólag bizonyítanak.

Mindenekelőtt nem igen tudnók eltalálni okát annak, mely akár Sz. Istvánt 
a kalocsai és a bácsi külön dioecesisek megalapítására, akár pedig Sz. Lászlót a 
bácsi dioecesisnek a kalocsaiból való kihasítására és külön dioecesisül, de sőt archi- 
dioecesisül való szervezésére késztette volna. Sz. István egyházmegyéit a külső ter
jedelem nagysága jellemzik, a mint azt az esztergomi, váczi, egri, pécsi, győri,

J) Fejér : Cod. Dipl. I, 484.
2) Fejér : Cod. Dipl I, 487.
3) Fejér : Cod. Dipl. II, 81.
4) Tkalcsics : Mon. hist. Eccl. Zágráb. I, 1.
5) Tkalcsics : Mon. hist. Eccl Zágráb. I, 3.
6) E véleményzők élén Fejér áll : Initia religionis Christianae apud Hungaros 113. s köv. 11. 

Az újabbak közül ide sorolandók Mailáth : Geschichte der Magyaren I, 40. Fessler: Die Geschichten 
der Ungern I, 370. Horváth Mihály: A kereszténység első százada Magyarországon 439—440. Szabó 
Károly: A magyar vezérek kora 434. 1. Lányi-Knauz : Egyháztört. I, 312. Balics: A róni kath. egy
ház tort. Magyarorsz. I, 88. Úgy látszik ide tart, bár nevet és évet nem említ s a bácsi püspöksé
get fennállónak mondja Szalay: Magyarorsz tört. I, 103.

7) E vélemény főképviselője Katona : Historia Metropolitanae Ecclesiae Colocensis I, 9. s köv. 
11. Az újabbak közül pedig ide sorolandó Pauler: Századok 1877. évf. 481. s köv. 11. S úgy lát
szik ide tart Franki Vilmos is, ki ezt írja : A bácsi-ról, mely később a kalocsaival egyesíttetett, a 
nyitrai-, váczi- és nagyváradiról kétséges, vájjon alapítóikat nem birják-e a későbbi királyokban. 
A zágrábi Sz. Lászlónak köszöni létét. Hihetőleg ugyanezen király emelte a kalocsai püspökséget 
érseki rangra. A magyar nemzet tört. 150. 1.
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veszprémi, Csanádi dioecesisek hirdetik. Ha a Duna-Tisza között levő területet két 
dioecesisre taglalja fel és külön kalocsai, külön bácsi dioecesist alkot vala, akkor a 
külső terjedelem úgy az egyiknél mint a másiknál a többi egyházmegyéhez képest 
nagyon jelentéktelen lett volna, úgy, hogy e kettőre Hartvik szavai: amplissimam singulis 
episcopatibus dioecesim assignaverit1) semmiképen sem illenének. De Sz. Lászlónak 
sem lehetett oka a bácsinak a kalocsaiból való kihasítására és pláne érseki rangra 
való emelésére. Igaz, ő a váradi egyházmegyét is úgy létesítette, hogy azt akár az 
egri, akár a váczi, akár az erdélyi egyházmegyéhez tartozott legyen, e megyék 
egyikéből kihasította és önállósította, de az a szükségesség, mely a váradi egyház 
alapítására fennforgóit, fenn nem forgott a Duna-Tisza közben. A Kőrösvidék, 
bárhova tartozott legyen is az a nevezett három dioecesis közül, attól egyformán 
távol esett, úgy, hogy a hívek számának szaporodtával a Kőrös-mellék egyházi 
szükségleteinek ama három főpásztor közül egyik sem tudott eleget tenni. Ezt a 
Duna-Tiszaközre nézve már nem mondhatni.

Hogy Sz. István a bácsi külön dioecesist fel nem állította, azt különben egy 
okmányos adatból is következtethetni. Értjük a pécsi egyházmegye 1009. évi 
alapító oklevelét, illetőleg annak Sz. László által történt 1093. évi átiratát, melyben 
azt olvassuk, hogy a pécsi püspök S^rm-megyében határczivódásba keveredett a 
kalocsai főpappal.1 2)

Ha a kalocsai és a bácsi dioecesisek külön egyházmegyék voltak, akkor el 
nem képzelhető, hogy hogyan támadhatott a pécsi püspöknek határpere a kalocsai 
érsekkel, miután annak dioecesise a Szerémségig le nem terjedt. Az okmánynak 
nyilván azt kellene inkább mondania, hogy a pécsi püspök határperbe keveredett a 
bácsi főpappal, mert a földterület continuitásánál fogva könnyen elképzelhető az, 
hogy a bácsi egyházmegye átnyúlt a Dunán is a mai Szerénységbe. S így vagy azt 
kellene mondanunk, hogy az 1093. évi okmány, mely alapjában Szent Istvánnak 
1009-ik évi diplomájára támaszkodik, hamis tudósítást juttatott ránk, midőn a pécsi 
megyét mondja határosnak Szerémmegyében a kalocsaival, lévén az tényleg a 
bácsival itt szomszédos. Vagy pedig azt kellene mondanunk, hogy a kalocsai egy
házmegye területe eredetileg két részre szakadt volt, közbe esve a bácsi dioecesis.

Hogy az 1093. évi okiratnak adatát mint helytelent elvessük, arra eléggé 
igazoló okunk nincsen. Ha ez az okirat nem is olyan, mely okmány tani szempont
ból teljesen kifogástalan volna, úgy mégis másrészt semmi olyas sincs benne, a mi 
tartalmának, történeti elbeszélésének hitelességét megingathatná. Az pedig, hogy a 
kalocsai egyházmegye területét két egymástól megszakított részekből állottnak gon
doljuk, nagyon erőszakolt s e mellett semmi tevőleges adattal bizonyítható sem 
volna.

Ezért az 1093-iki s általa az alapul szolgáló 1009-iki is inkább kezességül 
szolgálhatnak arra, hogy ez időszakban a kalocsai egyházmegye leterjedt volt a 
Száváig, következőleg, hogy bácsi dioecesis nem létezett, hogy olyant sem Sz. István, 
sem Sz. László nem létesítettek.

1) Vita Sancti Stephani cap. X. Endlichernél i. h. 174. 1.
2) Koller: Hist. Eppatus Quinqueeccl I, 171. Fejér: Cod. Dipl I, 480—482.
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Ám hogyan magyarázzuk akkor azt, hogy a Duna-Tiszaközben két főpapi szék
hely s két székesegyházi káptalan állott fenn ? s hogy az okiratok bácsi érsekekről tesz
nek említést?

E feltűnő jelenségek könnyen fejthetők meg. Már a szerémi vagy kői püspök
ségben nagyon evidens példával bírunk annak feltüntetésére, hogy egy s ugyan
azon püspökségnek két külön székhelye s káptalana lehetett. Tudjuk ugyanis azt, 
hogy a kői dioecesis 1229-hen Ugrin kalocsai érsek kérelmére szerveztetett 
IX. Gergely pápa által.1) A tatárok elpusztítván e tájat, a kői vagy szerémi püspök
ségnek 1247-ben az Ecclesia Sancti Irenaei, a mai Ireg lett a székhelye, a nélkül 
azonban, hogy a kői egyház megszűnt volna cathedralis egyház s káptalani hely 
lenni. Ezt a pápai tizedjegyzékek is hirdetik, mert szerintök Episcopus Syrmiensis 
solvit pro Capitulo Ecclesiae suae de Kezű 8 márkát s 41 banalist.* 2) Ezen időtől kezdve 
tehát a szerémi püspökök hol sz· irenaei,3 4) hol kőíf) hol pedig sz· irenaei és kői 
püspököknek neveztetnek s illetőleg nevezik magukat.5)

így történhetett az a kalocsai egyházzal is. Valamely oknál fogva Kalocsán 
kívül Bácsban is érseki rezidentia s székesegyházi káptalan keletkezett a nélkül, 
hogy a kalocsai székhely s káptalan megszűnt volna s így írathattak s illetőleg 
írathatták magukat a kalocsai érsekek bácsi érsekeknek avagy kalocsai és bácsi érse
keknek is.

Mi volt az az ok, mely a két rezidentia és a két káptalan létesítésére rászol
gált, biztosan meg nem határozhatjuk. Lehet, hogy a vácz} dioecesisnek keletkezé
sében kelljen azt keresnünk, de lehet, hogy pusztán egyházadministratiói ügybeosz
tásban. A nagynevű Várdai Péter érsek arról tudósit, hogy érsekelődjei az érseki 
megyét két helynökségre osztották: a bácsira és a kalocsaira.6) Ez gyanítani engedi, 
hogy a bácsi egyháznak keletkezése merően administrationalis okra vezethető 
vissza, s immár egész bizonyosul fogadhatni el azt, hogy a kalocsai és a bácsi 
egyházak nem kalocsai és bácsi dioecesist jelentenek, hanem egy s ugyanazon 
dioecesisnek két helynökségi kerületét. Nincs semminemű oly okiratunk, mely kél 
dioecesisrol szólana, az okiratok mindig csak két egyházról szóknak, soha két egyház
megyéről. S ennek megfelelőleg nincs is egyetlen egy adatunk sem, hogy egy s 
ugyanazon okmányban külön a kalocsai és külön a bácsi főpap említtetnék, vagyis hogy 
egyidejűleg két külön személy jelentkeznék kalocsai és bácsi főpapul. A kalocsai érsekek 
az okmányokban hol kalocsai, hol bácsi főpapoknak neveztetnek, a szerint a mint

1) Theiner: Mon. hist. Hung. I, 88.
2) Mon. Vaticana I. I, 181.
3) Anjouk. Ohntär II, 71. 283. 306. 355.
4) Theiner: Mon, Slavor. Merid. I, 137. 147.
5) Pray: Specimen Hierarch. Hung. II, 385. Fejér: Cod. Dipl. VIII. II, 144. VIII. IV, 163.
6) 1495-ben megkérdeztetve aziránt, hogy a kalocsai prépost ellen hol indíttassék meg a 

bírói kereset, azt adta válaszul Csolnok Péternek : De Praeposito Colocensi hoc habeas : a Praede
cessoribus nostris Archiepiscopis olitn fuisse distinctas et limitatas Parochias pertinentiarum, quae ad Vica- 
riatum Bachiensem, quae item ad Vicariatum Colocensem pertinere debeant; eam igitur distinctionem 
nos nequaquam volumus pervertere, si quid igitur tibi causae est, cum quoquam ad Vicariatum 
Colocensem pertinente, ages contra illum in sede nostra Colocensi. W agnernél: Epistolae Petri 
de Warda 273. 1.
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esetleg Kalocsán vagy Bácson székeltek, de egyszer sem történik, hogy Kalocsán is, 
Bácson is más egyén ült volna egyidejűleg a főpapi széken.

Ez nyilván meggyőzőleg hirdeti azt, hogy a bácsi és a kalocsai egyházak 
eredetileg egy dioecesist képeztek, a mint azt a két egyháznak közös védsgentje is 
megerősíti. Kalocsán is, Bácson is eredetileg Szent Bál apostolt tisztelték védszentül.1) 
Szent Péter védszentsége csak később támadt. Ehhez járult, hogy míg hazánkban 
a püspököknek canon jogi választása érvényben volt, addig a bácsi káptalan a kalo
csaival együtt gyakorolta e jogot vagy a kalocsai, vagy a bácsi vagy a háj-szent- 
lőrinczi egyházban.* 2) Oly ügyekben, melyekben a püspök a maga káptalanát «de 
jure» meghallgatni tartozik, a kalocsai főpap úgy a kalocsai, mint a bácsi káptalant 
tényleg egyaránt meghallgatta.3)

Ezekből egyszersmind kitűnik, hogy némely okiratban csak félreértés követ
keztében van szó kalocsai és bácsi dioecesis ékről, kalocsai és bácsi dioecesisnek egye
sítéséről. A kalocsai és a bácsi egyházaknak apostoli tekintélylyel való egyesítése 
először 1266-ban említtetik IV. Kelemen pápa iratában s ez okul szolgált arra, 
hogy félreértés következtében ezentúl nem két egyházról, hanem két dioecesisről, nem 
két egyhágnak, hanem két dioecesisnek egyesítéséről szóljanak némely hazai és pápai 
okiratok. Tényleg VI. Sándor pápa 1492-ben,4) 1494-ben,5) XII. Kelemen pápa 
í 735-ben6) kalocsai érsekségről és bácsi püspökségről szóknak. De sőt a kalocsai 
érsekeknek küldött s őket a főrendiházba szólító királyi meghívó levelek is a 
kalocsai érsekhez és a bácsi püspökhez czímezvék. Különben a XV. századtól kezdve 
jelentkező amaz okiratokban, melyekben bácsi dioecesisről van szó, e kifejezés nincs 
mindig történeti értelemben véve. Az részint a kalocsai dioecesis synonimája, részint 
pedig a bácsi helynökség megjelöléseképen van használva.

II. FEJEZET.

A \ érsekség kiterjedése.

Kisértsük most meg az érsekség illetőleg főesperestségei területének külső 
határait magállapítani, hogy ekként az érseki dioecesis külső térfogatát állapíthassuk 
meg. Itt a főnehézség abban rejlik, hogy ugyanazon helységek különböző korsza
kokban majd ezen, majd azon politikai megyéhez számíttatnak, miért is itt a 
határokat csak megközelítőleg lehet kijelölni.

x) Ennek tüzetesebb bizonyítását lásd Városy Gyula ily czimű dolgozatában : Disquisitio 
historica de unione Ecclesiarum Colocensis et Bachiensis. Közzétéve a kalocsai 1885. évi schematis- 
musban.

2) T heiner: Mon. hist. Hung I, 19. 234. 291. 293. 442. 459. 651. Ugyanő: Mon. Slav. 
Merid. I, 313. Azonkívül 1. Schematism. Colocens. 1883. 35. 1.

3) Anjoukori Okmtár III, 79.
4) Theiner: Mon. Slav. Merid. I, 534.
s) Theiner: Mon. hist. Hung. II, 544.
6) Katona : Hist. Metr. Eccl. Coloc. II, 219.
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Kezdjük a duna-tiszamenti határpo. tok nyomozásával. A pápai tizedlajstromok 
szerint Apostag a váczi egyházmegye szigetfői főesperestségében feküdt. Másrészt 
meg tudjuk, hogy a Madocsával szemközt fekvő Dunapart, tehát a mai Harta kör
nyéke már a kalocsai érsekségnek birtokát képezte.1) És így az egyházmegye éj szaki 
határpontja körülbelül ugyanaz volt, mint ma, az t. i., hol a solti határ deli vonala* 
a Dunát érinti. Dusnok, Nagyudvar (ma Nádudvar) és Szántó is még Solt szék
hez, s így a sárközi főesperestséghez tartoztak.* 2) Bodrogmegyének legéjszakibb 
pontja Sükösd, legdélibbje pedig Apáthi (ma Apatin) volt.3) Zond (ma Szonta) már 
Bácsmegyében feküdt,4 *) mely ezután a Duna mentén le Titelig, innen pedig a Tisza 
mellett fel Pezérig s) (ma hasonnevű puszta Ada fölött, Pádéval szemközt) terjedt. 
Zenta már Csongrádmegyéhez tartozott.6 *) Szeged képezte ezen az oldalon az 
egyházmegye legéjszakibb pontját, azontúl már a váczi egyházmegye csongrádi 
főesperestsége kezdődött.

A közbenső határok megjelölésére pedig szolgáljanak a következő adatok.
Zond és Pezér között: Doroszló,") Hymesegyház (ma Emusics puszta), 

Hegyesthwrol (ma Hegyes), Kewkewr ^ma Kőkút puszta), Wyzethwrol (ma Vizes 
puszta8) bácsmegyei helyek voltak. Másrészt Szabadka,9) Bajmok, Pachyr, Napfény 
(ma Nagyfény puszta), Kethfijlew (ma Kétvilló puszta,10 *) Chechtoo11) (ma Csesztő 
puszta) és Zenta Csongrádmegye területén feküdtek. A túlsó oldalon Apáthi 
(ma Apatin), Chomoklya (ma Csonoplya), Katymár, Halmos (ma Almás), Zsida, 
Borota12) és Sükösd bodrogmegyei helyek voltak. Halas és környéke a kiskunsági 
Halasszéket képezte,13) mely a váczi püspöknek volt alávetve; ellenben Bocsa, Kön- 
csök, Orgován, Ágasegyház és Bolyár puszták Solt székhez és így valószínűleg a 
kalocsai egyházmegyéhez tartoztak.14)

Sokkal biztosabbak adataink az érsekség déli határainak megállapítására, Szerém- 
megyére nézve.15) Ennek határait három oldalról a Duna és a beleömlő Száva képez
ték, nyugotról pedig egész székében Valkómegyével volt határos;16) és mivel szá
mos oklevél tanúsága szerint Susek, Viric, Ljuba, Erdevik (Erdővég), Kukujevce és

*) Fejér: Cod. Dipl. II, 124.
2) Fejér: Cod. Dipl. X, 7. 352. Hajai Okmánytár V, 394. V. ö. Bodrog- és Bácsmegyének 

1520. 1521. és 1522. évi tizedlajstromát, melynek eredetije az orsz. kamarai levéltárban őriztetik, 
hiteles másolata pedig a kalocsai érseki könyvtárban látható. Ez utóbbinak 15. lapján e szavak 
olvashatók: «Zantho in Sarkez».

3) Bodrogmegye fenntidézett tizedlajstroma 1. 5. 6. 28. 30. 32.
4) Wenzel: Arp. új Ohntár XI, 61. Fejér: Cod. Dipl. IX, 5. 593.
5) Fejér : Cod. Dipt. X, 5. 364.
6) Magyar Tört. Tár. XII. 136.
7) Bácsmegve 1522. évi tizedlajstroma, i. h. 90. 1.
8) Teleki: Hunyadiak kora XI, 25.
9) Katona: Hist. Grit. XIV, 732.

10) Teleki i. h.
IJ) Fejér: Cod. Dipl. X. I, 509.
12) Bodrogmegye 1520—22. évi tizedlajstroma.
13) Gyárfás : Jás\kunok III, 626. 627. 636.
14) Gyárfás i. h. 727. 1.
15) Zichy-Okmánytár III, 143.
IÓ) Pesty : Eltűnt régi vármegyék I, 69.
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Maudjelos nevű helységek már Valkómegyében feküdtek,1) nagyon könnyű a dél- 
hyugoti határvonalat is meghúzni, mely e szerint éjszakon Banostor (hajdani Bán- 
monostra, másként Kő) fölött indult ki a Dunától és Mitrovicza (hajdan Száva-Sz.- 
Dömötör) fölött érintette a Szavát. Ezen vonalban kell tehát ama «Kőárkot» 
keresnünk, mely úgy Sz.-István mint Sz.-László okleveleinek tanúsága szerint a 
pécsi egyházmegyét a kalocsaitól elválasztó.* 2) Már másutt kifejtettük, hogy mit kelljen 
ezen Kőárok alatt értenünk, a római útvonalat tudniillik, mely Banostortól Mitro- 
viczaig húzódott a Fruskagora hegységen át.3)

Ezt tudva itt még azt a kérdést kell eldöntenünk, hogy ha az e határokon belül 
fekvő szerém-megyei községek mind a kalocsai egyházmegyéhez tartoztak, vájjon akkor 
a szerémi püspököt valóságos megyés püspöknek kell-e tekintenünk, és vájjon a Száván 
inneni Szerémség az ő egyházmegyéjéhez tartozott-e? Mindkét kérdésre igenlő 
választ adhatunk, ha figyelembe veszszük IV. Incze pápának 1247. szePt· 18-án a 
kalocsai érsekhez intézett eme szavait: «Ex parte venerabilis fratris nostri, . . . epi
scopi et dilecti filii Prepositi et Capituli cathedralis ecclesie de Ku fuit nobis 
humiliter supplicatum, ut cum ipsi, destructis penitus partibus illis per Tartaros, 
non habeant locum ubi necessitatis tempore valeant se tueri, tuque frater Archi- 
episcope, habeas in eorum dioecesi sancti Demetrii monasteria ordinis Sancti Bene
dicti, ad castra in eis construenda idonea, transferendi ad alterum monasteriorum 
ipsorum episcopalem sedem cum omnibus libertatibus et immunitatibus suis licen
tiam concedere curaremus» stb.4 *) Világosan kiderül tehát e szavakból, hogy a kői 
egyház székesegyház a kői káptalan székeskáptalan és a kői vagyis szerémi püspök 
megyés püspök volt. De világosan kiderül az is, hogy a sz.-gergelyi és sz.-demeteri 
monostorok, ma Gergurevci és Mitrovicza Szerémmegyében, a szerémi egyházmegye 
területén feküdtek, s hogy ez következőleg a Száván inneni Szerémséget is magában 
foglalta; úgy azonban, hogy az itt fönnállóit apátságok (a péterváradi, dombói, 
nagy-olaszi, szent-gergelyi, szent-demeteri) és régibb plébániák a szerémi püspök 
joghatósága alól kivéve a kalocsai érsek jurisdictiója alá rendeltettek. Miért is Váradi 
Péter kalocsai érsek egy 1495. évi körrendeletében egyenesen megkülönbözteti a 
kalocsa-bácsi egyháznegyében levő plébániákat az alatta, vagyis a területén kívül, 
de joghatósága alatt állóktól: «Petrus miseratione divina Archiepiscopus Colocensis 
nobis in Christo dilectis universis et singulis Ecclesiarum Parochialium Plebanis in 
et sub Dioecesi nostra Bachiensi ubilibet constitutis».s) Igaz ugyan, hogy ekként a 
Száván inneni Szerénységből vajmi kevés maradt a szerémi püspök joghatósága 
alatt: ámde ne feledjük, hogy az ő egyházmegyéjének zömét a Száván túl levő 5 ^ -  
rémség6) képezte, mely kezdetben úgy látszik a mai Szerbiának egész éj szaki részére 
kiterjedt; később azonban a nándorfejérvári püspökség fölállítása, még inkább pedig a 
sismaticus szerb fejedelmek önkénykedése által tényleg nagyon is szűk korlátok közé

x) Pesty i. m. 257.
2) Fejér: Cod. Dipl. I, 292. és 481.
3) Lásd a jelen mű pécsi püspökségét
q Th einer : Mon. hist. I, 205.
5) Wagner: Epist. Petri de JVarda 104. 1.
6) Ulterior Sirmia. Theiner: Mon. hist. I, 88.
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szoríttatott; úgy hogy a pápai adószedők már 1317 — 20 ezt voltak kénytelenek 
ezen egyházmegyéről feljegyezni: «In civitate et diocesi de Ku similiter nichil 
vacavit, quod ascenderet ultra VI. marchas, facta super hoc pluries inquisitione dili
genti, quia ipsa civitas et diocesis ejus sunt prope scismaticos et sunt quasi destructe.1)

III. FEJEZET.

A \ érsekség egyha^kö^igci^gatási beosztása.

A pápai tizedlajstromokban a kalocsai egyházmegye területén csak négy főes- 
perestséggel találkozunk, u. m. a szeműivel, bácsival, bodrogival és szegedivel. Volt 
azonban itt még egy ötödik főesperestség is t. 1. a kalocsai vagy székesegyházi· Ezen 
főesperestségek czímviselői közül a kalocsai és bodrogi a kalocsai káptalannak vol
tak tagjai, a többiek pedig a bácsi káptalanban ültek. Minthogy továbbá az egész 
egyházmegye két helynökségre oszlott;* 2) önként következik, hogy a kalocsai és 
bodrogi főesperestségek a kalocsai, a szegedi, bácsi és szerémi pedig a bácsi hely- 
nökség területéhez tartoztak. Az egyes főesperestségek területei eredetileg úgy lát
szik szorosan a politikai felosztásnak feleltek meg, s így a politikai megyék nyo
mozása fog a főesperestségek területére is kívánt világot vetni.

A mi a főesperestségeknek alárendelt egyes plébániákat illeti, fájdalom a pápai tized- 
lajstomoknak a kalocsai egyházmegyére vonatkozó részei felettébb hiányosak; úgy, 
hogy pusztán azok nyomán sem az egyházmegye régi határait, sem főesperestsé- 
gekre való felosztását reconstruálni képesek nem vagyunk. És minthogy e részben 
másnemű biztos adatok sem állanak rendelkezésünkre, azért a kalocsai egyház
megyének középkori földrajzát s térképét csak combinatiók útján és csak hozzávetőleg 
állapíthatjuk meg. S e munka még az által is tetemesen megnehezíttetik, hogy az 
egyházmegyének lakossága részint az 1514. évi pórlázadás, részint a nemsokára 
ezután bekövetkezett török pusztítások által úgyszólván teljesen kiveszett és így a 
helyi traditiók is megszakadtak; miért is a régi emlékekben előforduló helységek 
fekvésének meghatározása a legtöbb esetben lehetetlen. Csak nagy ritkán őrizte 
meg egy falu, egy dülőföld, egy erdő vagy mocsár mai nevében egy-egy régi hely
nek emlékét.

A kalocsai egyházmegyére vonatkozólag két tizedlajstrommal bírunk, az egyik 
az 1332— 37. évi időközre vonatkozik3) a másik 1338—42-ből való,4) melyek azon
ban egyformán hiányosak és hibásak és egymást csak igen csekély mértékben 
egészítik ki. Az utóbbi mégis annyiban bir az első fölött előnynyel, a mennyiben 
benne a bácsi és szerémi főesperestségek egymástól szorosan elkülönítvék, míg az

*) Monum. Vatic. I, I. 37.
2) Wagner: Epist. Petri de Warda 273. 1.
3) Mon. Vat. 174— 181. 11.
4) U. o. 411—417. 11.
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előbbiben a bácsi főesperestség felírása hiányzik. Abban mindhettő megegyez, hogy 
a kalocsai vagyis sárközi főesperestséget teljesen nélkülözik, a bodrogit csak egy- 
egy plébániával, a szegedit pedig csak ezen város két plébániájával szerepeltetik. Leg
bővebben vannak a bácsi és szerémi fősperestségek képviselve, ámbár ezeknél is 
vajmi ritkán lehet valamely ma is ismeretes helynek nevére ráismerni, és szintén 
csak ritkán találkozunk oly helynevekkel, melyek noha ma már ismeretlenek, de a 
régibb okmányokban előfordulnak. Ez utóbbi szempontból igen jó szogálatot tesz 
Bácsmegyének fönntemlített 1522. évi tizedlajstroma, nemkülönben a kői káptalan
nak egy 1431. évi és Gara Lászlónak egy 1453. évi kiadványa,1) melyekben számos 
bácsmegyei helynév fordul elő, s melyeket rövidség okáért csak az illető évszám 
által fogunk jelezni.

De lássuk most már a főesperestségeket egyenként.

i. A sárközi azaz kalocsai vagyis székesegyházi főesperestség.

Ezen főesperestség, miként mondottuk, a pápai tizedjegyzékekben teljesen 
hiányzik, de egy 1359. évi okiratban de Sarkiig néven mégis említtetik.* 2) Nem más 
aẑ  mint a kalocsai avagy székesegyházi főesperestség, de minthogy Pest-Pilis-Solt- 
Kiskunmegye solti járásának déli részére az úgynevezett Sárközre terjedt ki, innen 
sárközinek neveztetett. Úgy látszik egyébként, hogy a Sárköz nemcsak egyházi, de 
politikai elnevezés is volt3) s ennek megfelelőleg kiterjedt az a mai solti felső 
járás déli részére a Hartai sziget irányától kezdve; továbbá az egész solti közép 
járásra s aztán a solti alsó járás legnagyobb részére s a kis-kún felső járás kis 
részére. E szerint az a mai székesegyházi főesperestségnél kisebb terjedelmű volt. 
A mai székesegyházi főesperestség ugyanis délkeleten összeesik Pest-Pilis-Solt-Kis- 
kunmegyének politikai határaival, délen pedig a határokon túlterjedve levonul Bezdán 
tájáig, úgy, hogy Baja, Bács-Baracska, Báth-Monostor, Bikity, Borsod, Csávoly, 
Vaskút, Béregh, Csataalja, Dantova, Gákova, Gara, Kolluth, Krusevlya, Rigicza, 
Szántóvá plébániai helyek mindezen főesperestséghez tartoznak.

Ezen főesperestség határain belül feküdt hajdan úgy mint ma is az érseki 
dioecesis főhelye: Kalocsa. A tized jegyzékek civitas Colocensis néven említik, de 
egyházairól részletesebb felvilágosítást nem adnak.

2. A bodrogi főesperestség és plébániái.

E főesperestség a hajdani Bodrogmegyével esett össze s ezt az is bizonyítja, 
hogy ezen főesperestség egy helyt archidiaconatus de Comitatu Budnigiensi czímen is 
említtetik.4)

A régi Bodrogmegye, illetőleg várispánság területéhez bács-, baranya-, bodrog-

*) Mindkettőnek eredetije a kalocsai főkáptalan levéltárában őriztetik.
2) Zichy-Codex III, 143.
3) Pesty: Eltűnt vármegyék I, 69.
4) Zichy-Codex II, 180.
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megyei helyek tartoztak, névszerint Oronati, Coochka és Piros Bácsmegyében,2) 
Csatár Baranyamegyében ;3) Egyházas-Acsa,4) Negyven vagyis a mai Nagyfénys) 
Bodrogmegyében. Ezekhez Halász és Szónok bizonytalan fekvésű helyek is járultak.6)

Bodrogvármegyének régi határai jelentékenyen különböztek a régi Bodrog- 
megyeétől. A török idők után napirenden voltak Bodrog és Bács között a verseny- 
gések s az időközönként megállapított határok nem feleltek meg a történeti hatá
roknak.

Mily nagy szolgálatot tettek volna középkori geográfiái ismeretünknek a pápai 
tizedjegyzékek, ha a bodrogi főesperestség egyes plébániáit velünk közölnék. Fájdalom 
csak kettőt nevez meg. Ezek:

1. Dyos — Diós. Ma teljesen ismeretlen.
2. Opos =  Após. Ez utóbbi néven szerepel az Bodrogmegye 1520. évi tized- 

lajstromában, de fekvését ma már szintén nem tudjuk meghatározni.
Ugyané főesperestség határain belül feküdt a tized jegyzékekben szintén 

említett
3. Praepositura Sancti Laurentii de Hay. E prépostság társas káptalannal bírt. 

Tévednek, kik azt eredetileg premontrei prépostságnak tartják. Ennek a történeti 
forrásokban semmi nyoma sincsen. Alapítójául Kálmán ruthén király az ő nagy
anyját nevezi meg. Minthogy pedig Kálmánnak nagyanyja, II. Endrének anyja, 
antiochiai Anna volt, ki 1173-ban jött Magyarországba és 1183 körül halt meg; 
minden valószínűség szerint őt kell e prépostság alapítójául tekintenünk. Fekvése 
még most sincs teljesen megállapítva. Katona és utána mások Szónta határában 
keresték ezen egyházat, mi már csak azért sem lehetséges, mivel Szónta az okle
velekben állandóan bácsmegyei helynek jeleztetik, Háj-Sz,-Lőrincz pedig minden 
kétségen felül Bodrogmegyében feküdt. Némi támpontot nyújt ezen egyház fekvé
sére nézve azon adat, mely szerint az bizonyos Pauly nevű bodrogmegyei birtok 
közelében állott.2) Ezen Paulyról pedig azt olvassuk, hogy az Baja tájékán Bátmo- 
nostorral és Szeremlyével volt határos,3) és így Háj-Sz.-Lőrinczet jóformán a mai 
Vaskút környékén kell keresnünk. Hiteles helyi jellegéről számos kiadványa tesz 
tanúságot.4)

Javadalma oly csekély volt, hogy némi fölsegélyezésére 1233-ban a bodrogi 
főesperestség csatoltatott hozzá, úgy t. i., hogy a háji prépost egyúttal bodrogi 
főesperest is volt.5) Ámde még ezen egyesítés sem volt képes a káptalan életét 
megmenteni, melyről 1351 után a történeti források mélyen hallgatnak. Maga a 
prépostság tovább is fönnállón. Az egyház t. i. plebánia-egyházzá alakíttatott át, 
melynek főnöke préposti czímet viselt és a kalocsai érsek által neveztetett ki.6) 
Első ismert prépostja Hosmundus volt 1212-ben,7) az utolsó pedig Beriszló Péter,

τ) Fejér : Cod. Dipl. VI. II, 363.
2) Zichy-Okmtár I, 184.
3) Zichy-Okmtár I, 236. 295. 372. II, 197.
4) Pl. Árp. új Oknitár XII, 499. 517. Zichy-Okmtár I, 378. 561. stb.
5) Theiner : Mon. hist. I, 125.
6) Theiner : Mon. hist. II, 168.
7) Wenzel: Arp. új Okmtár VI, 351.
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a későbbi veszprémi püspök és horvát bán.1) Temploma — melyben hajdan a kalocsai 
és bácsi káptalan tagjai a kalocsai érsekek megválasztása végett szoktak volt egybe- 
gyülni* 2) — az 1514. évi pórlázadás alkalmával pusztult el, mikor is azon szomorú 
nevezetességben részesült, hogy a lázadók egyik vezére, a hírhedt Borbás pap, égő tor
nyáról zuhant le a mélységbe.3)

3. A szegedi főesperestség és plébániái.

E főesperestség (Archidyaconatus Chegediensis illetőleg Czegediensis) nem 
szorítkozott csupán Szeged városának területére, hanem magában foglalta a hajdani 
Csongrádmegyének a mai Bácsmegyébe mélyen belenyúlt délnyugati részét is. 
Maga Szeged 1514 táján a Csanádi püspök ideiglenes székhelyévé lévén, ez alka
lommal került ennek egyházi joghatósága alá, hová ma is tartozik.

A tized jegyzékek mindössze csak két plébániáját említik. Ezek:
1. de Sancto Demetrio =  S^eged-S^-Demeter. Ez ma is fennáll és a belvárosi 

vagyis az ú. n. palánki plébániát képezi;
2. ecclesia Sancti Georgii, de Sancto Georgio de Czegedino =  S~eged-S\.- 

György. Ez a mai felső város, melynek Sz. Györgyről czímzett plébániája a minorita 
szerzet által láttatik el. Mindkét tételben ezen lelkészség papjairól, «plebani», ille
tőleg «presbiteri»-ről van szó, mi annak jelentékenyebb voltáról tanúskodik.

4. A bácsi főesperestség és plébániái.

Kiterjedt ez a régi Bács vármegyére, melynek politikai határai a restauratio 
idejétől kezdve nagyon vitásak voltak. Egészben és nagyjában e főesperestséget a 
Duna és a Tisza között kiterjedettnek mondhatjuk. Körülbelül azon iránytól kezdve, 
hol a Dráva a Dunába ömlik, vonult határa éjszakkeleti irányban a Tisza felé, ezt 
az Aranka torkolatától éjszakra érve el. Vagyis magában foglalta Bács-Bodrogmegye 
első és második közép járásainak déli csúcsait; a második telecskai járásnak alsó 
felét; az első tiszai járásnak egyrészét s azonkívül a második tiszai, az első 
telecskai járást, az első alsó járást, a második alsó járást, a harmadik alsó járást, az 
első és második csajkási járást egészen.

E területen hajdan számos plébánia virágzott, de melyekből, fájdalom, alig tudunk 
csak néhányat is biztosan elhelyezni. Legjelentékenyebb helye Bács volt, melytől úgy a 
megye, mint maga a főesperestség is nevét kapta. Mint plébániát a tizedjegyzékek 
nem említik, hacsak talán a rejtélyes Boche nem vonatkozik rá. Különben neve
zetes volt mint érseki székhely és káptalani hely. Az érseki rezidentia úgy látszik, 
elég huzamosan állott volt itt fenn s részben ez is okot szolgáltatott volt azon 
vélemény elfogadására, mintha egy külön püspökségnek vagy érsekségnek — a 
bácsinak — metropolisa lett volna. Csak helynökségi főhely volt. A mi káptalanát

4 Theiner : Mon. hist. II, 559. 560.
2) Theiner: Mon. hist. I, 651.
3) Verancsics II, 7.

4 3 *
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illeti, az nem társas, hanem a kalocsaival teljesen egyenjogú s^ékeskáptálán volt. 
Világosan kitűnik ez azon oklevelekből, melyekben a bácsi Sz. Pál egy
háza majd székesegyháznak (Ecclesia Cathedralis),1) majd fő  székesegyháznak (Ecclesia 
Metropolitana)* 2) neveztetik, mert az egyház a vele egybekötött testülettől vagy 
méltóságtól nyeri saját jellegét. Sőt Róbert Károly király egyenesen kimondja, 
hogy a bácsi egyház a kalocsaival egynek tekintendő.3) Egyébként régi egyházának 
maradványai teljesen elpusztultak, úgy, hogy még tudományos ásatások sem vezet
hettek azok nyomára.4) Bácsot ugyanis 1526 őszén a Budáról visszatérő Szulejman 
teljesen elpusztította. Mikor pedig később a város helyreállott s a kalocsai egyház- 
megye újból szerveztetett, a bácsi "káptalan nem állíttatott többé vissza, csak préposti 
czímét viseli mintegy emlékül a kalocsai káptalan ötödik kanonokja.

A bácsi főesperestség egyes plébániáit a tizedjegyzékek következőleg sorolják elő:
1. Boce, Zoho — Ο-Becse város Bácsmegyében, mely ma is plébánia a bácsi 

főesperestség ó-becsei kerületében. Hogy a Zoho név elferdítése a Boce-nek, két
ségtelen, mert mindkét hely plébánosául Döme említtetik, ki pro sexto anno 
XXXV banalest fizetett.

2. Boche. Egyik írónknál olvassuk: Az 1332— 37. évi pápai tizedlajstromban 
fel van sorolva egy Bucz és egy Boche nevezetű plébánia; de vájjon Bucskére 
vonatkoztathatók-e ? Nézetünk szerint a pápai tizedjegyzékekben említett Bucz és 
Bocha nem azonosak. Mindkettő egymásután külön tételül szerepel s míg a buczi 
plébános az első két év után fizette a tizedet, addig a bochei plébános mind a haí 
év után fizetett. Azt urtjuk, hogy ha János bochei plébános azonos volna a buczi 
névtelen plébánossal, az esetre az nem fizetett volna 6, hanem csak 4 év után, 
mert a két első évi tized fizetését már a buczi pap teljesítette. Épp oly bizo
nyos, hogy az itt szóban levő Boche a fenntebb említett Boce-val sem azonos, 
lévén Boche plébánosa János, Boceé pedig Döme s a kettő által teljesített fizetés 
is elütő. Hogy mi helységnév rejlik ezen Boche alatt, nem tudjuk.

Bodok lásd de Monte Bodon.
3. Bodon. Hogy ez a Bodon a tizedjegyzékekben említett Mons Bodonnal 

nem azonos, kitetszik abból, hogy az egyiknek a plébánosa Jakab, a másiké Gál 
volt. Említve van Bodon 1431. és 1453-ban is.

4. Bogello, Wuczilo. Hogy e két helynév azonos, kitetszik abból, hogy mind
kettőnek plebánusaul Tamás szerepel s mindkét helyen fizetett az pro Ilii annis 
L banales. Valószínűleg a mai Bogojeva helységre vonatkozik, mely ma is plébánia 
a bácsi főesperestség apátii kerületében.

5. Boian, Hoya =  Bogyán Bácsmegyében, ma Vajszka fiókja a bácsi kerület
ben. Hogy Hoya és Boian egy névnek a variansa, kitetszik abból, hogy mindkét 
tételben Pál mondatik plebánusának, ki pro tribus annis L banalest fizetett.

Ú Theiner : Mon. hist. Hung. I5 436. Kärolyi-Okmtär I, 516. Schemat. Colocensis 1879. LXI.
2) Kercselich : Hist. Ecetes. Zágráb. I, 184. Kärolyi-Okmtär III, 73.
3) Ηαχαϊ Ohntär IV, 119.
4) Az ásatásokat Henszlmann Imre vezette. Lásd ezekről az 1871. és 1873. évi kalocsai 

schematismusokat.
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6. Bosac. Ily néven ma ismeretlen. De lehet, hogy a mai Kiskacs neve rejlik 
alatta, mely Futak fiókja az újvidéki kerületben.

Boycha lásd Vaisca.
7. Bucz. Már fenntebb megjegyeztük, hogy ezen Bucz nem azonos a tized- 

jegyzék Boche-jével. IV. Bélának egyik 1237. évi okiratában Coochka nevű bács- 
megyei hely van említve, mely 1267-ben már Buchke néven iratik. Azt sejtjük, 
hogy a tizedjegyzék Bucz-e s ezen okiratilag említett Buchke egy és azonos s talán 
a mai Parabutyban feltalálható.1)

8. Calo. Bizonytalan, hogy úgy ezen Calo, valamint az alább következő Cay, 
Sancte Marie ecclesia, Mer és Sancti Jacobi ecclesia nem-e inkább a Szerémségben 
keresendők? A tizedjegyzék a kői káptalannal egy czím alatt közli.

de Capella lásd Nogeeg.
9. Capud. Szintén ismeretlen. Előfordul azonban Kapwch 1522-ben s továbbá 

Kapolch 1431. és 1453-ban.
Car lásd Chacz.

10. Cay. Ismeretlen. Lásd egyébként Calo alatt.
11. Chacz, Car. Talán a mai Káty, mely Zsablya fiókja az újvidéki kerületben. 

Hogy Chacz és Car azonos, mutatja nemcsak a közös plébános Mátyás, hanem az 
általa teljesített fizetés is, pro sexto anno XXX banalest fizetett.

Chax lásd Czoch.
12. Chenon. Ismeretlen. Valószínűleg a Kisácstól keletre esett Csene puszta, 

ma dűlő.
13. Cheric, Cherig. Talán a mai Süreg puszta Ο -Kér és Temerin között. Itt 

Gara Miklós 1372-ben Sz. Péter és Pál apostolok tiszteletére templomot épített, 
melynek jótevői XI. Gergely pápa által búcsúengedményben részesültek.* 2) Chereg 
néven említve találjuk 143 i-ben; Chyreg néven 1522-ben, Cherygh néven 1408-ban.3)

Cherig lásd Cheric.
14. Churuk =  Csurog Bácsmegyében, ma is plébánia a bácsi főesperestség 

újvidéki kerületében.
15. Cusidi, Cussidi. Ismeretlen.
16. Czalas. Okiratilag Chalaz, Chaloz néven is fordul elő, mint Bácshoz közel 

(ettől éjszakra) eső hely,4) s mint ilyen a katonai részlettérképen is meg van jelölve. 
A Czalas, Chalaz név pedig nem Szálás, hanem — H a l á s Ma már e helység 
nem létezik.

17. Czoch, Chax. Hogy e két helynév azonos plébániára vonatkozik, mutatja 
a két név mellé tett plébános neve János, ki mindkét hely tétele szerint pro sexto 
anno XXV banalest fizetett. Ma ismeretlen.

18. Doroslo, Duroslo. Előfordul Duruzlo néven 1431, 1453, 1522-ben is.5)

1) V. ö. Iványi: Bdcs-Bodrogvá mi egye 45. 1.
2) Theiner: Monutn. hist. II, 122.
3) Fejér: Cod. Dipl. X. IV, 672.
4) Anjouk. Okmtcír IV, 586. Teleki: Hunyadiak kora XI, 22.
s) Fejér: Cod. Dipl. IX. Ill, 275.
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Kétségtelenül a mai Dorosgló Bácsmegyében, mely ma is plébánia a bácsi főespe- 
restség apáthii kerületében. Határában van a híres sz. kúti búcsújáróhely, a hajdani 
Bajkút.

19. Drac, Drag. Előfordul 1431, 1453, 1522-ben is. Glozsán és Petrovácz 
községek között ma is van egy Dragova nevű puszta.

Drag lásd Drac.
Duroslo lásd Doroslo.

20. Dyra. Ismeretlen.
21. Egres, Egues, Egres néven előfordul 1198, 1276, 1345, 1418, 1453, 

1559-ben is. Említik az 1590. évi török defterek is. Bulkesz és Kulpin körül, talán 
éppen Kulpin éjszakkeleti határában létezett.1) Legrégibb plébániáink egyike, mert az 
1198. évi pápai oklevél már kalocsa-érsekségebeli parochiának mondja.

Egues lásd Egres.
22. Fauo, Fono. Ma ismeretlen. Funou néven előfordul 1346-ban is okira- 

íilag.* 2)
23. Filnait. E roncsolt névben a Tilehága nevet sejtjük, az F  hibásan áll T  

helyett, úgy hogy Filnait — Tilnait. A Tilnait névben pedig nem nehéz felismerni 
azon Teleatg nevű helységet, mely a kalocsai érsekség 1543. évi úrbéri összeírásában 
előfordul. Az 1590. évi török defterek Telekhág néven említik, míg az 1714. és 
1717. évi összeírások Teleagacg nevű dautovai és ó-becsei szerb lakosokat emlegetnek. 
Feküdt pedig ezen Teleháza Szivácz határában, s az Uj-Szivácz felett levő földterü
let most is viseli a Teleháza nevet.3)

24. Figicz, Fizig. 1522-ben előfordul Fizeg néven okiratilag is. Talán a mai 
Vigics puszta Futak és Begecs között.

Fizig lásd Figicz.
25. Fome. Ismeretlen.

Fono lásd Fauo.
26. Fruch. E név alatt Torgsát, Kuczura fiókközségét gyanítjuk. Az F  hibásan 

áll T  helyett, úgy hogy Fruch =  Truch — Turch =  Turcs =  Tores =  Torzsa.
27. Gare, Zare. Említtetik 1522-ben is Gare néven. Ma ismeretlen. Hogy a 

Gare és Zare nevek azonosak, mutatja az, hogy mindkettőnek Miklós volt a papja, 
ki mindkét tétel szerint XL banalest fizetett. Semmiesetre sem vonatkoztatható a 
bácsmegyei felsőjárásban levő Gara-ra.

28. Geram. Ismeretlen. Valószínűleg azonos az alább említett Iwger-rel.
29. Geres. 1334-ben említve van Gerech néven in comitatu Bachiensi, 1494 s 

1504-ben Gerecz, 1522-ben pedig Nagygerech és Kisgerech néven.4 5) Úgy látszik 
Vaskapu szomszédja volt.

30. Gumusi. Talán azonos az 1334-ben okiratilag említett bácsmegyei Gu- 
mulchen =  Gyümölcsény nevű helylyel,$) melyet a mai Glogsán-nal vélünk meg

*) A Hevenesi-féle Parvus Atlas Hungarians-on még fel van tüntetve.
2) Nagy: Anjouk. Okrntár IV, 578.
3) Iványi: Bács-Bodrogvármegye 133— 134 1.1
4) Anjouk. Okrntár III, 81. Wagner: Epist. Petri de Warda 199. 1.
5) Anjouk. Okrntár III, 81.
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fejthetni: Gumulchenből lett hangelnyelés s hangátvetés folytán Gluchen s ebből 
Glozsán. De lehetséges, hogy ezen Gumusi =  Gimesi. 1428-ban a Szentivániak 
birtokai közt találjuk Gim es egyházát és Gimesfdívát, a múlt században Gyemisfalu 
néven ismeretes, míg ma már csak egy Dimisvala nevű dűlő van fenn a futaki 
határban. A futaki uradalom 1744. évi részletezésében a Demisfalva nevű puszta 
is fel van sorolva.1)

Harutua lásd Tamaus.
31. Hodus, Odos. Talán a mai Hódságh, mely most is plébánia.
32. Horuoth. Ismeretlen, említtetik egyébiránt 1431- és 1453-ban is.

Hoya lásd Boian.
33. Irpot. Ismeretlen. Talán a Kiszács közelében levő Irrno, később Innova 

puszta, hajdan a Futakiak birtoka, ha ugyan nem azonos a tizedjegyzék egy másik 
helyén előjövő Rypak-kal.

34. Iwger. Ismeretlen. Valószínűleg azonos a fenntemlített Geram-mal.
35. de . . .  lizi. A hely csonkán van közölve, papjául Mihály említtetik.
36. Mathia. Ismeretlen. 1431-ben Matyal, 1522-ben Mattha néven említtetik.
37. Mez. Imeretlen. Lásd Calo alatt.
38. de Minori Bodok, de Monte Bodon. Hogy e két hely azonos, kitetszik 

abból, hogy mindkettőnek Gallus volt a plebánusa.
de Monte Bodon lásd de Minori Bodok.

1̂ 9. Nempti, Nymizi — Németi, 1522-ben Némethy, a török defterekben Alsó- 
és Felső-Nemese, az 1693. évi érseki dézsmajegyzékben Nemeze, a bácsmegyei 1699. 
évi összeírásban Nimcze néven említtetik. A Rákóczi-hadjáratok alatt pusztult el. 
Bizonytalan, hogy Vajszka és Plavna között feküdt-e, avagy Hódságh határában, 
hol Nemsace nevű puszta van.1 2)

40. Nire. Ismeretlen.
41. Nogeeg. Kétszer említtetik, egyszer Benedictus de Capella, másodszor 

Benedictus de capelle de Nogeeg néven, miből a két tétel azonossága kétségtelen, 
de hogy mily helyet értsünk alatta, mely nyilván Nagyég-nek ejtendő, meg nem 
mondhatjuk.

Nymizi lásd Nempti.
Odos lásd Hodus.

42. Paulus. Ismeretlen.
43. Pescen, Peczken. Ismeretlen. A Peczken név előtt álló Tollomannus ple- 

bánosnév =  Colomannus.
44. Pisqui, Pysky, Pyky. 1431- és 1453-ban Piski néven említtetik. Hogy 

Pyky és Pisqui illetőleg Pysky azonos, mutatja a közös^lebános Ipoly. Mint hely 
ma ismeretlen.

Pysky lásd Pisqui.
45. Rád. 1431, 1453, 1522-ben is említtetik. Fekvését meg nem hatá

rozhatni.

1) V. ö. Iványi: Bács-Bodrogvármegye 71. 1.
2) Ugyanott 97. 1.
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46. Rypak. Előfordul 1431, 1453, 1522-ben is. Fekvése ismeretlen, ha csak 
nem a pirosi határban levő Ribnik puszta. Meglehet, hogy vele azonos a fenn- 
tebbi Irpot.

47. de Sancta Cruce =  S%ent-Keresel Talán a mai Bács-Keres^tur, mely Kula 
fiókja a kulai egyházkerületben.

48. Sancti Jacobi ecclesia == S^ent-Jakab. Ma ily nevű hely nem létezik Bács- 
megyében. Említve van 1431-ben is. Papjaiul András és Döme említvék, mi vagy 
úgy vehető, hogy egymás után következtek, vagy hogy egyidejűleg plebánoskod- 
tak itt, mely esetben ez a hely nagyobb jelentősége mellett bizonyítana.

,/49. de Sancto Johanne =  S^ent-Ινάπ. Említve van Zentvwan néven 1431- és 
1453-ban is. Talán a mai Despot-S^.-lván, mely a XIII. században Szent-Iván- 
Keszinek, de a XVI. században, névszerint 1418-ban Egyhá^as-S^.-Iván-nak is mon
datik. A múlt században, Cothmann kir. biztos által 1763-ban készíttetett térképen 
a despot-sz.-iváni határnak Sóvé felé eső részében egy régi templom helye van 
feltüntetve.1) Ma ezen D.-Sz.-Iván Kuczurának fiókja a kulai kerületben.

50. Sancte Marie ecclesia. Lásd Calo alatt.
VL·. de Sancto Michaele —  S^ent-Mihály. A tizedjegyzék szerint Mihály volt e 

plébánia papja, a bácsi káptalannak egy 1327. évi okmányában pedig ugyancsak 
Mihael de S%t. Mihale említtetik. Alig vonható kétségbe, hogy egy s ugyanazon 
egyénről van szó. Maga a hely pedig megfelel Puszta-S%.-Mihály-nak, mely 
1345-ben és 1418-ban Pasgta-S^.-Mthdly néven mint Kulpin szomszédsága említte
tik. 1390, 1431, 1484-ben S^.-Mihdly néven szerepel. E néven említik a XVI. 
századi török defterek is. Hogy mint puszta a múlt században is fennállott még, 
mutatja Bodrogvármegyének 1717. évi adóösszeirása, mely Sz.-Mihályt mint falut 
azaz helyesebben mint pusztát sorolja elő. Az 1718. évi összeírás ugyanis már 
Szilvással köti össze, miből világos, hogy az a mai Szilbás határába olvadt.* 2)

52. de Sancto Paulo, de Sancto P. — S^ent-Pál. Hogy mindkét tétel ugyan
azon helyre vonatkozik, mutatja a közös nevű plébános Lukács. Ma ilynevü hely 
már nem létezik Bácsban, de hajdan több S^.-Pál helység volt e megyében, a 
mint azt okmányok s a török defterek bizonyítják. így a mai Palánka, Turia, 
Bács stb. vidékén. Hogy melyikre vonatkozik a tizedjegyzék adata, meg nem mond
hatjuk.

53. Sáp. Ismeretlen. Valószínűleg azonos a XVI. századi török defterekben 
emlegetett Sáponyával.

54. Séd. Említtetik Sedvár néven 1522-ben. Ma nincs meg.
55. Siluacz =  Szabás, ma Gajdobra fiókja a palánkat esperesti kerületben. 

1345-ben Zylbathy, 1418-ban Zilbach, 1431-ben Zylvas néven említtetik.
Sohol lásd Zagel.

56. Tamaus, Harutua. Hogy a két név variansa ugyanazon plebánia-helynév- 
nek, bizonyos. Mindegyikének plébánosául Péter említtetik, ki a hatodik évre XX

*) Iványi : Bács-Bodrogvármegye 119. 1.
2) Iványi: Bács-Bodrogvármegye 124— 125. 11.
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banalest fizetett. Azonkívül a sorrend is kétségtelenné teszi a két név azonosságát. 
Ha Tamaus helyesebb névalak, azt akkor tán Sg-Tamás-ra vonatkoztathatnék.

57. Taxa. Ismeretlen.
58. Temeri =  Temerin Bácsmegyében, mely ma is plébánia a bácsi főespe- 

restség újvidéki kerületében. 1522-ben Chemery néven van említve.
5^. Til, Zil. 1453-ban Chyl, 1522-ben Thyl néven szerepel. Hogy Til és 

Zil egy s ugyanazon helyre vonatkoznak, mutatja a plébános neve, mely az egyik 
tételben Marcellinus-nak, a második tételben Marcellus-nak iratik. Az általa eszkö
zölt fizetés mindkét tétel szerint LXXX banales. A mi már magát a nevet illeti, 
bizonyos, hogy a Til illetőleg Thyl név elferdítése Chil illetőleg Zil névnek. 
A Chyl, Zil =  Sgil. A szilfa szlávul =  Brest s így az itt szóban levő Til, Zil =  
Brestovác azaz Bács-Bresiovác, mely ma is plébánia a tiszai főesperestség kulai kerü
letében.1)

60. Titul, capitulum Titulensis Ecclesie — Titel város Bácsmegyében a Tisza 
jobb partján közel annak a Dunába való torkolatához. Ma önálló lelkészséget képez 
a bácsi főesperestség újvidéki kerületében. Hajdan itt nevezetes prépostság létezett. 
A titeli prépostságot és társaskáptalant az isteni Bölcseség tiszteletére szentelt tem
plomával együtt 5 y. László király alapította* 2) a mai Titel község közelében levő 
dombon, hol némi maradványai még most is láthatók.3) A valkómegyei Erdődtől, 
mely legnevezetesebb birtokát képezte, másként erdődi préposlságnak is neveztetett.4 *) 
Évi jövedelmét Oláh Miklóss) 4000 aranyra becsüli. Hiteles helyi kiváltsággal is 
bírt6) és mint királyi prépostság az esztergomi érsek joghatósága alatt állott. 
A török veszély közeledtével Bakocs Tamás által falakkal és bástyákkal vétetett 
körül,7) mindazáltal 1526 aug. elején a törökök kezébe esett és elpusztult úgy, 
hogy Verancsics Antal 1553-ban a Dunán Konstantinápoly felé hajózván, az egy
kor virágzó egyháznak csak puszta romjait láthatá.8) Utolsó javadalmas prépostja 
Vérthesi Miklós volt.9 10)

61. Vrs. Említettik 1453-ban Wrs néven, mi nyilván az Örs névnek felel 
meg. Semmiképen sem vonatkoztatható a Szabadka és a Csantavér között létezett 
Verusityre vagy Vörösegyházra, s így a Vrs nem a V(e)r(u)s-nak megrövidítése. 
Még megjegyezzük, hogy Vrson 1255-ben egy a Sz. Üdvözítőről czímzett Szent 
Ágoston rendű perjelség létezett.]ü) A tizedjegyzékből világosan kitűnik az is, hogy 
Pál örsi plébánosra Mihály következett, mert az egyik lajstromban Paulus quon
dam de Vrs-nak mondatik, s mindjárt rá mondja: Michael qui nunc est.

T) Térképünkön hiányzik, Doroszló keleti szomszédságába helyezendő.
2) Theiner: Móniim, hist. II, 591.
3) Lásd ezekről Tud. Gyűjt. 1832, VI, 39.
4) Theiner: Móniim, hist. II, 127. 602. Péterffy: Cone. Sacra II, 276. Verancsics I, 289.
5) Bélnél: Apparatus ad hist, 22. 1.
6) Ha^ai Okmtcír VI, 35. 36. 263. Arp. új Ohntár VII, 332. Anjouk. Ohntúr I, 1. 485. 509. 

II, 544. IV, 479. A gr. Károlyi csal. Ohntúr a II, 322.
7) Theiner: Mon. hist. II, 591.
8) Verancsics I, 295.
9) Fraknói: Tömöri Pál élete 60. 1.

10) Theiner: Mon. hist. I, 234.
Magyarország egyházi földleírása. 4 4
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Vtiscapu lásd Woschapu.
62. Vadacz. Ismeretlen.
63. Vaisca, Boycha — Vajsgka Bácsmegyében, ma is plébánia a bácsi főespe- 

restség bácsi kerületében. Hogy a Boycha a Vaisca-val azonos, mutatja a közös 
plébános Tamás, s hogy ez mindkét tétel szerint minden évre XL banalest 
fizetett.

64. Varadinum Petri, Waradinum Petri =  Újvidék. Hogy itt nem Pétervára- 
dot, hanem Újvidéket kelljen értenünk, az kiderül kétségtelenül IV. Bélának a béla- 
kúti apátságra vonatkozó 1237. évi adományleveléből,1) melyben világosan mondja, 
hogy ezen apátságnak, mely Szerémmegyében, tehát a Duna jobb partján épült, a 
Duna túlsó, tehát bácsmegyei oldalán egy Petin warad nevű birtokot adományoz a rajta 
levő királyi kastélylyal együtt. Ezen átellenes falutól nyerte később a bélakúti apát
ság, nemkülönben a körülötte épült vár és város is nevét. Miért is a bácsmegyei 
Pétervárad utóbb O-Péterváradnak neveztetett, megkülönböztetésül a szerémmegyei 
Péterváradtól. így olvassuk Verancsicsnál is, hogy 1521-ben Báthory István «mint
egy tizönhét vagy tizönnyóc ezer embernek az Op étet vára djá- nál az Duna parton, 
Pétervaradja ellenébe szállott vót táborba».* 2) E szerint a pápai tizedjegyzék helye
sen sorolja plébániáját a bácsi föesperestségi egyházi helyek közé.

65. Villa Castri =  Várfalva. 1453-ban is említve van Wárfalva néven. Talán 
Kovil-Sg.-Iván. Kovil már 1254-ben vár-nak (castrum) mondatik.3)

66. Villa Nova =  Újfalu, talán Bács-Ujfalu ?
67. Villa Omnium Sanctorum =  Mindsgent. Említve van 1522-ben is. Ma 

ismeretlen.
Voseta lásd Woyentha.

68. Wanza. E névben a W  hibásan áll B helyett, úgy hogy a helynév Bangá
nak olvasandó. Alatta azon Bánosa vagy Báncga4) értetik, melynek okiratos emlé
kével először 1283-ban találkozunk5) s azontúl folyton említtetik a XVIII-ik szá
zadig.6) A török defterek is említik különböző névalakokban. Neve a török 
hódoltságot túlélte, maga a helység azonban elpusztult. Míg Bácsvármegyének 
1522-ik évi dézsmalajstromában Banchya a vármegye egyik legnagyobb falujaként 
szerepel, addig 1701-ben Nagy-Bancsa már mint kincstári pusgta kerül elő. Feküdt 
pedig e helység Bácsmegyében a mai Tovarisova vidékén. Kovács kincstári mér
nök 1763. évi térképén a tovarisovai határban még fel vannak tüntetve a régi

*) W enzel: Arp. új Ohntär VII, 27.
2) Verancsics II, 183.
3) Steltzer: Geschichte der Bácska 20. 1.
4) Pesty Báncgá-nak, Iványi Báncsá-nak vélik e helynevet ejthetni, mely nevet adott azon 

családnak, melynek egyik tagja az 1570 körül élt költő, a Hunyadi János erdélyi vajda verses 
históriájának megírója (Egyet. Phil Köpi. 1884. évf. 660.1.). A traditio a Bancsa nevet tartotta fenn, 
de a pápai tizedjegyzékek nyilván a Bancga névalakot. Meg kell azonban vallanunk, hogy a tized- 
jegyzékek helyesírása kevésbbé alkalmas ilyes kérdések eldöntésére.

5) Knauz: Mon. Ecet. Sírig. II, 169.
6) Nagyszámú okleveles nyomát lásd Pestynél : Magyarország helynevei tört., földrajzi és nyel

vészeti tekintetben. I, 35. s köv. 11.
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háncsai templom romjai. A nagy-bancsai pusztának egy része a mostani Bács- 
Újfalu határához is vétetett. Nagy-Bancsa helyét a tovarisovai határ éjszaki részé
ben a bácsi érseki uradalomnak 1784. évi összeírása is kétségen kívül helyezi, 
mert azt mondja, hogy ezen uradalom tőszomszédja kelet felé Szelencse és Nagy- 
Bancsa kincstári puszták, mely utóbbi urbarialiter Tovarisova kincstári falu határába 
van bekebelezve.1)

69. Woschapu, Woschopu, Vtiscapu =  Vaskapu, mely ily néven okiratilag is 
szerepel.* 2) Ulászló király 1494-ben Vaskapu várost (oppidum) Várdai Péter kalocsai 
érseknek adományozta kárpótlásul azért, hogy Kis Horvát János és Bánfy Lőrincz 
tőle Zatha (=  Szotin) várát és városát erőhatalommal elfoglalták. Úgy látszik ez ado
mányozásnak nem volt maradandó hatása, mert 1504-ben Kis Horvát János a maga 
és Bánfy Lőrincz nevében Vaskapu possessiot zálogba leköti az Erdődieknek. Ez 
után többé nem említtetik, de helyét kijelölik a XVI. és XVII. századi térképek.3) 
Állott az a mai Cséb vidékén a Duna partján.

70. Woyenta, Voseta. A Voseta név roncsolt alakja a Woyentha névnek, ez 
pedig elferdítése a Woyc//tha-nak, a W  hibásan áll B helyett, úgy hogy értelme 
Boycutha =  Bajkuta. Fenntebb említettük a Doroszló határában levő híres sz.-kúti 
bucsújáróhelyet, mely hajdan Bajkút-nak neveztetett, de mely a XV. és XVI. szá
zadi okiratokban Bajkod, Bajkot, Baykhot néven is szerepel.4 5) Előjő az 1522. évi 
bácsmegyei dézsmalajsíromban is, de nem a török defterekben, mi arra enged 
következtetni, hogy akkor már elpusztult. A tized jegyzékek idején plébánia volt, 
ma tornyos kápolnával díszített s Szentkút-nak nevezett kegyhely.s) Hogy a Voseta 
név ugyan e helyre vonatkozik, mutatja a közös plébános János, ki mindkét tétel 
szerint solvit pro omnibus sex annis XX banales. De bizonyítja ezt maga 
a sorrend is.

Wuczilo lásd Bogello.
71. Zagel, Sohol. Talán azonos az 1237-ben említett Zoyl-lal6) vagyis Sgajol- 

lal, mely megfelel a mai Sgajlova pusztának Kiszács közelében. Hogy Sohol és 
Zagel egy s ugyanaz, azt nemcsak az bizonyítja, hogy mindkettőnek plébánosául 
Lőrincz említtetik, de a fizetési tétel is. Mindkét hely szerint Lőrincz plébános 
solvit pro sexto anno XXV banales.

Zare lásd Gare.

*) E helység holfekvésének nyomozásával különös érdemet szerzett Iványi István és Pesty 
Frigyes. Amaz kutatásainak eredményét a Bács-Bodrog vármegyei tört. társ. Évkönyve 1886. évf. 
II. kötetében s azonkívül Századok 1886. évf. 908. 1. ; emez pedig Magyarország helynevei czimű 
műve I. kötetében 35—40. 11. tette közzé.

2) Wagner: Epist. Petri de Warda 199. 1.
3) Lázár deák 1553, Endter 1684, Krekwitz 1685, Hevenesi 1689. évi térképein Vasiapa 

néven Keresztur keleti szomszédságában, a mai Cséb vidékén van feltüntetve, míg a Lazius-féle 
1556. évi és egy 1596. évi térképen Keresztur keleti szomszédja nem Vaskapu hanem Cheb =  
Cséb, a mi e szerint a fenntebb nevezett térképeket igazolja. V. ö. Iványi István : Bács-Bodrog- 
vármegye földrajzi és tört. helynévtára 138— 139. 11.

4) Térképünkön hiányzik. Doroszló határába helyezendő.
5) Lásd : A doroszlói szentkúti kegyhely rövid ismertetése. Kalocsa, 1887.
6) W enzel: Arp. új Okmtár VII, 28.

4 4 *
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Zil lásd Til.
Zoho lásd Boce.

72. Zond =  S^onta Bácsmegyében, ma is plébánia a bácsi főesperestség apátii 
kerületében. III. Béla hirály tanúsága szerint!) nyugati határvonalát a Dráva-torok és 
Erdőd közt levő innenső Dunapart képezte, mi tökéletesen megfelel a mai állapot
nak. Ezen falut N. Lajos 1382-ben az ó-budai clarissáknak adományozta.2) 1398-ban 
Zsigmond király két napot (márcz. 5. és 6.) Szontán töltött.3) 1406-ban pedig a 
Péter plébános halála által megüresedett szontai plébániának betöltése iránt intéz
kedvén, miután az ó-budai apáczák tiltakozásából megértette, hogy a kegyúri jog 
ezen plébániában őket illeti meg, ebbeli intézkedését visszavonta és az apáczák által 
bemutatott Mihályfi Pált plébánosul elismerte és a kalocsai érseki helynök által 
megerősíttetni rendelte.4) E század elején a szontai határban még látszottak egy 
egyszerű góthstilü templomnak romjai,5) melyet a tudósok a háj-sz.-lőrinczi pré- 
postság egyházának, a néphagyomány pedig valami apácza-templomnak tartott. 
A tudósok véleménye teljesen téves; a néphagyománynak pedig csak annyi alapja 
van, hogy Szonta hajdan az ó-budai apáczák birtokát képezte és így ők voltak a 
plebánia-templomnak is kegyúrnői.

5. A  szerém i fő esp erestség  és  plébániái.

Ezen főesperestség a régi Szerémmegyének Kőárkon innen levő területére 
terjedt ki, mely rna a djakovári püspökségnek keleti részét vagyis az alsó-szerémi 
főesperestségnek nagyobb keleti részét alkotja. A tizedjegyzékekben itt a következő 
egyházi helyek vannak felemlítve:

Bellofonte lásd Patrovarad.
1. Besseneu =  Besenyő ma Belenövő Mitroviczának fiókja. Ezen falu 1253-ban 

a szerém-sz.-gergelyi (ma Gergurevci) apátságnak birtokához tartozott.6)
2. Charug, Chernicz =  Cerevic Szerémmegyében, ma is plébánia. 1237-ben 

Cherwet néven említtetik okiratilag.7)
Chernicz lásd Charug.

3. Cimal. Ma ismeretlen.
4. Dobsai, Dobso. Ma ismeretlen. 1313-ban Dobsa néven említtetik okiratilag.8)

Dobso lásd Dobsai.
5—6. Dombo, sacerdos Omnium Sanctorum de . . ., vicarius de Dumbo — 

Dombó, mely Dumbo, Dumbou néven 1337-ben is említtetik okiratilag.9) Ezen

τ) Wenzel: Arp. új Ohntár XI, 61.
2) Fejér: Cod, Dipl. IX. V, 593. V. ö. X. II, 234. 290. XI, 243.
3) Fejér: Cod. Dipl X, II, 539. 540.
Ű Fejér: Cod, Dipl X. IV, 515.
5) Tudom. Gyűjtemény 1831. évf. IX, 8. jegyz.
6) Pray : Specimen Hierarchiáé Hung. II, 62.
7) W enzel: Arp. új Ohntár VII, 28.
8) Nagy : Anjouk. Ohntár I, 326.
9) Nagy: Anjouk. Ohntár III, 558.
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Dombó jól megkülönböztetendő a hasonnevű székesegyházmegyei helységtől. Itt 
nemcsak Mindenszentek tiszteletére telavatott plébánia létezett, hanem Sz. Györgyről 
czímzett benczés apátság is, melynek eredetéről mitsem tudunk. Annyi azonban 
bizonyos, hogy 1237-ben már fennállott, mert a bélakúti apátságnak ez évben kelt 
alapítólevelében már említés tétetik róla.1) Fennállott még 1515-ben is.1 2) Fekvését 
e helynek, fájdalom, szintén nem jelölhetjük ki. Van ugyan a mai Szerémmegyében 
egy Tompojevce nevű falu, mely hajdan szintén Dombonak neveztetett,3) csakhogy 
az mélyen beesett Valkómegyébe és a pécsi egyházmegyéhez tartozott és így 
semmikép sem lehet azonos a szerémmegyei Dombóval.

Dumbo lásd Dombo.
Ecclesia S. Joannis Baptiste lásd Francavilla.

7. Estiek Ma ismeretlen.
8. Estina. Ma ismeretlen.
9. Franca villa, plebanus de Franca villa Sancti Joannis Baptiste és plebanus 

ecclesie Sancti Joannis Baptiste =  Nagyolasζ ma Mandjelos Szerémmegyében.4 *) 
Ma Calma fiókja a felső-szerémi főesperestség kukujevcei kerületében. Közvetlenül 
a Kőárok mellett vagyis a pécsi és kalocsai egyházmegyék határán feküdvén, sze
repel mint pécsegyházmegyei hely is. Mint hely nevezetes azért is, mert itt 
1098-ban a Szentföldre vonuló Bouillon Gottfried seregével pihenőt tartotts) s itt 
verte meg Tömöri Pál 1523-ban Ferhát pasa seregét.6) Volt itt egy Sz. Keresztről 
czímzett apátság is, melyről azonban a puszta néven kívül alig tudunk valamit. 
Fekvését elég biztosan Mandjelosra tehetjük, mert egy 1297. évi oklevélben talál
kozunk egy Sz. Keresztről czímzett froncavUlai apáttal, Abbas Ecclesie Sancte Crucis 
de Franka Villa,7) kinek Valkómegyében birtokai voltak8) s így alig kételkedhetünk 
benne, hogy a pápai tizedlajsíromban említett Abbas de Sancto Cruce szintén erre 
vonatkoztató.

10. Gamancz. E hely Comonch néven 1237-ben is említtetik9) s későbbi 
írók is Kamancz néven szerepeltetik.10 *) Megfelel a mai Kamenicá-nak a péterváradi 
ezredkerületben. Ma is plébánia a djakovári püspökség alsó-szerémi főesperestsége 
péterváradi kerületében. Megemlítendő, hogy ezen plébániának papjai 1494-ben 
bizonyos kiváltságokra hivatkozva, magukat a kalocsai érsek joghatósága alól függet
leníteni akarták, a miért II. Ulászló által szigorúan rendreutasíttattak.11)

11. Hodus, Udus. Nyilván Hodos-nak hangzott, de ma ismeretlen fekvésű. 
Egyháza Szent Mihály tiszteletére volt felavatva.

1) Wenzel : Arp. új Ohntcír VII, 29.
2) Rupp : Magvarorsz. helyrajzi tört. III, 33.
3) Koller: Prolog, ad hist, Eppat. Quinqu. 114.
4) L. Pesty : MagyarorsZ- helynevei I, 100.
5) Katona : Hist, pragmat. I, 517.
6) Verancsics II, 19.
7) Wenzel: Arp. új Okmtár XII, 603.
8) V. ö. Pesty: Eltűnt vármegyék I, 324 358.
9) W enzel: Arp. új Okmtár VII, 28.

10) W agner: Epist. Petri de War da 202. 1.
XI) Wagner i. m. i. h.
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12. Kev, Ku =  Kő, a mai Banostor Szerémmegyében. Hajdan püspöki szék
hely és káptalani hely. Már Belus bán (1148— 1163) alapított itt a benczések szá
méra és Sz. István első vértanú tiszteletére egy monostort, mely alapítója után 
Bánmonostrd-nak (Monasterium Báni) neveztetett1) és ezen nevét magára Kő váro
sára is átszármaztatta. Később I. András kalocsai érsek idejében (1176— 1186) a 
benczések helyét Sz. Ábrahámról nevezett hebron-völgyi szerzetes kanonokok fog
lalták el, ezeket pedig 1198-ban Sz. Ágoston szerzetes kanonokjai váltották fel.* 2) 
De ezeknek sem volt itt soká maradásuk, mert a kői monostor és egyház 1229-ben 
az újonnan alapított szerémi püspökség és káptalan székhelyévé, illetőleg székes- 
egyházává lön.3) Minthogy azonban nemsokára rá a tatárok ezen vidéket annyira 
elpusztították, hogy a szerémi püspök és káptalan Kőn nem érezték magukat többé 
biztonságban; azért 1247-ben azon kérelemmel fordultak IV. Incze pápához, hogy 
a szerémi egyházmegyében fekvő, de a kalocsai érsek joghatósága alatt álló sz.-ger- 
gelyi (ma Gergurevci) vagy sz.-demeteri (ma Mitrovicza) benczés zárdák valamelyi
kébe tehessék át székhelyöket.4) De ez ellen, úgy látszik, a kalocsai érsek tett kifo
gást, mert 1250-ben már S^.-Irén egyháza a hasonnevű helységben (Villa S. Yrenei5) 
valószínűleg a mai írig) volt a szerémi püspökség és káptalan székhelye.6) Meg
tartotta azonban ebbeli jellegét a kői Sz. István-egyház is, úgy hogy a szerémi 
püspököknek ezentúl két székesegyházuk és két székeskáptalanuk volt; miért is az 
okleveleken az általánosabb «szerémi» czím mellett majd sz.-iréni (de S. Irenaeo), 
majd kői (de Ku vagy de Kw),7) majd sz. iréni és kői (S. Irenaei et de Kew 
Ecclesiarum Episcopus) czímen említtetnek.8) Fönnállóit és hiteles helyi minőségben 
is működött mindkét káptalan egész a török foglalásig. Ma Banostor Cerevic fiók- 
egyháza a péterváradi kerületben.

13. Munorod. Nyilván Monyoród-nak hangzott, de ma ismeretlen. Monorous 
néven említi egy 1237-ik évi okirat is.9)

14. Narat. Talán a mai Neradin, mely Irignek fiókegyháza. 1237-ben Narad 
néven szerepel10 *) s kétségtelenül Nyárdd-nak hangzott.

15. Nire. Ma ismeretlen.
ié. Nova villa =  Újfalu, 1237-ben Oyfolu néven találjuk említve.11) 

Ma ismeretlen.
Omnium Sanctorum lásd Dombo.

17. Pacz. Talán a mai Ο-Ραζίια, mely Banovci Novinak fiókja.

τ) T heiner: Moh. historica I, 435.
2) Fejér: Cod. Dipl. II, 336— 338.
3) Theiner: Mon. historica I, 88.
4) Theiner : Mon. hist. I, 205.
5) Theiner: Mon. hist. I, 436.
6) Theiner: Mon. Slav. Merid. I, 83.
7) A pápai tizedjegyzékekben is diocesis de Ku. Mon. Vat. I. I, 37.
8) Anjouk. Ohntár II, 71. 283. 306. 355. Theiner: Mon. Slavor. Merid. I, 137. 147. Fejér: 

Cod. Dipl. VIII. II, 144. VIII. IV, 163.
9) W enzel: Arp. új Ohntár VII, 28.

10) W enzel: Arp. új Ohntár VII, 28.
Ix) W enzel: Arp. új Okmtär VII, 28.
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18. Patrovarad, Waradino Petri — Pétervárad a péterváradi ezredkerület főhelye 
s hírneves erősség. Különbözik a bácsmegyei Péterváradtól, mit már az is bizonyít, 
hogy a bácsmegyeinek plébánosa Mihály, a Szerénáié pedig Almiricus volt. Ma itt 
három plébánia van, egy a várban, egy Lajosvölgyben és egy Sz.-Rókusbán. — 
Ugyanitt egy hírneves cistercita apátság is létezett, melynek apátja, Abbas de Bello- 
fonte a tizedjegyzékben is említtetik, s ezt érti a tized jegyzék archipresbiter de Patrovarad 
alatt is. A Bellofons név Belaefons-ból azaz Bélahit-ból keletkezett, e nevet onnan 
kapva, mivel IV. Béla király volt ezen, a boldogságos Szűz tiszteletére szentelt apát
ság alapítója. Alapította azt 1235-ben a mai Pétervárad helyén, mely eredetileg 
Ukurdmák azaz Okörd-nek, később Bélakútjá-nak (Belefons), utóbb pedig Pétetváradjá- 
nak neveztetett. Ez utóbbi nevét a Duna túlsó partján, a mai Újvidék helyén 
feküdt Pétervárad ja nevű helységtől és királyi palotától nyerte, mely az apátság 
legkiválóbb birtokát képezte.1) Ezen apátságot 1493-ban VI. Sándor pápa a kalocsai 
érsekséggel egyesítette, mit az 1504. évi országgyűlés (Art. 27. §. 3.) is helyben
hagyott. A hatalmas várrá erődített monostor 1526-ban augusztus elején esett a 
törökök kezébe.

19. Poch. Nem azonos a fenntebb előkerült Pacz-czal. Ma szintén ismeretlen.
20. Regnicz, Reguug =  Vrdnik, Vrdnik manastir Szerémmegyében, ma írig 

fiókja a djakovári püspökség alsó-szerémi főesperestsége mitroviczai kerületében. 
1315-ben Rednuk* 2) néven említtetik okiratilag, Verancsicsnál pedig Rednek néven.3) 
Feltűnő, hogy a tizedjegyzékben ezen helynek plébánosa Kelemen archidyaconus 
Seremiensis-nek van nevezve, minek csak úgy lehetne némi értelme, ha a speremi 
püspökségnek szerémi főesperestségére vonatkoznék. Ám mit keres akkor Kelemen 
pap a kalocsai érsekség egyházai között? Kétségtelennek tartjuk, hogy a tized- 
jegyzék közlésében toll- vagy sajtóhiba van. Nem archidyaconus Seremiensisröl 
van szó, hanem archidyaconatns Seremiensisröl, úgy hogy a szöveg a következő: 
Item dominus Clemens plebanus de Reguug archidiaconatus Seremiensis. Vagyis 
Vrdnik oly plébánia, mely a szeretni foesperestségben fekszik. Ezt pedig a tized- 
jegyzők azért csatolták hozzá, mert a bodrogi főesperestség czíme alatt van közölve. 
Nehogy tehát valaki bodrogi főesperesti plébániául vegye, azért van utána meg
jegyezve, hogy szerémi főesperestségi hely.

Reguug lásd Regnicz.
21. Sadag. Ma ily nevű helység ismeretlen. Valószínűleg a szerémmegyei 

Ja^ak Rum a fiókja lappang e névben.
22. de Sancta Cruce abbas. Lásd Francavilla.
23. de Sancto Demetrio =  Sgent-Demeter a mai Mitrovic^a Szerémmegyében, 

melyből a szláv Dimitrovic, rövidítve Mitrovic lett. Okiratilag S\dva-S^-Demeter-nek 
is neveztetik. Itt hajdan két monostor is létezett, t. i. egy sz. benedek-rendű

Ú W enzel: Arp. új O km tát VII, 27. Theiner: Mon. hist. I, 136.
2) Nagy : Anjouk. Okmtái I, 380.
3) Verancsics II, 19.
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apátság1) és egy görög apátság,* 2) mely azonban 1344-ben szintén a benczések bir
tokába jutott.3) A római korszakban itt — Sirmiumban — püspökség létezett, 
melynek egyik főpapja Sz. Quirin a pannoniai Sabariában (Szombathelyen) vértanú
ságot szenvedett. Ma itt önálló lelkészség áll fenn, mely a djakovári püspökség 
alsó-szerémi főesperestsége mitroviczai kerületében fekszik.

24. de Sancto Jacobo =  S^.-Jakab. Talán a mai Jakovo a péterváradi ezred- 
kerületben, mely Zimony fiókja.

25. de Sancto Laurentio — S^.-Lorinc^. Ma nem létezik.
26. de Sancto Paulo =  S^.-Pal. Talán a mai Pavlovci Szerémmegyében, mely 

Rumának fiókja.
27—28. Semelina inferior, Semelio superior, Zemelinio inferior et superior =  

Zemlin azaz Zimony a péterváradi ezredkerületben. Okiratilag is Zemlen néven 
említtetik.4) Ma itt csak egy plébánia áll fenn a djakovári püspökség alsó-szerémi 
főesperestsége mitroviczai kerületében.

29. Soas, Stas. Ma ismeretlen.
30. Sol, Sül. Szintén ismeretlen.

Stas lásd Soas.
31. de Subcastro, de Subcastro Sancti Benedicti =  Váralja, a mint 1237-ben 

Warolea néven elő is fordul okiratilag.5)
Sul lásd Sol.
Udus lásd Hodus.
Waradino Petri lásd Patrovarad.

32. Zalankamun, Zalankemen =  S^lankamen, a mai O-S^lankamen a péter
váradi ezredkerületben. Okiratilag is Zalankemen néven említtetik.6) Az itt létezett 
plebánia-templom hajdan a boldogságos Szűz tiszteletére volt felszentelve. 1309-ben 
Pál volt zalonkemeni plébános,7) 1352-ben Konrád plébános halála után Jánosfi 
Konrád.8) Váradi Péter kalocsai érsek 1496-ban az évi gyónás ügyében rendeletet 
bocsátott ki a szalánkeményi hívekhez.9) Ma is van itt a djakovári püspökségnek az 
alsó-szerémi főesperestség péterváradi kerületébe beosztott plébániája.

Zemelinio lásd Semelina.

J) T heiner: Móniim, hist, I, 205. Ugyanő : Mon. Slavor. Merid. I, 65. Fejér : Cod. Dipl I, 
394. W enzel: Arp. új Okmtár I, 249.

2) Theiner: Mon. hist. I, 10. Mon. Slav. Merid. I, 66.
3) Theiner : Mon. hist. I, 66η. Fejér: Cod, Dipl. IX. I, 223.
4) Fejér: Cod. Dipl. V. Ill, 392.
5) W enzel: Arp. új Okmtár VII, 28.
6) Fejér: Cod. Dipl. V. Ill, 392.
7) Theiner: Mon. hist. I, 436.
8) Mon. Vaticana I. I, 443.
9) Epistolae 102. 1.



2. A CSANÁDI PÜSPÖKSÉG.
O r t v a y  T iv a d a r t ó l .

I. FEJEZET.

A  püspökség alapítása.

A Sz. István által alapított püspökségek közül egynek sem ismerjük alapítási 
körülményeit jobban, mint a Csanádi püspökségéit. Történeti forrásaink egyik leg- 
érdekesbike, a Vita Sancti Gerardi elmondja ugyanis, hogy Sz. István Ajtony levere- 
tése után e püspökséget tényleg felállította. Létesítését azonban már régebben vette 
volt tervbe, csakhogy a fennforgóit kedvezőtlen viszonyok vallásos terve kivitelét 
éveken át késleltették. Hogy a szent király már tényleg akkor, mikor a többi püs
pökségeket alapította, a Csanádinak felállítását is tervezte volt, az ugyancsak a szent 
életiratból kétségtelenül bizonyos. Ezen irat szerint ö már akkor, midőn a Jeru
zsálembe készülő Gellérttel először találkozott, azt mondotta a Gellértet bemutató 
Maurus pécsi püspöknek és társának Anastasius apátnak: Ne engedjétek elmenni, 
mig Isten segítségével ellenségemet Ajtonyt meggyőzöm s neki adom Maros váro
sát, hogy abban püspökké szenteljék.1) Majd magához Gellérthez így nyilatkozott: 
Ne akarj Jeruzsálembe menni, mert nem is eresztelek el. íme ma neked adám a 
marosvári püspökséget. . . .  s ettől fogva Őt Gellért választott püspöknek nevezték.* 2 *)

E szavak az alapításra nézve valóban mi kétséget sem hagynak fenn. 
De annyiban is jelentősek ezek, mert kijelölik egyszersmind az okot, mely miatt a 
szent alapító hosszas időn át tervét nem valósíthatta. Ellensége Ajtony a Maros 
mentén megtelepedve, Marosvárát megerősítette s azt tartomány számba jöhető ter
jedelmes domíniuma székhelyévé tette volt. Itt élt ő fejedelmi gazdagságban.5) 
A névtelen jegyző őt a honfoglalók által meghódított Glad ivadékának mondja és 
származására nézve bolgárnak.4) De az újabb történetírás mindinkább azon meg

τ) Vita Sancti Gerardi cap. VIII.
2) Ugyanott cap. VIII.
3) equorum eciam indomitorum multitudinem habebat innumerabilem, exceptis his, 

quos pastores in domibus sub custodia seruabant. erant ei et pecora infinita, que omnia habe
bant pastores suos deputatos, insuper allodia et curias. Ugyanott cap. VIII.

4) Hist. hung, de sept, primis ducibus cap. XLIV.
Magyarország egyházi földleírása. 45
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győződésre jut, s az Ajtony név is bizonyítja1), meg az Ajtony-féle birtokterület 
helységeinek elnevezése is,2) hogy benne egy ősmagyar származású dynastát kelljen 
látnunk, ki gazdag nemzetsége élén állva és bizakodva úgy annak, mint csatlósai
nak nagy sokaságában, a királynak legkevésbbé sem adja meg a tiszteletet, sőt őt 
már fel sem veszi vala.3) Általa a Marosvidék az államlétre veszélyes reactio tüz- * S

τ) E nevet történetíróink eltérőleg írják, nevezetesen Achtum-nak Ipolyi, Knauz, Péczelv, 
Pesty, Spányik, Batthyán, Franki, Bárány; Ochtum-nzk Horváth Mihály, Fridvaldsky, Meynert 
s mások; Okhtum-nak Tuboly; Othuni- nak Szalay, H aner; Ohtum-nak Cornides, Podhraczky, Lá
nyi; Ohtum- és Othuni-nak Jászay ; Aktiirn-nak Botka Tivadar; Oktum-nak Svasticz ; Aktum-, Ach- 
thum-, Othuni-nak Palugvay ; Ohtom- és Achtum-nak Pray ; Athon-nak Fessler ; Otom-nak Bartal ; 
Otom-nak Kerékgyártó ; Acsony-nok Vasváry ; Ahtony-nak Karácsonyi s Szentkláray. Világos, hogy 
az eredeti kiejtés megállapítására az eredeti források határozók. A Vita S. Gerardiban mindig 
Achtum, Wion szövegében Acthum is olvasható. így fordult-e az elő a nagy legenda eredeti szöve
gében is, meg nem mondhatjuk, léven előttünk a nagy legendának csakis a XIV. század végén 
másolt mondseei codexe. Egy másik forrásműben, a Névtelen jegyző krónikájában a név mindig 
Ohtum alakban fordul elő. Egy 1318. évi oklevélben Ohtun olvasható. (Anjouk. Okrntár II, 418.) 
Egy 1329-ikiben Hohtunmonustura-ról van szó, mely alább ugyanezen oklevélben Ahtunnionu- 
stura alakban variál. (A gr. Sztáray-csal. Okltára 1, 59.) Végre egy 1352. évi okiratban a név 
Achton-nak van írva (Anjouk, okrntár V, 594.) Mi már mindebből a tanulság? Az O e névben 
úgy felel meg az A -nak mint übaban az Abanak, Odunban az Ndonynak. Az on, un végzet 
úgy az o/n'-nak mint To xun, Togs un, Thogsw/  ̂^névszóban a Takso//y-nak, az Od/m-ban az Aáony- 
nak, a Poszz/z-ban a Pozsonynak. Az um végzet is úgy mint az un az o/zy-nak felel meg, így Toxum 
(Wenzel : Arp. új okrntár X, 280.) =  Toxun =  Taksony. A eh szokott cs, k vagy t betűül is vé
tetni, de sokszor az egyszerű h helyett áll, jelentve a középkori helyesírás ingadozását. Világos, 
hogy az Ac/ztum szóban a eh nem vehető os-nek, mert az Acston név nem volna a magyar íznek 
megfelelő, de semmivel sem bizonyíthatjuk azt sem, hogy azt e szóban fc-nak vették volna s a 
mi amúgy sem valószínű, de vették /;-nak, mint a Névtelen s az 1318. s 1329. diplomák írói, 
avagy vették /-nek, a mint azt Temesvári Pelbárt bizonyítja, ki a nevet Atthon-nak írja. (Mátyás 
Flórián : Hist. Hung, fontes domestici I, 83.) Csakhogy a felhozott források nagyobb része nem eh, 
hanem egyszerű h betűt alkalmaz a név leírásában. Ezen h betű alkalmazásának nem az a czélja, 
hogy vele az előtte álló magánhangzónak nyújtása jelöltessék, mert a nyújtást inkább is a magán
hangzónak kettőztetése által jelölték mint Aaron =  Áron (Wenzel I, 59. 268. VIII, 450), Beel — 
Bél (u. ο. XII, 433), Dees — Dés (u. ο. VI, 505. VII, 91, 108), Deeswar =  Désvár (u. ο. III. 5. 
V, 91. XI, 285), Saag =  Ság (Fejér III. II, 35. IV. II, 259. IV. III, 277) stb. Inkább is kétségtelen, 
hogy a h illetve eh ha t előtt áll, a /-nek felel meg, így : Ru/j/ukeurus, Ru/;tugeur =  Rö/tökör (Fejér 
III. I, 393. 394. III. II, 141. IV. I, 277. V. III, 239. 738.), Sehter, S^/;/urenses =  Sö/tör (Wenzel VI, 
368. XI, 460. 461.), De/;/er, De/;/ar — De/tár (Wenzel VII, 342. Fejér X. VII, 750. Knauz : Mon. 1,423.).
S éppen így Chehte, ChQchte =  Cse/te ; De/;/e, Dec/;/e — De/te, Mo/;tin, Moc/;tin =: Ma/tény stb. Ezt 
tudva s alkalmazva 0 /;/un, Oc/;/um, A/;/un névre, olvasása megfelel az Ojtun, Ajtun =  Ajtón- vagy 
Ajtony-nok. Mi hogy valóban így van, az okmányos adatokkal is kimutatható. Tagányi Károly úr 
előzékeny s lekötelező szívességéből a következő okmányos adatokra hivatkozhatunk az országos 
levéltár okmánykészletéből. Egy 1320. évi okiratban (orsz. ltár 1991. sz.) előjön Ohtunteleke in 
comitatu de Cluus. Egy 1345-ikiben (u. o. 28577. sz.) Ahthun. Egy 1366-ikiban (u. o. 28742. sz.) 
Ohtun, mely évben Ohtun birtokosai perelnek Torda városával a két helység határai iránt. 
1428-ban (u. o. 26880. sz.) Ahthon és végül 1473-ban (u. o. 27517. sz.) Aython. E név pedig, 
mely mindannyiszor egy s ugyanazon helységre vonatkozik, megfelel a Kolozsmegyében Tordához 
közel eső Ajtón falunak, melyet a középkorban a szász eredetű Sombor nemzetség tagjai bírtak.

2) A Vita S. Gerardi-ban említett helyek túlnyomólag magyar hangzásuak. Magát a főhelyet 
Marosvár-nak hívták. A hely, melynek bozótjába Csanád visszaszorított serege rejtőzködött, 
Kökényér. Azé, hol Ajtony táborba szállott Nagy-Ősg. E helynevek már megvoltak, mielőtt S .̂ Ist
ván diadalmaskodott s nem keletkeztek később mint Orosglános. Magyar hangzásuk tehát igen sokat 
bizonyít, mert ha Ajtony és népe bolgár, akkor e nevekkel nem találkozhatnánk.

3) Vita S. Gerardi cap. X.
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helyévé vált, úgy hogy ezentúl már a nyílt daczolásra, a fegyveres lázadásra is 
vetemedhetett. Hozzájárul, hogy II. Bazil görög császár is pártfogásába vette őt, 
minek következtében Ajtony tényleg ki is tűzte Marosvárott a nyílt lázadás zász
laját. Innentől fogva daczolt a törvényes király erejével, annak a Maroson lejövő 
sója felett is hatalmat bitorol vala, e folyó részén a Tiszáig vámosokat és őröket 
állított fel s mindent vám alá vete.1)

A byzanczi pártfogásnak természetesen az volt a következménye, hogy a gö
rög szertartási! keresztény vallás a Maros vidékre bejutott s így Maros vár e tájt 
nemcsak a politikai ellenségeskedés tűzhelyévé, hanem az egész Tiszán s Maroson 
túli alvidékre nézve a terjesztetni szándékolt keleti vallás központjává is vált. 
Minden kétségen felül áll, hogy Ajtony csupa politikai indokokból lett a gnucismus 
terjeszkedésének eszközévé. Maga merőn politikai számításból lett kereszténynyé, 
megkeresztelkedve Viddin városában a görögök szertartása szerint s mint e vallás 
követője épített Marosvárott Keresztelő Sz. János tiszteletére monostort, apátot he
lyezvén bele görög barátokkal az ő törvényük és szertartásuk szerint.* 2)

Azonban amint az ő kereszténysége csak külsőleges, színleges volt, az ötv 
fenntaitás körülményei által rája erőszakolva, úgy maga az általa befolyásolt vidék 
és nép is jóformán teljesen pogány maradt. Hogy ő maga nagyon tökéletlen neo
fita volt, azt eléggé mutatja az, hogy éppen nem élt keresztény módon, élvén 
polygamiaban megfertőztetek életet, lévén hét felesége.3) Maguk ezen feleségek 
sem voltak keresztények, hanem pogányok, mert egyikét, ki később Becs comes 
nejévé lett, Ajtony halála után maga Sz. Gellért keresztelte volt meg.4) Ajtony 
máskülönben sem adta semmi jelét a neofiták buzgalmának. Hogy pedig az egész 
maros-tisza-dunaközi vidék is pogány volt még, az egymaga azon körülményből 
is eléggé kitetsző, hogy csakis Marosvárott volt a görög hitüeknek kolostoruk.3) 
S ez volt oka annak, hogy a nagy-őszi csatában elesett keresztények testeit Maros
várba vitték Keresztelő Sz. János monostorának czintermébe eltemetni, nem lévén

x) Ugyanott cap. X.
2) Ugyanott cap. X.
3) habebat autem septem uxores, pro eo quod in religione Christiana perfectus non fuerat. 

Ugyanott cap. X. Pesty erre vonatkozólag azt írja egy helyt: ebből nem következik, hogy Ohtum 
gyenge keresztény volt, mert az orthodox bolgár egyház a többnejüséget megengedte. Századok 
1876. IX, 414. Ez az állítás azonban határozottan nem áll. A keresztény egyházban a simultan 
bigamia vagy polygamia soha kérdés tárgyát nem képezte, miután az mindenkor megengedhetet
lennek és érvénytelennek nyilványíttatott. De még a successiv házasság kérdésében is, épp a 
görög egyház mutatta magát rigorosusabbnak. Midőn a nicáai zsinaton az egyház a novatianok- 
és montanistákkal szemben a successiv házasságot védelmébe vette, főleg a görög egyház vallott 
szigorúbb nézetet és gyakorolt szigorúbb fegyelmet. A mi pedig különösen az orthodox bolgár 
egyházat illeti, nincs rá adatunk, hogy ennek e tárgyban való nézete és fegyelme enyhébb lett 
volna. A bolgároknál igaz dívott a soknejüség, de ez a pogányság és az izlam gyümölcse volt, 
mely a kereszténység felvételével érlelődni megszűnt. A XI. században ennek bizonyára mi 
nyomával sem találkozhatunk.

4) item domina quedam, uxor uidelicet comitis Bech, que fuerat quondam de uxoribus 
Achtum . . . quam ipse sanctus baptisauerat. Ugyanott cap. XXII.

s) quia in eadem prouincia aliud monasterium illis temporibus non erat. U. o. cap X.

4 5 *
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másutt keresztény temető.1) Különben maga Marosvár sem volt egészen keresztény. 
Ezt meg az a tényállás bizonyítja, hogy a marosvári barátoknak agon városnak csak egy 
harmada sgolgál vala.* 2) Mellette tehát buján tenyészett a vad pogányság is, melyet 
elnyomni Ajtonynak nemcsak érzületében, de érdekében sem állott. O ugyanis füg
getlensége kiküzdésében nagyon rá volt utalva terjedelmes birtokai különböző 
nemzetségei pogány cultuson levő részeire. Ereje, katonai számbavehetősége inkább 
ezekben rejlett, semmint a vallási propaganda czéljaiból cselekvő s csakis ennek 
kilátásai arányában Ígérkező keleti birodalom fegyveres támogatásában. E támoga
tás jóformán csak látszólagos volt, mert a byzanczi politikának sem lehetett komoly 
czélja egy oly dynastát támogatni, ki mind erősbben pogánynak bizonyult s ki 
esetlegesen állásában megszilárdulva személyes tekintélyén és erélyén, valamint 
anyagi gazdagságán alapuló hatalmánál fogva a kereszténységnek könnyen vesze
delmessé válhatott volna.

A fegyveres erő, mely parancsának hódolt, kétségtelenül igen jelentékeny 
volt. Erre már abból következtethetni, hogy Koppány és Gyula legyőzője őt egy 
időn át tűrni kénytelen volt s hogy midőn őt fegyverrel megtámadja, az első össze
csapásban vesztes lett.3) Nem is oly nehéz megérteni, hogy ekkora ellenséges erő, 
ekkora pogány elem honnan vette magát. Tudjuk ugyanis, hogy a honfoglalás 
után a magyar családok akadálytalanul telepedhettek le a Maros-Tisza-Dunaközben. 
Akkor, mikor ez történt, a kereszténység még éppen nem tett volt a magyarok 
közt hódítást s így e vidék a letelepgdett magyarokban csakis pogányokat nyert. 
Midőn utóbb Géza kezdeményezésére Sz. István a kereszténység terjesztője- 
ként lépett fel, e pogány magyarság mint a renitens Ajtony jószágterületén lakó, 
kívül estek az apostoli buzgólkodás körén s kikerülve annak térítési igyekezeteit, 
pogányok maradtak. De tudjuk azt is, hogy a pártütő somogyi vezér s az erdélyi 
vajda zászlai alá a kereszténység felvétele ellen küzdő pogány magyarok gyűltek. 
Szerencsés szétverésük után közülök sokan, kik legyőzetésük után sem akartak 
meghódolni, áthúzódtak Ajtony szomszédos területére, hol jelentékeny számú faj- 
és hitrokonokkal találkoztak. Ajtony őket annál szívesebben fogadta, minél bizto
sabb lehetett a felől, hogy bennök István személye és intézményei ellen lángoló 
gyűlölettel eltelt bajtársakat nyer. A fogadtatás Marosvárott annyira szives volt, 
hogy a menekültek itt nemcsak felvételt, de kitüntetéseket és méltóságokat is 
nyertek. így tudjuk, hogy István király rokona Csanádi híve s legelső tisztje volt 
Ajtonynak, ki méltóságban a többiek felett áll vala, kiknek elöljárójává tette vala 
őt ura.4) Ezen előkelő férfiú szintén pogány volt és ha elgondoljuk, hogy Ajtony le- 
győzetése után tömegesen tódultak e vidéken a keresztkúthoz, úgy hogy «nem vala 
nyugtok azoknak, kik keresztelnek vala, csak éjszaka és nagy munkájok vala»,s)

τ) Ugyanott cap. X.
2) monacnis autem ipsius loci eiusdem urbis tercia pars deseruiebat. Ugyanott cap. X.
3) et durauit bellum usque ad meridiem, et ceciderunt uulnerati multi hinc et inde ex 

utraque parte unde exercitus Chanadini fugam iniens latuit in uepribus Kwkyner et in Zewree 
et in omni Canysa usque ad Ticiam. Ugyanott cap. X.

(4 gyaUnott cap. X'
(5 Ugyanott cap. XL
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meg kell győződve lennünk arról, miszerint itt a pogány elem jóval túl tett a 
keresztényen.

Egészen másként alakultak a viszonyok kevéssel később. Ugyanis Sz. István 
Ajtony garázdálkodását tovább nem tűrhetvén s az ország függetlenségének érdeke 
által is ösztönöztetve, a lázadó főúr megfenyítésére s az általa bitorolt ország
rész bekeblezésére határozta el magát. Szándoka kivitelét egy szerencsés esetleges
ség folytán, megkönnyítette neki Ajtonynak fennemlített Csanád nevű vitéze, ki 
ámbár a király rokona volt, mégis, a pogányságtól megválni nem akarván, Ajtony-
hoz szegődött. Ez ura előtt — mint a legenda mondja — nagy váddal vala el
vádolva, miért is Ajtony őt megöletni szándékozott s magában tartva titkát, csak 
az időt lesé, hogy őt elveszítse, mi Csanád előtt nem marada titok. Azért is el
szökvén titkon, a királyhoz ment, kereszténynyé lett s a király bizalmát kinyerve, 
az Ajtony ellen kirendelt sereg vezérévé lett. Oroszlános és Nagy-Ősz között ke
rült döntő ütközetre. A véggyőzedelem Csanád serege javára dőlt el. Ajtony
maga is éltét veszté ez ütközetben. Fejét a nyert diadal jeléül elküldték a király
nak, Marosvárát elfoglalták s ilyképen megszűnt az az akadály, mely a szent ki
rályt éveken át apostoli tevékenységében, a kereszténység terjesztésében akadályozta. 
A sz. király hálás elismerésből, e naptól Maros városát Csanád városának rendelte 
neveztetni s Csanádvármegyét megalapítva, annak ispánjává magát Csanád vitézt 
tette.1) Egyszersmind megalapította a Csanádi püspökséget ag Ajtony birtoklása alól felszaba
dult s a törvényes korona joghatósága alá visszakerült területen. Az ujonn alapított püs
pökséget Csanádinak nevegte el, mert székhelyét Csanádra tette volt.

Hogy melyik évben történt ez, azt, az alapító oklevél elveszvén,* 2) szabatosan 
már meg nem határozhatni és pedig annál kevésbbé, minthogy az elveszett alapító 
oklevél bizonyságát Sz. Gellért életírója sem pótolta. Ily körülmények között tehát 
a szabad vélekedés lépett érvényre s tényleg a nézetek el is térnek egymástól. 
Severini, ámbár az évet egyenesen meg nem határozza, a püspökségnek alapítását 
az 1004-iki év eseményei között említi fel.3) Stilting ioo8-ban mondja a püspök
séget alapítottnak.4) Pray, Stilting alapján félrevezetve egy időn át 1010-re tette,5) 
de később megváltoztatta ebbeli véleményét. A kisebb pozsonyi krónika már 
i030*ra szőkéi fel, szerinte ekkor szenteltetvén fel Gellért püspökké,6) mire azonban 
Pray megjegyzi, hogy Gellért akkor ugyan felszenteltethetett, de azért még nem jutott 
volt egyszersmind dioecesise tényleges birtokába. Emezt a felszentelés mindig meg
előzi.7) Ugyancsak az 1030-iki évet fogadta el Katona,8) Pálma,9) Fessler,10) Kol-

T) Ugyanott cap. X.
2) Cherrier (A magy. egyház tört. 35. 1.) és az egyházmegyei Névtár is (in Brevi notitia 

historic'a Episcopatus Csatiádiensis)  tévesen hivatkoznak e diplomára mint meglévőre.
3) Conspectus historiae Hung, a prim, gentis origine. P. II. p, 2.
4) Acta Sanctorum. Septembris VI. 717.
5) Annates Regum Hungáriáé. I, 23.
6) Hndlichernél: Monumenta Arpadiana I, 55. Mátyás Flóriánnál: Hist. Hung, fontes dome

stici III, 208.
7) Specimen Hierarchiáé II, 286. not.
8) Hist. Critica I, 354.
9) Notit. rer. Hungaric. 3-ik kiad. I, 110.

10) Gesch. V. Ung. Klein-féle kiad. I, 105. és η  3.
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ler,1) Bárány,* 2) Szalay,3) Horváth Mihály,4) Kerékgyártó,5) Palugyai,6) Svastics,7) 
Vas,8) Lányi,9) Böhm,10 *) Schwicker,11) Pór,12) Karácsonyi,13) Csánki,14) Szent- 
kláray.IS) Még későbbre t. i. 1035-re teszik Batthyan,16) Fejér,17) Pray,18) Szvoré- 
nyi,19) Virág,20) Török,21) Lányi,22) Cherrier,23) Schwicker.24) Ugyancsak 1035 
tájára a megyei schematismus2S) és Franki.26) Az 1030—1035-ik évi időközbe 
Novák27) s ennyiben Fuxhofler is, amennyiben szerinte 1035-ben Sz. Gellért a 
Sz. Györgyről czímzett Csanádi apátságot már felépítette.28) 1036-ra Fejér,29) 
Spangár,30) Timon,31) Inchofer,32) Bombardi,33) Thuróczy,34) Vályi,35) Podhraczky,36) 
Fényes,37) Oltványi István.38) 1037-re Czinár39) és de Luca.40) Legkésőbbre teszi

*) Hist. Eppatus Quinqueeccl. I, 104.
2) Forontál hajdana I. r, 89. 137. 11. és ugyanő: Femesv ár megye emléke I. r. 153. 1.
3) Magyar or síi. tört. I, 103.
4) Magyar or síi. tört. I, 132, és ug3ranő : A  kereszténység és alkotmányos rend megs Adél rdúl ás á nak 

kora. Közzétéve Kisebb tört. munkái II, 248.
5) Magyar or sz. tört. kézikönyve I, 67.
6) Magyarorsz. legújabb leírása IV, 14.
7) Magyarok esmérete 104. 1.
8) Erdély országgyűlései a vajdák alatt 30. 1.
9) Magyar egyháztört. I, 259.

10) D élni agyar or sz- külön tört. I, 87.
TI) Oesterr. Vierteljahrschrift fü r  hath. Fheologie VII. évf. II. fűz. és kül. lenyomat 6. 1.
12) Hazai könyvtár II, 95.
13) Sz- Gellért, Csanádi püspök élete és müvei 219. 1.
x4) Magyarország tört. földrajza a Hunyadiak korában I, 691.
*5) Magyarország történeté-ben, mellékelve a Holzwarth-féle Világtörténet Szabó Ferencz által 

kiadott magyar fordításához, III, 586.
16) Acta et Scripta S. Gerardi. In Serie Eppor. Chanad. 1. 1

17) Religionis et Eccl. Christ, ap. Hung, initia. 129. 1.
18) Specimen Hierarchiáé Hung. II, 285. és 290.
T9) Hist, ecetes. Reg. Hung, amoenitates I, 13.
20) Magyar Századok I, 82. 91.
21) Magyarorsz. prímása 9. 1.
22) Magyar egyháztört. I, 313.
23) A magy. egyház tört. 35. 1.
24) Geschichte des temes. Banats 40. 1.
25) Brevis notitia hist. Eppatus Csanäd. 6. 1.
2Ó) Egyet. magy. Encyclopaedia VII, 129.
27) M agyar Sion III, 500.
28) M onasteriologia I, 199.
29) Dissertationes in res Hung, veteres 160. 1.
3°) Pethő Gergely: Magy. krónikája-hoz csatolt IV. toldalékában 132. és 117. 11.
31) Epitome chronol. rer. hung. 4. 1.
32) Annales ecclesiastici Reg. Hung. I, 356.
33) Fopographia mag. reg. Hung. 558. 1.
34) Hung. Occident. 153. 205. 11.
35) Magyarorsz■ leírása I, 369.
36) A Chronicon Budense kiadásához mellékelt tud. jegyz. 83. 1. 6. jegyz.
37) Magyarorsz. ge°graf  szótára I, 198.
38) Annales V. Capituli Csanád §. VIII.
39) Index alphabeticus ad Cod. Dipl. 520.
4°) Geograph. Handbuch v. dem österr. Staate IV, 329.
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Bonfini, ki szerint Gellért post Regis obitum ad pontificatum evectum fuisse 
ferunt.1)

Bonfininak e nézete természetesen teljesen elfogadhatatlan. Sz. István tudva
levőleg 1038-ban halt meg s így a püspökségnek 1038-ban vagy 1038 után kellett 
volna felállíttatnia, már pedig a Sz. István által Ravennában alapított zárda részére 
1037-ben kiállított oklevélben1 2) maga említi, hogy ő e zárdát ad consilium 
Gerardi venerabilis Episcopi Ecclesie Morisane alapítá, s azt általa fel is szentelteté.3)

A többi véleményt illetőleg csak azt mondhatni, hogy azok egyikére sem 
határozhatjuk el magunkat feltétlenül. Sz. István szavai Gellérthez: ecce dedi tibi 
hodie Episcopatum Urbis Morisene és az életirat szavai : et deinde vocatus est 
Gerhardus Electus, azt bizonyítják, hogy Gellért már ideérkezte évében Csanádi 
választott püspökké lett, de ténylegessé csak Ajtony halála után. Sz. Gellért ide- 
érkeztének idejét biztosan szintén nem tudjuk meghatározni. Koller 996-ra,4 *) 
Stilting ioo8-ra,s) Karácsonyi 1015-re,6) Katona,7) Szalay,8) Franki,9) Novák10 *) 
és Kerékgyártó11) 1021 — 1022-re; Lányi12) és Knauz13) 1022-re; W ion14) 1028-ra; 
ínchofer,15) Timon16) és Spangár17) 1030 körüli időre teszik. Ha Wion jegyzetei, 
melyek szerint Sz. Gellért 1021-ben még apáti méltóságot viselt Velenczében, helye
sek, akkor egyszerűen összedől azok combinatioja, kik szerintő 1021 előtt jött volna 
hazánkba. Nagy baj, hogy mi Sz. Gellért születési évét sem ismerjük biztosan, 
csak annyit tudunk, hogy öt éves korában került Sz. György monostorába. Ez pe
dig 982-ben lett alapítva.18) Születési éve mindenesetre a 980—986 évi időközbe 
teendő, mi magában véve eléggé ingadozó alapot képez a további következteté
sekre. Épp oly bizonytalan továbbá az az időköz, melyen át Sz. Imre herczeg ne
velője volt. Sem azt nem tudjuk, hogy a herczegnek melyik évében kezdte meg 
annak nevelését, sem azt, hogy melyik évében végezte azt. Házassága megkötése
kor? Házassága előtt? Sz. Imre herczeg 1007-ben született, 1026-ban nősült.19)

1) Hungaric. rer. decad. A kölni 1690. évi kiad. Dec. I. lib. X. p. 124. Az 1543. kiad. pedig 
Dec. II. lib. I. p. 180.

2) Rubens : Italicar. et Ravenatum históriai', libri V. p. 249. Burmann : Thesauri antiquit. et 
hist. Italiae. Tom. VII. pars 1. Pray Annales Regum I, 41. Kollár: Hist. jur. patronatus 88. 1.

3) Stilting : Vita S. Stephani 240—241.
4) Hist. Epputus Quinquceccl. I, 104— 105.
5) Acta Sanctorum mensis Septembri. VI, 713—720.
6) Sz. Gellért élete és müvei 316. 319. 324.
7) Hist. Critica I, 294.
8) Magyaron%, tört. I, 89.
9) A  magy. nemz. tört. 51. 1.

10) Magy. Sion III, 488—489.
1J) Magyarorsz· tört. I, 53.
I2) Magy. egyház tört. I, 153.
*3) Magy. Sion II, 7.
I4) Vita Sancti Gerardi 4. 1.
*5) Annál. eccl. reg. Hung. I, 346.
l6) Epitome chron. rer. hung. 3. 1.
*7) Pethő : Magy. krónikája-ban való toldalékb. 117. 1.
l8) Wion Katonánál: Hist. Crit. I, 292.
J9) Pray : Dissert, hist. crit. de S. Emerico 43. 1.
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S minthogy Sz. Gellért nevelői tisztének éveit pontosan nem ismerjük, természe
tes, hogy nem határozhatjuk meg azon 7 évnyi időközt sem, melyen át a ba- 
konybeli remeteségben élt, hova Imre herczeg nevelésének befejezte után vonult.

Hogy a kiindulási alap bizonytalansága következtében mennyire illusorius 
minden igyekezet Sz. Gellért életének chronologiáját megállapítani, azt legjobban 
azon combinatio bizonyítja, melyet legújabban egy éles itéletü s sok homályos és 
bonyolult kérdés eldöntésében szerencsés hazai iró állított fel. Karácsonyi szerint 
a 980 körül született, 1005 körül perjellé, 1012 körül apáttá lett Sz. Gellért 
1015-ben jött hazánkba, 1023-ban vonult Bakonybélbe, 1030-ban lett püspökké s 
1046 szept. 24-én vértanúvá. Ebben az egész combinatioban csak egy évszám olyan, 
melyet elfogadhatunk, t. i. az utolsó. Mert hogy a nagy legendának és a pozso
nyi kis krónikának1) időmeghatározását, mely szerint szentünk 1047-ben halt 
volna meg, el nem fogadhatjuk, abból bizonyos, hogy az egykorú Hermannus 
Contractus valamint az altaichi évkönyvek és Hersteldi Lambert 1046-ra teszik a 
Vata-féle lázadást.* 2) S ezt hitelesíti az a körülmény, hogy I. Endre király, kinek 
megérkeztekor a lázadás kitört, 1046-tól számította uralkodási éveit, amint azt 
Radó nádor oklevele bizonyítja.3)

Az említett combinationak minden egyéb évszáma bizonytalan. Akként álla
pította meg azokat Karácsonyi, hogy ismételten merő hoggávetés mellett határozta 
meg a kiindulási időpontot. Ilyen hozzávetés Sz. Gellértnek Zárától Pécsig való 
útjának tartama. Ilyen a «iuvenilis etas»-ra vonatkozó meghatározása, ilyen az Imre 
herczeg nevelésére fordított időnek megállapítása, s ilyen a Csanádi egyházmegye 
megtérítését igénylő időnek meghatározása. Mindez úgy lehetett, de nem is. Szóval 
nagyon inog combinatiojának talaja, következőleg inog mind az is, mit rája épí
tett avagy belőle következtetett. És nyilván nagyon kár volt egy ilyen inogó 
combinatioért a zalavári apátság alapító levelének hitelességét is tagadásba venni. 
Azt megengedjük, hogy ez az oklevél abban a szószerinti szerkezetében, a mely
ben reánk jutott, nem Sz. István cancelláriájából került ki, de hiszen az nem is 
szükséges ahhoz, hogy hitelessége mégis elfogadható legyen. Ha benne az elő
adott tény való, az oklevelet hitelesnek fogadhatjuk el, az pedig ki nem mutatható, 
hogy 1015-ben nem Bonipert volt a pécsi püspök. Úgy a Wion-féle, mint a 
mondseei codexben egyaránt Maurus püspök említtetik olyanul, ki Sz. Gellért ide- 
érkeztekor pécsi püspök volt s azért Karácsonyinak a zalavári oklevél hitelességét 
kellett megtámadnia, nehogy miatta halomra dőljön időrendi összeállítása.

Szóval bármily elmés és körültekintő is legyen nevezett tudósunk combina- 
tioja, úgy mégis merő combinationál nagyobb értéket annak nem tulajdoníthatunk. 
Éppen nem olyan combinatio ez, melynek alapján «mi egész nyugodtan tehetjük 
Sz. Gellért hazánkba érkeztét 1015-re.» Vagy hogy ennek alapján azt mondhatnók, 
miszerint a Csanádi püspökség tényleges megalapítása 1030-ra esik. A mit állítha
tunk, csak annyi, hogy a püspökség tényleges megalakulása csak néhány évvel előtte meg 
Sg. István halálát.

T) Batthyánnál i. h. 35. 1. Mátyás Flórián: Historiae, fontes domestici III, 208,
2) Katona : Hist. Critica I, 688.
3) Fejérnél : Cod. Dipl. I, 397
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II. FEJEZET.

A  püspökség első kiterjedése.

Az újonn alapított Csanádi püspökség első határainak biztos, szabatos kijelölése, 
az alapító oklevél fenn nem lévén, a lehetetlenségek közé tartozik. íróink ennek 
következtében a határok megállapításában el is térnek egymástól. Lányi szerint a 
püspökség Csanád-, Arad-, Torontál-, Temes-, Krassó-vármegyéket, a Viddinig 
érő bolgár s az Öltig terjedő oláh telepeket foglalta magában.1) Böhm szerint kiter
jedt az a Kőrös, Tisza és Duna balpartjától egész Viddin vidékéig s Erdély határ
széléig.* 2) Cherrier Viddinig mondja azt kiterjedettnek.3) Az egyházmegyei schema
tismus szerint quidquid trans Tibiscum ab űrbe Vidino Valachiae et Transylvanian 
limites versus Crysium amnem Stephanus armis sibi asseruit, ad dioecesim 
hanc spectabat.4 *) Desericzky pedig ekként ír: Complecteretur in altera ora Tibisci: 
Csanadiensem, Békésiensem, Aradiensem, Torontaliensem ac in parte: Zarandien- 
sem Comitatus, atque inter Daciam et Tibiscum Danubiumque iam Tibisco fac
tum per totam provinciam qua Temesis amnis excurreret, usque ad Fauces Vala- 
chian conterminae.s)

Látjuk ezekből, hogy íróinknál az egyházmegye első határainak kijelölése 
tényleg nem a legszabatosabb. És nem is lehet az. Az alapító oklevél hiányában a 
kérdés tárgyalásánál egyedül a Gellért-féle életiratra kell szorítkoznunk, mely a 
püspökség alapítására nézve főforrásunk. E forrás az egyházmegyei határokat nem 
jelöli ki ugyan, de előadásából annyi mégis bizonyos, hogy az új egyházmegye 
területe az Ajtony által hatalomba ejtett országrész lett. Ezt pedig az életirat már 
határozottabban ismerteti meg velünk. Szerinte serviebat eidem viro terra a fluvio 
Keres (Wion szerint: a fluvio Chrysius) usque ad partes transilvanas, et usque in 
Budin et Zeren, que omnia sub sua concluserat potestate.6) Tévednek e szerint 
mindazok, kik, mint Budai,7) Bárány,8) Lányi,9) Meynert,10 *) Böhm 11) és Schwicker12) 
Ajtony tartományának éjszaki határául a Marosi jelölik ki. A Maros valamikor ere
deti határa volt ama hűbéres államnak, melyről a névtelen jegyző beszél. Ezt sze

T) Magy. egyháztört. 1, 314.
2) Délmagyarorsχ. kill. tört. I, 88.
3) A magy. egyh. tört. 35. 1:
4) Brevis notitia historica Eppatus Csanád. 6. I.
5) De initiis ac majorib. Hung. V, 185.
6) Vita S. Gerardi cap. X.
7) Magyar or si. polgári lexicona I, 497.
8) Torontál hajdana 12. és 128. 11.
9) Magy. egyh. tört, I, 243.

10) Geschichte Oesterr. IV, 52.
IX) Délmagyarorsχ. kill, tört. I, 80.
I2) Geschichte des Banats 38. 1.

Magyarország egyházi földleírása. 46
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rinte a honfoglaló magyarok által legyőzött Glad tartotta volt kezén.1) Mások vol
tak azonban a viszonyok Ajtony idején. Alatta ama régi határ kitágult. Szt. István
nak több irányban való elfoglaltságából ugyanis Ajtonyra nézve azon lehetőség 
állott be, hogy bitorlásba vett földét lassanként a Maroson áttolhatá s a Körösig 
terjesztheté, úgy hogy Csanád, mely Glad idejében hatá^vár volt, Ajtony idejében 
egy megtágult politikai terület központjává vált. Ebből aztán megérthetni e város 
hadtani fontosságát is. Ajtonynak függetlenségre jutott tartományát nyilván a 
magyar haderő veszélyeztette leginkább, azért neki érdekében feküdt székhelyét e 
veszély ellen lehetőleg biztosítani. Mint erősített hely az nemcsak közigazgatási 
központjává lett a tartománynak, hanem kiválóan vádpontjává is nyugaton a Tisza- 
vonalnak, keleten pedig az egész Marosvidéknek. Nyugaton a magyar haderő zöme 
fenyegette Ajtonyt, keleten pedig Erdélyből tátongott a veszély, mely, tekintve a 
vidék földalakulási jellegét, sehol alkalmasabban s könnyebben rá nem zúdulhatott 
Ajtonyra, mint a nyílt Marosvölgyön át. Ez Ajtonyra nézve főleg Koppány és 
Gyula vajdák legyőzetése után lett érezhetővé. Ajtony át is látta, hogy Csanád vára 
nemcsak hogy ellensúlyozhatja úgy a magyarországi mint az erdélyi, vagy akár 
a Kőrösvonal mögül jövő egyenes támadást, hanem hogy lehetetleníti egyszersmind 
a magyarországi és erdélyi haderők tervszerű összmüködését is. Csakis e körül
ménynek tulajdoníthatjuk azon különben alig érthető tényt, hogy Ajtony annyi 
időn át képes volt magát s függetlenített tartományát — ha mindjárt több-keve
sebb görög segélylyel is — oly hatalmas fejedelemmel szemben fenntartani, mint 
minő Sz. István volt, nem pedig némely történetíróink azon okadatolásában, 
mintha Sz. István Ajtony haderejét eleinte jelentékenyebbnek tartotta volna, sem
mint milyen az valóban volt, vagy pedig mivel ő köszvényben szenvedett.* 2)

Hogy a Vita S. Gerardi előadása a dolgok helyes ismeretén alapszik, azt 
velünk az okiratokból meríthető tanulságok is megértetik. Nekünk itt azt kell 
szem előtt tartanunk, hogy az Ajtony híveinek nyilván eredeti foglaláson alapuló 
földei s jószágai, fekvőségei a Maroson túl is feküdtek. Mennyire sajnálhatjuk, 
hogy az Ajtony-nemzetség régi birtokviszonyainak adatai reánk nem maradtak. 
Csakis a genus Ohton ismerete maradt reánk, egykori birtokviszonyait direkt adatok 
alapján még csak megközelítőleg sem ismerjük. Annál szerencsésebbek vagyunk 
egy másik genuséivel. Értjük a Csanád nemzetségéit. Ennek a nemzetségnek a feje 
a XI. században szintén azok közé tartozott, ki Ajtonynak meghódolt volt.3) Csanád 
vezér Ajtony bizalmasa és vezére volt. Pogány volt mint ő s Sz. István ellenese,

T) Hist. hung, de sept, ducii. cap. XLIV.
2) Engel: Gesch. d. ung. Reichs I, 129.
3) Midőn Horváth Mihály Csanádot úgy tünteti tel, mint Ajtonynak Erdély felül való szö

vetségesét (A kereszténység első százada Magyarországon 289. 1.), ezen előadását mint meg nem felelőt 
el nem fogadhatjuk. A nagy történetíró helyesen gyanítja, hogy Csanád nem nvugotról, hanem 
keletről azaz Erdélyből származhatott, hanem helytelenül tünteti fel annak Ajtonyhoz való viszo
nyát. Az életirat világosan mondja, hogy Csanád alattvalója volt Ajtonynak, s ezt többi történeti 
ismereteink is igazolják. Gyula erdélyi vezér leverése s az országból való eltávolítása eléggé hir
deti, hogy egy hozzá oly közeli rokonságban álló egyén mint Csanád Erdélyben magát nem 
tarthatá. Az csakis mint menekült érkezhetett Marosvárába s mint ilyen szükségképen az őt befo
gadó Ajtonynak alattvalója lett.
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habár közeli, ha nem is egyenes leszármazásul, hanem oldalágbeli rokoni kötelékek 
csatolták légyen is őt hozzá. A kérdés most már az, hogy e reactionarius nemzet
ségfő nemzetiségi birtokai az Ajtony-féle hatalomkörön kívül avagy azon belül 
feküdtek-e ?

Egy fiatalabb tehetséges történetkutató legújabban e kérdést nagyon közelről 
érintette. Hogy minő sikerrel, mindjárt látni fogjuk. Szerinte Csanád családja 
«a honfoglaláskor minden valószínűség szerint Kalocsa és Baja közt, a Duna és 
Vajas folyók mentén ütött tanyát, jobban mondva: sátort, mert hisz állandó lak
helyekről akkoriban alig lehetett szó.» Ezzel nyilván világosan azt mondja, 
hogy az a genus, melyből Csanád származott, a honfoglalás idején a Duna-Tisza 
között, a mai Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye déli részén nem telepedett le, hanem 
átvonult. De ennek daczára mindjárt azt függeszti előadásához jegyzetben: «Őseink 
tudvalevőleg saját nevükről nevezték el falvaikat, városaikat. Már pedig Kalocsa és 
Baja közt, mind Csanád vezérnek, mind atyjának, Dobokának emléke fennmaradt a 
helynevekben. Csanádról a ma is meglevő falu; Dobokáról egy Dusnok mellett 
eső Doboka nevű puszta beszél. Ezzel csaknem szemközt Baranyamegyében megint 
van egy Doboka nevű falu.1) Erre mutat az is, hogy a régi Csanádi apátságok 
egyike (a Bold. Szűzé) a Duna mentén bír egyes falukat, pl. Némedyt.* 2) Az apát
ság ily távol nem szerzett birtokokat; pénzért közelebb is kapott volna. A duna- 
menti birtokot tehát adománykép kapta. Kitől ? Leghamarabb Csanád vezérre gon
dolunk, a ki később másutt nagy birtokokat nyervén, a régit elosztogatta.»3)

Mindenki könnyen be fogja látni, hogy ez utóbbi előadás jól meg nem 
egyeztethető a fönntebbi szöveg értelmével. Ha a Csanádok, Dobokák a Maros- 
Tisza-közben csak sátort ütöttek, azaz azon csak átvonultak, akkor nem volt arra 
ok s alkalom, hogy e vidéken állandó letelepedések nevök emlékét fenntartsák, 
hogy Csanád és Doboka nevű helyek keletkezzenek. A helyek nevei, ha személy
névből alakultak, mindig feltételezik azt, hogy azon személyek, kiknek neveit e 
helyek felvették, ott állandóan laktak, azokat bírták legyen. Különben amúgy is 
tudósunk ezen előadása ellenkezik egy másik előadásával, mely szerint «szinte 
önkényt kínálkozik a föltevés, hogy itt (t. i. a Maros-Tisza-Aranka közben) fekvő 
birtokai Csanádéknak talán még a honfoglalásból származnak ; hogy a ins primae occupan
tis nevén volt övék.»4)

Igaz, mindezt csak feltevésileg mondja, de akárhogyan vegyük is, annyi 
kétségtelen, hogy valamennyire szilárd alapon sem az a nézet nem nyugszik, 
miszerint a Csanádok eredeti birtoktömege a Duna-Tisza-közben keresendő, 
sem ama másik nézet, miszerint e birtoktömeg a Maros-Tisza-Aranka-közben 
nyomozandó.

Az, hogy Pest-Pilis-Solt-Kiskun meg Baranyamegyében Csanád és Doboka 
nevű helyek vannak, egymagában véve még mitsem bizonyít. Mert ha ezek bizo -

τ) Schematismus Cleri a. dioec. Colocensis et Bachiensis 1880. 15. 1.
2) Fejér: Cod. Dipl X. II, 821.
3) Stellt Geliert élete és müvei 90. 1
4) A Csanéid-nemietség és birtokai Délmagyar or Saigon. Közzétéve a Tört. és rég. Ért, 1884. 

évf. X, 6.
46*
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nyítanak, akkor azok a Csanád és Doboka helyek is bizonyítanak, melyek Hunyad- 
ban, Máramarosban, Alsó-Fehérben, Szolnok-Dobokában fekszenek. Maga a név 
nem elegendő, a mint nem elegendő az állítás igazolására az sem, hogy egy csa- 
nádegyházmegyei apátság a Duna mentén falvakat bírt. Mit tudjuk mi, hogy 
hogyan jutott azok birtokába? A helynevek csak akkor bizonyítanak, ha mellettök 
egyéb tények és körülmények is szólanak. És e tekintetben nagyon meglepő, hogy 
az éleselmü kutató, helynevekből kiindulva, éppen csak a Duna-Tisza-köziekben 
akadt meg szemeivel. Miért nem tekintett Erdélyre, hol Hunyadban, Szolnok- 
Dobokában, Alsó-Fehérben, valamint a közeli Maramarosban is vannak Csanád és 
Doboka nevű helyek? De nemcsak helységek vannak itt, hanem egy nagy köz- 
igazgatási kerület is, értjük Szolnok-Doboka vármegyét. Ide tekinteni nyilván nagyon 
érdemes lett volna, mert itt a helynevek tanúságát egyéb fontos körülmények is 
támogatják.

A Névtelen szerint Csanád, Doboka fia, a király nepos-a volt.1) Már Szabó 
jegyezte meg helyesen, hogy itt a nepos szót betüszerinti értelemben nem vehet
jük, hanem unokaöcs·értelemben,* 2) lévén Csanád Sz. István anyja nővérének, Karok
nak a fia.3) Doboka és Karolt eszerint Erdélyből származtak. Itt vezérkedett Karolt 
atyja és Doboka ipja: Gyula. E vezéri szereplése eléggé hirdeti nagy előkelőségét, 
de az is, hogy egyik leánya, Sarolta, Géza herczeg neje lesz. Hogy Doboka nem 
volt csekély család sarja, mutatja az, hogy Gyula másik leányát, Karoltát kaphatta 
nőül, de meg az is, hogy az egyik erdélyi megye a Doboka nevet viseli. 
De mindez még nem minden. A nevezett Gyula Erdélyben nemcsak vezérkedett, 
hanem fel is lázadt királyi rokona, Sz. István ellen. O is vonakodott elfogadni a 
kereszténységet. Pogány volt, kit csakis legyőzése után erőszakosan lehetett ház
népével együtt keresztvíz alá hozni.4) Meglepő lehet-e ennélfogva, hogy Csanád 
vezér, ki származására nézve oly közel állott Gyulához, szintén kereszténység- 
gyűlölő volt? Jellemének épp eme sajátsága mutatja, hogy ő Erdélyből, a keresz
ténységellenes tábor színhelyéről menekült volt a kereszténységellenes tábor egy 
másik színhelyére: Ajtony területére. És ezzel egyszersmind azt a meggyőződést 
is nyerjük, hogy a nemzetség, a család birtokai szintén Erdélyben és nem a Duna- 
Tisza-, sem a Maros-Tisza-Aranka-közben keresendők.

A fenntidézett tudós történetnyomozó Csanád átpártolását úgy véli megtör
téntnek, hogy az «a kalocsai érsekség alapításakor pogány létére a pogány Ajtony 
udvarába vonult s ott fővezérségre emelkedett.»5) Ezzel tulajdonkép csak az van

*) sancti regis Stephani, Sunad filius Dobuca, nepos regis. Hist. hung, de sept, primis duci
bus cap. XL

2) A Névtelen magyar fordításához csatolt jegyzeteiben 19. 1.
3) ím e a származási táb la :

Gyula vezér

Sarolta Karolt
Géza herczeg neje Doboka neje

Sz. István Csanád.
4) Marci Chronica de gestis Hung. cap. 37. 38.
5) Karácsonyi: S%. Gellert élete és müvei 90. 1.
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mondva, hogy Csanád egymaga vándorolt ki telephelyéről. Pedig ez bizonyára 
nem így történt. Szembetűnő, hogy ő idegenben csakhamar előkelő állásra, 
fővezérségre emelkedett. Nagy hadvezéri talentumnak kellett neki lennie, ha e 
carriért saját magának köszönhető. Ha az Ajtony ellen később vívott harczait tekint
jük, inkább arról győződünk meg, hogy a hadvezéri nagy talentum benne kevésbbé 
volt meg. Először is határozott vereséget szenvedett, a kökényéri bokrok közé 
szoríttatik, úgy hogy szétvert serege alig tud összeszedelőzködni. E vereség pedig 
annál inkább nyomja hadvezéri képességét, mert egy oly sereggel szemben vallott 
kudarczot, melynek erejét, taktikáját s hiányait egyaránt ismerte, ő maga lévén 
még imént annak vezére. A második összecsapáskor, igaz, győzedelmeskedik, de ez 
a győzedelem nem annyira a maga kigondolta csatatervnek s az álló harczban való 
lángeszű intézkedéseknek az eredménye, mintsem inkább a diadalmámoros ellenség 
gondatlanságának, úgymint ki teljes diadalának tudatában álomnak adta át magát s 
még az éjjeli őrséget sem állította fel. Ha pedig eszerint Csanádban a stratégiai 
képesség oly szembeszökő nem volt, hogyan történhetett mégis, hogy Ajtonyék 
soraiban a legfőbb polczra emelkedik? Ezt egyesegyedül előkelő voltának, nagy 
származásának, a kereszténység ellen való lángoló gyűlöletének és kétségtelenül 
annak s bizonyára kiválókig annak köszönhette, hogy mint szökevény nem egyedül 
jelentkezett Ajtonynál. A források nem mondják, de az események contemplatioja 
eléggé hirdeti, hogy vele még sokan menekültek Ajtony táborába. Az erdélyi Gyula 
veresége az egész Gyula- s Doboka-had veresége volt. A Csanád nemzetsége szét lett 
verve, a csatából menekült tagjai, a mennyiben a kereszténységet elfogadni nem 
akarták, földönfutókká lettek, úgy hogy azok száma, kiknek az élén Csanád a 
Maros-Tisza-közbe került, egy tekintélyes hadcsapatot képviselt. Mint egy ekkora 
haderőnek fejét Ajtonynak csupa számításból is különös figyelembe kellett őt venni 
s ha netalán nem is tehetségei miatt, de a számító haszonlesés okából is fel kellett 
őt magasztalnia.

Egy másik körülmény is hangosan a mellett beszél, hogy Csanád reactiona- 
rius szereplése nem egy egyént, hanem egy egész nemzetséget jelez. Ha a Csanád- 
nemzetség származási fáját tekintjük, a mennyiben azt jól-roszul lerajzolhatjuk 
magunknak, azt látjuk, hogy annak tagjai között számos oly névvel találkozunk, 
melyet a keresztény martyrologiumra vissza nem vezethetünk. Ott van mindjárt 
a nemzetségi fa élén álló Belenik és Bogyosgló s ezek leszármazásában a Csömör, 
ÉVaffa, Csanád, Ugod, Vecse, Kecgele, Vajda, Sguna nevek. Ezek mind való pogány 
nevek, melyek csak a harmadik-negyedik generatióban halnak ki, helyet engedve 
merően keresztény elnevezéseknek. Mi egyebet hirdetnek e nevek mint azt, hogy 
e nemzetségben a keresztény hitre való áttérése után is nagy reminiscentiák, élénk 
traditiók éltek, olyanok, melyek a megváltoztatott hitélet daczára is folyton arra 
ösztönözték az újszülöttek apáit, hogy a hagyományos ősi nem keresztény neveket 
újból és újból érvényre emeljék s succrescentiájuk között osztogassák.

És így minden erősen a mellett bizonyít, hogy a Csanádék eredeti szállófölde 
nem a Maros-Tisza-Aranka-közben volt s hogy oda nem a Duna-Tisza-közből, 
hanem Erdélyből szakadt. Ha pedig ezt tudjuk, akkor egy másik kérdés is kívánt 
megoldást nyer.
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Ez a kérdés az Ajtony-nemzetség szállóföldére, birtokaira vonatkozik. Hol 
feküdtek e nemzetség birtokai? Már fenntebb érintettük, hogy e birtokoknak jegy
zéke nem maradt reánk. Nincs annyi között egyetlenegy okmányunk, mely csak 
valamennyire is részletezné a nagy latifundiumokat. Egy 1329. évi okiratból csakis 
annyit tudunk meg, hogy az OZ?/ww-nemzetségből való Albert fiai Felső-Szőllős 
nevű csanádvármegyei birtokukat sógoruknak Mihálynak kezeire bocsáták.1) Egy má
sik 1329-iki okiratból pedig azt tudjuk meg, hogy midőn a Csanádi káptalan Zohay 
Simont és Demeter fiát, Bekét, a csanádvármegyei Ahtunmonostora és Syrien, illetőleg 
Serian, Sirien (=  Serjén) nevű birtokokba iktatták volna, ottan Tóth István, Orosz 
Ivánka nevében Syrien fele részére nézve ellentmondott.* 2) E két adat, mely Ajtonyék 
birtokviszonyaival szorosan összefügg, Csanádv ármegy ét jelöli ki azon területül, 
melyen Felső-Szőllős és Ajtonymonostora meg Syrien feküdt.3) Alább jobban is 
látni fogjuk, hogy Csanádvármegye jól átnyúlt a Maroson, a mai Torontálnak egy 
jókora részét, de még Temesnek is kis darabját igénybe véve. Szőllőst e vidéken 
ma alig fogjuk találni, mert az a két Szőllős, melyet kijelölhetünk, akkoriban nem 
Csanád-, hanem már Aradmegyében feküdt. Jobban boldogulhatunk Ajtonymonos- 
torával és Syriennel. A két helynek egymás mellett kellett feküdnie, legalább az 
iktatás azt bizonyítja. A Mercy-féle 1723. évi térképen4 *) egy Schirian nevű helyet 
látunk Pécskától nyugotra feltüntetve. Valószínű, hogy ide vonatkoztató az okirat 
Syrienje annyival is inkább, minthogy a térkép Schirianja egy oly helyen fekszik, 
mely még elég jól beleeshetett a régi Csanádvármegyébe. Annak Araddal határos 
területén fekszik az s lehet, hogy a Schiriantól délnyugotra ugyancsak a Mercy- 
féle térképen szemlélhető Sellos egy s azon amaz 1329. évi okirat Felső-Szőllősé- 
vel. De legyen az bármiként is, annyi kétségtelenül bizonyos, hogy az Ajtony- 
nemzetség birtokainak felkeresésében e két okmány-adat a Marosvidékre, a régi 
Csanádmegye területére utasít.

Ám épp itt találjuk mi a XIII. században a Csanád-nemzetség nagy jószág- 
complexumát is. Nagyon szerencsés dolog az, hogy mi a Csanád-nemzetségnek 
fekvőségeit tömeges összefüggésükben jól ismerjük. Van ugyanis három rendbeli 
okiratunk, mely elénk tárja a Csanádok osztálybirtokait. Az egyik 1247-ből,3) a 
másik 1256-ból6) s a harmadik 1337-ből való.7) Ezek közül egyik a másikát egé
szíti ki, úgy, hogy általuk a Csanádok egykori birtokviszonyait egész részletessé
gükben jól megismerhetjük.8) Megtudjuk belőlük, hogy a Temes és Berzava mel

T) Nagy Im re: Anjoui. Ohntär II, 418.
2) Nagy Gyula : A gróf Sgtáray csal Okltára I, 59.
3) Ezen Ahtunmonustura avagy Hohtimmonustura össze nem zavarandó azon Odon- 

moniistuní-val, mely 1347-ben a Báthory-család őseinek a Gútkeled-nemzetségbeli Berezk és György 
fiainak egyik osztályos birtokát képezte. Anjoui. Olmtúr V, 16.

4) Kiadva gr. Csekonics Endre által 1879-ben Szentkláraynál : Száz év Déhn agyar orsz- újabb 
törté ii eléből I. köt.

s) W enze l: Arp. új Olmtéir VII, 220. 242—45.
6) W enzel: Arp. új Olmtúr VII. 429—431.
7) Nagy Imre : Anjoui. Olmtúr III, 364— 371.
8) Tüzetesebben és jeles szakértelemmel tárgyalta Karácsonyi János : A Csanád-nemzetség 

(betűrendben felsorolt) birtolai Délmagya 1 országon. Közzétéve a Tört. és rég. Ért. 1885. évf. 1,26— 35. 
65— 79. 94— 105. 119— 126.
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lékén volt nehány birtokuk. Ilyen Szent-György mellett Temesben Kalántelek. 
Kis-Hódos ugyancsak a Berzava, és Csávos a Temes mellett szintén övék volt. 
Övék volt továbbá e vidéken Fejes; és Nyárád Szerémben. Övék Erdélyben 
Szentkirály, Nagykecskés, Fülöpköve. Persze e birtokokra alig fektethetünk 
valami különös súlyt, mert szétesnek s így azért nem is tekinthetők olya
nokul, melyek eredeti foglaláson, megszálláson alapulnának. Szétszórtságuk 
mutatja későbbi szerzettségüket s ámbár ki nem mutathatjuk, úgy mégis nagyon 
valószínűnek hihetjük, hogy ezek későbbi időkben vétel, házasság, adomány útján 
szerzett jószágok. Nem úgy az osztályos okmányban elősorolt többi fekvőségek. 
Bél, Pradan monostora, Oroszlán monostora, Kemenes monostora, Szanád, Csóka, 
Tömörkény, Zentarév, Egy házaskér, Rasan, Török-Sz.-Miklós, Baromiak, Pataktó, 
Halász, Kökényér stb. mind egy csomóban fekszenek Torontálmegyében s igénybe 
veszik azt az egész nagy területet, melyet az Aranka, a Tisza és a Maros köríte- 
nek be. Ez az együttesség s ez a területi összefüggés minden kétséget eloszlat az 
iránt, hogy nem a véletlen esetlegesség hozta azokat egybe, hanem, hogy azok 
kihasítása egy egységes actus valósulásából állott elő, a milyen actus a megszállás, 
a nemzetségi letelepedés, azaz az eredeti foglalás. Ekkora földdarabot nem lehetett 
a királyság korszakában vétel útján szerezni, házasság kapcsán nyerni, donatio ere
jével kapni. Ez nem egyéni vagy családi acquisitio, ez nemzetségi birtokbaülés. 
A descensus itt szembetűnőbb, mint bárhol másutt.

Pedig az előszámlált jószágok még nem is teszik ki a nemzetség birtoklásá
nak összességét. Az összefüggő földcomplexum, melyet a Csanádok magokénak vall
hatták, még folytatással is birt éjszaki irányban. Az okiratok egy csomó jószágot 
neveznek meg, melyen a nemzetség a XIII. és XIV. századokban osztozkodik. 
Pongráczfája, Pongrácztelke, Kisfalu, Sz.-Lőrincz, Tompos, Malomzugh, Makó, Vásár
hely már a Maroson túl, e folyó jobb partján fekszenek a mai Csanádmegyében.

Ez így lévén az a kérdés, hogy hol feküdtek hát az Ajtony-nemzetség bir
tokai ? Nagyon a Béga és Temes felé kellene mennünk, kogy azokat felkeressük. 
Pedig egymaga az a tény, hogy Ajtony lázongó nemzetségének főhelye Marosváf 
volt, óva int az ellen, hogy a nemzetségi birtokokat a Béga és a Temes vidékein 
kutassuk. Sehogy sem lehet azt feltenni, hogy Ajtony egy idegen nemzetség föld
részein rendezte be legyen udvarát, építette legyen fővárát és palotáját. Inkább 
is arról kell meggyőződve lennünk, hogy főbirtokcomplexuma ott volt, hol állan
dóan tartózkodott, hol palotája, erődje volt. S így ez oknál fogva nem szenvedhet 
kétséget, hogy az Ajtony-féle nemzetségi birtokok ott voltak, a hol a Csanád-nem- 
zetség birtokai. Azaz a két nemzetség fekvőségei azonosak. Előbb az Ajtony-nem- 
zetségéi voltak s utóbb e nemzetség leverése után a Csanád-nemzetségéi lettek. 
Amaz e földterületet megszállásból, emez királyi adományból bírta.

Hogy az Ajtony-nemzetségnek foglaláson, megszálláson alapuló birtokai való
ban az alsó Marosvidékre estek, a Csanád-nemzetség alsó marosvidéki birtokai 
pedig eredeti szállásföldek nem lehettek, azt egyaránt e földterület helynevei is 
bizonyítják. Egy sovány okirat az Ajtony monostorát említi, mely, mint láttuk, a 
Maros közelében nyomozható. E helynév tehát a birtokos nemzetség nevét örökíti 
meg. Igaz ennél többet nem is hozhatunk fel, de ezen tény bevallásánál ne felejt
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sük el, hogy mi egyátalán nélkülözzük az Ajtony-nemzetségre és annak birtokaira 
vonatkozó okmányokat. Lehet hogy helyneveinkben számos oly névemlék rejlik, 
mely szoros összefüggésben áll az Ajtony-nemzetség tagjaival. Mi e tagokat nem 
ismerjük s azért helyneveinket sem zsákmányolhatjuk ki jobban történeti ismere
teink gyarapítására.

Egészen máskép áll a dolog a Csanád-nemzetségre nézve. Ennek szép tere
bélyes nemzetségfája okmányos adatokból összeállítható1) s három részletező ok
iratból nagyszámú birtokait is ismerjük és mégis ennek daczára egyetlenegy oly 
adatot sem hozhatunk fel, mely azt bizonyítaná, hogy a Csanádok keiért levő birtokok 
nevei e birtokok szállás földi minőségét bizonyítanák. Mig Erdélyben Csanád, Doboka, 
Gyula nevű helységekkel találkozunk, addig az Alsó-Msros vidékén, ott hol a 
Csanád· nemzetség a XIII. században mint nagybirtokos szerepel, nincs a reánk 
okiratilag és krónikailag szállott helynevek közt egyetlenegy is, mely akár a Csanád, 
akár a Doboka vagy Gyula nevét megörökítette volna. A mai Német- s Magyar- 
Csanád nem eredeti nevek. Csanád eredeti neve Marosvár. Csanádvármegye sem 
eredeti elnevezés. E név csak Ajtony legyőzése után jött használatba. Makó neve 
csak a XIII. században jön forgalomba, akkor mikor a hatalmas Makó bán osztá
lyába ment. Mindaddig Völnök-nek hívták. Ugyancsak a XIII. században támad a 
Waffaülése név, akkor mikor Waffa comes azt újból telepíti. Addig e hely neve 
Kökényér volt. Ennek nevezi azt a nagy legenda s annak utóbb a XIV. században 
a pápai tizedjegyzék. De maga az 1247 évi okirat is elárulja azt írván: villa Waffa 
Illeyse alio nomine Kwkenyer vocatur.

Ezek az adatok tehát nagyon is megértetik velünk, hogy Délmagyar- 
országon a Csanád-nemzetség nem eredeti szállásföldön telepedett meg, hanem 
adományos földön. És ezekhez a tényékhez végre még egy olyant függesztünk, 
mely még inkább hitelesíti felfogásunkat. Ugyanis a Csanád-nemzetség osztályra 
bocsátva birtokait, ezek között Oroszlános osztatlan maradt.* 2 * *) Vájjon miért? Semmi 
egyébért, mint azért, mert itt volt a nemzetség közös temetkezési helye. Igen ám, de 
az életiratból megtudjuk, hogy az oroszlánost monostort Csanád vezér alapította.5) 
E vidéken tehát még csak Csanád alatt nyer nemzetsége közös temetkező helyet. Vájjon történ
hetett volna ez, ha e nemzetség a honfoglalás óta mint szállóföldes birtokos ül e 
vidéken ? Akkor ily temetkező helye már lett volna az előző századokban. Csanádnak 
ősei ott alvák örök álmukat az Igfon erdőn túli tájakon. Új nemzetségi sírboltot 
kellett alapítania azon nemzetség számára, melyet ő, a kivándorolt, egy új égalj 
alatt alapított. És így nem is férhet kétség ahhoz, hogy a Tisza-Maros-Arankaköz a 
Csanádoknak csakis második hazájául tekintendő. Az ő birtokukba ment jószágok mind 
előbb az Ajtony-nemzetség kezén voltak s azért hirdetik e jószágok azt is, hogy

x) Összeállította Karácsonyi János s közzétette a Tört, és rég. Ért. 1884. évf. X, 6— 7. Ké
sőbbi leágazásában Nagy Iván : Magyar orŝ . csatádat XI, 140.

2) monasterium vero Orozlanus vocatum toti generacioni eorum commune esse asserue
runt. IV. Bélának a Csanád-nemzetségbeliek birtokosztályozását helybenhagyó 1256. évi okirata.
W enzel VII, 431.

3) post hec ueniens-Chanadinus ad locum ubi leonem in sompnis uiderat, in honorem
beati Georgii martiris monasterium edificauit. Cap. X.
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Ajtony hatalma nem a Marosnál végződött, de a Kőrösig is felérj úgy amint azt az élet
irat mondja.

A mi a Csanád- és illetőleg régebben az Ajtony-nemzetségek birtokai mögött 
azaz a Duna felé esve kisebb genusok kezén volt, az természetszerűleg s szükség
képen növelte a lázadó országrész geográfiái nagyságát s vele egyszersmind annak 
erkölcsi hatályát. Ha még úgy óhajtottak volna is birtokosai a törvényes királynak 
meghódolni, e hódolást nekik a két nagy dynasta : Csanád és Ajtony s a mi ezek 
mögött állott: a Csanád- és Ajtony-nemzetségi hadak lehetetlenné tették. Ezekkel 
együtt végig kellett vivniok az élet-halál harezot, amint azt végig vívták is.

Eszerint a birtokviszonyok eléggé felvilágosíthatnak az Ajtony legyőzése után 
alakított egyházi megye területnagyságára nézve. Azt találjuk ugyanis, hogy az első 
területi alakulás jóformán az volt, a melyet ma szemlélhetünk. Éjszakon az egyház- 
megyei határ a Kőröst érte el, a meddig ma is felér ezen egyházmegye. Minthogy 
azonban a váradi egyház ekkor még nem létezett, nagyon valószínűnek tartjuk, 
hogy a mai dioecesisnek déli része szintén Csanádhoz tartozott. Nyugaton mint 
ma is, a Tisza képezte az egyházmegyei határt a Marostoroktól kezdve. Keleten, 
ugyancsak mint ma, Erdély. Délen is azonkép mint ma, a Duna s csakis délke
letre nézve merül fel némi nehézség. Olvassuk ugyanis egyes szerzőknél, hogy ez 
•oldalon az egyházmegye jól benyúlt a mai Oláhországba, amennyiben a régi Szö
rényi bánságot is magában foglalta. E bánság keleti határát tudvalevőleg az Olt 
képezte, éjszakon az erdélyi hegység, délen pedig a Duna, de amint maga e bán
ság még csak a XIII. században, IV. Béla király idején ölt a történetírásban tisz
tább körvonalú alakot, úgy egyházi viszonyait is csak egy későbbi kornak esemé
nyeiből ismerhetjük fel tisztábban és megbízhatóbban.

Magától értetődik, hogy a Szörényi bánság területe a Csanádi püspökségnek 
részéül csak úgy lenne tekinthető, ha maga e bánság azon korra nézve magyar 
állami területül avagy annak kiegészítő részéül volna tekinthető. Ezt pedig, hogy 
úgy volt, a XI. századra nézve éppen nem mondhatjuk. A honfoglalás történeté
hez nekünk csak egy forrásunk van s ennek hitelességét is nagyban ásták már 
alá az újabb történetírók. Értjük Béla király névtelen jegyzőjének könyvét, mely
nek azonban, szóljanak ellenesei bármit is, mégis sok helyes és tanulságos törté
neti tudósításokat köszönhetünk, olyanokat is, melyeket ha nála nem találnók, a 
byzantinusok és a nyugat-európai krónikaírók könyveiből nem pótolhatnánk.

Épp azért nincs komoly ok, mely miatt elvetnünk kellene a hazai határok
nak a honfoglalók által történt megállapítását. A Névtelen úgy adja elő a dolgot, 
hogy a haza délkeleti végei Orsóvá vidékén lettek Glád legyőzői által kitűzve.*) 
A későbbi tudósítások is olyanok, melyek e régibb híreket sok tekintetben meg
erősítik. A Szörényi bánság csak századok múlva lép előtérbe. Mint említettük IV. 
Béla alatt kezd ebbeli ismereteink chaosa oszolni. Oly egyszerűen és világosan 
nem állanak a dolgok, mint Fejér György véli, ki egész bátorsággal állítja, hogy 
Ajtony legyőzetése után már a IX. században, Sz. István alatt Szörényi bánok ne

*) Hist, hung de sept, ducibus cap. XLIV.
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vezte ttek  ki, kik a ta rto m án y t a király nevében  k o rm ányoz ták .1) M indez csak 
későbben tö rtén t. Az első Szörényi bán nevével m ég csak 1233-ban ta lá lk o zu n k /)  
bár nem  akarjuk ezzel azt m ondan i, hogy  a bánok  sorozatában valósággal az első 
is volt. D e hogy  e sorozat valam i nagyon  m élyen  vissza nem  hato l az időben, 
több m in t valószínű, ha m egfon to ljuk , ho g y  ugyanezen  Béla király vo lt az, ki a 
puszta Szörényi bánságot egész az Ö ltig  teljesen  m egszállta, m ire  aztán telepítvé- 
nyesek kezdtek oda tó d u ln i.* 3)

Hogy egyébiránt az egyházi viszonyok nem lehettek itt olyanok, hogy azt 
mondhatnók, miszerint az Öltig terjedő vidék, a Kis-Oláhország, a XI. században 
a csanádi egyházmegye kiegészítő része lett volna, csaknem kétségtelenül abból 
derül ki, hogy az Olt-vidéknek egyházi rendezkedése jóval későbbi időkbe esik. 
A római curia irataiból, a pápák bulláiból bizonyos, hogy a Bulgáriával szomszé
dos Szörényi bánság pusztaság volt, mely csak a XII században népesedett meg. 
Még ekkor semminő püspök hatósága alatt nem állott. Még csak IV. Béla király 
kéri 1238-ban a pápát, hogy ezen tartományt saját belátása szerint valamely püs
pökséghez kapcsolhassa.4) Amint aztán a pápa meg is engedte, hogy a király ott 
püspökséget állítson fel, és oda valakit érsekei vagy püspökei közül rendeljen, kit 
a pápa a kellő levelekkel elláthasson.5)

A király igyekezete nem maradt eredmény és siker nélkül. A Szörényi püs
pökség tényleg létre jött, mert 1246-ban már találkozunk első püspökével Ger
gellyel,6) kinek későbbi utódjaiul 1382-ben Gergelyt,7) 1399-ben Miklóst,8) 1431- 
ben Lukácsot,9) 1439-ben Benedeket,10 *) 1502-ben Thakaró Gergelyt ismerjük.11)

Valóban nagyon feltűnő volna, hogy a Csanádi püspökség tőszomszédságá
ban egy új püspökség felállíttatván s annak területe a régibb csanádi dioecesisből 
kihasíttatván, a csanádi püspök ez ellen semmiképen nem tiltakozott. Bajos volna 
elhinni azt, hogy ő ez ellen tiltakozni megfeledkezett volna. Hiszen ez a kihasí
tás nemcsak a megyének területi kisebbítését, de a mi a püspöki administratio 
szempontjából még érezhetőbb baj is lett volna, a püspöki jövedelmek csökkenté
sét is jelentené. Ezt a csanádi püspök semmiképen sem nézhette volna szó és 
tiltakozás nélkül. De aztán azt sem tehetjük fel, hogy ilyen tiltakozásnak nyoma 
nem maradt volna a római aktákban. Pedig a tény valósággal az, hogy ilyen til
takozásnak sehol semmi nyoma nincsen.

Egyébiránt e dolgot még más szempontból is lehet megítélni. Ha tudniillik

*) Commentarii historici de Bosnia, Servia etc. 155. 1.
2) Pesty : A Szörényi bánság tört. I, 14.
3) Jirecseck : Geschichte der Bulgaren 260. 1.
4) Fejér: Cod. Dipl. IV. I, h i — 115. T h e in e r : Mon. hist. Hung. I, 170— 171.
5) Fejér: Cod. Dipl IV. I, 115— 118. T heiner: Mon. hist. Hung. I, 165— 166. W enzel: 

Arp. új Ohntár II, 87.
6) Fejér: Cod. Dipl. IV, I, 421. hol Eppus Zeuriniensis helyett hibásan Geurinensis áll, 

mely hibát Pesty igazított helyre a budai kamarai ltárban levő 1409. évi átiratból.
7) Tudom. Gyűjtemény 1835. évf. IV, 116. Szabó Károly: Székely Okltár I. 78.
8) Bullae Bonifacii IX. II, 135. 150.
9) Új magy. múzeum 1859. évf. h 5° 7-

10) Szabó Károly: Székely Okltár I, 142.
ιτ) Tud. Gyűjtemény 1832. évf. VIII, 126— 127.
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eg}r °ly tekin télyes fö ld terü le t, m inő  a Szörényi bánság volt, s m elyből a XIII. 
században egy egész püspökség telt ki, a Csanádi egyházm egyéhez ta rto zo tt volna, 
akkor az egyházközigazgatásilag okvetlenü l k ü lö n  föesperestséget képezett volna. 
H a átkutatjuk  okm ányainkat a legrégibb időktől a XIV. század közepéig, csakis a 
következő csanádegyházm egyei arch id iaconatusokra a k a d u n k : aradi, kévéi, krassói, 
m aroson tú li, sebesi, tem esi, to ron tá li. E gy Szörényi archidiaconatusnak semmi híre 
nyoma s ez a tény  is erősen bizonyítja, hogy a Szörényi bánság te rü le te  C sanád- 
egyházm egyén  kívül esett.

S így nyilván alig maradhat fenn további kétség aziránt, hogy a Csanádi püspök
ség délkeleti határai összeesve az állami határokkal, Szörény vidékén voltak kitűzve. 
De túl a Dunán Bodony, a mai Viddin és annak környéke sem tartozott alája. 
Itt a Vita S. Gerardi előadását nem szabad erőszakosan félremagyaráznunk, midőn 
azt mondja, hogy Ajtony tartománya usque in Budin et Zeren ért. Ezt betüszerinti 
értelemben kell vennünk, mert Viddin s átalán Bolgárország egyházközigazgatási
lag már szervezve volt, midőn a folyam partján a magyarság megjelent.

III. FEJEZET.

A  püspökség régi

Az alapító oklevél eltűnése a birtokviszonyok megismerése tekintetében is nagyon 
érezteti káros következményeit. Annyival inkább, mivel az a forrásmü, mely az alapító 
levelet némiképen pótolhatná, a Vita S. Gerardi, a maga közleményeiben éppen nem 
a kívánatos módon részletes. Ez az életirat ugyanis, a mit közleményeiből e kér
dés tárgyalásánál felhasználhatunk, csak annyit mond, hogy Sz. István Ajtony le
győzése után a következőket mondotta Gellért püspöknek: «Én ispánjaimnak 
megparancsoltam, hogy a néptől annak idejében tizedet szedjenek a gabonából, a 
melyből megélj. Akarom pedig, hogy senki se maradjon, ki tizedet ne fizessen; 
mert világi vagyonban semmi szükséget sem fogsz szenvedni. Csak gyakorold 
Krisztus szolgálatában tisztedet s hirdetvén az igét, keresztelvén és a hitetleneket 
Krisztushoz térítvén.»*)

Mi mást mond az okirat ezzel mint azt, hogy a püspöki jövedelem főrészét 
a tiged tette? Ez csakugyan olyan jövedelmi forrás volt, mely akkori időkben leg
bővebben csergedezett nemcsak az egyházi, de a világi birtokos számára is. De va
lamint emennél a tizedszedési jog nem zárta ki a fekvőség bírását, úgy éppenség
gel nincs az életirat fenntebb idézett szavaival az mondva, hogy a Csanádi püspökség 
nem kapott s%. alapítójától fe k v ő  jószágokat. Ezt, hogy így történt, okvetlenül hinnünk, 
történeti tényül elfogadnunk kell.

*) ego autem comitibus meis precipiam, ut a populo tempore suo decimas exigant in 
bladis, quibus utaris, uolo autem ut nullus remaneat, qui eas non reddat, nullum enim defectum 
in temporalibus necessariis paciemini. tantummodo exercitate in Christi obsequio officium 
uestrum predicando, baptisando, ac infideles ad Christum convertendo. U. o. cap. XI.

4 7 *
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Az alapítás ugyanis oly körülmények között ment véghez, melyek szükség
képen a fekvő vagyon kérdésével szorosan összefüggnek. A hazai történelem híven 
beszéli el, hogy Sz. István hogyan értékesítette legyőzött ellenségei vagyonát a 
maga egyházias czéljai elősegítésére. Alapítványokat tesz, nagyszerű egyházakat 
épít s pazar költségen szereli fel azokat. Miért ne hinnők, hogy Ajtony leverését 
is ilyképen kiaknázta? Ajtony roppant vagyonával csak kellett valamit kezdenie.

Fájdalom az életirat e tekintetben csodálatosan fukarkodik a közleményekkel. 
Pedig ezek csaknem hogy rájártak már írója tollára. Fliszen felemlíti a győztes 
Csanád megjutalmaztatását, mikor a dolgot akként előadja: Csanádot pedig a ki
rály felmagasztalta, kit is a király a királyi palota és Ajtony palotájának fejévé tőn. 
így szóla ugyanis a király: «ez naptól fogva azt a várost nem Maros, hanem 
Csanád városának hívják, azért hogy ellenségemet belőle kiölted; azon vármegye 
ispánja leszesz, s azt a magad nevéről fogod nevezni, Csanádvármegyének hívják 
nemzedékről-nemzedékre.»J)

E nyilatkozatot íróink közül némelyek úgy magyarázzák, hogy Csanád ju
talma csupán erkölcsi volt, tiszt- s méltóságviselésre szorítkozott. Mások meg ki
olvassák belőle az anyagi jutalmat, a földbirtokokkal való megadományoztatást. 
Szent Gellértnek és korának egyik leghivatottabb ismerője ez utóbbi értelemben 
azt írja: «Bár az életíró nem mondja, de a dolgok sora világosan mutatja, hogy 
ekkor kapta Csanád ama roppant birtokokat, melyek a Marostól le a Tiszáig, 
Csanádtól Rév- (most Török-) Kanizsáig és Pádéig terjedtek, körülbelül 15 □  
mérföldnyi nagyságban s a melyek az Árpádkor végén még mindig Csanád 
ivadékainak kezén voltak, középen az ősi, még Csanádtól épített nemzetségi mo
nostorral.»* 2)

És valóban Szent Istvánnak Csanádhoz intézett szavait másképen magyarázni 
nem is lehet. Ha őt Ajtony palotájának fejévé tette, miért vonta volna el tőle azt, 
a mi e palotához tartozott? Csanádnak s kik nemzetségéből vele tartottak, helyzete 
is olyan volt, hogy a birtokokkal való megadományozásra rászorultak. Azt mon
dottuk, hogy Csanád Gyula vezér leverése után földönfutóvá lett. El kellett hagy
nia a szükebb haza rögét s mint meggyőződésének martyrja s mint földi ingósá
gaiból és ingatlanaiból kiforgatott menekülő érkezett szétvert nemzetségének vele 
egy vallási nézeten levő s egy politikai czélra törekvő képviselőivel Ajtony biro
dalmába. Hogy itt méltóságra emelkedett, azt megértjük az életiratból, de hogy 
íekvőségeket is szerzett volna, arról mélyen hallgat az. És ha szerzett is, az min
denesetre nem lehetett egy másik birtokos birtokhatárában jelentékeny. O minden 
valószínűség szerint mindjárt az erdélyi hadjárat után jött Ajtony területére, tehát 
1002-ben vagy 1003-ban. Innentől a nagy-őszi csata idejéig jókora idő telt el. 
Úgy egyremásra vagy egy negyedszázad, melynek eseményeiből mit sem tudunk.

J) ait enim rex ab hac die urbs illa non uocabitur Morísena, sed urbs Chanadina, pro eo 
quod inimicum meum interfecisti de medio eius, comes illius prouincie eris, ipsamque sub 
titulo nominis tui titulabis, prouincia Chanadiensis uocetur usque in generacionem. Vita S. Gi
rardi cap. X.

2) Karácsonyi : 5!ζ. Gellert élete és müvei ιο ί. 1.
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A mit a körülmények kitalálni engednek, az hogy ezen idő alatt Csanádék új 
hazájukban nagybirtokosokká nem lettek.

Tehát nagyon is kedvező volt most az alkalom, hogy a király magát iránta 
háladatosnak mutassa. Egyrészt lerótta iránta a győzedelmes hadvezér iránti tarto
zását. Másrészt meg jóvá tette utólag azt a kárt, mely Csanád családját, nemzet
ségét ama «híres és nyereséges» erdélyi hadjárat idején érte. A nemzetség erdélyi 
birtokai legnagyobb része a fiscus kezére kerültek volt. Belőlök templomok, mo
nostorok épültek. A híres gyulafehérvári román- s átmeneti stylü templom is e 
költségekből emelkedett. Egy jókora rész magánkezekbe is kerülhetett. Mindemez 
elkobzott, pénzzé tett, felhasznált vagy eladományozott birtokokat nem lehetett 
többé a szétfutott avagy a helyben maradt elszegényedett nemzetségnek visszaadni. 
Azt most más forrásokból kellett kártalanítani azoknak, kik időközben a király s 
az állam hívei lettek. Csanád győzelme, mely az állam integritásának helyreállítá
sára és a korona tekintélyének emelésére, de sőt a királyi dynastia megmentésére 
oly döntő következményű volt, a rendkívüli megjutalmazásra teljes jogú igényt 
tarthatott. És a király nem is habozott a jutalom kiadásában. Fejévé tette Csanádot 
az Ajtony bitorlásától és terrorismusától megszabadult földrésznek. A méltósággal 
és hivatallal együtt megadta neki azt az ingatlan jószágot is, mely nélkül amaz 
időkben sem volt nagyúri szereplés gondolható.

Vájjon azonban Ajtony összes ingatlana került-e Csanádék kezére? Ezt alig 
hihetjük. A sz. királynak a Csanádén kívül egyéb szükségleteket is kellett szem 
előtt tartania. Meg az emberséges sugallatra is kellett hallgatnia. Egy-két nyomból 
bízvást vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a csatát vesztett Ajtony-nemzetség 
nem lett éppen mindenéből kifosztva. Nagy része, java-színe amúgy is odaveszett 
a véres ütközetben. A mi csekély része megmenekülhetett, az könnyen jelentette 
be meghódolását s a kereszténységre való megtérését. Ha mi körülményesen is- 
mernők e nemzetség belső történetét, aligha nem jönnénk annak tudomására is, 
hogy e nemzetség egy része csak kelletlenül emelt volt fegyvert törvényes királya 
ellen. Ajtony terrorismusának kitéve, akarva nem akarva sorakozott annak hadaiban. 
Midőn pedig a hadi koczka a lázadó genus hátrányára fordult s a mozgalom ve
zetőjének feje póznára került, akkor a nemzetségnek a gyilkos nagyőszi harczból 
megszabadult tagjai készségesen meghódoltak a törvényes királynak, s így volt ok 
arra, hogy az igazában győzött fejedelem a levert ellenséggel szemben bizonyos 
kíméletet tanúsítson. Ez nem puszta vélekedés. Amaz 1329-ik évi okirat, melyet 
már felemlítettünk, a genus Ohton-t világosan mint birtokost tünteti fel. Ezen 
okirat egy jószágátadásról szól. De ama másik 1329-iki okirat is hasonlóan 
informál. Szó van abban egy Ohtunmonustiira-ról, azaz egv olyan helyről, mely az 
ott épült monostor után Ajtonymonostorának neveztetett. A név maga mondja, 
hogy alapítója, építője Ajtony volt. Nem azon Ajtony, ki sz. István ellen fellázadt, 
hanem annak valamely későbbi névrokona. Ezt onnan tudjuk, mert az életirat vi
lágosan mondja, hogy a lázadó Ajtony csak egy monostort alapított, a Keresztelő 
Sz. János monostorát Marosvárott azaz Csanádon s utána teszi máshelyt, hogy 
azon időben több kolostor nem is létezett ama tartományban. Hogy Ohtunmonus- 
tura alatt nem a marosvári kolostor értethetik, világos. A Csanádi monostor soha
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sem neveztetik Ajtonymonostorának. De amúgy is az 1329. évi okirat Sirian kö
zelébe helyezi azt, a régi Csanád és Aradmegye határszélére. Mindez arról biztosít, 
hogy ez az Ajtonymonostora külön volt a marosvári görög monostortól, s hogy 
az időre nézve is jóval későbben épülhetett egy második Ajtony által, kinek egyéb 
élményeiről, viszontagságairól mit sem tudunk. Ránk maga az adat minden szűk
szavúsága daczára is sokat mondó, mert azt adja tudtunkra, hogy az Ajtony- 
nemzetség nem lett mindenéből kiforgatva. Egyes tagjainak maradt annyija, hogy 
nemcsak megélhetett belőle, de alapítványokat is tehetett, amilyen volt az a mo
nostor is, mely után a helység Ajtonymonostorának neveztetett.

Egyébként ez adattal el is tűnik az egykor oly hatalmas nemzetségnek 
nyoma. Azon három évszázad alatt, mely első és utolsó említése között fekszik, 
nem volt képes magát a közélet terén többé érvényesíteni. Még a családokra sza
kadt nemzetségek rendes s közönséges birtokosztályos pereiben sem tud többé fel
színre, szereplésre vergődni. Ezért nem is igen jöhetünk más ítéletre, mint arra, 
hogy e nemzetség zöme amaz első országos szerepének lejátszása után jófor
mán elzüllött. Csak könnyen odavetett állítás az, hogy a pártütő Ajtony leverése 
után a győztes fél a levert nemzetséget meghagyta ősi birtokaiban. Nincs az élet
iratban egyetlenegy olyan passus, melylyel ez állítást támogatni lehetne. Leg- 
kevésbbé azzal, hogy a győztes Csanád a Keresztelő Sz. János monostorának 
barátjait «nem kergeté el, hanem azon állapotban engedé őket maradni, a melyben 
találta.»*) Ezt sem Csanád, sem Sz. István máskép nem tehette. E barátok ugyan 
a legyőzött Ajtony pártfogoltjai voltak, de semmiképen lázadókul nem tekintethettek. 
S amaz időben a görög s a latin szertartású keresztények között azon ellenséges
kedés sem forgott fenn, melyet csak az utóbb kitört schisma szólított volt létre, 
s így éppenséggel nem volt ok, hogy a Csanádi görög barátok elüzessenek. 
Ellenben Ajtony ékkai szemben úgy kellett történnie, hogy rájok nézve birtokaik 
legnagyobb része veszendőbe ment. Csak itt-ott maradhatott a meghódolt családok
nak egy-egy tanyájok, melybe meghúzódhattak, egy-egy gazdaságuk, mely után 
megélhettek, mígnem végre tanya s gazdaság is idegen kézre szállott s a nemzetség 
végizeiben kihalva örökre letűnt a szereplés színpadáról.

Mindaddig tehát, míg positiv adatokkal meg nem lesz czáfolva, azt állítjuk, 
hogy a nagy-őszi véres és döntő csata után az Ajtony-nemzetség birtokcomplexu- 
mának legnagyobb része a kincstár tulajdonába ment. Ez pedig azt úgy érté
kesítette, hogy kihasította belőle a győztes Csanád donatioját. Egy másik kis 
részét viszaadta a levert nemzetség meghódolt családjainak. Egy harmadik jelenté
keny részt pedig egyházi institutiok szervezésére és felszerelésére használta fel. 
Amint a Koppány, Gyula és Keán jószágai nagyrészt egyházi czélokra használtattak 
fel, úgy történt az most az Ajtony jószágainak egy jókora részével is. Ajtony le
győzésével szorosan összefügg a Csanádi püspökség tényleges megalakulása 5 azért 
éppen nem szenvedhet kétséget, hogy e püspökség dolatioja is az Aj tony-nemzetségbeli 
confiscalt fekvő vagyonból telt ki.

*) Vita S. Gerardi cap: X.
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Egyébiránt volt annak kétségtelenül még egy másik jelentékeny forrása is : 
a hívek áldozatkészsége s önkényes adományozása. Az életirat egy helyt erre vonatko
zólag tudtunkra is adja, hogy a hívek Gellért «püspöknek különféle ajándékokat 
és drágaságokat, tudniillik lovakat, ökröket, juhokat és igen sok szőnyeget, az 
asszonyok pedig aranygyűrűket és nyaklánczokat ajándékozának» és hogy a püs
pököt és barátokat, midőn kimentek a megyét látogatni, «úgy fogadják vala mint 
a szent apostolokat . . .  és mindenből a mijök volt, ajándékokat készségesen 
visznek vala eléjök.»1) Ki vonhatná kétségbe, hogy a hívek önkényes adakozása 
nemcsak ingóságokra szorítkozott, de ingatlanokra is egy oly időben, midőn a 
nemzetség hatalma alól a család és az egyén s ezekkel a földbirtok is Sz. István 
keresztény törvényhozása alapján már fel volt szabadulva. Ha a XI. és XII. száza
dokból úgy maradtak volna reánk okiratok, mint a hogyan azokat a XIII. és a XIV. 
századokból bírjuk, akkor nyilván nem csekély adatokkal rendelkezhetnénk annak 
kimutatására, hogy a Csanádi püspökség fekvő vagyona a királyi alapítványokon kivid 
magán egyének adományai és végrendelkezései útján is tetemesen gyarapodott volt.

IV. FEJEZET.

A  püspökség későbbi birtokviszonyai.

A püspökség birtokviszonyaira vonatkozó részletesebb adatok csak későbbi 
időkből származnak, de nyilván mégis lényegesen összefüggnek a legrégibb idők
kel. Egy jegyzék szerint, melyet Pray tett közzé,* 2) a Csanádi püspökség középkori 
birtokainak száma 68-ra rúgott.3)

De hogy az itt előszámláltakon kívül még egyéb birtokok is tartoztak e 
püspökséghez, azt mutatja egy 1373-ból való okmány, mely szerint ez évben Bo- 
dula, Dominicusfalva, Lyllendorf, Zezina, Turch, Jurchan és Zirena helységek fele 
részben Miklós, akkori Csanádi püspöknek felsőbb parancsra visszaadattak.4)

És ez az adat korántsem merő birtok-statisztikai szempontból érdekes. Az 
egyéb tekintetben is tanulságos és sokat mondó. Világosan bizonyítja ugyanis, hogy 
a püspöki vagyon történetében már nemcsak a szerzés, a gyarapodás, de egy
szersmind a fogyás, az apadás is rendén volt. A püspöki vagyont a XIV. és XV.

Ö Vita S. Gerardi cap. XII.
2) Specimen Hierarch. Hung. II, 289.
3) Ezek a következők: Új-Csanád, Apátfalva, Belec, Batida, Csők, Csomorkány, Csókás, 

Kiskeök, Dalegyház, Töperek, Kovácsház, Kis-Ferkés, Lele, Mogyorós, Reczkés, Mezőkopáncs, 
Mezőhegyes, Nagv-Komlós, Pitvaros, Rákos, Sámson, Chika, Csorbás, Tárnok, Töpös, Tótkutas, 
Alsó- és Felső-Füged, Bököny, Berzás, Királyhegyes, Nagylak, Szent-Ivány, Kis-Jenő, Szecze,
Szent-Lőrincz, Nádudvar, Sairak, Dombegyház, Igacz, Komos, Pereskutas, Lap-Keresztur, Vasöntő, 
Tüzköz, Újváros, Domingh, Zihond, Nagy- és Kis-Acsád, Pobán, Szent-György, Derse, Majmáth, 
Tövisköz, Mayoc, Pabár, Nagyvíz, Püspökfalva, Kecse, Milatköz, Cherpa, Boldogfalva, Földeák? 
Tárnok, Luka-Telek, Kenderfark, Kana.
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századokban tényleg oly mérvű károsítások érhették, melyek csaknem a végpusz
tulást jelentik. Az pedig úgy történt, hogy azon vezérszerep, melyet a Csanádi püs
pökök a közélet terén játszottak, megosztotta tevékenységöket. Politika és egyház
megye egyaránt igénybe vette őket s távol tarrá őket székhelyöktől s okozta azt, 
hogy az a gondosság, melylyel az előző századokban a legtöbb püspök szorosan 
az egyházmegyei ügyeket előmozdítani törekedett, ez újabb korszakban mindinkább 
eltűnt. Ezzel természetesen együtt járt a vagyonromlás. Már az Árpád-korszak 
végén, főleg IV. László könnyelmű kormányzása alatt kezdett a püspöki vagyon 
bomlani. A rávirradt új korszak roppant terheket rakott az egyes püspökök vál- 
laira, mi az anyagi romlást igen siettette. Egyrészt e terhek, másrészt a püspöki 
vagyonnak a káptalanitól való elkülönítése, mi még a XIII. században kezdett 
beállani,1) de nem kevésbbé a töröknek mindjobban terjeszkedő pusztításai és fog
lalásai úgy, mint a Zsigmond kormánya alatt beállott önkényes és erőszakos fog
lalások is,* 2) egyformán járultak az egyházi vagyon megapasztásához. Ez apadást 
semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy Csanád püspökei a szent székkel szem
ben vállalt pénzbeli kötelezettségeiknek legnagyobb részt még csak megközelítőleg 
sem felelhettek meg. így tudjuk, hogy II. István 1343-ban megerősítő taksául az 
apostoli kincstárnak 900 arany forintot ígért. Ezt az összeget egyszerre lefizetni 
reménye nem lehetvén, két részletre osztotta,3) de bár ilyképen a törlesztés köny- 
nyebbé válhatott, úgy mégis abbeli kötelezettségének sehogy sem birt eleget tenni, 
daczára annak, hogy püspöki jövedelmén kívül még a pécsi jövedelmes kanonok- 
ságot is megtartotta.4) Pénzügyi viszonyai annyira zavartak voltak, hogy kénysze
rült VI. Kelemen pápához engedélyért folyamodni egyházmegyéje területén szere- 
tetadományokat szedni,5 *) mit a pápa nemcsak hogy megengedett, hanem maga is 
tevékenyen buzgólkodott ez ügyben, írván a messiliai püspöknek, egri egyház- 
megyei főesperestnek és András váradi kanonoknak.6) Mindez azonban nem sokat 
segített rajta, miután taksáját csakugyan nem volt képes megfizetni, 450 arany 
forinttal maradt hátralékban.

Utóda Galhardus kötelezte magát 1344-ben megerősíttetése alkalmából előde 
hátralékának törlesztésére.7) És saját részéről is megígérte a szokásos 900 aranyat 
egy év lefolyása alatt lefizetni,8) de valósággal sem ezt, sem azt nem teljesítette, 
mit onnan tudunk, mivel utóda II. Gergely vállalkozott mindkettő kiegyenlítésére.9) 
Megfizette-e vagy nem? nem tudjuk. Valószínű, hogy nem, hacsak talán magán- 
vagyonából nem tette azt.

Tamásról már bizonyosan mondhatjuk, hogy hátralékban maradt, miután

4 Oltványi: A Csanádi püspökség hirtokv. 3—4 11.
2) Fessler-Klein : Geschichte v. Ung. II, 430.
3) A pápai kamarai jegyzőkönyvekből Batthyán : Series Episcopor. Chanadiensium 35, 1.
4) Kitetszik ez VI. Kelemen pápa máj. 26-ikán kelt bullájából Theinernél : Mon. hist. 

Hung. I, 654.
5) Ez is VI. Kelemen pápa iratából tetszik ki Batthyánnál Series Episcop. Chanad. 36. 1.
6) Theinernél: Mon. hist. Hung. I, 657.
7) A pápai kamarai jegyzőkönyvekből Batthyán : Series 40. 1.
8) Ugyanaz ugyanott 40. 1.
9) Ugyanaz ugyanott 47—48. 11. Azonkívül 1. Fejérnél: Cod, Dipl. IX. I, 291. a jegyzetet.
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hivatalutódja, III. Gergely, ígérte meg 1359-ben a hátralékos adósság kifizetését, 
saját részéről pedig a 900 aranyat tevő taksát is.1) Rövidebben kormányozván a 
megyét, semmint a szent szék kincstári igényeit kielégíteni ígérkezett, természete
sen nem is felelhetett meg szavának. Hátralékát utóda Dominik törlesztette,* 2) ki 
egyátalán a legtöbbet adózók közé tartozik. Nevezetesen fizetett 1364-ben 364 
aranyat;3) 1367-ben 5 aranyat és 53 solidot.4 5) Láttuk, hogy élődéért 88 aranyat, 
55 solidot és 6 dénárt fizetett és ezeken kívül is van nyoma, hogy még egy 
ízben 80 aranynyal és 23 solidoval adózott.s)

I. Miklós ígérte ugyan, mint annyian előtte, a 900 aranyat,6) de nem fizette 
meg teljesen, miután IV. János kötelezte magát érte 220 forint 46 solido és 
10 dénár erejéig.7)

II. Pál azonkép ígérte a taksát, nevezetesen 1377-ben 160 aranyat és az 
ötévi szokásos szolgálatokat kellő beosztással.8) Fizetett valósággal 1378-ban 81 
arany forintot, 10 solidot és 8 dénárt.9) Ugyanez évben ismét fizetett 42 forintot 
és 24 solidot.10 *) A többivel aztán ő is adós maradt.11)

II. Tamás nem kevesebb mint 759, III. János pedig 641 arany forintnyi és 
30 solidonyi restantiát hagyott hátra, melyeknek részletként való törlesztését 
IV. János vállalta magára, saját részéről is a 900 aranyat felajánlva.12) Megfizette-e, 
nem-e? nem tudjuk, valamint mitsem tudunk I. Lukács, IV. Gergely és Dósa 
taksafizetéseiről sem. Ellenben Marczaly Lászlóról ismét mondhatjuk, hogy 1423- 
ban a 900 aranyat megígérte, nyolcz-nyolcz hónapra számított részletekre osztva.13) 
Fizetni azonban nem fizetett többet 250 aranynál.14)

I. Péter két részletre osztott 900 aranynak hat-hat hónap alatt történendő 
törlesztésére kötelezte magát,IS) de valósággal csak 165 aranyat fizetett 1438-ban.16) 
Sőt egy saját kiadványú oklevél tanúskodása szerint egy évben már 8 forintot sem 
bírt egy hozzá folyamodónak kölcsönözni.17)

9 Ugyanaz ugyanott 59. 1. Azonkívül v. ö. Pray : Spécim. Hierarchiáé II, 294, i) jegy
zet alatt.

2) Ugyanaz ugyanott 60. 1.
3) Ugyanaz ugyanott 59. 1.
4) Ugyanaz ugyanott 60. 1.
5) Ugyanaz ugyanott 61. 1.
6) Ugyanaz ugyanott 66. 1. Azonkívül Pray: Specimen Hierarchiáé II, 295. c) jegyz. alatt.
7) Kitetszik ez IV. János alább idézendő ígérvényéből.
8) Batthyán i. h. 66. 1.
9) Ugyanaz i. h. 67. 1.

10) Ugyanaz i. h. 67. 1.
XI) Kitetszik ez is IV. János ígérvényéből.
I2) Batthyán: Series Episcopor. Chanad. 67—68. 11. Fejér: Cod. Dipl. X. I, 309—310.
T3) Batthyán i. h. 87. 1.
J4) Ugyanaz i. h. 87. 1.
*5) Ugyanaz i. h. 89. 1.
l6) Ugyanaz i. h. 48. 1.
T7) E levél valami Anna nevű nemes asszonyhoz van intézve s ebben magát a püspök így 

mentegeti: Pro presenti ita maximam carentiam pecuniarum habemus, quasi nunquam majorem 
habuimus, ymmo etiam nunc ab aliis pecunias acomodavimus, mediantibus quibus nos et fami
liam nostram sustentare valeamus. A pécsi könyvtár kéziratából közölte Katona : Hist. Crit. V. 
XII, 924.

Magyarország egyházi földleírása. 48
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Albert püspök hasonlóan ajánlotta a 900 arany forintot kettős részletre osztva, 
hat-hat hónap alatt kiszolgáltatni,1) de valósággal ő is csak 200 aranyat fizetett és 
100-at egri prépostsági javadalma után,* 2) melyben őt a pápa szorult anyagi körül
ményeire való tekintetből meghagyta volt.3) És hogy mennyire szorultak voltak 
körülményei, legjobban az mutatja, hogy midőn a török veszély ellen Csanádi szék
egyházát megerősíteni kellett, ezt sajátjából nem eszközölhette. Kénytelen volt a 
sz. szék tekintélye által a káptalant e teherviselésre szorítani.4)

Szokolyi Miklós az egyedüli, kiről tudjuk, hogy mind a 900 aranyat meg
fizette.5) De már II. Lukács alatt a püspöki jövedelem annyira meggyengültnek 
bizonyult, hogy a sz. szék kénytelen volt a püspöki tekintély fenntartása czéljából 
a Csanádi főpásztorok javára egy egyházmegyei kolostor javait kisajátítani.6) Csak
hogy ez által a baj távol sem ért véget. VI. Sándor pápa átlátta, hogy e püspök
ség nem lehet többé anyagi jövedelme után 900 aranyra taksálv.i. Leszállította azt 
500-ra.7) Ám még ez is sokkal több volt, semmint azt a Sz. Gellért székén ülő 
püspökök győzhették volna; mert ámbár a következő püspökökre nézve nincsenek 
részletezett adataink, úgy mégis anyagi állapotaikat illetőleg világos tájékoztatásul 
szolgálhatnak némely követségi jelentések, melyekből kiderül, hogy e korszakban 
a püspökség összes bevétele 3000 arany forintnál több nem volt.8)

Jóval előnyösebb volt a székes káptalan helyzete. Ez az előbbi idők bajaiból 
szabadulva, nemcsak erkölcsileg, de anyagilag is jelentékenyen megszilárdult. Külső 
gazdaságbeli viszonyainak rendezettségéről némi tájékoztatásul szolgálhatnak azon 
oklevelek, melyek vagy egyes magánosok alapítványaival, vagy maga a káptalan 
által eszközölt beszerzésekkel ismertet:ek meg. így tudjuk ezekből, hogy a káp
talan 1357-ben készpénzen birtokot vett magának Csanádmegyében a Maros mel
lett, melyben ez évben Lajos király által meg is erősíttetett.9) 1412-ben Kerekegy
házi Laczk László odaajándékozta a Csanádi sz. Györgyről czímzett székesegyház-

1) Batthyán i. h. 93. 1.
2) Ugyanaz i. h. 97. 1.
3) Ugyanaz i. h. 94—95. 11.
4) Theiner : Mori. hist. Hung II, 339— 340.
5) Batthyán i. h. 109. 1.
6) Ugyanaz i. h. 115—116. 1.
7) Ugyanaz i. h. 117. 1.
8) Nevezetesen állítja azt Vincenzo Güidoto, a velenczei köztársaságnak követe II. Lajos 

udvarában. A signoriához beküldött 1525. évi végjelentésében többi közt a Csanádi püspökségre 
vonatkozólag írja : El decimo episcopato é cenadiense qual tene il Rev. D. Francisco (t. i. Csá- 
holyi) de bona fameglia, de eta de anni 29 in 30, ben docto. Ha de intrada de circa 3000 ducali. 
Firnhaber: Via. Guidots Gesandtschaft am Hofe K. Ludwigs von Ungern. Wien 1848. 135— 137. 11 
Azonkívül lásd a végjelentést a bécsi Quellen ιι. Forschungen gur vaterländischen Geschichte czímű 
kiadványban. Wien 1849. J32· ^ És has. össze Knauz : A rnagy. érsek- és püspökségek jövedelmei, 
közzétéve a Magyar Sion-ban III, 556. Schwicker: Vierteljahresschrift für hath. Theologie VII. évf. 
2 fűz. Bécs 1868, és kül. nyom. 7. 1. Oltványi Pál: A Csanádi püspöki meyye hirtokv. tört. 5. 1. 
Csakhogy itt a jelentés tévesen 1515-ikinek mondatik.

9) E birtok nevének csak első betűjét t. i. a T  kezdőt ismerjük s így meg nem határoz
hatjuk. Fejér különben magát az okmányt nem közli, csak záradékát. Az ez alá tűzött kivonatban 
olvassuk: Idem Ludovicus privilegia Capituli Chanad super emptione possessionis T  iuxta flu
vium Maros in Cot. Chanad existentis confectum . . . confirmat. Cod. Dipl. XL II, 597.
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ban levő boldogságos Szűz oltárának a Csanádi olvasókanonok javára a mokrai 
hegyen levő, Chorva nevű egyik nagy szőllöjét a szokásos hegyvámmal, valamint 
egy a Maros folyón levő malmát,1) mely adománya különben mint misealapítvány 
is nevezetes, miután ennek értelmében az említett oltáron minden hétfőn az 
elhunyt hívekért énekes misét kellett szolgáltatni.* 2) 1424-ben Zsigmond király a 
Csanádi káptalant a következő birtokokban erősíti m eg: magában Csanád városában 
tíz jobbágytelek; a torontálmegyei Kovász; a csanádmegyei Megh, Szent-Miklós, 
Szent-Péter, Latorján, az aradmegyei Bech és gázlója; a kenderfarki puszta, Mav- 
math és Kovássi; a temesmegyei Zekzov, Derse, Acsád, Monyorós, Szent-György, 
Telek, Kana, Zombor, Lukatheleke és Iregd helységek birtokaiban.3) 1454-ben 
Sadán temesmegyei helység is a Csanádi káptalan birtokához tartozott.4) Sőt biztos 
adat tanúskodik arról is, hogy 1459-ben maga Csanád városa is nagyrészt a káp
talan birtokát képezte.5) Hogy 1469-ben Temerkény csanádmegyei pusztát szintén 
e káptalan vette volt meg Telegdi Jánostól, állítani nem lehet.6) De állíthatni azt, 
hogy 1471-ben sz. János napján Kéry Balázs, a solymosi várnak Lippán lakó vár
nagya nejének, Vorty Anastasia nemes asszonyságnak tudtával és beleegyezésével 
Aradmegye 23 és Temesmegye 3 helységében levő összes birtokát a Csanádi káp
talannak adományozta örök időkre szóló mise-intentiók kötelezettsége mellett.7) 
Végre tudjuk, hogy 1523-ban Koppancs is csanád-káptalani birtok volt.8)

4 Pray : Specimen Hierarchiáé II, 296. not. a. Batthyán : Series Episc. Chanad. 82. 1. Peret- 
sényi N. László: Tud. Gyűjt. 1821. évf. IV, 83. Oltványi: A Csanádi püsp. megye birtokviszonyai 
43—44. 11. Fiz utóbbi írónál azonban tévesen kettős adományozásról van szó, minek alaptalansá
gát már másutt mutattuk ki. Lásd Tört. Adattár III, 340—341. 1. jegyz.

2) Fejér: Cod. Dipl. X. V, 373— 376.
3) Pray: Specimen II, 296. b) jegyz. Batthyán: Series 81—82. 11. Bárány: Toronto! hajdana 

94. I. Temesvármegye emléke 108. 1. Oltványi István: Annales Capituli Ecet. Csanád, ad an. 1421. 
MSS. Oltványi Pál: A Csanádi püsp. megye bit tokvisz. 44. 1. És lásd ezekhez Tört. Adattár III, 343.

4) Oltványi István : Annales Capit. Eccl. Csanád. MSS. ad an. 1454. hmen Oltványi Pál : 
A csati, püsp. megye birtokvisz. 45. 1. Hogy minő birtok lappang e név alatt, biztosan nem mond
hatjuk. Úgy látszik itt azon Zakan-t illetőleg Zokoná-1 kell értenünk, melyet Oláh Miklós 1536- 
ban a Maros folyó déli részére helyez, s mely Mercator régi földabroszán is előkerül ott (V. ö. 
Báránynyal : Temesmegye emléke 142. 1.) Az meglehetősen megegyezik az okmányban kijelölt 
szomszéd helyek egyikével t. i. Acsáddal.

s) Oltványi Pál szerint 1459-ben már az egész Ghánád város a káptalan birtoka volt 
(Birtokvisz. 44. 1.). De ezt egy általa hivatok római okmányból nem bizonyíthatni. Éppen ellen
kezőleg kétségtelen belőle, hogy a káptalan csak részbirtokos volt. Mert midőn a sz. szék a kápta
lant a csanádi egyház megerősítésére szorítja, azt csakis azon birtokrész alapján teszi, mely a 
káptalanra a közös költségek viselésében méltányosan bizonyos összeget hárított. Theinernél : 
Mon. hist, Hiúig. II, 339—340. Egyébként ennek tüzetesebb bizonyítását lásd a Tört. Adattár-ban
III, 344.

6) Tört. Adattár III, 344— 345.
7) E helységek Oltványi szerint a Csanádi káptalani levéltárban levő eredeti alapítvány

levélben következő nevűek : Vice, Kéri, Milyufalva, Sanzo, három Nádasd, Büvafalva, két Étre, 
két Parthi, Zintheri, Záldobos, Dorsz, Miszelec, Uvadry, Tüvösegyház, két Mahus, Horpathaka, Szent- 
miklós, Thelke mind Aradmegyében ; továbbá Vothe, Tinomtheleke és Megyer Temesmegyében. 
(Birtokviszonyok 47. 1.) Nyilván az egyes helynevek sok hibával írvák le. Az alapítvány közelebbi 
részleteire nézve 1. Tört. Adattár III, 345.

8) Lásd II. Lajos kir. 1523. évi oklevelét a gyulafehérvári ország, ltban. Cottus Csaná- 
diensis. Cista Colos. Fasc. 5. nr. 1. 4.

48*
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M agától érte tőd ik , hogy  ezzel távol sincsen k im erítve  a Csanádi káptalan b ir
tokainak összessége e kor folytán. A hazai köz- és m agánlevéltárak bizonyára m ég 
fon tos és érdekes okm ányokat rejtenek m agukban, m elyekből e b irtok la jstrom  
kiegészíthető  lesz. D e ezek nélkül is m ár eléggé k iderü l, hogy  a fen n t elősoroltak 
alapján a Csanádi káptalan a gazdagabbak közé soro lható .

V. FEJEZET.

A  püspökség egyhá\kö\iga\gatcisi beosztása.

A püspökség legrégibb egyházközigazgatási beosztását nem ismerjük. Oly 
okmányaink, melyek a XI. és XII. századbeli egyházközigazgatási viszonyokra fényt 
derítenének, nincsenek. Mindössze is csak a Vita Sancti Gerardi-ra hivatkozhatni, 
mely erre vonatkozólag ezeket írja: Inter prefatos uero monachos erant septem 
uiri literati, et ungarica lingua interpretes expediti, uidelicet Albertus, Philippus, 
Henricus, Conradus, Crato, Thazlo et Stephanus, qui eciam per se populo uerbum 
dei predicabant. per ipsos enim tota Chanadina prouincia sacri eloquii exstitit irri
gata, qui archidiaconatus habentes, edificabant ecclesias in urbibus et uillis.1) Ha szó 
szerint lehetne e közleményt vennünk, akkor azt állíthatnók, hogy az újonn 
alapított püspökség mindjárt alakulásakor hét főesperestségre lett osztva s ennyiben 
hibásnak bizonyulna mindazok vélekedése, kik szerint ez egyházmegye elejétől 
kezdve 5 vagy 6 főesperestségre volt osztva.* 2)

Azonban azt hiszszük, hogy az okirat ily értelemben nem magyarázható. 
Közleménye mi mást sem akar mondani, mint azt, hogy az új hittérítők megosz- 
ták maguk között a teendőket, a nélkül, hogy a felosztott működési terek külön 
és sajátlagos hivatalos elnevezéseket kaptak volna. Kezdetben az az egész terület, 
mely az új egyházmegyét alkotta, egyetlenegy vármegyét, a Csanádit képezte. Tud
juk, hogy a vármegyék alakulásával alakultak a főesperestségek is, már pedig 
jókora időbe kerülhetett, míg az ősi Csanádvármegye több kisebb vármegyére 
bomlott fel s így a hivatalos nevű főesperestségek is csak akkor keletkezhettek, 
mikor Keve-, Temes-, Krassó-, Szörény-vármegyék már megalakultak volt.

Ez tényleg a XII. században, de talán már a XI-ikben is történhetett. Kimu
tatni ezt azonbrn nem tudjuk. Az egyházközigazgatási beosztásra még csak a

*) Vita S. Gerardi cap. XII.
2) így állítja Griselini (Versuch einer politischen u. natürlichen Gesch. des Banats I, 17. 43. 

jegyz.), hogy a Csanádi püspökség már Sz. Gellért idejében 5 főesperestségre volt osztva s ez 
állítását azon térképre alapítja, melyet a múlt század elején Nádasdy László gróf készíttetett. 
Nyilvánvaló azonban, hogy e térkép helyes igazolási alapot nem képezhet. Másrészt a Csanádi 
káptalan 1772-ben okt. 21-ikén kelt felterjesztésében az őt még 1769-ben e tárgyra vonatkozólag 
felhívó kir. helytartótanácsnak írja, miszerint a Sz. István által alapított káptalan, okmányok tanú
sága szerint, a prépost-, olvasó- és éneklő-kanonokon kívül hat főesperestet is számított keblében. 
(Oltványi: A Csanádi piisp. megye birtokvisz. 41. 1.) De olyan okirat, mely ezt a Sz. Gellért korára 
bizonyíthatná, nem létezik.
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XIII. század egyik-másik okmánya vet némi világosságot. Az első főesperest 
nyoma 1216-ban merül fel. Ekkor említtetik Miklós kanonok mint a Csanádi egy
házmegye főesperestje.1) Sajnálatos, hogy maga a főesperestség, melynek tisztét 
Miklós kanonok viselte, ez okmányban megnevezve nincsen.

Innentől kezdve újból mély hallgatás tart a Csanádi főesperesti kerületek dol
gában bizonytalanságban. A XIII. század derekáig nincs többé szó csanádegyház- 
megyei főesperestekről. Csakis a század utolsó tizedeiben kezdik az okmányok 
azokat újból emlegetni. így 1285-ben2) és 1288-ban3) Simon brassói; 1285-ben4) 
Miklós marosontúli; 1288-ban5) Poka (azaz Pál) aradi és 1288-ban6) Pál hevei főes- 
peresteket.

A XIV7. században már sűrűbben találkozunk ide tartó adatokkal. Az archi- 
diaconok nevei most már többször hangzanak füleinkbe. Nevezetesen ismerjük:

a marosontúli főesperestekből 1323-,7) 1329-,8) 1330-ban9) Lászlót; 1332-10) 
és 1334-ben11) Henriket; 1349-ben12) Miklóst; 1369-ben13) Mihályt;

azorodiahhól 1323-,I4) 1329-,IS) 1330-,Ió) 1332-,I7j 1333-ban l8)Miklóst; 1342-,l9) 
1346-,20) 1347-,21) 1348-ban22) campelloi Boniohannest; az 1352 előtti időkből23) 
dombról Bogdan Jánost; 1352-ben 24j Scheffemberg János Henriket; 1358-ban 
Pelios Jánost;25) 1390-26) és 1394-ben27) Ragri Bertrandot; 1394-,28) 1397-29) és 
1398-ban30) Fábián Pált; 4 5 6 7 8 * 10 * 2 13 14 15 6 7 8 * * 21 22 23 24 25 * 27 28

4 Regestrum (le Varad. Endlichernél : Rer. hung. Mon. Árpád. 704. 1. 249. §.
2) Pesty : Krassóvártnegye tört. Oki. III, 4.
3) Wenzel : Arp. új Ohmtár IX, 486.
4) Pesty : Krassóvártnegye tört. Oki. III, 4.
5) Pesty: Krassóvártnegye tört. Old. Ill, 117.
6) Wenzel : Arp. új Ohmtár IX, 486.
7) Nagy : Anjoui?. Ohmtár II, 109.
8) N agy: Anjouk. Ohmtár II, 419.
9) Zichy-Ohmtár I, 364,

10) Zichy-Ohmtár I, 393.
lx) Monumenta Vaticana L I, 150.
I2J Nagy : Anjouk. Ohmtár V, 276.
13) Pesty : Krassóvártnegye tört. Ill, 92.
14) Nagy : Anjouk. Ohmtár II, 109.
15) N agy: Anjouk. Ohm tár II, 419.
l6j Zichy-Ohmtár I, 364.
I7) Zichy-Ohmtár I, 393.
l8j Monumenta Vaticana I. I, 145.
*9) Theiner : Mon. hist. Hung. I, 649.
2°) T heiner: Mon. hist. Hung. I, 711.
21) Theiner : Mon. hist. Hung. I, 730.
22) T heiner: Mon. hist. Hung. I, 757.
23) Theiner : Mon. hist. Hung. I, 814.
24) T heiner : Mon. hist. Hung. I, 814.
25) Lásd Dehn agy. tört. és rég. Ért. 1882. évi. VIII, 171.
2C) Pesty : Krassóvártnegye tört. Old. III, 210. Bullae Bonifacii IX. Mon. Vaticana I. Ill, 

78. 264.
27) Bullae Bonifacii IX. i. h. I. IV, 34. 41.
28) Bullae Bonifacii IX. i. h. I. III, 264.
29) Fejér: Cod. Dipl. X. II, 590. Bárány: Torontói hajdana 31. 1. Tört. Adattár I, 453.
3°) Nagy : A ni 0 uh. Ohm tár II, 109.
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a temesiekbol 1 3 2 3 1) 1329-/) 1330-* 2 3 * * 6 * 8 * 10 * 2 * * * 16 17 18 * * 21 22 * * * * * *) és 1332-ben4) Istvánt; 1369-ben5)
és 1378-ban6) Jánost; 1391-ben7) Mihályt; 1391-ben8) Mihály után Dominik 
Pétert; ugyanöt 1392-ben is s utána 1393-ban Péter Andrást.9)

a brassóiakból 1323-,I0) 1330-,ll) 1332-,I2) 1333-,I3) 1338-ban14) Pált; 1358- 
banIS) Mártont; 1367-,l6) 13^9“?17) I 370-/8) 1378-ban19) Lászlót.

a torontáliakból 1329-,20) 1330-,2I) 1332-ben22) Pétert és 1390-ben 23) Tamást; 
a sebestekből 1334-ben24) Henriket; az 1345. év előtti időkből campelloi Bonio- 

hannest;25) 1345-ben Györgyöt; 2Ó) 1369-ben M iklóst;27) 1390-ben szintén Miklóst,28) 
ki talán az előbbivel azonos.

Ezek szerint tehát a XIII. században fennállottak a marosontiíli, a brassói, az 
aradi és a kévéi; a XIV. században a marosontúli, a brassói, a temesi, a torontáli, a 
sebest és az aradi főesperestségek. Maga a pápai tizedjegyzékek is az utóbbiakat 
említik s kétségtelenné teszik, hogy a XIV. század elején a kévéi főesperestség 
már beszünt.

A kévéi főesperestség, mely, mint láttuk, a XIII. században fennállott, nyil
ván azon területre szorítkozott, mely hajdan Kevevármegyét képezte volt. E megyét, 
mely egyszersmind várispánság volt,29) 1201-től 1439-ig találjuk okiratilag említve 
s egykori kiterjedtségéről meglehetően tájékozva vagyunk. A régi Keve vára, a 
mai Kovin vagy Kubin körül terjedt az el. A mai Torontálmegyében fekvő Bóka, 
Ittebe, Kanak, Párdány, Szentgyörgy, Ο -Telek, az Ivánda mellett feküdt Tárnok,

x) Nagy : Anjouk. Okm tár II, 109.
2) Zichy-Okmtár I, 364
3) Zichy-Okmtár I, 364.
4) Zichy-Okmtár I. 393.
5) Pesty : Krassóvánnegye tört. Oki. III, 92.
6) Pesty : Krassóvármegye tőit. Oki. III, 132.
7) Bullae Bonifacii IX. Mon. Vatic, I. Ill, 163.
8) Bullae Bonifacii IX. U. ο. I. III, 163 —164.
9) Bullae Bonafacii IX. U. ο. I. III, 212. 213.

10) Nagy : Anjouk. O km tár II, 109.
Ix) Zichy-Okmtár I, 364.
I2) Zichy-Okmtár I, 393.
x3) Monumenta Vaticana I. I, 145. 161.
x4) Nagy : Anjouk. Okmtáir III. 439.
χ5) Pesty : Kras sáv ár megye tört. Oki. Ill, 77.
16) Pesty : Krassóvánnegye tört. Oki. III, 82.
17) Pesty : Kras sáv ár megye tört. Oki. III, 92.
18) Pesty: Krassóvármegye tört. Oki. III, 134.
x9) Pesty : Krassóv ármegye tört. Oki. III, 134.
2°) N agy: Anjouk. Okmtár II, 419.
21) Zichy-Okmtár I, 364.
22) Zichy-Okmtár I, 393.
23) Pesty: Krassóv ármegye tört. III, 210.
24) Monumenta Vaticana I. I, 150.
25) T h e in e r: Mon. hist Hung. I, 682.
2Ő) T h e in e r : Mon. hist. Hung. I, 682.
27) Pesty : Krassóv ármegye tört. Oki. Ill, 92.
2δ) Pesty: Krassóvánnegye tört. Oki. III, 210.
29) Pesty: A  magyaron4 várispánságok tört. 281—282. 11.
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a Bóka közelében feküdt Reyd és Szék, a Berzava tövéhez esett Varsány mind 
kevemegyei helységek gyanánt szerepelnek okiratainkban s így délen a Duna, kele
ten a Karas, éjszakon a Béga, nyugaton a Temes vagy a Tisza jelölik nagyjában 
a határokat. Vagyis Kevemegye a mai Torontál- és Temes-megyék déli részeire 
terjedt ki.

A XIV. században a fenntemlített helységekből Bóka, Ittebe, Ittvarnak már 
torontáli föesperestségi helyekül említvék. Ivánda és Tárnok temesi főesperestsé- 
gekül, s így a régi kévéi főesperestség területe egyházközigazgatásilag úgy oszlott 
fel a torontáli és a temesi főesperestség területe közt, mint a hogy Kevevármegye 
politikailag is Torontál- és Temes-megyékbe olvadt.

Hogy mi volt oka a politikai Kevemegye megszűnésének, nem tudjuk. A mi 
szemünkbe tűnik, az, hogy kezdetben csakis Keve említtetik mint megye, Toron
tál soha. Ez utóbbi vármegye a XIV. század előtt ismeretlen s Bárány nagy 
anachronismust követett el, midőn oda nyilatkozott, hogy Torontálvármegye határai 
Szt.-Istvántól a mohácsi vésznapig soha sem változtak.1) Nemcsak Sz. István, de 
az összes Árpádc k kora sem ismerte Torontált. Még azok az okiratok, melyek a gaz
dag Telegdi-Csanád nemzetség birtokait előszámlálják, melyek közül pedig több 
Torontálmegye területén feküdt, — sem említik e megyét, csakis Aradot, Csaná- 
dot, Temest. A legrégibb oklevél, melyben Torontálmegye puszta neve előkerül, 
1326-ból való,* 2) úgy hogy mi, kik már tengernyi okiratokkal rendelkezünk, e 
tekintetben többet nem mondhatunk, mint a mennyit egy jó félszázad előtt Hor
váth István mondott, hogy Torontál még csak a XIV. században fordul elő.3) 
Azok a torontáli fő- és alispánok, kiknek neveivel az okmányok záradékában talál
kozunk, mind a XV. századból valók.4) A megye csak azután kezd említtetni, 
midőn Kévéről az adatok mindjobban elhallgatnak. Nem szűnik meg egyszerre az 
egyik s hangzik fel helyette a másik, mert van időszak, mikor mindkettő egymás 
mellett említtetik, mint a XV. század elején a kévéi és torontáli főesperestség azon 
egy lelkész alatt áll. Mindez azonban világosan mutatja, hogy a kétnevü hely- 
hatósági municipium közt szoros összefüggés van, épp úgy, a mint a két egyház
közigazgatási intézmény között is az azonosság félreismerhetetlen.

Nagyon is feltűnő azonban az, hogy a kévéi főesperestség elébb tűnik le a 
szereplés színpadáról, mint Kevemegye, holott rendszerint az egyházi institutiók 
hosszabb életűek a politikai intézményekénél. A kemeji, borsvai, patai, segösdi, 
bodrogi főesperestségek fenn voltak azután is, hogy Kemej, Borsva, Pata, Segösd, 
Bodrog-megyék már megszűntek. Ellenben a kévéi főesperestség már megszűnt 
a közben, hogy Keve mint megye még egy századon át fennállott.

De lássuk most már a tizedjegyzékekben előkerülő csanádegyházmegyei főes- 
perestségeket egyenkint.

T) Torontálvármegye hajdana 49. 1.
2) Zichy-Ohmtár I, 283.
3) Tudom. Gyűjtemény 1833. évf. X. fűz. 121. 1.
4) Pesty : A történeti földrajz kérdései Torontóiban. Közzétéve a Délmagy. tört. és rég. Ért. 

1879. évf. V, 153—165.
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i. A z orodi v a g y is  aradi fő e sp erestség  és  p lébániái.

E főesperestség kiterjedt Aradmegyének délnyugati területének kis részére, 
nevezetesen a mai aradi járás déli felére, Aradvárosa területére, a pécskai járás 
keleti felére, a világosi járásnak déli szögére és a radnai járásnak nyugati felére. 
Kis részben bevágott Csanádmegye területére is, a mennyiben Tornya orod-főes- 
perestségi plébánia volt. Ezenkívül átterjedt az a Maros balvidéki területére és Te- 
mesmegyére, ebből az új-aradi járás keleti felét egészen, nyugati felét pedig kis 
részben, továbbá a lippai járást szintén egészen, a vingai városi területet egészen 
s a vingai járást nagy részben igényelte. Egészben a régi aradi főesperestség jóval 
kisebb területű volt a mainál, midőn az a mai Aradmegyét nagyrészben s Temes- 
és Szörény-megyék éjszaki részeit foglalja magában. A hajdani pankotai főesperest
ség területe ma mint alesperesti kerület szintén a jelenleg fennálló aradi főespe- 
restségbe van olvadva.

Az aradi főesperestségnek eme területi coníiguratioja egyúttal hu képét mu
tatja a régi Orodvármegye kiterjedésének is. E kiterjedése jelentékenyen különbö
zött a maitól. Aradmegyének ma délen a Maros alkotja határát, éjszakon pedig 
felhatol az a Fekete-Kőrösig, ekként közvetlenül érintkezve Biharmegyével. Hajdan 
Bihar és Arad között egy harmadik megye: a XIII. századtól kezdve okiratilag 
említett Zaránd1) feküdt, melyet nagyjában a pankotai főesperestség tüntet elénk. 
Zarándmegye beolvadt Aradmegyébe, a megszűnt pankotai főesperestségnek területe 
pedig, mely a XIV. században az egri egyházmegyéhez tartozott, most már a Csa
nádi egyházmegyéhez van csatolva.

Említettük, hogy ma Aradmegyének déli határát a Maros alkotja. Nem úgy 
a régibb századokban. A megye határai jól átnyúltak a folyó balparti területére, 
igénybe véve Temesnek, Krassónak jókora részeit. Délen Aradmegye csaknem a 
Beregszó középéig ért le, s így pótolta déli irányban azt a fogyatkozást, melyet 
éjszakon észlelhetünk.

Hogy az egyházközigazgatási határok nagyjában összevágtak a politikai köz- 
igazgatás határaival, kitetszik abból, ha a kettőt egymással egybevetjük. A tized- 
jegyzékek adatai elénk rajzolják az orodi főesperestség kiterjedését, egyes okleve
leink pedig oly adatokat tartalmaznak, melyekkel a régi Orodmegyét recon- 
struálhatjuk.

Hogy a régi Aradmegye a mai aradi járáson túl nem igen terjedt, azt egyes 
oklevelek bizonyítják. Egy 1230-ki oklevél szerint Álba, Cracou, Scerheth, Waroct 
(=Varojt), W ary;* 2) egy 1231-ik évi szerint Világosvár, Syri (azaz Világosváralja), Galsa, 
Mest, Füzes ( =  Vizes p.), Appadság;3) egy 1338-ik évi szerint Kezy (=  Keszi p.), 
Paly, Mathyas Wossana; 4 5) egy 1341. és 1342. évi szerint Vossijan, azaz Varsányi) egy

*) 1232. 1261. 1273. 1279-ik évi okiratokban. Fejérnél: Cod. Dipl IV. III, 40. Wenzelnél : 
Arp. új Okmtár VI, 504. VII, 503. XII, 251. Hapcii Okmtár I, 11. VI, 194.

2) Haiai Okmtár VI, 24—25.
3) Hazai Okmtár III, n o — i n .
4) Haan és Zsilinszky : Békésmegyei Oklevéltár 3. 1.
5) Haan és Zsilinszky i. m. 4. 6. 11.
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13421k évi szerint Sumushaza;1) egy 1343-iki szerint W osyan;* 2) egy 1369-iki 
szerint Peteuossyan;3) egy 1397-iki szerint Symand, Kenekhaz alio nomine Ken- 
derus;4) egy 1406-, 1475-, 1477-, 1487-iki szerint Egreg, azaz a mai A gris;5) 
egy 1413-, 1421-, 1444-, 1456-, 1458-, 1473-, 1478-, 1479-, 1496-iki szerint Ewry 
{=  Őri), Sepreus ( =  Söprős), Bodon, Chokástelek; 6) egy 1415-, 1446«, 1451-iki sze
rint A páti;7) egy 1418-iki szerint Belsevyratos (— Iratos);8) egy 1420-iki szerint 
Kétegyháza ;9) egy 1363- és 1429-iki szerint Wadaz (=  Vadász);10 *) egy 1433-iki 
szerint Fewldwar ( =  Földvár);11) egy másik 1433-iki szerint Thwiseghaz 
(— Tövisegyház);12) egy 1477-iki szerint Matha (=  Mácsa) és Kwthos (=  Ku
tas p.),13) Zenthmarthon (— Sz.-Márton); I4) Kewed (=  K ujed);15) egy 1477- és 
1478-iki szerint Alathka ( =  Alatka p .) ; l6 *) egy 1438-iki szerint Gywla et Varii 
{=  Gyula-Vári);iy) egy másik 1438-iki szerint Chente ( =  Csintye);18 *) egy 
1439—41-iki szerint Aranyág (=  Aranyág] ; l?) egy 1456-iki szerint Kígyós; 20) 
egy 1483-, 1492-, 1497-iki szerint Nyeek (=  Nyék p.); 2I) egy 1495-iki szerint 
oppidum Gywla ( =  Gyula városa);22) egy 1495-iki szerint Vassan (— Var- 
sány);23) egy 1510-iki szerint Bewkeny ( =  Bökény p.), Thamaaz (=  Tamácz) és 
Belzelend ( =  Bél-Zerind)24) mind megannyi %arándmegyei helység. Hozzáadjuk, 
hogy egy 1415-ik évi okirat szerint Komlos ( =  Ó-Sz.-Anna), mint a Zaránd- 
megyéhez tartozó Apáti szomszédja, tehát szintén mint zarándmegyei helység em- 
líttetik;25) továbbá az 1438-ik évi oklevélben Nadab, Miske, Ottlaka, Zaránd, mint 
a Zarándmegyéhez tartozó Gyula és Vári szomszédhelységei, tehát szintén mint 
Zarándmegyéhez tartozók említvék;26) egy 1453-ikiben pedig Johannes de Nadab,

4 Haan és Zsilinszky i. m. 6. 1.
2) Nagy : Anjouk. Okmtár IV, 308.
3) Géresi : A gr. Károlyi csal. Okltära I, 314.
4) Haan és Zsilinszky i. m. 15. 1.
5) Csánki : Magyarorsy tört. földrajza I, 730.
6) Haan és Zsilinszky i. m. 25. 36. 47. 75. 77. 89. 92. 94. 98. 115. 11.
7) Haan és Zsilinszky i. m. 31. 50. 61.
8) Csánki i. m. I, 733.
9) Haan és Zsilinszky i. m. 34. 1.

IO) Zichy-Codex III, 214. Haan és Zsilinszky i. m. 42 1.
TI) Csánki i. m. I, 731.
I2) Csánki i. m. I, 747.
*3) Csánki i. m. I. 738. 739.
14) Csánki i. m. I, 745.
15) Pesty : Krassóvárm. Okltära III, 439.
16) Csánki i. m. I, 725.
17) Haan és Zsilinszky i. m. 43. 1.
18) Csánki i. m. I, 728.
19) Csánki i. m. I, 725.
2°) Haan és Zsilinszky i. m. 73. 1.
21) Csánki i. m. I, 741.
22) Haan és Zsilinszky i. m. m .  1..
23) Haan és Zsilinszky i. m. 113. 1.
24) .Haan és Zsilinszky i. m. 120. 1.
25) Haan és Zsilinszky i. m. 31. 1.
2Ő) Haan és Zsilinszky i. m. 43. 1.

Magyarország egyházi földleírása. 49
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comes Ladislaus de Sarus, Johannes Korom de Soklo (=  Sikló), Nicolaus Zahyus 
de Kereky (=  Kereki), Johannes filius Johannis de Somos mint zarándmegyei 
szolgabirák (judices nobilium comitatus de Zarand) szerepelnek;1) végre egy 
1456-ikiben Johannes de Nadab mint Zarándmegye főispánja kerül elő.2)

Ezeket tudva, nem is szükséges, hogy az egykori Zarándmegyének többi 
helységeit felkutassuk. Az eddig említettekből világos, hogy a régi Aradmegyének 
határa éjszaki irányban Kovaszincztól Sz.-Pál irányáig húzódott. Aranyág, Agris, 
Galsa, Világos, Ó-Sz.-Anna, Kerek, Nyék, P.-Tövisegyház, P.-Földvár, Zimand, 
Iratos, Mácsa, Kutas, Sz.-Márton s mindaz, a mi ezeken túl éjszaki és éjszakkeleti 
irányban fekszik, Aradmegyén kívül s Zarándmegvén belül esett. A tizedjegyzékek 
is azt mutatják, mert Agris, Magyarád, Pankota, Galsa, Ó-Világos, Kerék, Moravi 
puszta, Ó-Sz.-Anna már a pankotai főesperestség plébániaiul jelenkeznek.

Hogy délen a régi Aradmegye a mai Temes-, de Krassó-Szörénymegyébe is 
jól benyúlt, azt szintén okleveles adatok bizonyítják. Említjük egyebek körül Má
tyás királynak azon 1471. évi oklevelét, melylyel nagymérvű birtokokat adományoz 
a guthi Országoknak és a nádasdi Ongoroknak. Ez oklevélben mint aradi helysé
gek említvék: Zewdy vár és város, Symand, Erdeglyka, Remethe, mindkét Zab- 
rany, Nyarrew, Cheralya, Cherfalva, Hydegfew.3) Minő helyek ezek ma? Mind 
temesmegyeiek: Szödy, azaz a mai Sgépfalu; Simand eltűnt hely, mely Máslaktól 
délre feküdt; Erdegl)ka =  Ördöglika, a mai Lüket, németül Greifenthal; Remete, 
a mai Königshof,\ mely Remete Nyemczeczk, azaz Német-Remetének is neveztetik; 
Zabrany, a mai Zábrány, Nyárnév, Cseralja eltűnt helyek, melyek Zábrány vidékén 
fekhettek; Hidegfő, a mai Hidegkút. Mind e helyek oly területre esnek, melyet a 
pápai tizedjegyzékek is igénybe vesznek az aradi főesperestség számára. De az elő- 
soroltakon kívül okiratilag bizonyos, hogy a mai temesmegyei Füskút s a mellette 
feküdt Asszonylaka; a mai temesmegyei Féregyháza vidékére esett Berbencze; a 
mai temesmegyei Új-Bodrog; a mai temesmegyei Vinga és Arad között feküdt 
Csegze; a mai temesmegyei Allios, Féregyház, Fenlak, Hosszuaszó, Keszincz, Kis
falud, vagyis a mai Engelsbrunn,4) Ság (Segenthau), Szécsány, Kis-Szent-Miklós, 
Szőllős, Újlak, Vinga, Zádorlak, Lippa; a Beregszó mellett feküdt Fülöplaka;5) a 
Fenlaktól délnyugatra esett Kerekegyház; a Zábránytól nyugatra esett Kútfő; a 
Simánd és Féregyháza vidékén feküdt Petercse; a mai Temesmegye éjszaki vidé
kén feküdt Ravazd; a Féregyház vidékén keresendő Told; a Vingától éjszaknyu
gatra esett Udvari, mind a régi Aradmegyéhez tartoztak.6) S épp úgy konstatált 
okiratilag az is, hogy a mai krassó-szörénymegyei Batta, Bulcs, Kapriora,7) Po-

4  Haan és Zsilinszky i. m. 65. 1.
2) Haan és Zsilinszky i. m. 75. 1.
3) Pesty : Krassóvármegye Okltära III, 428.
4  Csánki ezen Kisfaludot nem tudja magyarázni, az megfelel a mai Engelsbrunnak, a 

mint azt a Görög-féle Atlasz is hirdeti.
5) Nagy : Anjouk. Ohntär II, 108.
6) Mindezekre nézve lásd az okiratokat idézve Csán k ín á l: Magyar orŝ . tört. földrajza I, 

764— 782.
7) N agy: Anjouk. Ohntär III, 370. Pesty: Krassóvár megye tört. II, 246.



A  C S A N Á D I  P Ü SP Ö K SÉ G  E G Y H Á Z K Ö Z IG A Z G A T Á S I B E O S Z T Á S A . 3 8 7

zsoga,1) Szalcsva;* 2) a Krassómegye éjszaki vidékén feküdt Bonnfalva, Döbördön,3) 
Fülöpköve,4 *) Hasznosfalva, Ivánfalva, Kadraszo,3) Perő,6) Pestes,7) Szlatina,8) 
Urkuta9) ugyancsak a régi Aradmegye határain belül estek,10 *) úgy hogy ezekből 
az adatokból s a tizedjegyzékek adataiból meglehetős szabatossággal reconstruál- 
hatni a régi Arad határait. Sajnálni lehet, hogy a tizedjegyzékek adatai épp a krassó- 
megyei területre nézve oly ritkák s ennyiben meglehet, hogy idővel az aradi 
főesperestség délkeleti határainak elhúzásánál némi módosulások fognak szüksége
seknek bizonyulni.11)

Különben maguk a plébániák, a mint a tizedjegyzékekben fennmaradtak, 
leginkább tájékoztathatnak a régi aradi főesperestség területe iránt. E plébániák a 
következők:

. aladna lásd Gálád ua.
i —2. Alba Ecclesia — Fehéregyháma Fér egyháza Temesmegyében. A Mercy- 

féle 1723. évi térkép Firitiasch-nak,12) Griselini Firidhas-nak,13) Görög Félegyha%-nak 
nevezi.14 *) IV. Bélának a Csanád-nemzetségbeliek birtokosztályozását helybenhagyó 
1256. évi okiratában Feyregha% néven, mint a Csanád-nemzetseg egyik ősi birtoka 
kerül elő, mely az osztásban a Waífa-fiaknak jutott.13) 1455-ben Feyeregyházi László 
a birtokosa.16) A Földváry István-féle 1561. évi adólajstromban mint a Csákyak, 
Keresztények, Telegdyek s Makók csanádmegyei birtoka szerepel.17) Ugyan e laj
stromban említve van a Papok Fejéregyhá^a is Aradmegyében, melyet azonban nem 
szabad összetévesztenünk a szóban levő Féregyházzal. Papok-Fejéregyháza, mely
nek felét 1455-ben Keszy Deák Balázs és neje az aradi káptalannak adományozta18) 
s melynek utóbb másik részét is megszerezte a nevezett káptalan, mert 1561-ben 
egészen az övé, Mikelakától éjszakra feküdt s a Mercy-féle térképen is szemlélhető 
Firkias néven. Ettől éjszakra a mai Kurtíts helyén szintén egy Fehéregyháζ létezett,

*) Pesty : Kras sóvárni egye tört. II. 127.
2) Pesty: Kras sóvár megye tört. II, 201.
3) W enzel: Arp. új Okmtär VII, 429. Nagy: Anjouk Ohntär III, 370.
4) Wenzel : Arp. új Ohntär VII, 430.
5) N agy: Anjouk. Ohntär III, 370.
6) Nagy : Anjouk. Okmtär III, 370.
7) Nagy : Anjouk. Ohntär III, 370.
8) Pesty: Krassóvárm. tört. II, 183.
9) N agy: Anjouk. Okmtär III, 370.

10) Ezekre nézve is lásd Csánki fennidézett müvét.
ιτ) Karácsonyi János : Az orodi főesperestség és Aradmegye hajdani határai czímű s a Tört. és 

rég. Értesítő 1882. évf. VIII, 149— 171 közzétett tanulmánya csak nagyjában kívánta e feladatát 
megoldani, de mint ilyen is nem csekély okulásunkra szolgálhat az.

12) Eredetije a bécsi cs. és kir. birodalmi hadügyminisztérium levéltárában található, honnan 
kiadta 1879-ben gr. Csekonics Endre, mellékelve dr. Szentkláray Jenő : Száz év Dél-Magyarország 
újabb történetéből czímű művéhez.

13) A Versuch einer polit, u. natürl. Beschreibung des temeswarer Banats czímű műhöz mellé
kelt térképen.

14) Magyar Atlasz. Pest i860.
15) Wenzel : Arp. új Ohntär VII, 430.
16) Teleki: Hunyadiak kora X, 432.
17) Ortvay-Szentkláray : Tört. Adattár Csanád egyházmegye hajdana- és jelenéhez I, 375-
18) Fábián: Aradvármegye leírása 255. 1.

49*
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mely hajdan Kurta-Fehéregyhá^á-nak neveztetett.1) A tized jegyzékek azonban sem 
Kurta-, sem Papok-Fehéregyházát nem említik, de minthogy e jegyzékekben két 
papnak a nevével találkozunk: a Döméével és Miklóséval, kik Fehéregyházon plé- 
bánoskodtak, azért azt hiszszük, hogy az egyik alatt azon Fehéregyház értendő, 
mely a mai Féregyházától nyugatra Monostor és Nagyfalu közt ugyancsak Temes- 
megyében létezett. Féregyháza ma Máslak fiókja.* 2)

3. Apacha, Apatha =  Apacsa. E néven említik XV. századi oklevelek is.3) 
A Földváry-féle lajstromban mint Dóczy-birtok van feltüntetve.4 *) Alatta azonban 
nem a Csanádmegyében ma is fennálló Apácza értetik, mint a hogy ezt némelyek 
vélték,s) hanem azon helység, mely hajdan a mai Új-Arad területén Temesmegyé- 
ben létezett.6)

4. Arky =  Árok vagy Aroki oklevélileg Aroky, ma többé nem létező helység. 
Hajdan az Árkiak7) s a szeri Pósafiak birtokát képezte s midőn ez utóbbiak 1471-ben 
magtalanul kihaltak, Mátyás király adományából a guthi Országoké és a nádasdi 
Ongoroké lett.8) A Földváry István-féle 1561. évi adólajstromban Aroki néven még 
említtetik mint Mágocsy- és Zay-birtok Aradmegyében.9) A Mercy-féle 1723. évi 
térképen Jareck néven szintén még előfordul és pedig közvetlenül Csálya alatt, attól 
kissé keletre. Pesty eszerint tévesen kereste azt Lippa vidékén,10 *) mely hibája 
annál feltűnőbb, minthogy őt arra eléggé figyelmeztethette volna az, hogy Petrovics 
Péternek a csályai várba való beiktatásán az arkyi jobbágyok mint szomszédok 
voltak jelen.

5. Aznulaka, Azumlaka — Asszonylaka. Ma szintén nem létező helység. Okira
tilag előjő Assunluka néven 1238-ban is. IV. Béla ugyanis ez évben a jános- 
vitézeknek két ekényi földet adományozott a Maros mellett s e földről azt mondja, 
hogy határos volt a nevezett lovagrend Asszony laka helységével.11) A XV. és XVI. 
századi oklevelek Assonlaka, Azonlaka, Azzon^ka  néven említik.12) A XVI. század 
elején úgy látszik a Ravazdi-család birtoka volt, mert II. Ulászló király egyik a 
sződi kastélyra vonatkozó 1507. okiratában említve van mint szomszéd petrus Ro- 
wazdy de Azonlakaé3) A Földváry-féle 1561. évi adóregestrum Aszón Lakat mint

*) Karácsonyi: Az orodi prépostság és káptalan birtokai Közzétéve a Tört. és rég: Ért. 1890. 
évf. VI, i $ 6— 157.

2) Rövid történetét lásd a Tört. Adattár II, 28—29.
3) így 1481. 1484. 1485. 1488. évi oklevelek az orsz. ltár dipl. osztályában.
4) Fábián : Aradvárm. leírása 26. 1. Tört. Adattár I, 424.
5) így a Tört. Adattár-ban I, 36.
6) Ennek tüzetesebb bizonyítását lásd Karácsonyinál a Tört. és rég. Ért. 1882. évf. VIII, 

168— 169.
7) 1394-ben Johannes Marcus de Árki péli plébános, Csanádi; 1398-ban Lucas de Archy 

clericus Cenadiensis diocesis titeli kanonok lesz. Bullae Bonifacii IX. I, 244. II, 72— 73.
8) Pesty : Krassóvárm. Okitára III, 428. 430.
9) Fábiánnál i. m. 23. 1. Tört. Adattár I, 424.

10) Magyar orsz. helynevei I, 19.
IJ) Fejér: Cod. Dipl. IV. I, 106. IX. V, 154.
I2) Nagy: A gr. Sztár ay család Okltára II, 366. Hág. Okmtáir V, 401. Pesty: Krassóvármeg\e  

tört. III, 442.
J3) Ház. Okmtáir V, 401.
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Kassay-birtokot tünteti elénk.1) Egykori fekvését illetőleg Pesty temesmegyei hely
ségnek mondja,* 2) de fekvését most már közelebbről is kijelölhetjük, mert az a mai 
Réthát (Wiesenhaid) helyén állott.3)

6. Bök, Botk, Mok — Bak. 1428-ban Bak,4) 1431-ben Back,5) 1454-ben 
Bakhthornya,6) 1464-ben Bathornya7) 1549- és 1561-ben Backtornya néven s mint 
csanádmegvei hely fordul elő a portai összeírásokban.8) Az említett 1454. évben 
az orodi káptalan Hunyadi Jánost és fiait iktatta be birtokába. A Héderváryakat 
perbe fogó Herczeg-család számára hamisan készült, de helyes történeti és föld- 
irati tényeket tartalmazó oklevél szerint in districtu Zarraseermelleke feküdt. Hogy 
a Baky-családé volt, mutatja az, hogy az innen kapta nevét.9) De innen írta magát 
a Bew =  Bői család is, szintén jelentve itten való birtokoskodását.10 11) A Földváry- 
féle adórovat szerint az Edenffy- és Serényi* családok bírtak itt fekvőségeket. Kü
lönben már pusztult helynek mondja. A török idő mindenesetre megviselte, de 
később mégis újból megitjodott, ha nem is régi neve alatt. Ma Tornya néven áll 
fenn Csanádmegyében s plébániát is képez a marosontúli főesperestség felső-aradi 
kerületében.

Botk lásd Bök.
7. Byzere =  Bi^ere. Eltűnt hely, mely Lippa és Zábrány, illetőleg Glogovácz 

és Szépfalu között feküdt Temesmegyében. Ez kétségtelenül abból tűnik ki, hogy 
egy 1507. évi okmány szerint a castellum Zewdy, azaz a mai Szépfalu beiktatásá
nál az Abbas de Byzere mint szomszéd volt je len ;11) egy 1522. évi okmány sze
rint pedig Csőit iktatásánál mint tőszomszéd a bizerei apát embere Puskás Balázs 
byzerei lakos szintén jelen volt.12) Csőit, miként alább mondjuk, Mondorlak és 
Csicser között feküdt s így Bizere helysége is jól meghatározható. A plébánián 
kívül létezett itt egy a Bold. Szűz tiszteletére alapított benczés apátság is,13) mely
nek romjai ma is nyomozhatok a csicseri szigeten14.) Igen tévedt Rácz Károly, 
midőn a bizerei és a zastyi apátságokat egymással összetévesztette s a szabolcs-

T) Fábián i. ni. 27. 1. Tört. Adattár I, 424.
2) A váirispánságok tört. 15 6. 1.
3) Tört. és rég. Értesítő. 1882. évf. VIII, 168.
4) Fábiánnál i. m. 233. 1.
5) Fábiánnál i. m. 205. 1.
6) Haan és Zsilinszky Békésmegyei Okltár 68. 69. 11.
7) W enzel: Magy. Tört. Tár VI, 28.
8) Tört. Adattár I, 374. Tört. és rég. Ért. VIII, 156.
9) Tört. Adattár II, 354.

10) Fábiánnál i. m. Oki. 208. 1.
11) Hazai Oktntár V, 401.
12) Pesty : Tört. és rég. Ért. 1883. évf. IX, 165.
13) Monumenta Vaticana I. IV, 308. Haz. Okmtéir V, 401. VII, 419. T heiner : Mon. hist. 

Hung. I. 618. Pesty: Krassóvárm. tört. Oki. Ill, 12. Azonkívül lásd Tört. AdattáriI, 183. 216. 
Pázm ány: Appendix. Péterffynél : Cone. Sacra I, 220. Fuxhoffer-Czinár : Monasteriolog. I, 284. 
Benkő : Milkovia I, 513.

14) Sem Pázmány, sem Fuxhoffer nem tudtak ez apátság holfeküdtéről tájékoztatni, míg
nem azt Fábián a titeli apátságnak egy 1428. évi oklevele alapján helyesen a csicseri szigeten 
állottnak mondotta. Aradvármegye leírása 105 — 107. 11.
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megyei zastyi apátságot az aradmegyei bizereinek helyén vélte feltalálhatni.1) 
A tizedjegyzékekben a bizerei apátságról nincs szó, csak a plébániáról.

8. Chala =  Csala vagy Csálya, Román-Pécskához tartozó puszta Aradmegyé- 
ben. A XV. századi oklevelek gyakrabban említik a Kis-, Belső- és Külső-Csálya 
nevű birtokokat a guthi Országoknak itt létezett kastélyával.* 2) A XVI. században 
Nagy-Chyalya és Kis-Chialya mint orodi birtokok szerepelnek. 1539-ben suraklini 
Petrovics Péter temesi gróf s az alsó részek főkapitánya Csálya várát hozzátarto- 
zandóságaival együtt Lévay Zsigmond özvegyének, Annának; Russo János nejének, 
Fruzinának, és Eperjesi Pathoczy Miklós nejének, Katalinnak, és ezek gyermekei
nek, valamint Kalvay Ferencz özvegyének Katalinnak, úgy Albert Jóónak 6 ezer 
arany forinton örök áron eladta.3) 1548 előtt a Haraszty és Csorba családoké volt, 
kik ezen, valamint egyéb birtokaikat is hűtlenség folytán elvesztették. 1548-ban 
Petrovics Péter iktattatott be birtokába.4) 1551-ben a törökök hatalmába esett. 
1561-ben a Földváry-féle adórovatok szerint Sgélső-Csala a Pásztóczy- és Abrá- 
hámffy-, Belső-Csala pedig a Berthódy- és Ábráhámffy-családok kezein volt.7) 
1609-ben Bethlen Gábor Kis- és Nagy-Csályát, mely addig a Balassák birtokát 
képezte, ezek magszakadása következtében Balassa Annára s illetőleg ennek család
jának, a Paczódoknak adományozta.5) Még meg kell jegyeznünk, hogy a XV. szá
zadban ismeretes Csallyai-család,6) e helyről vette nevét. Ma, mint említettük, 
már csak puszta. Fel van az tüntetve a Mercy-féle 1723. évi térképen Aradtól 
nyugotra, Zádorlaktól éjszakra. Régi várának romjaiból még egy kis sáncz látható.8) 
Ma a csályai puszta egyházi tekintetben Magyar-Pécska fiókja az aradi főesperest- 
ség alsó-aradi kerületében.

9. Cholch, Chold =  Csőit. Már nem létező helység, mely Mondorlak és 
Csicsér között feküdt Aradmegyében, a mint azt a Mercy-féle múlt századi tér
kép is mutatja. Ennélfogva össze nem tévesztendő a Békésmegyében levő Csőit, 
Kolth, Koth pusztával, melynek Mindenszentekről elnevezett egyházát egy 1395. 
évi okirat említi9) és mely mint szeghalmi főesperesti plébánia a tizedjegyzékek
ben is meg van említve. Az aradmegyei, itt szóban levő Csőit az ősidőkben a

T) A lástyi apátság. Közölve a Tört. és rég. Ért. 1883. évf. IX, 97— i n .  É s: A láistyi apát
ságról, Közölve az Alföld 1884. évf. máj. 21. sz. Alaposan megczáfolta őt P esty : Bigére és Zéisty 
czímű czikkével a Tört. és rég. Ért, IX, 164— 166. Továbbá Karácsonyi János : A zastyi és bicgerei 
apátságok ügyében ugyanott 1884. évf X, 128—-183. És Foltin János: Zayli és Zasty czikkével 
ugyanott X, 25—28.

2) Chalya, Challya utraque, Kischalya, Belswchalya, Kylsewchalya, Belsewchalya cum 
palacio illetőleg castello. 1421— 1495. évi okiratok az orsz. ltár dipl. osztályában valamint a For
gács család Kárában.

3) Tört, Adattár I, 148.
4) Fábián: Aradvmegye leírása I, 51.
5) Tört, Adattár I, 424.
6) Fábián i. m. Oki. 207. 1.
7) Tört, Adattár I3 294.
8) Tört, és rég. Ért. 1882. évf VIII, 89—90. és 139. Azonkívül lásd Márki: Csálya és vára 

czímű Aradon 1882-ben megjelent értekezését.
9) Haan és Zsilinszky: Békésmegyei Okitár 12. 1.
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Csokink törzsfészke, kikből Csoki Konya királyi ember 1368-ban említtetik.1) 
A XV. és XVI. századokban Cholth, Czyotth, Chyold, Czyotthn, Chiolott, Csikóid 
neveken említtetik.* 2) A Földváry-féle 1561. adólajstromban Csiold néven szere
pel.3) Hajdan az orodi káptalan birtokát képezte, mely 1517-ben is tiltakozott 
annak eladományozása avagy megvétele ellen.4) 1499-ben Székelységi Antal 
rohanta meg, de a XVI. században igen virágozhatott. Egy 1522. évi csereszerző
déssel özvegy Vátyoni Mátyásné és gyermekei az általok bírt Csőit felét elcserél
ték az aradi káptalan Kis- és Nagy-Sáros nevű zarándmegyei falvaival.5) Véglege
sen csak 1522-ben jutott az aradi káptalan birtokába, mely azt aztán 1535-ig 
békésen bírta is. Ekkor Petrovics Péter rohanta meg és rabolta ki. A török uralom 
alatt elpusztult s Rákóczi már mint pusztát adományozta a ráczoknak.6) Ma már 
csak a Marosnak egy itt levő s Csoki-nak nevezett ága tartja fenn emlékét.

Chold lásd Cholch.
10. Conasi, Kuasi, Kuasy, Kuassy =  Kvás^i, a mai Kovas^inc^ Aradmegyé- 

ben. A XIV. századi oklevelekben Coazy, Koazy, Kowazy néven szerepel.7) A XV. 
században mint Kovátsi, possessio Kovacsy és oppidum Kowazy,8) a XVI. század
ban mint possessio Kovasi jön elő.9) A Földváry István-féle 1561. évi adólajstrom
ban Kovácsi néven olvasható.10 *) A mai Kovasginc^ név eléggé bizonyítja, hogy az 
egyes oklevelekben előjövő s a Földváry-féle Kovácsi név helytelenül lett a 
Kovászt név helyett használva. Ez utóbbit igazolják a XIV. századi oklevelek, de 
maguk a pápai tizedjegyzékek is. Mint helység hajdan az aradi káptalan és prépost 
közös birtokát képezte, utóbb kizárólag az aradi prépostét, míg a XV. században 
már a Kerekegyházi Laczkffyak,1’) a Csanádi káptalan I2) és a guthi Országok is bir- 
tokoskodtak itt.13) 1548-ban Petrovics Péter iktattatott be birtokába.14) 1561-ben 
mint Berthody-, Zay- és Nagy-birtok szerepel a Földváry-adólajstromban. Hogy a 
XVI. században a Csanádi püspöknek is kellett itt jelentékenyebben bírnia, mutatja 
az, hogy a helység egyik utczája az övé volt.15) 1612-ben Báthory Gábor fejedelem

T) Tört. Adattár II, 140.
2) Tört. Adattár II, 456. 379. Rupp : Magyar őrsi. helyrajzi tört. III, 61. Balássy : Magy. Sión 

IV, 802. 805.
3) Fábiánnál i. m. 21. 1. Tört. Adattár I, 424.
4) Gvulafehérv. orsz. ltb. Cista Marom. fasc. 4. nr. 24. Innen a Tört. Adattár II, 456.
5) Tört. Adattár III, 85. 86.
6) Tört. ás rég. Ért. 1890. évf. VI, 151 — 152.
7) 1367. 1380. 1392. évi oklevelek az orsiágos Mr dipl. osztályában. Egy 1380-iki a gyula

fehérvári orsz. ltban. Tört. Adattár II, 141.
8) Egy 1466. évi oklevél az őrsi. Mr dipl. oszt. Egy 1412-iki Fejérnél: Cod. Dipl. X. V, 

374. Egy 1446-iki Haannál és Zsilinszkynél : Békésmegyei OkMr 57. 1. Egy 1470. és 1472-ikiben 
Pestynél: Krassóváirm. OkMr a III, 424. 434.

9) így Petrovics Péter 1548. évi birtokbaiktató oklevelében Fábiánnál i. m. 151. 1. 1. jegvz.
10) Tört. Adattár I, 424.
Ix) Fejér: Cod. Dipt. X. V, 374.
I2) A Laczkffy család 1412-ben a kovászii határban levő maga birtokrészét, egy Csórva nevű 

szőlőt a Csanádi káptalannak adta. Fejérnél im ént idézett helyen.
x3) C sánki: Magyarorsi. tört. földrajia a Hunyadiak korában I, 764.
J4) Fábián i. h. 151. 1.
IS) Adatok ai egri egyhái történetéhei III, 530.
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Kovasit Sövényházi Móricz Mártonnak (Mágocsy Dorottya unokájának) adomá
nyozta.1) A Mágocsyak női sarjainak révén a Káthayakra szállott s ezek utolsója 
Káthay Ferencz 1668-ban Kovassyt örök áron Keglevich Miklósnak adta el.* 2 *) 
A XVIII. században Rajnáid modenai herczeg kapta III. Károlyról adományba.5) 
Régi magyar lakossága egyébként a török uralom alatt elpusztult s helyébe a múlt 
században oláhok költöztek oda, kik aztán a helység nevét is eloláhosították.4) 
A régibb családok között a Kovászy-család innen írta nevét s ebből Stephanus de 
Kowazy és Michael de Kowazy mint orodi kanonokok ismeretesek 1446-ban s 
illetőleg 1470- és 1472-ben.5) Ma egyházi tekintetben Gyorok fiókja az aradi 
főesperestség alsó-aradi kerületében.

11. Elleusfelua, Heleusfelua, Hellens — Ellősfalva, Elló's =  Ellyosfalva, Ellyos. 
Őseink az Illés nevet Ehelős-nek (Ehellous-nak), Elleus-nak írták és Ellyős-nek 
ejtették, s így az itt szóban levő helység =  Illésfalva vagy Illy ésfalva. Hogy a falva 
ragaszték el is hagyatott, mutatja a Hellens-név, mely megfelel Ellyés-nek, Illés
nek.6) E nevet a helység oláh lakói Allios-ra ferdítették s e néven áll fenn e hely
ség most is Temesmegyében. Okiratilag e helység Ellefalva és Ellywfalwa neveken 
említtetik a XV. században.7) A Földváry-féle 1561. évi portai összeírásban Eles- 
falwa mint a Szentmiklósy-, Finta-, Báldy-, Méregh- és Baratzeg-családok birtoka 
kerül elő.8) Ma Allios egyházi tekintetben Hidegkút fiókja a lippai esperesti 
kerületben.

12. Fallak, Fellak, Fúllak =  Fonlak Temesmegyében. 1330-ban Fallak néven 
előjön okiratilag.9) 1478-ban mint predium Fellak említtetik.10 *) Régi birtokosaiból a 
Jaksith-család ismeretes. Egy 1560. évi oklevél szerint a Jaxyth-család nagylaki 
uradalmához tartozó falu volt.11) 1551-ben a törökség hatalmába esett s maradt is sokáig 
annak hatalmában. 1701-ben Föllach néven mint a Csanádi püspökséghez tartozó 
falu említtetik.12) Nyilván még a török idők előtt pusztult el plébániája, mely a 
törökök eltakarodása után sem állott többé helyre. Ma Zádorlak fiókja az új-aradi 
esperesti kerületben.

Fellak, Fúllak lásd Fallak.
13. Galadua, Haladua, . aladna =  Kalodva vagy a mai kiejtés szerint Kladova 

Aradmegyében, mely azonban össze nem tévesztendő a mai aradmegyei Kladová- 
val. Hajdan ugyanis 5 Kladova létezett: Felső-, Disznó-, Unas-, Magyar- és Kis-

Ü Márki Sándor: Mágocsy Gáspár öröksége. Közzétéve a Tört. és rég. Ért. 1884. évf. X, 163.
2) Ugyanott 165. és 168. 11.
3) Az 1732. évi adománylevelet közli Fábián: Aradvárm. leirásá-ban. Oki 209—210. 11.
4) Karácsonyi : Tört. és rég. Ért. 1890. évf. VI, 160.
5) Haan és Zsilinszky: Békésmegyei üklevéltár 57. 84. 11. Pestv: Krassóvármegye Okltára 

I II , 424. 434·
6) V. ö. Karácsonyi : Tört. és rég. Ért. VIII, 167. Pesty : A helynevek és a történelem $4. 1.
7) így egy 1422. és 1451. éviben az orsg. levéltár diplom. osztályában. Egy 1447-ikiben 

a gr. Sgtáray család Okitárd-ban II, 405.
8) Fábiánnál : Aradvármegye leírása 26. 1.
9) Nagy : Anjouk. Okmtéxr II, 480.

10) Országos Itár dipl. osztályában 29840. sz. a.
IT) Tört. és rég. Ért. 1887. évf. III, 7.
I2) Tört, és rég. Ért. 1890. é v f  V I, 195.
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Kalodva. A név a XV. századi okiratokban Kalodwa, Kolodva,1) a XVI. századiak
ban Kaloava,* 2) Kalothva3) neveken emlittetik, úgy hogy a későbbi s mai Kladova 
név egyszerűen betűátvetésből keletkezett. A tizedjegyzékek írói is a régibb s nyil
ván magyarosabb kiejtést használták. A plébánia, mely e jegyzékekben fel van 
sorolva, Magyar-Kalodván létezett. Ez a mai Kladovától délre, a Kladova-pataknak 
a Marosba való torkolatához esett Itt sz. Pálnak Sarlós Boldogasszonyról czímzett 
remete-kolostora is állott. Ulászló király egyik 1501. évi okirata szerint e monos
tor a Maros révénél állott,4 5) mi eléggé bizonyítja, hogy azt a mai Kladova helyén 
nem kereshetjük, mert ez a Marostól jó távolra van. Magyar-, Kis- és Felső-Ka- 
lodváról még tudjuk, hogy Brankovics György szerb despota birtokát képezték, ki 
azonban azokat hütlenségi bűnéért 1441-ben elvesztette s akkor I. Ulászló király 
azokat Maróthy Lászlónak adományozta, ki is azokba a fehérvári káptalan által 
beiktattatott.s) A beiktatás s a tényleges birtoklás tekintetében kétségtelenül egy
némely zavarok foroghattak fenn, mert azt látjuk, hogy a Brankovics kezére visz- 
szakerült birtokokat ő 1444-ben Hunyadi Jánosnak ajándékozta, ki is azokba 1445- 
ben iktattatott be.6) Mikor pusztult el Magyar-Kalodva, nem tudjuk. Valószínűleg 
e helynek is, mint számos másnak, a török világ vetett véget.

14. Gerlochfalua, Gerolthaza. A XV. században Gyroltfalwa néven mint szeri 
Posafi birtoka fordul elő.7) Mint helység ma már nem létezik s egykori helyét 
sem tudjuk kijelölni. Balássy és Bunyitay szerint megfelelne a mai Gerlának Békés 
megyében,8) de e nézetök el nem fogadható.9) A temesmegyei Gyirot- =  Giroda-ra 
sem gondolhatunk.

Haladua lásd Galadua.
Hellens lásd Elleusfelua.

15. Kasa, Kaza. A XV. századi oklevelekben Kasa, Kaza, de Kasa-Ker, Kasa- 
ker, Kazaker néven is szerepel.10 *) Határában részben az aradi káptalan, részben a szeri 
Pósaíiak és a Kaszaiak birtokoskodtak a XV. század folytán. A Pósafiak kihalta után 
1471-ben a gúthi Országok és a nádasdi Ongorok kapták.11) Egy 1506. évi oklevél 
szerint Kasa in comitatu Orod ad castellum Zcwdy, azaz Sződihez, a mai Szép
faluhoz tartozott s ezzel együtt II. Ulászló által a gersei Petőknek adatott, mely 
adományát ő Pető János, György és Ferencz kértére 1507-ben újból átírta és meg
erősítette.12) Mint a Földváryak és a Mágocsyak birtokát említi a Földváry-féle

Ú 1474. és 1484. évi okiratok az őrsi. Itár dipl. osztályában. Mátyás királynak egy 1484. 
■évije a gyulafehérvári őrsi. ltban.

2) A Bakyak 1517. évi okiratában Fábiánnál: Aradvmegye leírása. Oki. 208. 1.
3) Ulászló király 1501. évi oklevelében a gyfvári kápt. ltban. Cista Maram. fasc. 4. nr. 15.
4) Okirat a gyfvári kápt. ltban. Cista Maram. fasc. 4. nr. 15. Közölve a Tört. Adattár-ban 

II, 426. és lásd Karácsonyit: Tört. és rég. Ért. VIII, 158.
5) Pestv : Brankovics György ráci despota birtokvisg. Magyarorsiágon 24. 1.
6) Ugyanott 29. 1.
7) 1463. évi oklevél az őrsi. Itár dipl. osztályában 15897. sz. a.
8) Magyar Sion VI, 346. A váradi püspökség története III, 487.
9) Lásd Karácsonyit: Tört. és rég. Ért. VIII, 161.

10) 1453. 1466. 1471. 1487. évi oklevelek az őrsi. Itár dipl. osztályában.
IT) Pesty : Krassóvármegye tört. Okltár I, 527. és II. I, 215. III, 428. 430.
I2) Hagai Okmtár V, 398. 399.

M a g y a r o r s z á g  e g y h á z i  f ö ld l e í r á s a . SO
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XVI. századi adólajstrom.1] Mint helység ma már nem létezik. Mint puszta Kása 
és Kosa néven még 1817-ben fennállott Világosvár szomszédságában Arad- 
megyében.1 2)

Kaza lásd Kasa.
16. Keer, Kér =  Kér, okiratilag Kér, Keer, szintén eltűnt hely, mely Temes- 

megyében Kisfalud és Szépfalu között létezett s így össze nem tévesztendő Egy- 
házas-Kérrel, mely Torontálban Tisza-Sz.-Miklós és Csóka körül feküdt. Egy 1325. 
évi oklevél szerint az egyik Kér mint az aradi káptalan birtoka szerepel.3] Az em el
lett íekvö másik Kért Gregorius dictus Feketev de Keer bírta, ki azt ugyanez 1325. 
évben szeri Pósa mesternek illyédi és sebesi várnagynak adta zálogba.4 *] 1391-ben 
és 1393-ban a szántai Petőfiek után a Bátoriak bírták.s) A XV. században okle- 
vélileg Kasa-Ker néven is említtetik.6) 1453-ban az aradi káptalan és 1471-ig a 
szeri Pósafiak birtokoskodtak határában. 1471-ben a Pósafiak kihalta után, a gúthi 
Országok és a nádasdi Ongorok kapták.7) A Földváry-féle XVI. századi regestrum- 
ban Kys-Kér mint az aradi káptalan birtoka kerül elő.8)

17. Kerestur, Sancta Crux — Keresztár. Kérdés, hogy ezen Kerestur és Sancta 
Crux két külön hely-e, avagy egy és ugyanaz ? Csánki szerint a pápai tizedlaj- 
stromban előforduló Sancta Crux megfelel azon Keresztúrnak, mely Gyorok és 
Panád közt, tehát a mai Aradmegyében feküdt. Ellenben az ugyanott említett Ke- 
resztur alatt egy, a mai Allios és Guttenbrunn közt, tehát Temesmegyében feküdt 
s az 1723. évi térképen még látható (Kerestur) falut kell értenünk.9) Mi azt hisz- 
szük, hogy e nézet el nem fogadható, mert ha állna is, hogy hajdan Gyorok és 
Panád közt Aradmegyében egy Keresztúr nevű falu feküdt,10 *) másrészt pedig Allios 
és Guttenbrunn közt is egy hasonnevű helység, a mint azt úgy a Mercy-féle 
1723-iki, mint pedig a temesi bánság 1761. évi térképein megjelölve találjuk, úgy 
mégis nincs még azzal bizonyítva, hogy a tized jegyzékek mindkettőt mint plébániát 
említenék. A tized jegyzékekben nyilván csak egy Keresztúrra vonatkozik a Ke
restur és a Sancta Crux, ennél is, annál is Miklós szerepel mint plébános. Ma már 
sem a Gyorok és Panád, sem az Allios és Guttenbrunn között létezett Keresztúr 
nem létezik. Múltjából még tudjuk, hogy e hely 1548 előtt a Haraszty és Csorba 
családoké volt, 1548-ban pedig Petrovics Péter iktattatott be birtokába.11) A Föld
váry-féle 1561. évi adóösszeirásban Keresztúr mint a Mágocsy, Zay, Nadányi, Pa-

1) Tört. Adattár I, 424.
2) Tud. Gyűjtemény 1817. évf. 74. 1.
3) Nagy: Anjouk. Okmtár II, 196.
4) Nagy: Anjouk. Okmtár II, 196. Pestv : Krassóvármegye tört. II. I, 224.
s) Orsz. ltár dipl. oszt. 7856. és 8016. sz. a.
6) Lásd a Kasa alatt mondottakat és Pesty : Krassóvánn. tört. III, 430.
7) Pesty: i. m. I, 327. II. I, 215. III, 428. 430.
8) Tört. Adattár I, 424.
9) Magyar őrsi. tört. földrajza I, 773.

10) Karácsonyi: Századok XXIII, 123.
X1) Az ezt tanúsító oklevél megvan a gyulafehérvári káptalan orsz. ltban. Divers. Cista 2. 

fase. 3. nr. 46.
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lóczy családok aradmegyei birtoka említtetik.1) 1732-ben pedig Rajnáid modenai 
herczeg kapta III. Károlytól adományba.2)

18. Kézi =  Kesely a mai Kesfinc? Temesmegyében, mely utóbbi nevét a régi 
magyarság helyét elfoglalt újabb oláh lakosságtól kapta. A XV. században a Páz- 
nádi Bakyak bírták.3) A Földváry-regestrumban mint a Csanádi káptalan, Vetési 
János és egyéb nemesek aradmegyei birtoka kerül elő.4) Ma Újfalu fiókja a lippai 
esperesti kerületben.

19. Ku, Kw =  Kő, azaz Kövi vagy Kevi, a mai Kuvin Aradmegyében. Régi 
magyar neve a későbbi lakosok használatában alakult át. 1548 előtt a Haraszty és 
Csorba családoké volt, kik ezen valamint egyéb birtokaikat is hűtlenség folytán 
vesztették el. 1548-ban Petrovics Péter statuáltatott Keviben.5) A Földváry-féle 
XVI. századi regestrumban Kérő néven mint a Zay-család birtoka említtetik.6) 
A XVIII. században Rajnáid modenai herczeg kapta adományba III. Károlytól.7) 
Ma Gyorok fiókja az alsó-aradi kerületben.

Kuasi, Kuasy, Kuassy lásd Conasi.
Kw lásd Ku.

20. Kynged. E hely a XV. századi okiratokban,8) valamint a XVI. századi 
adólajstromokban mindig Zionddal =  Szionddal fordul elő,9) mely a Szárazérmel- 
léken feküdt s ma is mint puszta Szionda Aradmegyében Kis-Peregtől éjszakkeletre, 
Tornyától nyugatra megtalálható. Ennek következtében Kynged is, mely mint 
helység többé nem létezik, Tornya szomszédságában Arad- vagy Csanádmegyében 
keresendő.10 *) A XIV. és XV. században a kerekegyházi uradalomhoz tartozott. 
A Laczkffyak kihalta után Kynged Kerekegyházzal együtt Hunyadi János birtokába 
ment át. A Héderváriakat perbe fogó Herczeg-család számára koholt 1546. évi 
okiratban Kynged mint in districtu Zarrazeermelleke fekvő említtetik.11) Az 1561. évi 
adólajstromban birtokosaiul Szelemény László és a Dóczy Miklós örökösei mon
datnak.12) Még megjegyezzük, hogy a tizedjegyzékek Kynged XIV. századi plébá
nosát egy helyt Pokanak, máshelyt Gotanak nevezik. Ez utóbbi név nyilván toll
vagy olvasási hiba. Poka =  Pál.

21. Leypua^ Lippua =  Liypa Temesmegyében. Hajdan Aradmegyéhez tarto
zott s a XV. századi okiratok civitas-nak és oppidum-nak nevezik,13) melyben már

4 Fábián : Aradvmegye leírása 24. 1. Tört. Adattár I, 424.
2) Fábiánnál i. m. Oki. 210. 1.
3) Pesty : Magyarors1. helynevei I, 247.
4) Tört. Adattár I, 424.
5) Az ezt tanúsító oklevél megvan a gyulafehérvári kápt. őrsz. ltban. Divers. Cista 2. íasc. 3.

nr. 46.
6) Tört. Adattár I, 424.
7) Fábián i. m. Oki. 209—210. 11.
8) így 1454. 1464-ben Haannál és Zsilinszkynél: Békésmegyei Okltár 68. 1. és egy 1463. 

évi oklevélben az ors .̂ Üár dipl. osztályában 15862. sz.
9) Kingyed néven az 1561. évi adólajstromban mint csanádmegyei hely. Tört. Adattári, 374.

10) Tört. és rég. Ért. VIII, 156.
XI) W enzel: Magy. Tört. Tár VI, 28.
12) Tört. Adattár I, 374.
13) 1440. és 1446. évi okiratok az őrsi Itár dipl. oszt.
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korán ipar és mesterségek virágoztak. Egy 1335. évi okirat Pál lippai fodrászt 
(Paulus crispus de Lypua) említi/) egy 1344. évi oklevél pedig a lippai márkát 
(pro viginti marcis denariorum compoti Lyppuensis.)* 2) 1369-ben bolgárok tele
pedtek le Lippán.3) A XIV. században (s nyilván később is) itt az orodi prépostság 
vámot szedett.4 *) Szapolyai János király 1529-ben a királyi városok sorába emelte, 
még pedig Buda városának szabadságaival.3) S ezt Báthori Gábor 1611-ben egész 
terjedelmében átírta és megerősítette.6) Hajdani virágzásáról az is tanúskodik, hogy 
az Anjouk s később a Szapolyaik örömest tartózkodtak falai között. I. Károly s 
neje Erzsébet, továbbá Szapolyai János, Izabella, János Zsigmond gyakran s hosz- 
szabb időn át itt tárták udvaraikat. I. Károly neje Erzsébet királyné 1327-ben e 
helyt sz. Lajos tiszteletére ferenczrendü zárdát alapított,7) melynek Kelemen pápa 
egy évi és 40 napi búcsút engedélyezett.8) Egyébként lakosságának műveltsége 
mellett szépen bizonyít az a tény, hogy innen a XV. században 6 ifjú látogatta a 
bécsi egyetemet.9) Régi jelentősebb birtokosai közül a királyon kívül említhetők 
a cseh Giskra, a lendvai Bánfiak, a dengelegi Pongráczok s a Hunyadiak. A lippai 
várat Albert király adományozta Hunyadi Jánosnak s e várat az V. László király- 
lyal kötött 1457. évi egyezség erejénél fogva a kormányzó özvegye is megtar
totta.10 *) A Földváry-féle 1561. évi adólajstromban mint királyi birtok szerepel.11) 
1368-ban néhai Stephanus Johannis de Lippa Csanádi,12) 1455-ben Gregorius de 
Lyppa erdélyi kanonok13) és 1401-ben Valentinus de Zewdy lippai plébános, vala
mint a parochialis ecclesia sancti Stephani Regis de Lypua diocesis cenediensis 
említtetik.14) A törökök zsarnoksága következtében a város mindinkább veszté 
fényét és jelentőségét. Magyarsága is egyre fogyott, de annál jobban szaporodott 
oláh s rácz lakossága, úgy hogy azok püspöki székhelyévé is lett. Ma mint 
plébánia az aradi főesperestség lippai kerületéhez tartozik.

Lippua lásd Leypua.
22. Machalaka, Makalaka, Mathala, Mikalaka =  Máslak, németül Blumenthal, 

Temesmegyében. Innen származtak a Mácsalakiak, kikből a XV. században Ste-

x) Ház. Okitár 206. 1.
2) Nagy: Anjouk. Okmtár IV, 412.
3) Gorove : Tud. Gyűjt. 1837. évf. VIII. fűz. 18. 1.
4) Az ezt tanúsító 1389. évi okirat megvan a gyulafehérvári káptalan orsz. ltban. Cista 

Marom. fasc. 4. nr. 14. Innen közli a Tört. Adattár II, 184.
5) Az okiratot Báthori Gábor átiratában közli Fábián : Aradvármegye leírása. Oki. 240—241 11.
6) Ugyanott.
7) Ecclesia fratrum ordinis Minorum, quam, sicut accepimus, Carissima in Christo filia 

nostra Elizabeth Regina Ungarie Illustris in loco de Lipna, Cenadiensis diocesis, in honore et 
sub vocabulo sancti Ludovici Episcopi et confessoris, construi fecit.

8) T heiner: Mon. hist. Hung. I, 773.
9) Fraknói: Magyarországi tancirok és tanulók a bécsi egyetemen 41. 67. 11.

10) Tört. Adattár I. 424.
IT) Pesty: Krassóvár megye Oklevéliára III, 403. Teleki: Hunyadiak kora II, 535. Fejér: Cod. 

Dipl. XI. 260.
12) Bullae Bonifacii IX. II, 59.
J3) Pesty i. h. III, 402.
J4) Bullae Bonifacii IX. II, 308.
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phanus de Machalaka, illetőleg Mathalaka, Mathlaka, 1452—58-ig orodi kanonok 
ismeretes.1) 1471-ben, midőn a szeri Posafiak kihalásával a guthi Országok 
és a nádasdi Ongorok kapták adományba Mátyás királytól, de 1475-ben is, midőn 
kértökre az adomány újból átiratik és megerősíttetik, már oppidumnak neveztetik,* 2) 
de csakhamar alábbra fordulhatott sorsa, mert egy 1506. évi okirat szerint a pos
sessio Machalaka in comitatu Orod ad castellum Zewdy, azaz Szépfaluhoz tarto
zott.3) Az 1723—25 és az 1761. évi térképeken már Macslok, Matslok, az 
1783-ikin pedig Blumenthal néven fordul elő. Ezen német nevét a regényes, virá
gos völgytől kapta, melybe az új gyarmatosok a telepet építék. Ezt a község pecsétje 
is bizonyítja, melynek közepén völgyben levő virágedény nyílt virágokkal látható. 
Kik azt vélik, hogy Máslak valószínűleg nem bír régibb múlttal s csak a hódolt
sági korszak alatt vagy ennek végével telepíttetett meg magyar lakosokkal, kik 
aztán innen mástelé származva, pusztán hagyták lakhelyeiket,4) azokat megczáfol- 
ják a tizedjegyzékek, hirdetve, hogy mint magyar község már a XIV. század elején 
megvolt s ez okból helytelenül használták 1833 — 1850-ig az új községi pecséten 
a Virág-Völgye feliratot. A török idő mindenesetre megviselte, úgy hogy újból 
telepíteni kellett. 1770—71 között németeket gyarmatosítottak ide, kik számára 
akkor 93 ház épült.5 *) 1771-ben már helyi lelkésze (capellanus curatus) volt. 1778-ban 
egyháza sz. Bertalan napjára teljes búcsúban részesült VI. Pius pápától. 1783-ban újabb 
16 házzal s ugyanannyi családdal szaporodott. 1814-ben megszűnt kincstári jószág 
lenni, mert I. Ferencz császár-király azt Schwarzenberg Károly herczegnek adomá
nyoztam) Mint plébánia ma is fennáll az aradi főesperestség lippai kerületében.7)

Makalaka lásd Machalaka.
Marhala lásd Machalaka.

23. Mekilaka, Mikela, Mykalaka =  Mikalaka Aradmegyében. Hogy ezen 
helység a fenntemlített Machalakától különbözik, abból bizonyos, hogy mind
kettő külön plébánia gyanánt kerül elő egy s ugyanazon rovatban. Máslak plébánosa 
Márton, Mikalakáé Elek volt. Ezen itt szóban levő Mikalaka eredetileg Itelaká-nak 
neveztetett, de már a XIV. században fordíttatott át Mikelakára,8) miből kétségte
lenül kiderül, hogy a Görög atlaszán olvasható Kis-Lak név egészen nélkülözi a 
történeti alapot, midőn a Kis-Lak név az oláh Mike-Lak-nak fordítása, Mikelaka 
pedig nem eredeti oláh helynév. Innen származtak a Mikelakiak, kik közül való 
volt az 1429-ben említett Clemens de Mikelaka orodi kanonok is.9) A helység 
egyébként hajdan az orodi káptalan birtokát képezte s főleg halas tavai miatt volt

*) Haan és Zsilinszky : Békésmegyei Okltár 67. 69. 74. 87. Pesty: Kr assóv ár megye Oki tár a
III , 397.

2) Pesty: Krassóvármegye tört. III, 428. 430. 435.
3) Hazai O km tár V, 398. 399.
4) Tört. Adattár II, 24.
5) Griselini : Gesch. d. temeswarer Banats I, 186.
6) Protoc. Exped. Regnicol Capit. Ecet. Csanád. Tom. XIV. p. 7—20.
7) Bővebb történetét lásd a Tört. Adattár-bán II, 23—29.
8) A Csanádi káptalannak egy 1343. és egy 1350. évi okirata szerint Fábiánnál i. m. Oki. 

203. és 226—227. 11. Magyar Sion VI, 25.
9) Pesty: Krassóvármegye Oki tára III, 333.
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nagybecsű. E birtok miatt a prépost és káptalan 33 évig tartó perbe keveredett a 
Kerekegyházi Laczkffyakkal. 1343-ban Kerekegyházi László székely ispán Mikelakát 
elfoglalta s bár a káptalan és prépost e miatt tiltakozott, László fiai Miklós és Pál 
mégis továbbra is elfoglalva tárták a jószágot. Újabb tiltakozás sem használt. Majd 
Miklóshoz és Pálhoz harmadik testvérök Laczkffy András erdélyi vajda is szegő
dött. András halála után fia és unokája Miklós folytatták a bitorlást. Végre 1377- 
ben a káptalan és prépostság visszanyerte Mikelakát.1) Több év múlva az aradi 
káptalan elzálogosította Mikelakát Losonczy László erdélyi vajdának 2 ezer arany
forinton, ki azonban nemsokára elengedte a zálogösszeget s Mikelakát visszabo- 
csátá az elszegényedett káptalannak. Innentől 1566-ig a káptalané is volt,* 2) s mint 
ezét említi a Földváry-féle 1561. évi portai összeírás is.3) 1566-ban a mikelakai 
lakosok a hitújításhoz csatlakoztak, mi által a káptalan ittlevő birtokát elvesztette. 
Plébániája is megszűnt, mit az is elősegített, hogy a török időben sok reformatus 
magyar menekült volt ide. 1726-ban és 1732-ben III. Károly Mikalakát mint népes 
falut Rajnáid modenai herczegnek adományozta.4) Egyházi tekintetben ma Glogo- 
vácz fiókja az alsó-aradi kerületben.

24. Menesi, Menise, Menusi — Ménes Aradmegyében. Okiratilag Menefyw, 
Menesy, Menusi neveken szerepel. A XV. században a szeri Pósák s ezek kihalása 
után 1471-ben a guthi Országok és nádasdi Ongorok bírták.5) A XVI. században 
a Földváry-regestrum szerint a Mágocsyaké és Petőké.6) A XVIII. században a 
modenai herczegé lett.7) Régi plébániája, úgy látszik, a török időszakban szűnt meg, 
mikor a reformatus magyarok egy része ide is menekült. Ma Gyorok fiókja az 
alsó-aradi esperesti kerületben.

Menise, Menusi lásd Menesi.
25. Mezesag, Mezeusag, Mezeusak, Oyczewsagi =  Megoság, a mai Ság Te- 

mesmegyében. A III. Károly korabeli Müller-féle térképen már Schak, a Mercy- 
félén Saag néven van megjelölve. A XVIII. század közepe táján német gyarmato
sokkal gyarapodott s ekkor kapta német Segenthau nevét. 1771-ben plébániája is 
újból felvirágzott. Ma is plébánia a székesegyházi vagyis Csanádi főesperestség 
közép-temesi kerületében.

Mezeusag, Mezeusak lásd Mezesag.
Mikalaka lásd Machalaka.
Mikela lásd Mekilaka.
Mok lásd Bök.

26—27. Monostor, Monustor — Monostor. Hogy itt két külön helyről van 
szó, kétségtelen, mert a tizedjegyzékek külön plébániákul tüntetik fel egy s ugyan

*) Az erre vonatkozó okmányokat közli Fábián i. ni. 160. 1. A Tört. Adattár II, 138—140. 
és gr. Lázár a Turul-ban 1884. évf. II,. i n .

2) Karácsonyi: Tört. és rég Ért. 1890. évf. VI, 161 — 164.
3) Tört. Adattár I, 424.
4) Fábián i. m. 209—210.
5) Pesty: Krassóvármegye Okitára III, 428. 430.
6) Tört. Adattár I, 424.
7) Fábián : Aradvárm. leírása 210. 1.
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azon rovatban. Az egyiknek Kozma, a másiknak Péter volt a papja. E plébániákból 
az egyik megfelel Monostor-nak Temesmegyében. Ez ma Mailáthfalva fiókja az új-aradi 
kerületben. A másik bizonytalan fekvésű. A Földváry-féle adólajstromban előfordul 
ugyan egy Monostor, de ez Zarándmegyébcn van s azért itt erre nem gondolha
tunk, miután annak nyilván már az aradi főesperestség határain kívül kellett esnie.

Monustur lásd Monostor.
28. Moran, Morian =  Marian. Ma már nem létezik, de hajdan Pécska szomszéd

ságában feküdt Aradmegyében s a Mercy-féle múlt századi térképen még megjelölve 
látható.1) Csánki tévesen magyarázza azt a mai temesmegyei Murányra.* 2) Ha ez Mu- 
rány volna, akkor már nem feküdhetett volna az aradi föesperestségben, pedig hogy 
itt feküdt az, bizonyítja maga a tizedjegyzéki rovat. — Ezen aradmegyei Marian a 
Földváry-regestrumban mint Ovecsarovics Demeter aradmegyei birtoka említtetik.3)

Morian lásd Moran.
Mykalaka lásd Mekilaka.

29. Orod — Arad. E név hazánk történetében először II. Béla idejében merül 
fel. Itt volt 1135-ben azon országgyűlés, melyen Ilona királyné férje vakságának 
okozóin véres boszút állott. Vájjon ő alapította-e az aradi prépostságot, okmányok 
hiányában eldönteni nem tudjuk. E prépostság okmányilag először 1197-ben említ
tetik.4 *) Ez okmány már a prépostság virágzó állapotáról tanúskodik, mert Imre 
király megerősíti azt javaiban. A prépostság nagyszerű, három hajós, két tornyos, 
díszes portálé által imposans románstylü egyháza még csak 1224-ben készült el 
teljesen. Akárki alapította legyen, bizonyos, hogy azt földi javakkal jól ellátta. 
E javak idővel is szaporodtak, részint újabb adományok, részint szerzések által s 
egyrészt Földváry 156i-ik évi, másrészt az egri káptalan egy 1643-ban írt, de 
ennél jóval régibb korból származó regestrumábóls) ismerjük. A javak, a kor egy
házi szervezéséhez képest részint préposti, részint káptalani, részint közös birtoko
kat képeztek.6) Az orodi prépostság ugyanis társas káptalannal volt összekötve, 
melynek tagjai nem szerzetes rendű, hanem világi papok voltak. Egyházköz- 
igazgatásilag nem a Csanádi egyházmegyéhez tartozott, mert III. Honor pápa 
1220-ban a Csanádi püspök kártalanításáról gondoskodván, erre vonatkozó 
iratát ugyan az egresi apáthoz és az orodi préposthoz intézi Cenadiensis Diocesis,7) 
s IX. Bonifácz is számos okiratában Orodot Cenadiensis diocesis-beYmzk mondja,8) 
de ezzel csak a területi fekvés van jelezve. Mert hogy nem a Csanádi egyház
megyéhez, hanem az esztergomi érsekséghez tartozott, kitetszik VIII. Bonifácz 
pápa 1295. évi bullájából,9) mit egy 1397. évi esztergomi káptalani végzemény

z) V. ö. Tört. és rég. Ért. VIII, 153.
2) Magyarorsz- tört. földrajza I, 775.
3) Tört. Adattár I, 424.
4) Wenzel : Arp. új Ohntär I, 85—86. Teutsch és Firnhaber : Urkundenbuch zur Geschichte 

Siebenbürg. 5. 1. Fábián : Aradvárm. leírása 226. 1. Tört. Adattár I, 104—105.
5) Magyar Sion IV, 801.
6) Lásd Tört. Adattár I, i n —119.
7) Theiner: Mónim. hist. Hung. I, 26. Wenzel: Arp. új Okmtär I, 165.
8) így 1390. 1391. 1394. 1397. 1400. 1402. évi okleveleiben. Bullae Bonißcii IX. I, 78. 

184. 244. 253. II, 32. 33. 169. 171. 176. 446. 454. 455.
9) Fejér: Cod. Dipl. VI, 350.
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is megerősít. Majd IX. Bonifácz pápa 1400-ban, II. Pius pápa 1464-ben újólag 
megállapították és biztosították az esztergomi érsek e fennhatósági jogát. De a 
prépostok egészen is kívánták magukat függetleníteni. Ennek nyomára már 1235- 
ben találunk, midőn az aradi prépost panaszszal járult a sz. szék elé, s ennek 
következtében IX. Gergely pápa oda nyilatkozott, quod cum Prepositus Regalis 
existat, ad nos in spiritualibus pertinens pleno iure, s az esztergomi érsek igényeit 
illetéktelennek nyilvánítja. De az érsek ebbeli jogát nem engedte megcsorbíttatni. 
1246-ban Gottfried prépost újból tesz ilynemű kísérletet, mely azonban szintén 
nem sikerült. Ennek következtében a prépostok 1246-ban s 1263-ban okmányilag 
is elismerték a primási joghatóságot. Ha a prépostság nem is válhatott ezek szerint 
teljesen függetlenné, úgy mégis igen szép szabadalmakkal és jogokkal bíró egyházi 
testület volt az. így hogy az orodi egyház különös szabadalomban részesült az 
Erdélyből neki szállított só iránt, kitetszik úgy III. Bélának 1183-ik,1) mint 
II. Endrének 1211-ik* 2) és 1233-ik évi okirataiból,3) melyekkel a nyitrai egyháznak 
és a pannonhalmi apátságnak sószállítmányait megkönnyítendő, hajóiknak azt a 
szabadságot adják, quam Bistryensis et Orodiensis Ecclesiarum naues utantur. Fel 
volt továbbá ruházva jogi kiváltsággal az alája rendelt népek s jobbágyok irányá
ban, a mint ezt I. Károly 1329. és I. Lajos 1344. évi oklevelei bizonyítják. A káp
talan e mellett országos hitelességgel is bírt. Fel volt hatalmazva istenítéletek tartá
sára is. Tüzbirálati hatalmának adatait a váradi regestrum tartotta fenn. Maguk a 
prépostok előkelő állást s hivatalokat is foglaltak el. Közülök többen királyi korlát
nokok és alkorlátnokok voltak.4) Ne hányán püspökökké lettek. A prépostság ezen 
előkelő helyzete és dús vagyonossága a hitújításig tartott. Ezzel esik egybe hanyat
lása. 1542- vagy 1543-ban az új hitre tért garázda Horváth Mihály foglalta el a 
prépostság javait. 1550-ben romba dőlt temploma. A 1516. évi tordai országgyűlés 
pedig elűzte a káptalan tagjait. így a káptalan megszűnt, de nem a prépostság. 
Knezilics Péter mint orodi prépost 1557— 1578-ig szerepel, bár ő sem székelt már 
Aradon. Idővel aztán a prépostság is megszűnt, merő czímmé válván s ma emlé
két már csak az aradi főesperestség, meg azon csekély romok tartják fenn, melyek 
régi egyházából még fennvannak. Ezek a romok híven mutatják egyszersmind a 
helyet, melyen a híres prépostság s káptalan állott. Nem a mai Ó-Arad városában, 
hanem az Ó-Aradtól keletre eső Glogovácgond)

τ) Wenzel : Arp. új Okmtár XI, 48.
2) W enzel: Arp. új Okmtár VI, 348.
3) Wenzel: Arp. új Okmtár VI, 520. ■
4) így Gottfried 1206-ban. Hág. Okmtár VI, 7. VII, 3. István 1224-ben. Hág. Okmtár IV, 12. 

Albert 1229-ben. Tkalcsics: Mon. Eccl. Zágráb. I, 65. 152. 153. 159. 168. Benedek 1263—1273. 
Hág Okmtár II, 8. 11. 13. III, 18. 19. IV, 48. V, 41. 44. 45. 47. VI, 117. 124. 175 — 178. 180. 
182. 184. 188. 191. 193. VII, 126. 140. 142. 145. Wenzel : Arp. új Okmtár III, 161. Hazai Ok- 
levéltár 43. 60. 65. Géresi : A gr. Károlyi csal. Okltára I, 7. Kubinyi : Magy. tört. emlékek II, 10. 
Knauz : Mon. Eccl, Strig II, 21. Nagy: A gr. Sgtáray csal. Okltára I, 15.

s) Az aradi prépostság és káptalan történetére vonatkozó újabb nyomozásokból felemlítjük 
Hemmen Ferencz tanulmányát: Ο-Arad. a) Az orodi prépostság. b) Az ó-aradi plébánia, c) Arad 
vára. Közzétéve a Tört, Adattár-bán I, 97—128. 145— 155. 156— 181. 181— 185. Karácsonyi János : 
Négy fejezet az aradi prépostság történeté-bői. Közzétéve a budapesti egyházirod. iskola 1881. évi 
munkálataiban. Ugyanő : Az aradi prépostság és káptalan birtokai. Közzétéve a Tör. és rég. Ért.
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30. Oynerod =  Mogyoród, ma Magyarodéi, puszta Temesmegyében, Bruckenau 
szomszédságában, attól északra s annak fiókja.1) A Mercy-féle 1723. évi térképen 
Mogirovda néven mint pusztult falu van feltüntetve.

31. Panad =  Új-Panát Aradmegyében. 1548-ban Petrovics Péter iktattatott 
be birtokába.* 2) A Földváry-féle 1561. évi lajstromban mint a Nagy-, Zay-, Mágó- 
csy-, Pásztory-, Abráhámffy-családok birtoka említtetik,3) 1612-ben Báthori Gábor 
sövényházi Móricz Mártonnak (Mágócsy Dorottya unokájának) adományozta.4) 
A Mágócsyak női sarjainak révén a Káthayakra szállott s ezek utolsója, Káthay 
Ferencz Panádot örök áron báró Keglevich Miklósnak adta el.5) A XVIII. század
ban királyi adomány mellett Rajnáid modenai herczegé lett.6) Régi plébánosaiból 
kettőnek a nevével találkozunk a pápai tizedjegyzékekben: a Lőrinczével és a 
Jánoséval. Mint plébánia mais fennáll az aradi föesperestség alsó-aradi kerületében.

32. Paulelense, Paulilese, Paululese =  Pálülese, ma Patdis Aradmegyében. 
Rácz Károly tévesen magyarázza azt Ellés-rt =  Ellyös-re, azaz a mai Alliosra.7) 
De Fábián is rosszul magyarázza e helynevet, midőn azt Pálillés- re =  Páleles -re 
értelmezi, mintha az onnan volna, mivel hihetőleg a kladovai paulinusok bírták s 
minthogy innen, belőle éltek.8) A név ellenkezőleg annyit jelent, mint Pálülese, 
azaz jelenti azt, hogy Pálnak birtokát, széktanyáját képezte. Ezen Pálülése hajdan 
közelebb esett a Maroshoz s ezen át révvel és vámmal bírt. Régi helye ma is 
Ofalu-nak neveztetik. Bírták azt egy időn át a Maróthyak,9) az eperjesi Pathó- 
czyak, Harasztiak. Régi plébániája beszünt s ma is csak fiókegyház, mely Győ
rökhöz tartozik az alsó-aradi esperesti kerületben.

Paulilese, Paululese lásd Paulelense.
33. Peel, Pel, Pely =  Pély pusztult hely Puszta-Szent-Tamás szomszédságá

ban Aradmegyében s így össze nem tévesztendő az aradmegyei mai Nagy-Pély 
helységgel, mint a hogy azt egyes íróink tényleg összetévesztették.10 *) Nagy-Pély 
mindig Zarándmegyében feküdt s 1418-ban Nemes-Pély néven említtetik.11) A Föld-

1890. évf. VI, 151 — 165. Balássy: Nyomozása az aradi káptalan birtokai-nak. Közzétéve a Magy. 
Sion IV, 801. Ugyanő : Az egykori aradi társas káptalan szent egyháza vagy székhelye. Közzétéve a 
Magy. Sion VI, 23—30. Márki Sándor: Az aradi prépostság romjai. Közzétéve a Tört. és rég. Ért. 
1882. évf. VIII, 49—52. Az aradi prépostsági templom romjait leírta Molnár Pál kir. főmérnök 
az Archaeologiai Értesítő VII. köt. 15. sz. Végre még figyelmeztetünk, hogy mi Aradra s az aradi 
káptalanra vonatkozó XIV. XV. XVI századi okmányokat közzétettünk a gyulafehérvári országos 
levéltárból a Tört. Adattár-ban II, 136—142. 182—185. 214—216. 254—260. 280—286. 324—329. 
352—355. 379—382- 422—426.455—456.

J) V. ö. Tört. és rég. Ért. VIII, 163.
2) Fábián: Aradv ár megye leírása 151. 1.
3) Tört. Adattár I, 423.
4) Márki : Tört. és rég. Ért. 1884. X, 163.
5) Az ezt tanúsító s a leleszi convent-ben levő eredeti okiratot kiadta Márki az imént id. 

helyen X, 168.
6) Fábián i. m. Oki. 210. 1.
7) A záróindi egyházmegye tört. 176. 1.
8) Aradvárm. leírása 162. 1.
9) Haan és Zsilinszky: Békésm. Okltár II, 47.

IO) Mint Haan is : Békésmegye hajdana I, 265. Rácz Károly : A zarándi egyházai tört. 226. 1.
Ir) Haan i. m. II, 46.

Magyarország egyházi földleírása. Sí
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váry-féle regestrum is mint zarándmegyei helyet s a gyulai vár tartozékát sorolja 
fel.1) Ellenben a tizedjegyzékben előjövő Pély- máskép Jás^-Pe'ly-nek neveztetik, 
így egy 1487. évi oklevélben,* 2) de az 1561. évi adóösszeirásban is, ebben mint 
orodmegyei hely szerepelvén.3) Ezen adóösszeírás szerint itt a királyi felség, az 
Abráhámffy- és a Pásztory-családok birtokoskodtak. 1394-ben Arkii János Márk 
birta parochialem ecelesiam de Peel.4 *)

Pel, Pely lásd Peel.
34. Popi, Popy =  Papi. Ma már nem létező helység, mely Mariantól keletre 

feküdt Aradmegyében. A Mercy-féle múltszázadi térképen még látható. E helyről 
származott a Paksy-, helyesen Papy-család, melyből két orodi kanonok is ismere
tes. 1317-ben comes Johannes filius Petri de Popdi a Csanádi káptalan által beik- 
tattatott in terra vacua Peel vocata in comitatu Tymisiensi existente.s) 1398-ban 
ismeretes Joannes Michaelis de Papd, clecicus Csanadiensis dioecesis.6) Papinak 
jelentősége mellett bizonyít, hogy némely XV. századi okiratban oppidumnak 
neveztetik.7) A Maroson révvel is bírt, melyen 1529-ben János király is átkelt 
Budáról Temesvár felé tartva.8) Papit egy időn át Zsigmond király bírta; 1435-ben 
is azt mondja róla Zsigmond király: Opidum nostrum Papi vocatum in comitatu 
Orodiensi habitum. Tőle azt zálogjogon a két Hunyadi János, a Vajk fiai kapták. 
De ezek a király kérelmére ezen birtokot minden jövedelmével s a Maros-folyón 
levő révjog felével ismét visszaadták.9) Bírták a Marczalyak is. A Földváry-féle 1561. 
évi adólajstromba Papi mint Földvárv István aradmegyei birtoka van bevezetve.10 *)

35. Rotunda Ecclesia =  Kerekegyház A híres Kerekegyházi Laczffy-család ősi 
fészke.11) A XV. századi okiratok hol Csanád-, hol Aradmegyében fekvőnek mond
ják s Kerekegha^-nak írják.12) Egykor a Hunyadiak is bírták.13) 1454-ben Kerekegy
háza egy 8 faluból álló uradalom feje, melyhez Azony, Kerek-Vinga, Veres-Vinga, 
Batonya, Baktornya, Sziond és Kingged tartoztak.14) 1463-ban mint aradmegyei, s 
a lippai uradalomhoz tartozó falu említtetik.IS) 1560-ban mint a Jaxyth-család 
nagylaki uradalmához tartozó falu szerepel.16) A Földváry-féle 1561. évi adólaj-

x) Tört. Adattár I, 328.
2) Orsi. Itár dipl. osztályában 19259. sz. a.
3) Tört. Adattár I, 424. Fábiánnál i. m. 25. 1.
4) Bullae Bonifacii IX. I, 244.
5) Nagy: Anjouk. Okmtár I, 424.
6) Bullae Bonifacii IX. II, 64.
7) így egy 1434. évi okiratban az őrsi. Itár dipl. oszt. 12574. sz. a. Továbbá egy 1435-ikiben 

Pestynél : Krassóvár. tört. III, 351. Egy 1439-ikiben Telekinél: Hunyadiak kora I, 62.
8) Sierémi György emlékirata Magyarorsi. romlásáról. Kiadva a Magy. Tört. Emlékek II. oszt. 

írók. I. sor 1.
9) Pesty : A siörény vár megyei oláh kerületek 8. 1.

10) Tört. Adattár I, 424. Fábián i. ni. 24. 1.
XI) Gr. Lázár Miklós: A két Lacik család eredete. Közzétéve a Turul 1884. évf. II, n o — 117. 

Karácsonyi János: A Lacgkfyak története. Közzétéve a Tört. és rég. Ért. 1887. évf. III, 5 — 12. 
Ugyanő : A kerekegyház Lacíkfyak családfája. Közzétéve a Turul 1886. évf. IV, 166—173.

I2) így 1454. 1463. 1484. évi okiratokban az őrsi. ttár dipl. oszt.
x3) Haan és Zsilinszky: Békésmegyei Okltár 67. 68. 1.
x4) Haan és Zsilinszky : Békésmegyei Okltár II, 68. és Teleki : Hunyadiak kora X, 432.
IS) Haan és Zsilinszky: Békésmegyei Okltár I, 71.
IÓ) Tört. és rég. Ért. 1887. évf. III, 7.
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síromban mint a Dóczy- és Ovecsarovics-családok Csanádi birtoka jön elő.1) Ma 
már mint helység nem létezik, de ismerjük egykori helyét. Ez Német-Szent- 
Péter és Fonlak közé esett Temesmegyében, oda, hol a Harangod (a mai Aranka) 
kiszakad a Marosból. Egy 1412. évi okirat szerint ugyanis magister Ladislaus, 
filius Nicolai Lachk de Keregheghaz vagyis az utolsó Laczkfiy vnum molendinum 
suum proprium in fluuio Morusii, propriis suis expensis et laboribus constructum, 
a Csanádi olvasó-kanonokságnak adományozta.* 2) Azt ki lehet mutatni, hogy a 
Laczkffyak birtokai nem a Maros mellett feküdtek s azért ezen itt szóban levő 
malom csakis Kerekegyhaza határában állhatott, mely tényleg a Maros közelébe esett.3) 
Itten tünteti azt fel a Mercy-féle katonai térkép is Kerekik néven s így Balássy 4 5) és 
Haan s) hibásan vonatkoztatták a Csabától délre eső mai Kerekegyháza pusztára.

Sancta Cruce lásd Kerestur.
36. Scelews =  S^ollos. Ma már nem létező helység, mely Temesmegyében 

feküdt s a Mercy-féle térképen még látható.
37. Sewdy, Zendi, Zewdy =  S^odi, melynek várkastélyát XV. és XVI. 

századi oklevelek említik.6) 1471- és 1475-ben Castellum Zewdy cum oppido 
similiter Zewdy említtetik. Hajdan a Ződy és a ződi és szeri Pósafiaknak adott 
nevet és praedicatumot. 1401-ben ismeretes Valentinus de Zewdi orodi kano
nok.7 8) 1428-ban Zsigmond király oklevelet állít ki pro parte fidelium 
nostrorum Egregy Gaborkonis de Zewdy ac Johannis et Stephani filiorum Pose 
de eadem Zewdy É) Ezek kihalása után 1471-ben a guthi Országok és a nádasdi 
Ongorok kapták.9) Volt révje is a Maroson. Egy 1402. évi okiratból megtudjuk, 
hogy parochialis egyházának védszentje sz. István vértanú volt.10 *) Egy 1506. évi 
oklevél szerint II. Ulászló a sződi kastély felét a gersei Petőknek visszaadja, pos
sessiones Machalaka (mint láttuk, a mai Máslak, Blumenau), Zabran et Kassa in 
comitatu Orod ad Castellum Zewdy pertinentes,11) s ezen adományát gersei Pető 
János, György és Ferencz kértére 1507-ben átírja és megerősíti.12) Említi egyéb
iránt Oláh Miklós is a Maros mellett Bicske körül 1536-ban. Mercator Zengi; 
a III. Károly idején élt Müller Zeudin; a Mercy-féle 1723. évi térkép Seffdin ; az 
1761. évi temesi térkép Sefdin néven a Maros közelében tüntetik fel. Az 1783. 
évi térképen Sződi helyén már Schöndorf áll s csakugyan a mai Schöndorf =  Szép

x) Tört. Adattár I, 375.
2) Fejér: Cod. Dipl. X. V, 374.
3) Karácsonyi: Tört. és rég. Ért. 1887. évf. III, 7.
4) Magyar Sion VI, 27—28.
5) Békésvárni egye hajdana I, 214.
6) Így 1471. 1484. 1485. 1499. okiratokban az orsz. ltár dipl. oszt. és Pestvnél: Krassó- 

vármegye tört. III, 428. 430. Két 1506. és 1507. oklevél Ipolyi, Nagy és Véghely : Hazai Okmány- 
táréi-ban V, 397—404.

7) Bullae Bonifacii IX. II, 308.
8) Pesty : Krassóvárm. Oki tára III, 326.
9) Pesty i. m. II. I, 214—215. Okltára III, 428. 435.

10) Andreas Galli rector parochialis ecclesie sancti Stephani prothomartyris de Zeugy, Cena- 
diensis diocesis. Mon. Vaticana Ser. I. Tom. IV. 454.

XI) Hazai Okmtár V, 398.
I2) Ηαχαί Okmtár V, 397—404.

5 1 *
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falu a régi sződi helyén áll. Bárány tévesen mondja, hogy ma az elpusztult Zöldi 
vagy Sződi omladékai fölött alkalmasint Neudorf nevű falu áll.1) A Földváry 1561. 
évi adórovatában mint a Sződi Petőék, a Mágócsyak és a Zayok birtoka kerül 
elő.* 2) Ma is plébániát képez az aradi főesperestség új-aradi kerületében.

38. Symand. Eltűnt hely, mely Temesmegyében Bencsek mellett feküdt, a 
mint az a Mercy-féle 1723. évi térképen látható,3) s így össze nem tévesztendő 
az aradmegyei mai Simánddal. A XIII. században a Csanád-nemzetség birtoka. 
1290-ben a Csanádok eladták 36 finom ezüst márkáért 13 simándi embernek: Zal- 
las ispánnak, Móka fiának, Philpinek és társainak. Ezen eladás ellen a rokonság 
tiltakozva pert indított, mely 1338-ban fejeztetett be a Simándi emberek hátrányá
val.4 5) A XV. században a szeri Posák s ezek kihalása után 1471-ben a gúthi Or
szágok és a nádasdi Ongorok kapták adományba.s)

39. Vinga — Vinga máskép There^iopolis Temesmegyében. A XIII. században, 
1231-ben és 1237-ben6) mint Miklós gróf, Ugrin esztergomi érsek fivérének birtoka 
említett Vyngá-t Bárány alap nélkül érti a temesmegyeire. Az Fejérmegyében kere
sendő. 1403-ban Mátyás a temesi vyvga plébánosa.7) 1454-ben Hunyadi János s 
fiai iktattak be Wereswynga és Kerekwynga birtokába.8) A XVIII. században bol
gárok telepedtek le benne 9) s Engel püspök az udvari kamarához intézett jelentésében 
úgy említi, mint hol 1766-ban bolgár ferenczrendüek működtek.10 *) Mint plébánia 
ma a székesegyházi vagyis Csanádi főesperestség felső-temesi kerületéhez tartozik.

40. Zadarlaka, Zadurlaka =  Zádorlak Temesmegyében. Okiratilag sokszor 
említtetik a XV. században, mikor a Dóczyak főfészke, kik itt kastélyt is építettek. 
1511-ben Dóczy Ferencz kezén van.11) Bírták különben az Illyések, Mezőgyániak, 
Mutnokiak és Vasok is. 1485-ben László a zádorJaki plébános.12) 1551-ben vára török 
kézre került.13) Maga a falu a török alatt pusztulásnak indult, úgy hogy annak kitaka
rodta után újból telepíteni kellett. Mercy ide német gyarmatosokat telepített, kik a 
helyet S^ddorlak-mk nevezték el, mint a hogyan azt a németség ma is nevezi. 1701-ben 
mint a csanádi püspökséghez tartozó falu említtetik.14) 1755-ben már szorgalmazva lett 
az itteni lelkipásztorkodás ügye.15) 1766-ban helyi lelkészt, capellanus curatust kapott16) 
s 1767-ben plébániát. Ma is plébánia az aradi főesperestség új-aradi kerületében.

T) Temesmegye emléke 143. 1.
2) A Tört. Adattár I, 424. Hézagos közlése pótlandó Fábiánból: Aradvmegye leírása 26. 1.
3) V. ö. Karácsonyi czikkével Tört. és rég. Ért. I, 125. VIII, 162.
4) Zichy-Okmtár I, 551—$55.
5) Pesty : Krassóvátmegye Okltára III, 428—430.
6) Fejér: Cod. Dipl. III. II, 227. IV. I, 80. 81.
7) Ered. oki. a Sztéxray-család ltban.
8) Haan és Zsilinszky : Békésmegyei Okltár 68. 1.
9) Gorove : Tud. Gyűjteni. 1837. évf. VIII. fűz.

IO) Tört. Adattár I, 427.
” ) Hazai Okltár 4 $ 2. 1.
12) Ered. oki. a budai kam. ltban.
13) Forgách: Commentaria 20. 1. Bárány : Temesvárin egye emléke 98. 1.
I4j Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 195.
*5) Tört. Adattár II, 318.
IÓ) Engel csanádi püspök: Relation an die Kais. Hof-Commission de anno 1766. A Csanádi 

püsp. ltban. És Tört. Adattár I, 428.
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41. Zechen =  S^écsény, ma S^écsány Temesmegyében. Régen a Csanád-nem- 
zetség ősi birtoka, mely (Zechien) az 1256. évi osztásban a Waffafiaknak jutott.1) 
1337-ben a possessio Sceechen in comitatu Orodiensi két részre osztatott. Ebből 
a keleti rész a Telegdyeké, a nyugati rész a Makófalvyaké lett.* 2) Említi ezen 
okirat a helység egyházát is. 1456-ban Hunyadi János kapta új adomány czímén. 
1530-ban Oláh Miklós még megemlíti Zetzent mint nevezetes helyet. A török 
uralom alatt elpusztult. Ma is puszta és Brukenau (Piske) fiókja a székesegyházi 
vagyis Csanádi főesperestség felső-temesi kerületében,

42. Zechen.
43. Zechen. Hogy e két utóbbi Szécsény a már említett Zechentől különbö

zik, a tizedjegyzékekből kétségtelen, előfordulván egy s ugyanazon rovatban Johan
nes de Zechen, ki 3, és Ladislaus de Zechen, ki 12 garast fizetett egy banális 
hián. Ez okból felesleges volt Karácsonyinak egy előbb vallott véleményét, mely 
szerint hét Szécsény létezett, utóbb oda módosítania, hogy mégis csak egy Széchény 
volt.3) Hogy mire magyarázzuk az itt szóban levő két Szécsényt, nem tudjuk. Ha 
a tizedjegyzékekben helyesen közölvék mint orodi főesperestségi plébániák, akkor 
semmi esetre sem vonatkoztathatók a krassómegyei Szécsényre és a torontálmegyei 
Szécsényfalvára. Pesty a krassómegyei két Szécsényre gondol, melyből az egyik ma 
is fennvan Bozsur és Szárázán közt, a másik pedig, mely Krassómegye déli részén 
feküdt, már eltűnt. Két 1378. évi határjárásban a Szécsénypataka említtetik4 5) s e 
csermely mellett feküdt egykor a keresett Szécsény-falu. Azonban mi Pesty ezen 
nézetét el nem fogadhatjuk. Azt nagyon könnyen megengednők, hogy a tized
jegyzékekben a két Szécsény tévesen van az orodi főesperestség rovatába iktatva, 
de másrészt még sem ignorálhatjuk azt, hogy több XIV. és XV. századi okiratban 
Zechewn et altera Zechen, illetőleg Nag^echen és Kis^echien említvék mint aradmegyei 
helyek/) mi kétségtelenné teszi, hogy Aradmegyében, mely, mint láttuk, a mai 
Temesmegyére is átnyúlt, több Szécsény nevű hely létezett. Nyilván ezek vala
melyikéről való volt azon Joannes de Zechen, illetőleg Szecsen, ki 1438-ban, 
1439-ben, 1440-ben, 1442-ben, 1443-ban orodi kanonokul említtetik.6)

Zendi, Zewdy lásd Sewdy.
44. Zethunpauli =  Sgent-Pál pusztai helység Aradmegyében, melyhez egy 

Sgent-Pál nevű puszta is tartozik. Egy 1471. és 1475. évi okiratban Zenthpal oppi- 
dum-ról van szó,7) s említik a XVI. századi adólajstromok is. Hajdan a szeri Pósa- 
fiak s ezek kihalása után 1471-ben a gúthi Országok és nádasdi Ongorok kapták

4 Wenzel : Arp. új ükmtéir VII, 430.
2) Nagy : Anjouk. Okmtár III, 369.
3) Tört. és rég. Ért. 1886. évf. II, 95.
4) ubi Zecenpataka in fluuium Crassou caderet. Pestynél : Krassóvármegye Okltära III, 135. 

Másutt xechenpataka u. o. 147. 1.
5) így 1360. 1442. 1452. 1488. évi okiratokban az o?sz. Itár dipl. osztályában.
6) Haan és Zsilinszky : Békésmegyei Okltár 45. 1. Pesty : Krassóvármegye Okltära III, 369. 380. 

386. 389.
7) Pesty: Krassóvármegye tört. II. I, 215. Okltära III, 428. 430. 435.
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adományba Mátyás királytól. Ma már csak pusztai helység s önálló lelkészséggel 
sem bír.

45. Zolews =  Süllős. Hogy ezen Szőllős különbözik a fenntebb elősorolt 
Scelews-től, kétségtelen. Amannak Péter, emennek Márton volt a plébánosa s mind
kettő ugyanazon rovatban fordul elő. A Mercy-féle 1723. évi térképen tényleg két 
Szőllős (Selleus) látható egymás közelében Fonlak és Vinga között Temesmegyé- 
ben. Az 1561. évi időlajstromban azonban csak egy Szőllős, t. i. Aranyos-Szőllős 
fordul elő. Ma az itten szóban levő Szőllős sem létezik többé.

46. Zombothel, Zumbathel =  S^abadhely Aradmegyében. A XV. és XVI. 
századokban is Zombathel néven szerepel az okiratokban.1) 1448-ban itt Harapkói 
Botos György birtokoskodott, mert ő ittlevő jobbágyaival a maga részére szántana 
föl a Szombathely közelébe eső s az aradi káptalan birtokát képezett Molnári pusz
tát.* 2) Különben némely szombathelyi birtok miatt volt czivódás a kalodvai pálo
sok és az aradmegyei káptalan közt is. Mátyás királynak egy 1484. évi oklevelé
ből kitűnik ugyanis, hogy a nevezett pálosok bevádolták az aradi káptalant a miatt, 
hogy ez in possessione Zombathel két földrészt elfoglalt.3) Ellenben a Csanádi káp
talannak egy 15i i . és a Bakyaknak egy 1517. évi okleveléből meg azt tudjuk meg, 
hogy az aradi káptalan a miatt tiltakozott, hogy a pálosremeték bizonyos szom
bathelyi földeket nagylaki Jaxith Márknak adtak el örök áron, holott e földek őt, 
a káptalant, illetik.4) A Földváry-féle 1561. évi porta-összeirásban Szabathel mint az 
orodi káptalan birtoka szerepel, hol azonban a Dóczy- és Selemény-családok is 
birtokoskodtak.5) Ma Gyorok fiókja az alsó-aradi kerületben.

Zumbathel lásd Zombothel.

2. A Csanádi főesperestség és plébániái.

E főesperestséget éjszakon a Maros, nyugaton a Tisza, délen pedig egy az 
Arankával többé-kevésbbé párhuzamosan futó conventionális határ határolta, míg 
keleten egy Sz. Péter, Monostor és Knéz között elhúzódó határ zárta be* 
Sz. Péter a csanádi, Monostor az aradi, Knéz a temesi főesperestség plébániái 
voltak.

Az említett déli conventionális határvonal elég messzire távozott el az Aran
kától, de még sem annyira, hogy a mai torontálmegyei Akácsot is elérte volna. 
Egyes XIV. és XV* századi okiratok szerint Akács Csanádmegye-hez tartozott. 
A tizedjegyzék szerint Akács nem a csanádi, hanem a torontáli főesperestségben 
feküdt s így a főesperestség s a régi politikai Csanádmegye határai itt a XIV. század 
elején nem vágtak teljességgel össze. Hogy mennyiben volt eltérés, azt legjobban

1) így 1428. 1455. 1484. éviekben az orsz. itár dipl. osztályában. Továbbá a csanádi kápt. 
egy 1449. 1511, évi oklevelében a gyulafehérv. Kápt. orsz. ltban. Cista Maram. fasc. 4. nr. 54. 63.

2) Tört. Adattár II, 303.
3) Tört. Adattár II, 354—355.
4) Tört. Adattár II, 455. Fábián i. m. Oki. 208. 235. 11.
5) Tört. Adattár I, 423.
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abból fogjuk megtudni, ha kikutatjuk, hogy a régi Csanádvármegye határai mennyire 
húzódtak be a mai Torontálvármegye területébe.

II. Endre királynak azon 1230. évi okiratában, melylyel fiának Bélának a 
Csák-nemzetségből származott Miklós comes birtokaira vonatkozó intézkedését 
jóváhagyja, a következő csanádmegyei helységeket sorolja elő: In parochia Chenadiensi 
villam Besseneu, Pony, Yeneu, teluki et Chunei. Ezeket Miklós comestől elvette. 
Reliquit autem eidem in comitatu Chenadiensi terram Ekud, Inad, Sceuleus et 
quod vulgo dicitur Huyfolu, et in supradicto comitatu Chenadiensi villam Baatur.1) 
Két év múlva vagyis 1232-ben II. Endre visszaadja Miklós comesnek jószágait s 
azokban határt járat.* 2) E határjárás azonban még távol sem olyan, mely a felsorolt 
birtokokra nézve megnyugtatólag tájékoztatna. Ha a határjárásban említett Seryan 
megfelel ama Schiriannak, melyet a Mercy-féle térképen a Maros éjszaki partján 
feltüntetve látunk, akkor kétségtelen, hogy a felsorolt birtokok mind a Maros kö
zelében, és pedig annak jobb partján, tehát a mai Arad és Csanádmegyékben 
keresendők, következőleg a villa Besseneu nem felelhet meg a mai torontálmegyei 
O-Bessenyőnek. Ha pedig a határjárásban említett Jara azonos azon Jara-val, mely 
ugyancsak a Mercy-féle térképen Nagy-Sz.-Miklós és Szaravola közt Torontál- 
megyében van feltüntetve, akkor meg az bizonyos, hogy Miklós comes Csanádi 
jószágai nem a Maros jobb partján Arad- vagy Csanád-, hanem a Maros balparti 
vidékén Torontálmegyében keresendők s ez esetben a villa Besseneu igen is meg
felelne a mai O-Bessenyőnek.3)

Sokkal biztosabban oktat minket IV. Bélának azon 1256. évi okirata, melylyel 
ő a Csanádok birtok osztályát helyben hagyja.4) Ez az okirat csaknem az összes 
helységeket sorolja fel, melyek a Maros-Tisza-Arankaközben fekszenek vagy feküd
tek, mint Halász (Halaz), Harangod (Harangadtue), Morotva (Mortua Magna), Pádé 
(Podwey), Örs (Wrs), Rácsán (Rasan), Tisga-Sg. -Miklós (Zent Miklós), Csóka 
(Chaka), Két (Keer), Solt (Swth), Temerkény (Temerken), Sganád (Zanath), Vassan 
(Wosyan), Terjed (Teryen), Rábe (Rabey), Kis-Zombor (Zumbur), Ladány (Ladan), 
Pordány (Paradam unustura), Dédensgeg (Dedemzug), O-Béba (Beeb), Kökény ér 
(Kewkener), Valkdny (Kywolkan, Weghwolkan), Veresdob (Weresdub), Bódogassgony- 
falva (Bodogazzunhaza). Mindezek az okmány szerint in comitatu Chanadiensi fe
küdtek, ma pedig egytől-egyig torontálmegyei területre esnek, s így Torontálnak 
az Arankától éjszakra fekvő egész területe hajdan Csanádmegye alkotó részét 
képezte.

De az Aranka még korántsem képezte Csanád határát Torontál felé. Csa
nád vármegye joghatósága túlterjedt az Arankán is. Egy 1323-ik évi okirat szerint 
a possessiones Akach Moharevy et Scenmiclos (illetőleg Zenmiclos) vocate in co-

x) Hazai Okmtár VI, 24—25.
2) Wenzel: Arp. új Okmtár VI, 503—504. Hazai Okmtár I, 11—13.
3) Ezen O-Bessenyö- re magyarázza azt Csánki : Magyar orsz. tört. földrajza I, 694. Ugyanő 

Járát Nagy-Sz.-Miklós mellé határozza u. ο. I, 698. és mégis másfelől a Marosnál keresi Teleket, 
Széplakot, Serjént. U. o. 702. 704. 705.

4) Wenzel : Arp. új Okmtár VII, 429—430.
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mitatu Chandiensi iuxta fluuium Tyza léteztek.1) Itt félreismerhetetlen ül Tisza- 
Szent-Miklósról és Akács pusztáról van szó Torontálmegyében és Mohóiról Bács- 
megyében. Akács tehát szintén még Csanádm egy ében feküdt. Úgy látszik azonban, 
hogy mégis némely kételyek merülhettek fel e helységek politikai hovátartozása 
iránt, mert I. Károly király 1326-ban különösen meghagyja a Csanádi káptalannak, 
tenne jelentést arról, hogy vájjon Akács és Szent-Miklós, Becsey Imre jószágai 
Csanádv ármegy ében avagy valamely más megyében fekszenek-e? A káptalan ki- 
küldve emberét meggyőződést szerzett magának ez ügyben s azt jelentette a ki
rálynak, quod possessiones magistri Emiricy dicti de Bechey videlicet Akach et 
Zemiklos vocate ad Chanadiensem comitatum pertinerent.* 2)

Hogy Akács Csanádmegyéhez tartozott, azt egy 1325. és egy 1495. évi ok
irat is mondja,3) s így nem is férhet kétség hozzá, hogy a XIV. és XV. száza
dokban Csanádmegye, mely ma csak a Marosig terjed, az Arankán jóval túl is 
terjedt déli irányban.

Ezen Akácstól éjszakkeletre találjuk ma Torontálmegyében Bocsárt és dél
keletre Bikácsoi és Basahidát. A Földvárv-féle 156 i-ik évi adólajstrom mindegyikét 
mint csanádv ár megyei helységet sorolja fel.4) Meglehet, hogy a XV. században 
Basahid (s talán Bikács is) inkább Torontálmegyéhez tartozott,5) de Bocsát* akkor
is Csanádvdrmegyéé volt.

Bocsártól éjszakra áll Idios, régi nevén Hegyes. Hogy ez szintén Csandd- 
vármegyéhez tartozott, azt több XV. századi okirat bizonyítja.6) Ugyanez áll a mai 
torontálmegyei Száján-ról,7) Ndkófalvd-ról (régen Szőlős),8) Komlós-ról,9) Marienfeld- 
ről (régen Nagy-Terem),10) úgy hogy a régi Csanádmegye határa Akács, Bocsát*, 
Száján, Hegyes, Nákófalva és Komlós irányában húzódott, de sőt olykor Basa- 
hidig és Bikácsig is leterjedett.

A Csanádi főesperestség határa, mely átalán kevesebb ingadozásnak volt ki
téve mint a politikai határ, déli irányban oly mélyre le nem terjedt. A tizedjegy- 
zékekben Akács, Bocsár és Basahid nem mint a Csanádi, hanem mint a toron
táli főesperestség plébániái kerülnek elő. Nagy-Teremia pedig, ha ugyan erről 
van szó a tizedjegyzékben, temesi főesperesti plébánia.

Délkeleten a régi Csanádmegye határa a mai Torontálból áthúzódott a mai 
Temesmegyébe, elmetszve annak egész éjszaknyugoti szögét. Varjas 1266-ban ha-

Ü Zichy-Okmtár I, 245.
2) Zichy-Okmtár I, 280.'
3) Oklevelek az őrsi. Itár dipl. osztályában.
4) Tört. Adattár I, 375.
5) Csánki: Magyarorsi. tört. földrajia I, 694.
6) így némely 1442. 1458. 1489. évi oklevelek a Kállay- és a nemi. múieumi károkban.
7) 1449. 1451. 1701. évi oklevelek az őrsi. Itár dipl. oszt. és Pesty gyűjteményeiben a 

m. Tud. Akad. kárában.
8) Egy 1451. évi oklevél Gyárfásnál: A jásikunok tört. III, 624. A csanádmegyei Szökőst 

említi egy 1331. és egy 1346. oklevél is a Zichy-Okmtár-ban I, 376. II, 189.
9) 1449. 1451. évi oklevelek az őrsi. Itár dipl. oszt. És 1479. °kl. a Magy. Tört. Tár 

XII, 28.
10) Egy 1458. évi okiben az őrsi. Itár dipl. osztályában.
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tározottan csanádmegyei helynek neveztetik1) s a Földváry-féle XVI. századi adó- 
lajstromban is mint ilyen soroltatik elő.2) A tőle éjszakra eső Nagyfalut V. László 
királynak egyik 1454. évi okirata csanádmegyei helységnek mondja s ez okiratból 
kétségtelen, hogy a Nagyfala közelében eső aradmegyei S^emlak, valamint a ma 
már nem létező Rohonc4, Harmad, Rárosteleke és Veresmart mindmegannyi csanád
megyei hely volt.3) Veresmartot egy 1331. évi okirat is in comitatu Chanadyensi 
fekvőnek mondja.4 *) Nagyfalut s Harmadot a XVI. századi adólajstrom is Csanád- 
megyébe helyezi.s) A Nagyfalutól éjszakkeletre eső temesmegyei Munárt 1467. 
1487. 1503. 1329. 1537. évi oklevelek ugyancsak csanadmegyei helynek írják.6) 
Ilyenül van felsorolva a Földváry-féle 1561. évi portális lajstromban is.7 8) A Mu- 
nárhoz keletre eső Német-S%.-Pétert egy 1655. évi okirat mondja csanádvármegyeinekÖ) 
De még e vonalon túl is terjedt e megye régi határa. Kétfél, mely Varjas és Orczy- 
falva közé esik, 1465-ben csanádvármegyei helynek mondatik.9) A tőle délre eső 
Kné% 1479-ben és 1701-ben ugyancsak mint csanadmegyei helység szerepel.10 *) 
Fenlak egy 1478. évi okiratban aradmegyei,11) de a XVI. századi adólajstromban 
szintén csanádmegyei helynek mondatik.12) A Fenlak és Kétfél közé eső Monostor 
1552-ben mint Temesvár tartozmánya említtetik13) S ha tekintetbe veszszük, hogy 
Kétfélt 1454., 1552., 1607. évi oklevelek14) temesmegyei helynek mondják, úgy 
nem lesz nehéz arról meggyőződnünk, hogy Csanád- és Temesmegyék határai 
Knéz, Kétfél s Monostor vidékein érintkeztek. A Földváry-féle regestrum ugyan 
Zsadányt és Acsádot is a csanádmegyei helyek között sorolja fel,15) de aligha ve
hető ezen fekvésök rendes állapotúi, mert az őket közvetlenül környező helyek 
mind temesmegyei helyek.

Az egyházközigazgatási határ e vidéken tehát elég jól találkozik a politikai 
közigazgatás határával. Német-Sz.-Péter, Toti, Nagyfalu, Varjas, Csanádi főesperesti 
plébániák, csak Knéz nem az, mert ez úgy mint Zsadány és Acsád is már a 
temesi főesperestséghez számítvák, míg Monostor s Vinga az orodi archidiaconatus 
plébániái.

Meddig terjedt a Csanádi főesperestség keleten a Marosvidékén ? A maroson- 
túli főesperestség területe eredetileg kétségtelenül egészen a Csanádi főesperestség
hez tartozott s csak gyakorlati szempontokból történhetett, hogy a történeti jogo

4  Katona: Hist. Crit. VI, 467. Fejér: Cod. Dipl. IV. Ill, 343.
2) Tört. Adattár I, 375.
3) Haiai Okltár 420. 1. .
4  Zichy-Okmtár I, 376.
5) Tört. Adattár I, 375.
6) Eredeti oklevelek a nemi. múltam, a kolosmonostori convent és a Révay-család levéltárában.
7) Tört. Adattár I, 375.
8) Regestrum donationalium Nagy Iván gyűjteményében és Pesty gyűjteményében a m. Tud. 

Akad. ltban.
9) Pesty gyűjt.-ben a m. Tud. Akad. ltban.

10) Tört. Tár XII, 28. és Pesty gyűjt.-ben a m. Tud. Akad. ltban.
“ ) Pesty gyűjteményében a m. Tud. Akad. ltban.
I2) Tört. Adattár I, 375.
*3) Lossonczy István oklevele a múieum ltban.
*4) Oklevelek a budai kamarai, a nemi. múieumi és a gyulafehérvári káptalani Párakban.
I5) Tört. Adattár I, 375.

Magyarország egyházi földleírása. 52
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sultságtól elállottak s a túlnagy főesperestséget két részre osztották, külön Csanádi, s 
külön marosontúli főesperestséget alkottak. A XIV. század elején tényleg a Csanádi 
főesperestség nem terjedt túl a Maroson éjszakra vagyis a mai Csanádmegyéből mi 
sem tartozott alája. Azt láttuk, hogy az aradi főesperestség hogyan s meddig vette 
igénybe a mai Arad- és Temesmegyék területét s azért mi érvénynyel sem bírhat 
azok nézete, kik a politikai Csanádmegyét s így az egyházi kerületet is, a Csanádi 
főesperestséget t. i. Aradmegyén át a mai Világosvár tájékáig tolják ki. Egyik je
les s nagyérdemű tudósunk, Balássy Ferencz ugyanis Fejér által félrevezetve, ki az 
okmányilag előjövő Fulgudus-t Fulgundus-ra azaz Világos-ra magyarázza (lásd alább 
Felgedus alatt) azt Írja: E szerint Csanádvármegye még a XIII. században, mikor 
a felhozott okmány kelt, sokkal kiterjedtebb volt, mint jelenleg, mélyen benyúlt 
az a mai Aradvármegyébe és magában foglalta annak nagy részét, mely Simánd, 
Sz.-Anna és Világos felé terült el.1) Kétségtelen, hogy a régi Csanádmegye a 
mainál jóval nagyobb volt, de éppen nem áll, hogy az a régi Aradmegyét enclave- 
ként maga közé szorította volna. Simánd, Sz.-Anna, Világos mind ζaránál megyei 
helyek voltak. Ezek valamint nem tartoztak régen sem Arad, sem Csanádmegyéhez, 
úgy nem tartoztak azok a XVI. században sem akár az aradi, akár a Csanádi fő- 
esperestségekhez. Azok a pankotai főesperestség kerületében feküdtek. S épp az a 
körülmény, hogy az 1266. évi okmány Fulgudus-t de comitatu Chanadiensi levő
nek mondja, eléggé meggyőzhet arról, hogy benne ne Világost keressük, hanem 
Felgödöst, mely csakugyan Csanádmegyében s a Csanádi főesperestségben feküdt.

A Csanádi főesperestség e szerint magában foglalta a mai Torontálmegyének 
éjszaki csúcsát vagyis a török-kanizsai járást egészen, a nagy-szent-miklósit csaknem 
egészen s a perjamosit felerészében. Azonkívül hozzátartozott még Temesmegyé- 
nek egy kis része, t. i. az új-aradi járásnak legnyugotibb része. Ma e terület részint 
a marosontúli, részint a torontáli, részint a temesi tőesperestségek között oszlik meg.

De lássuk most az egyes plébániákat, melyek következőleg vannak a tized jegy
zékekben elősorolva:

1. Byssenis, Ensseuis =  Bessenyő a mai 0 -Bessenyo Torontálmegyében. Neve 
hirdeti, hogy bessenyő-telep volt. Okiratilag már a XIII. században szerepel, mert 
1230-ban András király visszavétette azt Ugrin esztergomi érsek rokonától Mik
lóstól.* 2) 1369-ben I. Lajos király az itt levő nemes bessenyőket vette pártfogása 
alá. Egyháza akkor a Bold. Szűz tiszteletére volt szentelve.3) Utóbb a tihanyi apát 
birtoka.4) Volt igénytelen erőssége. is, melyet a török 1551-ben feldúlt.5) A XVIII. 
században bolgár telepek gyarapították. 1738-ban újabban 104 család telepedett le 
falai között. 1787-ben mezővárosi rangra emelkedett.6) Mint plébánia ma is vi
rágzik a marosontúli főesperestség Csanádi kerületében.

2. Chanad — Nemet-Csanád, a régi Marosvár Torontálmegyében. Mai nevét,

*) Knauz : Magyar Sion VI, 29.
2) Fejér : Cod. Dipl. III. II, 204. Ηαχ. Okmtár VI, 25.
3) Fejér: Cod. Dipl. IX. VI, 152.
4) F e jé r: Cod. Dipl. X. VIII, 449.
5) Bethlen : Hist. Lib. IV. p. 498.
6) Tört. Adattár 608—627.
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miként láttuk, Sz. István idejében Csanád vezértől kapta. Hajdan a püspöki megye 
főhelye. Itt állott volt a Sz. György tiszteletére felavatott püspöki székesegyház és 
a hitelességi joggal felruházott székeskáptalan. E káptalan tagjainak száma régen 
nyilván jelentékenyebb volt mint ma. A tizedjegyzékekben elősorolvák Miklós őr
kanonok, István, Péter, Paduai Péter mester kői olvasó- s Csanádi kanonok, Bálint, 
András, Váradi Miklós kanonokok, Pál krassói, Pál és András aradi főesperestek, 
János temesvári plébános-kanonok. Mint püspöki székhelyet megszüntette a török 
hódoltság s a törökség kiverése után sem lett többé székhelylyé, mert a püspökség 
székhelye Szeged, utóbb Temesvár lett, mely ma is az. Volt itt a székesegyházon 
kívül még több más egyház s kolostor is, névszerint az Üdvözítőről elnevezett 
társas káptalan s a Keresztelő Sz. János tiszteletére felavatott benczés monostor, 
melyhez · a Sz. Gellért által alapított Szűz Mária-egyház volt csatolva.1) Pápai bul
lák említik a Csanádi egyház S%. Katalin, S%. Jakab, S%. Erzsébet oltárait.* 2) A tized
jegyzékekben mint plébánia is említtetik, Petrus plebanus Chanadiensis. Mint plé
bánia ma is virágzik s a marosontúli főesperestség Csanádi kerületéhez tartozik. 
Új parochialis egyházának két nevezetes régisége van: a földalatti baptisterium3) 
és Sz. Gellért vértanú-püspök kőkoporsója.4)

3. Ecclesie Sancti Salvatoris prepositus. Ezen a S Üdvözítőről elnevezett 
egyház s illetőleg káptalan Csanádon létezett. Okiratainkban is többször említtetik. 
így 1277-ben,5) 1288-ban,6) 1332-ben,7) 1363-ban,8) 1389-, 1392-, 1393-, 1394- 
ben,9) 1399-ben,10 *) 1400-ban,11) 1411-ben,12) 1449-ben,13) 1450-ben,14) 1456-ban,15) 
1458-ban,16) 1469-ben.17) Mikor s ki által lett alapítva, azt okiratok hiányában biztosan 
meghatározni nem tudjuk. De bizonyos, hogy szorosabb összeköttetésben állott a 
Csanádi székesegyházi káptalannal, annak mintegy alárendelve lévén vagyis ahhoz 
tartozó társas-káptalan volt. Egy némelyik okiratban collegiata ecclesia sancti Salva
toris nevén említtetik is. Legrégibb prépostja 1237-ből ismeretes.18) A tizedjegy-

*) Csanád történetét lásd a Tört. Adattár III-ik évfolyamában.
2) Bullae Bonifacii IX. I, 223. II, 169. 170. 280. 455.
3) Henszlmann : Archaeol. Közlemények VIII. köt. I. fűz.
4) Henszlmann : Arch. Közi VIII, 31— 34. Tört. Adattár III, 200—202.
5) W enzel: Arp. új Okmtär IX, 187. 188.
6) Wenzel : Arp. új Okmtär IX, 486.
7) A gróf Zichy-csaläd Okmtára I, 393.
8) Pesty : Krassóvármegye Okltára III, 51.
9) Bullae Bonifacii IX. I, 50. 184. 213. 223. 264.

10) Zsigmond kir. eredeti okmányában a gyulafehérvári orsz. ltban. Comit. Csanád. Cista 
Colos. Fase. V. nr. 4. Azonkívül Tört. Adattár II, 255. És Monum. Vaticana I  IV, 135.

JI) Bullae Bonifacii IX. II, 169.
12) A Csanádi káptalan eredeti hártyaokiratában a gyulafehérvári kápt. orsz- ltban. Cista 

Maramoros. Fase. IV. nr. 5. És Tört. Adattár II, 214. Pesty: Krassóvárm. Okltára III, 311. 316.
13) Hunyadi János okiratában a gyulafehérvári orsz· ltban. Comit. Csanád. Cista Colos. Fasc. 

V. nr. 2.
14) Ugyanott i. h.
15) Ugyanott. Fase. V. nr. 1.
16) Ugyanott i. h.
17) Ugyanott. Centur. U. nr. 54. és Tört. Adattár II, 353.
18) Századok 1875. évf. IX, 681.
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zékek Mátyást említik ilyenül. Az évet, melyben ezen káptalan megszűnt, nem 
tudjuk kijelölni, de annyi bizonyos, hogy az a XVI. századot nem élte túl.

Ensseuis lásd Byssenis.
4. Felgedus — Fel-Gedes^ vagy Fel-Gödös. E hely Fulgudus néven már 

1266-ban van említve mint oly birtok, melyet István ifjabb király Parabuty comes- 
nek adományozott.1) Fejér a Fulgudus nevet nagyon rosszul magyarázza, zárjel 
közt azt Világosvárra értelmezve, mintha Fulgundus-nak kellene annak hangzania.* 2) 
És ebbeli tévedését Balássy sem vette észre, daczára annak, hogy e név Katonánál 
is Fulgudus alakban jön elő.3) Ellenkezőleg ő a Fulgudus nevet tényleg Fulgun
dus =  Világos-ra vélte javíthatni.4) Pedig itt szó sincs Fulgundus- azaz Világos
várról, mert Fulgudus =  Fel-Gedes% avagy Fel-Gödös. Ma mint hely már nem 
létezik. Hajdan Sz. Pétertől éjszakra állott a Maroson túl, de határa úgy . látszik 
átterjedt a Maros folyó balterületére is s ennyiben mondható az a Csanádi főespe- 
restséghez tartozottnak. Egyébként az a marosontúli főesperestségben jelenkezik s 
valószínű, hogy azon időtől fogva, hogy a Csanádi főesperestség túlnagy kiterjedése 
miatt Csanádi és marosontúli főesperestségekre osztatott, ezekből hol az egyikhez, 
hol a másikhoz számíttatott.

5. Figud, Fygud. Ma már nem létező helység. A XV. században, névszerint 
1411. és 1427-ben Fyged néven még említtetik,5) 1427 előtt nagylaki Jankfi János 
birtoka volt, ki után, mag nélkül elhalván, Zsigmond király azt 1427-ben Nagy- 
mihályi Albert vránai perjelnek adományozta.6) Hajdani fekvésére nézve Perjamos- 
hoz éjszaknyugotra esett. Pesty a csanádmegyei Férged pusztára gyanakszik. Fel
tűnő az, hogy a tizedjegyzékek egyik rovatában ígv említtetik: Item archidiaconus 
de Fygud solvit VII. banales. Ez látszólag annyit mond, hogy itt főesperest szé
kelt. Pedig nézetünk szerint nem az az értelme, hanem ez : Item archidiaconus 
(Chanadiensis Matheus prepositus nomine plebani de plébánia) de Fygud solvit 
VII. banales. Nem maga a plébános, de a főesperest szolgáltatta be a tizedet. 1397- 
ben Bonifácz pápa Nicolaum, presbyterum dictum de Figud, clerium Cenadiensis 
dioecesis, Csanádi kanonokká kívánja tétetni.7)

6. Gedus — Gedes% vagy Gödös. A XV. században is említtetik Gedesz néven.8) 
Hogy különbözik a fenntemlített Felgedustól, kétségtelen.9) Amannak Mihály, 
emennek t. i. Fel-Gedösnek András volt a plébánosa. Az itt szóban levő Gödös a 
már említett Fel-Gödös nyugoti szomszédságában, ugyancsak a Maros-parton feküdt. 
Mindkét Gödös- vagy Gedesznek területe a pécskai határba olvadt, hol még ma is 
viseli egy kincstári erdő a Gödös nevet. Egyházközigazgatási hovátartozottságát 
illetőleg ugyanaz áll, mi Felgedusról.

*) F e jé r: Cod. Dipl. IV. III, 343.
2) Rosszul mondja Karácsonyi, hogy Fejér hibásan másolt. Tört. és rég. Ért. 1883. IX, 155. 

Nála a név jól van másolva, csak magyarázva van rosszul.
3) Hist. Critica VI, 466.
4) Magyar Sion VI, 23— 30.
5) Egy 1427. évi okiratban az őrsi. Tár dipl. osztályában.
6) Pesty: Krassóvármegye O kitár a III, 311. 316.
7) Bullae Bonifacii IX. II, 33.
8) Egy 1487. évi okiratban az őrsi. Bár dipl. osztályában.
9) Csánki egy-nek veszi. Magyarorsi. tört. földrafia I, 696.
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Gohuncha lásd Rehunda.
7. Harangiad =  Harangod. Eltűnt hely, mely a Harangod nevű víz torkola

tánál feküdt. A XIII. századi okiratokban említett Harangod (Harrangud, Harangoch, 
Harangadtue, Harangua foki, Harrangud foca) vize1) megfelel a mai Aranka-nak 
Torontálmegyében2) s az itt szóban levő plébánia ezen víznek a Tiszába való tor
kolatánál, a két Pádétól nyugatra feküdt.3)

8. Harmad — Harmat. Harmad néven említik XV. századi oklevelek is.4) 
Ezek közül egy 1454. évi szerint Harmatot részben Hunyadi János szerezte meg 
csere utján Tapsonyi Antimi Jánostól. A XVI. századi adólajstromban Harmad 
néven mint Székelyszegi István csanádmegyei birtoka szerepel.5) Fennállott e néven 
a XVII. században is. A Mercy-féle 1723. valamint az 1761. évi térképeken azon
ban már mint puszta van feltüntetve Perjamostól éjszakkeletre Awiada néven.6)

9. Hewreg. Hibás írás Sewreg vagy Zewreg helyett s megfelel Sgoreg-nek 
Torontálmegyében. A Vita S. Gerardi Zewreg,7) a XIII. századi okiratok Zeurug, 
Zewrwg,9) a XV. századiak Zewreg, Kyszewregh, Nagzewregh néven említik.8) 
Ma csak egy Szőreg áll fenn. 1701-ben Szeörögh mint a Csanádi püspökmegyéhez 
tartozó falu említtetik.10 *) Mint helység most is önálló lelkészséget képez a maroson- 
túli főesperestség Csanádi esperesti kerületében. Hajdan itt apátság is virágzott, mely 
Sz. Fülöpnek volt ajánlva. Először 1239-ben van mint abbatia et conventus de 
Zeurug említve.11) Egy 1247. évi okirat pedig említi Leontinum Abbatem de 
Zewrwg.12) Ma az apátságnak már minden nyoma veszett.13) Kik íróink közül a sző- 
regi monostort azonosnak tartják a Csanád-nemzetség feje, Csanád által alapított 
oroszlánost monostorral,14) tévedésben vannak, mi kétségtelenül abból tetszik ki, 
hogy a Csanád-nemzetség 1256. évi osztálylevelében Zwrakrew és a monasterium 
Orozlanus külön helyekül jönnek elő.IS) Ez a Zwrakrew — Sgpregrév, mert közel 
fekszik a Maroshoz.

10. Kanisa — Kanizsa. Össze nem tévesztendő a Torontálmegyében ma is 
fennlevő Török-Kanizsával. Ezen itt szóban levő Kanizsa, melynek plébánosa 
László 72 garast fizetett pápai tizedül, a mai T.-Kanizsától keletre feküdt Török- 
Kanizsa és Oroszlános között. A XIII. században, nevezetesen 1247-ben Keneuzeu-

Ü Fejér: Cod. Dipl VII. V, 189. Wenzel : Arp. új Okmtär I, 115. VII, 244. 429.
2) Ortvay : Magyarorsz. régi vízrajza I, 365.
4 Karácsonyi: Tört. és rég. Ért. VIII, 97.
4  így 1454-ben a Ház. Okitár 420. 1. 1463-ban az orsz. Mr dipl. osztályában.
5) Tört. Adattár I, 375.
6) Térképünkön hiányzik. Perjamostól éjszakkeletre teendő.
7) Vita S. Gerardi cap. X.
8) W enzel: Arp. új Okmtär VII, 76. Új Magy. Muz. 1859. I, 519.
9) Egy 1411. évi okirat Vargánál: Szeged város tört. 213. 1. Egy 1490. évi okirat az orsz. 

Mr dipl. oszt.
10) Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 194.
τι) Wenzel : Arp. új Okmtär VII, 76.
12) Új Magyar Muzeum 1859. 519· F e jé r: Cod. Dipt. IV. I, 455. Bárány: Torontáli hajdana.

Oki. 53. 1.
13) Századok 1875. évf. IX, 682.
14) Oltványi : A Csanádi piisp. birtokviszonyai 87. 1.
15) W enzel: Arp. új Okmtär VII, 430. 431.
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munustura,1) 1256-ban monasterium Kanisa* 2) néven mint a Csanád-nemzetség 
ősi birtoka említtetik. A IV. Béla király által 1256-ban megerősített osztásban 
Kanizsa-Monostora a hozzátartozó falukkal két részre osztatott. Az egyik rész a 
Kelemenösfiaké, a másik a Waífafiaké lett. 1337-ben is kétfelé osztva maradt. 
Az éjszaki rész a Telegdyeké, a déli a Makófalvyaké lett. Még 1561-ben is állott, 
mert a Földváry-féle adólajtsromban Kaneza-Monostor (a Kancza-Monostor hibás 
leírás) néven mint a Csanád-nemzetség csanádmegyei birtoka van felsorolva s 
akkor azt Telegdy István és Makó László bírták.3) Hogy hajdan monostorral 
bírt e hely, azt neve mutatja, de hogy minő monostorral, azt már meg nem 
határozhatjuk.

11. Kemeche, Kremeche — Kemecse vámszedő hely. Egy XIII. századi ok
iratban monasterium Kemenche,4) nehány XIV. századi okiratban Kemechye, Ke
meche,5) XV. századiakban Kemeche, Kemecze, Kemethe6) néven szerepel. 1256-ban 
mint a Csanád-nemzetség ősi birtoka két részre lett osztva, egyik a Kelemenösfiak- 
nak, másik a Waffafiaknak jutott. A Csanád-nemzetség birtokaira vonatkozó 1337. 
évi okiratban már nem találkozunk nevével, mi azonban nem azt mondja, hogy a 
helység akkor már megszűnt, hanem azt, hogy a Csanád-nemzetség birtoka ienni 
megszűnt. A XV. században tényleg már a Tömpösieké.7) De hogy ezek mellett 
a Vadas-családnak is kellett itt bírnia, mutatja az 1477-ben és 1478-ban okiratilag 
említett Ladislaus et Symon wadas dicti de Kemeche.8) A Tömpösiek Hágának ki
halása után 1488-ban a három részre osztott Kemecse a női ágról származó csalá
dok: a somori Bán, a várkonyi Amadefy, a desniczei Kapitanfy és a Tetétleni csa
ládoké lett.9) Egykori fekvését illetőleg tudjuk, hogy az Klárafalva és O-Béba 
közé esett Torontálmegyében. A XIII. században itt virágzott monostorról, mely 
után Kemecse’Monostorá-nak is neveztetett, mit sem tudunk. Sem alapítóját, sem 
alapításának idejét nem ismerjük, sem azt nem tudjuk, hogy kik voltak szerzetes 
lakói. Csakis valószínűnek tartjuk, hogy e monostort is a Csanádok alapították, 
kik a XIII. században itt birtokosok voltak. A XIV. s következő században e 
monostornak már semmi említésével sem találkozunk, a mi nyilván megszűnését 
jelenti. Mint plébánia azonban későbben is fennállott. Egy 1400. évi okiratban 
ugyanis említve van a parochialis ecclesia sancti Petri de Kemeche.10)

Kremeche lásd Kemeche.
12. Kukenher, Rukener — Kőkenyér. A Vita Sancti Gerardi-ban említvék a

Ü W enze l: Arp. új Okmtár VII, 220.
2) Ugyanott VII, 43°· Szabónál: Monasterium Kenysa. Emlékiratok a magy. kereset, első száza

dáról 64. 1. 3. jegyz.
3) Tört. Adattár I, 375.
4) Wenzel : Arp. új Okmtár VII, 430.
5) így 1360. és 1366. éviekben az orsg. Itár dipl. oszt.
6) így egy 1451-ikiben az orsg Itár dipl. oszt. ; egy 1477-ikiben Pestynél (Krassóvármegye 

Okltéira III, 439.) és egy 1488-ikiban a Hagai Okmtár-ban V, 365.
7) Hagai Okmtár V, 366. 367.
8) P esty : Kras sóv ár megye Oki tára III, 439. 440.
9) Hagai Okmtár V, 365— 368.

10) Móniim. Vaticana I. IV, 279.
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kökényéri bokrok, melyek közt — in vepribus Kwkyner — Csanád serege meg
futamodott.1) A legenda e szavaiból azonban nem eléggé világos, hogy már akkor 
helység volt-e? XIII. századi okiratokban mint Woffa Illeyse alio nomine Kevkenyer, 
illetőleg Kulzener alio nomine Wofaylese vagyis Vajfa ülése néven kerül elő,* 2) minek 
értelme az, hogy a Csanád-nemzetségnek egyik tagja Waffa, a Belenik fia, jobbá
gyokat telepített volt ide s így azt alapította vagy legalább megnépesítette. 
1247-ben mint a Csanád-nemzetség megosztott birtoka a Kelemenösfiak és a Waffa- 
fiak kezein van.3) 1256-ban egészen a Waflafiakra szállott.4 5) 1285-ben IV. László 
király által a medietas possessionis Kwkener megerősíttetik a Csanád-nemzetségbeli 
Tamás comes számára.s) 1337-ben Kukyner néven említtetik ugyan,6) de már 
nem volt a Csanádoké, mert sem a Telegdyek, sem a Makofalvyak nem bírják. 
Ekkor már a kökényéri kis nemes családok kezére került volt. A XIV. és XV. századi 
okiratban Kukynheer,7) Kevkenyr,8) Kwkenes9) néven, mely utóbbi név kétségtele
nül Kwkener helyett áll, szerepel, de még 1701-ben is Kökényes néven mint a 
Csanádi püspökmegyéhez tartozó falu említtetik.10 *) Ma már e helység nem létezik s 
már a Mercy-féle térképen sem jön elő. Hajdan Porgánytól délkeletre feküdt.11)

13. Magna villa, Nogfolu, Noglulu =  Nagyf In Temesmegyében. Hajdan 
vámszedő hely volt s hol Csanád, hol Aradmegyéhez tartozott. A XV. századi 
okiratokban ismételve említtetik Nagfalw és Naghfalw neVen. 1450-óen Tfiapsondí 
Miklós, János és Anthimi itt levő részbirtokai Fejéregyházi Jánosnak voltak el
zálogosítva.12) 1454-ben Hunyadi János cserébe kapja e helységet a vámszedési 
joggal együtt Thapsondi Anthimi Jánostól.13) 1463-ban Mátyás király Naghfalu 
aradmegyei helység felét anyjának Erzsébetnek adományozza s azt kiveszi Lippa 
várának hatósága alól, mint melynek eddig tartozandóságát képezte.14) Földváry 
1561. évi regestrumában Nagyfalva néven mint a váradi káptalan és Övecsarovics 
Demeter csanádmegyei birtoka szerepel.15) Régi plébániája ma már nem áll fenn. 
Egyházi tekintetben fiókja Perjámosnak a székesegyházi vagyis Csanádi főesperestség 
billédi kerületében.

Nogfólu lásd Magna villa.
Noglulu lásd Magna villa.

14. Priamus =  Perjámos Torontálmegyében. XIV. és XV. századi oklevelek

J) Vita S. Gerardi cap. X.
2) Egy 1247. évi okiratban az őrsi. M r  dipl. oszt. 322. sz. a. ; egy 1256-ikiban pedig Szabó

nál : Emlékiratok a magyar kereszténység első századáról 64. 1. 1. jegyz.
3) W enzel: Árp. új Okmtáir VII. 220.
4) Wenzel : Árp. új Okrntár VII, 430.
5) W enzel: Árp. új Okrntár IX, 420.
6) N agy : Anjouk. Okrntár III, 368.
7) Zichy-Okmtár I, 317.
8) Orsi. M r dipl. oszt. 322. sz. a.
9) Fejér: Cod. Dipt. X. IV, 701.
JO) Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 194.
TI) Karácsonyi: Tört. és rég. Ért. 1885, I, 76.
I2) Oklevél a Sztáray-család kárában.
*3) Hazai Oklevéltár 420. L
J4) T elek i: Hunyadiak kora XI, 46.
*5) Tört. Adattár I, 375.
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Priamus, Peryemes, Perymes,1) a Földváry-féle Χ \Ί .századi regestrum pedig Pergemes 
néven* 2) említik. 1391-ben említve van néhai Johannes Rector parochialis ecclsie sancti 
Georgii de Perymes, Cenadiensis diocesis.3) 1449-ben Andreas de Perymes aradi kano
nok,4) 1455-ben Ladislaus Orrosz de Perjen ismeretes.5) De hogy már sokkal előbb 
nem Perjernes-, hanem Perjdmosmk hívták, azt világosan hi rdetik a pápai tizedjegyzékek. 
Hogy a XIV. században igen jelentékeny hitközség volt, mutatja az, hogy két 
plébániája s capellaniája is volt. Az egyik rovatban (147. 1.) ugyanis említve van 
Nycolaus de Priamus solvit LXXII. banales. A második rovatban (154. 1.) említ- 
vék Ch . .  . sacerdos de Priamus solvit XV. banales, Item Paulus de eadem solvit 
XV. banales, Item Nycolaus capellanus solvit XV. banales. Valószínű, hogy ez 
utóbb említett Nycolaus azonos az első rovat Nycolausával. A harmadik rovatban 
(156 1.) Paulus cum Ture et Nycolaus sacerdos de Priamus solverunt XV. banales.
E harmadik tételből kitetszik, hogy a második rovatban csonkán kiírt Ch .. . =  
Chure =  Tűre. Hogy minő név ez, döntsék el nyelvbuváraink. A török időszak
ban igen hanyatlott, Földváry ugyanis mint Maczedony Péter csanádmegyei pusztult 
földét említi. 1701-ben Pyryamos mint a Csanádi püspökmegyéhez tartozó falu * 
említtetik.6) Ma önálló lelkészséget képez a székesegyházi vagyis Csanádi főesperest- 
ség billédi kerületében.

15. Rabe — Rabé Torontálmegyében. Egy 1256. évi okiratban villa Rabey 
néven fordul elő mint a Csanád-nemzetség birtoka. Ez évben azt két részre osz
tották, melyekből az egyik a Kelemenösfiaknak, a másik rész a Waffafiaknak jutott.7) 
1285-ben possessio Pabe néven említtetik, melyet IV. László király egyéb birto
kokkal együtt a Csanád-nemzetségbeli Tamás comesnek megerősít.8) 1337-ben is 
még a Csanádoké volt, az Oroszlános felé eső rész a Telegdyeké, a másik rész a 
Makófalvyaké.9) Csak a malom maradt osztatlan közös birtok. 1701-ben mint a 
Csanádi püspökséghez tartozó falu említtetik.10 *)

16. Rasan =  Rácsán. Okiratilag Rasan és Pasan neveken említtetik. Ma már 
nem létezik. Egykor Tisza-Sz.-Miklós mellett állott Csóka felé, mi az okiratokban 
olvasható határjárásokból kétségtelen, a határjárás tartva Tisza-Sz.-Miklóstól Rasanon 
át Csókának.11) 1247-ben Rasan mint a Csanád-nemzetség ősi birtoka szerepel,12 13) 
mely 1256-ban halastavaival együtt osztályba került.IS) 1285-ben IV. László király

Ü így egy 1332. éviben a Zichy-Okltár-ban I, 393 ; egy 1449. éviben a gyulafehérvári kápt. 
ltban. Cista Marom. Fasc. 4. Nr. 9. Tört. Adattár II, 32$ ; egy 1414-ben a Forgács-család itban a 
m. nemz. múz.-ban és egy 1480-ikiban az őrsχ. Itár dipl. osztályában.

2) Tört. Adattár I, 375.
3) Bullae Bonifacii IX. I, 173.
4) Tört. Adattár II, 325.
5) Teleki : Hunyadiak kora X, 432.
6) Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 195.
7) W enzel: Arp. új Okmtár VII, 429.
8) W enze l: Arp. új Okmtár IX. 420.
9) Nagy: Anjouk. Okmtár III, 367.

10) Tört. és rég. Ért. 1890, VI, 194.
IJ) W enzel: Arp. új Okmtár IX, 385. és Tört. és rég. Ért. 1885, I, 33. 124,
12) Wenzel : Arp. új Okmtár VII, 220.
13) W enze l: Arp. új Okmtár VII, 429.
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megerősíti Pasan birtokában a Csanád-nemzetségbeli Tamás comest.1) 1287-ben a 
kunok rabolták, pusztították.* 2) 1337-ben, a meddig a Kelemenösfiak osztatlanul 
bírták, részben a Waffafiak kerítették kézre, úgy osztva fel azt, hogy a halastó 
felé eső rész a Telegdyeké, a mezőség felé eső rész a Makófalvyaké lett.3) Majd 
egy része a budai káptalan kezére jutott, mely azt vétel útján szerezte meg 
1514-ben a Telegdyek nőágán származott Boldogfalvy Gábortól és testvéreitől.4) 
Említik még a XIV. és XV. századi okiratok is.5) S hogy a XIV. században 
mennyire népes hely volt, azt eléggé következtethetni a pápai tizedjegyzékekből, 
mely plebánia-helyül említi.

17. Rehunda, Gohuncha, Rohuncza, Ruhuncha =  Rokonéba. Említi Rohonch, 
Rohoncz néven nehány XV. századi okirat is.6) Ezek egyike szerint 1454-ben 
Hunyadi János szerezte volt meg részben csere útján Tapsonyi Antimi Jánostól.7) 
A XVI. századi adólajstromokban Rohoncza néven szerepel. Ma már nem létezik. 
Hajdan Sz.-Miklós és Jára vidékén feküdt.8) A tizedjegyzékekben két plébánosa 
nevével találkozunk: a Barabáséval és a Döméével.

18. Rewkanisa =  Rév-Kanizsa, ma Török-Kanizsa Torontálmegyében. Hogy 
ez a fenntebb említett Kanizsától különbözik, kétségtelen.9) Amannak papja László, 
Rév-Kanizsáé János volt. Nevét a Tiszán levő révétől kapta s már a XIV. század
ban városi ranggal bíró jelentékeny hely volt. Mint a Tisza mellett fekvő hely
séget már a Vita S. Gerardi is említi.10 11) Egy 1401. évi oklevélben mint királyi 
birtok jön elő. Ez évben ugyanis Zsigmond király possessionem nostram regalem 
Rewkanisa, penes fluuium Thyciae in Chanadiensi cum tributo et portu in eadem 
solui solitis cserébe adta a Csákyaknak,11) s őket aztán e birtokban 1405-ben meg
erősítette.12) A Földváry-féle XVI. századi porta-lajstromban Rév-Kanizsa mint Csa- 
jáky László csanádmegyei birtoka kerül elő.13) 1701-ben pedig mint a Csanádi püs
pökmegyéhez tartozó falu említtetik.14) Ma Új- és Kis-Kani^sanak is neveztetik 
-ellentétül a vele szemben levő bácsmegyei O-Kanizsával. Ma is plébánia a torontáli 
főesperestség nagy-kikindai kerületében.

19. Ruffa Ecclesia, Wereseghaz, Weresheghaz — Veresegyház Említik XV. 
századi oklevelek is Wereseghaza és predium Wereseghaz néven.15) A XVI. század

T) Wenzel : Arp. új Okmtár IX, 420.
2) W enzel: Arp. új Okmtár IX, 285.
3) Nagy : Anjouk. Okmtár III, 366.
4) Magy. Tört. Tár 1863. XII, 82.
5) így 1320-ban, 1360-ban és 1495-ben az őrsi\  Itár dipl. osztályában.
6) így 1403-ban az őrsi. Itár dipl. oszt. 9144. sz. a. s 1454-ben a Ház. Okitár-ban 420. 1.
7) Haiai Okltár 420. 1.
8) Csánki : Magyar őrsi. tört. földrajza I, 702.
9) Csánki id. miiben egy-nek veszi.

10) Vita S. Gerardi cap. X.
11) Ered. hártyaokirat a gr. Csáky-család lőcsei ltban CCC. fasc. 128. nr. 54, és Fejér : 

Clod. Dipl. X. IV, 69—70. Tört. Adattár II, 358.
12) A gr. Csákyak lőcsei ltban, fasc. 31. nr. 5.
T3) Tört. Adattár I, 375.
*4) Tört, és rég. Ért. 1890. VI, 194.
χ5) így 1451-ben és 1495-ben az őrsi. Itár dipl. osztályában.
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elején a Csákyak bírták. Ma már nem létezik. Nem messze eshetett a Marostól 
Csanád s Ó-Bessenyő vidékén. Meglehet, hogy az ezek közelében levő Vöröscsárda 
tartja fenn emlékét? Semmi esetre sem téveszthető össze az 1331-ben említett 
aradmegyei Weresegház-zal.1)

Rohuncza, Ruhuncha lásd Rehunda.
Rukener lásd Kukenher.

20. Sancti Gerardi martiris abbas =  Szerit Gellert apátsága Csanádon. A Szerit 
Gellértről máskép Sgent Bernátról elnevezett Csanádi apátság czíme most is adomá- 
nyoztatik az apostoli fejedelem által, pedig valósággal sohasem létezett. A Vita 
Sancti Gerardi igaz mondja egy helyt, hogy Erzsébet királyné bizonyos betegségé
ből Sz. Gellért érdemei által felgyógyulva, a Szent iránt való hódolatból Isten 
agon emberének (t. i. Gellértnek) monostorát épületekkel gyarapította.“) Azonban az 
életirat e közleménye nem vehető bizonyítékul. E közlemény ugyanis az életirat 
végsgakát képezi, ez pedig már nem vehető annak eredeti szerkezeteképen. A XXII. 
fejezetnek a vége és az egész XXIII-ik fejezet az életirat legrégibb másolati példá
nyába, a bécsi császári könyvtárban levő egykori mondseei monostori codexbe, 
bizonyosan a XIV. század vége felé vagy később a leírók által beigtatott toldalék.* 3) 
Ezért közli azt Endlicher is az eredeti szerkezettől megkülönböztetve4) s ennélfogva 
éppen nem mondhatni, hogy maga a legrégibb életirat tanúskodnék a Sg. Gellért 
apátságról. Különben ez a középkori toldalék csakis Gellért monostorát említi, a 
monostor szó pedig nem mindig azonos az apátsággal s a későbbi leírók koruk 
nyelvén beszélve meggondolás nélkül nevezhették 5 ^. Gellért alapítványát Sg. Gellért 
monostorának. Ugyanez áll a pápai tizedjegyzékről, IX. Bonifácz 1392. és 1402. 
évi bulláiról5) s I. Lajos királynak azon 1380. évi okmányáról is, melyben 
említve van Márton a Csanádi Sgent Gellért-monostor apátja, Martin us, Abbas 
Monasterii Sancti Gerardi de Chanadino.6) Itt is csak a közszóhasználat van 
értékesítve, mely onnan eredt, mert e monostor 5 Gellért alapítványa. Hogy ez 
valóban így van, azt világosan bizonyítja több hiteles okirat. így Széchi Frank 
országbíró 1397. évi oklevele, melyben már nem Sz. Gellért monostora, de a 
Monasterium Beatae Virginis de Chonadino említtetik. Ennek az apátja azon kére
lemmel járult az országbíró elé, hogy erősítené meg neki újból s írná át I. Lajos
nak imént említett 1380. évi okiratát.7) Ugyanígy nevezi ugyanezen Frank ország
bíró 1402. évi okirata a szóban levő monostort a Boldogságos Sgűg Csanádi mo
nostorának.8) De az orodi káptalannak egyik 1412. évi átiratában is a monasterium 
Beatae Mariae Virginis de Chanadino említtetik.9) S így kétségtelen, hogy ugyan

4 Zichy-Okmtár I, 376.
2) Vita S. Gerardi cap. XXIII. Batthyánnál : Scripta et Acta S. Gerardi 358—59. 1. Endli- 

chernél: Rer. Hang Mónim. Árpád. p. 233. Szabónál: Emlékiratok a kereszténység első századáról87—88.11.
3) Szabó Károly az Életirat magyar fordításához csatolt jegyzetében i. h. 87. 1. i) jegyz.
4) I. m. 233. lapon.
5) Bullae Bonifacii IX. I, 185. II, 446·
6) Fejér: Cod. Dipl. IX. V, 372—74.
7) Fejér: Cod. Dipl X. VIII, 435—36.
8) Fejér: Cod. Dipl. X. IV, 180—181.
9) Fejér: Cod. Dipl. X. V, 367-68.
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azon monostor, melyet I. Lajos király Sg. Gellert Csanádi monostorának nevez, 
Széchi Frank országbíró s az országos hitelességű aradi káptalan megegyezőleg a 
Boldogságos Sgítg Csanádi monostorának nevezik s ezért kétségtelen, hogy Bubek ná
dornak 1400-ban kelt s illetőleg a budai káptalannak általa hivatok 1398-iki ok
iratában előjövő Csanádi Bold. Sgílg Maria-apátság az általunk itt nyomozattal ugyan
csak azonos.1) Két különböző nevezet alatt egy s ugyanazon monostor értetik.

VI. Sándor pápa egy 1493. évi az akkori Csanádi püspökhöz intézett bullájá
val a zavart még öregbítette, amennyiben említi benne a Monasterium Sancti Bernardi 
Chanadiensi Ordinis S. Benedicti,2) minek következtében irodalmunkban elharapód
zott az állítás, hogy volt Csanádon egy Sy. Gellerlrol, másképen Sg- Bernátról el
nevezett apátság. Pedig a pápai bullában, melyet, mellesleg legyen mondva, Thei- 
ner nem közöl, csakis eredeti tolihiba vagy talán a bullamásolók toll- vagy olvasási 
hibája lappang, A pápai okiratok amúgy is feles példát mutatnak a névtorzításra 
nézve. így ugyancsak VI. Sándor egyik bullája többi közt a péterváradi monostort 
vácgegyh ágmegy einek mondja b ács egyházmegyei helyett.3) Épp így csúszott kétségtele
nül másik okiratába a Monasterium Sancti Gerardi Chanadiensis helyett a Mona
sterium Sancti Bernardi Chanadiensis is. Vagyis a bullában előjövő Bernát-monostor 
azonos a Gellért-monostorral, az pedig azonos a Boldogságos Szűz Csanádi monos
torával, illetőleg egyházával. De magát a Boldogságos Szűz Csanádi monostorát sem 
vehetjük betüszerinti értelemben. A Vita Sancti Gerardi csakis azt mondja, hogy 
Sz. Gellért a Szűz Mária tiszteletére egy egyházat épített a Kér. Sz. János monos
tora tőszomszédságában s ezen egyházat rendelte a maga temetkezési helyéül.4 *) 
Ez nem volt monostor, apátság, hanem csakis egyház, de minthogy a Kér. Sz. 
János apátság tőszomszédságában volt, sőt hozzá t irtózott, azért a monostor és az 
apátság czímét vele is összeköttetésbe hozták. A történeti való az, hogy a mint 
nem létezett soha egy Sz. Gellértnek s illetőleg Sz. Bernátnak szentelt apátság, 
úgy nem létezett soha egy a Bold. Szűznek szentelt apátság sem Csanádon. Ha az 
okiratok mégis a Szűz Mária Csanádi apátságát említenek, ez alatt mindig Kereszteld 
Sg. János apátsága értendőd) Következőleg a pápai tizedjegyzékekben említett Sy. Gellért- 
apátság alatt sem más mint ezen Keresztelő Sz. János apátsága értendő.

21. de Sancto Michaele =  Sg.-Mihály. Ma N.-Sg.-Miklós Torontálmegyében.6)
21. de Sancto Petro =  Sgent-Péter, a mai Német-Szent-Péter Torontálmegyében, 

mely mellett közvetlenül Szerb-Szent-Péter fekszik. A XV. században Zent Pether 
néven említtetik.7) 1421-ben Zsigmond király megerősíti a Csanádi püspökséget a

4 Fejér : Cod. Dipt. X. II, 819—25.
2) Batthyán : Series Epporum Chanadiensium 115 —116. 11. in Actis et Scriptis S. Gerardi.
3) Theiner: Vet. rnonum. hist. II, 536.
4) Vita S. Gerardi cap. XIX. Batthyánnál i. h. 340. 1. Endlichernél i. h. 224. 1. Szabónál 

i. h. 75. 1.
5) Ennek tüzetesebb bizonyítását lásd ily czimű dolgozatunkban : Tájékoztatás Sz. Gellert más

kép Sz Bernéit, valamint a Boldogs. Szűz állítólagos csanádi apátságaik iránt. Közzétéve az Arch. Közi- 
IX. k. III. fűz. és innen különnyomatban is. Bpest 1875.

6) V. ö. a csanádegyházm. Névtár-ral 1889. 112. 1.
7) így egy 1466. évi okiratban az orsz. Itár dipl. oszt.

5 3 *
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csanádmegyei Zentpeteren levő birtokában.1) A Földváry-féle 1561. évi adórovat
ban Nagy-Szent-Péter néven mint Maczedony Péter csanádmegyei birtoka kerül 
elő.* 2 *) 1618-ban mint tövisi Vas Benedek birtoka említtetik ZentpeterP) 1655-ben 
Nagy Ferencz, Milojkovics Miklós és Diénes György kapták adományba III. Fer
dinand királytól.4) Német-Sz.-Péter ma is plébánia az aradi főesperestség új-aradi 
kerületében.

23. de Sancto Petro circa Tyciam. Az előbbitől különböző. Amannak Deme
ter, emennek Mihály volt a plébánosa. Hogy melyik helységre vonatkozik, nem 
tudjuk. A Tisza mellett ma ily nevű helység nincs.

Sancti Salvatoris ecclesie prepositus lásd Ecclesia S. Salvatoris.
24. Toti. A XV. századi oklevelekben Thoti, Thoty,5) a Földváry-féle 1561. 

évi portai összeírásban Totty néven fordul elő. Ez utóbbiban mint Székelyszegi 
István és özvegy Koriad Istvánné csanádmegyei birtoka.6) Ma nem létezik többé. 
Egykor Nagyfalu mellett, attól keletre feküdt, a mint azt a Mercy-féle 1723. évi 
térképen még láthatni.

25. Voras, Worias =  Varjas Temesmegyében. Okiratilag Voruz, Waryas és 
Borgias neveken is előfordul. Első nyomára 1266-ban találunk, midőn István ifj. 
magyar király terras Voruz apellatas, quae quondam fuerunt paratorum arcuum 
nostrorum in comitatu Chanadiensi, Parabuch comesnek adományozta.7) A XV. 
században a Varjast, illetőleg a teleki Varjas-család birtokát képezte. 1435-ben 
Sebastiani de Waryas neje Erzsébet és gyermekei kijelentik bizonyos hozományra 
vonatkozó kielégíttetésüket.8) 1435-ben pedig Varjast Sebestyén magát jobbágyaival 
együtt az egyházi interdictum alól feloldatni kérte.9) 1464-ben Waryas néven 
említtetik.10 *) A Földváry-féle 1661. évi lajstromban mint Maczedony Péter csanád
megyei birtoka kerül elő.11) 1627-ben Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a Temes- 
vármegyében fekvő Borgias faluban levő egész részbirtokot baraczkási Mohácsi 
Istvánnak adományozta, mely részbirtok elébb Deli Kozma, Rácz Mihály és Rácz, 
máskép Mirko István tulajdonát képezte, kiknek magtalan halálával az a fejedelemre 
szállott.12) A helység neve mondja, hogy régi lakosai magyarok voltak. Későbben 
ráczok telepedtek le falai között, mígnem végre 1780-ban n o ,  1831-ben 108 né
met család telepedett le benne. Egyházi tekintetben ma is plébániát képez a székes- 
egyházi vagyis csanádi főesperestség billédi kerületében.

Weresheghaz lásd Ruffa Ecclesia.

T) Pray : Specimen Hierarchiáé Hung. II, 296.
2) Tört. Adattár I, 375.
3) Ered. oklevél a gyulafehérvári kápt. ltban.
4) Registrum donationalium Nagy Ivánnál.
5) így egy 1439. x4^5· évi oklevélben az orsz. Itár dipl. osztályában.
6) Tört. Adattár I, 375.
7) Katona: Hist. Crit. VI, 467. Fejér: Cod. Dipl. IV. III, 343.
8) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
9) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.

IO) Ered. oklevél a Forgács-család ltban a m. nemz. múz.-ban.
TI) Tört. Adattár I, 375.
I2) Eredeti oklevél a Macskási-család ltban.
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26. Wolkan =  Volkány Torontálmegyében. XIII. és XIV. századi okiratok 
Tompa-, Hegyes-, Vég-, Kis-Valkány nevű e vidékre eső helységeket említenek,1) 
melyek közül Kis- és Vég-Valkány (Kywolkan, item Weghwolkan) 1256-ban a 
Csanád-nemzetségéi, nevezetesen a Waffafiakéi voltak.* 2) 1337-ben Wegwolkan a 
Makófalvyaknak jutott.3) 1369-ben I. Lajos király az ó-bessenyői nemeseket erősí
tette meg Vég-Valkány birtokában, melyet nekik úgy látszik felerészben már I. 
Károly adományozott.4 5) Egy 1438. évi okirat egy Walkanzallas nevű kun szállást 
is említ,s) mely az itt szóban levő Volkány táján feküdt s nyilván bessenyő-telep 
volt, amint az e vidéken máig fennlevő O-Bessenyő bizonyítja. Idővel a sok Val- 
kány elpusztult s csak a mai Valkány maradt meg, melybe Mária Teréz királynő 
a szétszórt oláh lakosságot telepítette. 1701-ben Valkony mint a Csanádi püspök
séghez tartozó falu említtetik.6) Ma Valkány O-Bessenyő fiókja a marosontúli fő- 
esperestség Csanádi kerületében.

Worias lásd Voras.
27. Zanas — Sganád Torontálmegyében. Okiratilag már 1247-ben és 1256-ban 

említtetik Zanath,7) 1285-ben Scauath néven.8) A XIV. században Al- és Fel-Sza- 
nád (Olzanath, Felzanath) ismeretes. Hajdan szintén a Csanád-nemzetség ősi birto
kát képezte s Csanádmegyéhez tartozott.9) A birtokosztás után a Telegdyeké és a 
Makófalvyaké lett. A XVI. század második felében részben Kerecsényi László gyulai 
várparancsnok foglalta el. 1701-ben mint a Csanádi püspökmegyéhez tartozó falu 
említtetik.10 11) Ma is plébánia a torontáli főesperestség nagykikindai kerületében.

28. Zarafolua =  Sgárafalva a mai Sgavarola Torontálmegyében. Zarafalwa 
néven említi egy 1464., 1466. és 1479. évi okirat is.11) A XV. században, neve
zetesen 1479- és 1489-ben a Castellum in Zarafalwa mint a Dóczyak birtoka is
meretes.12) A Földváry-féle XVI. századi portaösszeírásban Szárafalva mint a Ma- 
czedony-, Medveczy-, Liszti-családok s a Getei nemesek csanádmegyei birtoka kerül 
elő.13) 1655-ben III. Ferdinánd király adományából Nagy Ferencz, Milojkovics 
Miklós és Diénes György kapták.14) A régi Szárafalva névből romlott el a mai 
Sgavarola név, melyet legújabb időben az egyházmegyei névtár indokolatlanul már 
Sámfáivának ír. 1701-ben Sarafalva mint a Csanádi püspökmegyéhez tartozó falu

x) Fejér: Cod. Dip}. IX. VI, 152. Wenzel: Arp. új Ohntär VII, 429. Gyárfás: Jászkunok 
tört. Ill, 5C4. Szentkláray-Ortvay : Tört. Adattár I, 626.

2) W enzel: Arp. új Ohntär VII, 430.
3) Nagy : Anjouk. Ohntär III, 368.
4) Fejér: Cod. Dipl. IX. V. VI, 152. Jerney : Keleti Utaris I, 237.
5) Csánki : Magyarorsz- tört. földrajza I, 706.
6) Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 195.
7) Wenzel : Arp. új Ohntär VII, 220. 429.
8) W enzel: Arp. új Ohntär IX, 419.
9) Wenzel: Arp. új Ohntär VII, 220. 429. XI, 419.

10) Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 195.
11) Az 1464 és 1479-iki okirat a Forgöics-család kárában a magv. nemz. múzeumban. Az 

1466-iki a budai kamarai levéltárban.
12) A Forgäcs-csatäd ltban levő oklevelek.
*3) Tört. Adattár I, 375.

Registrum donationalium Nagy Ivánnál.
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említtetik.1) Hajdan itt két plébánia létezett, vagy pedig egy plébániának két bene- 
ficiatusa volt, mert egy- s ugyanazon rovatban említtetik Vitus de Zarafolua, ki 4 
garast fizetett és Nycolaus de Zarafolua, ki 7 garast fizetett. Egy másik rovatban 
következőleg említvék: Item . . .  as (azaz Vitus) et Nycolaus de Zarafolua solverunt 
V. grossos. Egy harmadik rovatban a helység megnevezése nélkül íg y : Item 
Nycolaus et dominus Vyd solverunt LII. banales. Ma is plébánia a marosontúli 
főesperestség Csanádi kerületében.

3. A  m arosontú li fő esp erestség  és plébániái.

Ezen főesperestség (archidiaconatus Ultramorysiensis) nevének megfelelőleg a 
marosontúli vagyis a Maros jobbparti vidéken terjedt el, úgy hogy délen a Maros 
a torontálmegyei két Sz. Péter vidékétől kezdve a folyónak Tiszába való torkola
táig határolta, ha ugyan e főesperestség határa a mai Kis-Zombornál a Marost át 
nem lépte. Nyugaton kis részben a Tisza képezte határát, majd egy Hódmező
vásárhely felé tartó conventionalis határvonal. Hódmező-Vásárhely és vidéke még 
e főesperestség területén feküdt. Éjszakon a conventionalis határvonal a Szárazért 
metszette át s aztán tágas körben meghajolva egyrészt Basarága puszta, másrészt 
Tornya és Csálya között visszatért a Maroshoz. Vagyis kiterjedt a mai Csongrád- 
megye déli részére; Csanádmegye egész területére, kivéve délkeleti szögét, melyen 
Tornya áll; Aradmegyének délnyugoti, a két Pécskán innen azaz azoktól nyugotra 
fekvő kis része. S így a régi marosontúli főesperestség kiterjedése jóval szükebb 
volt a mainál, mely egyrészt a Maros balvidékére, de sőt a Tiszán át annak jobb 
partvidékére is nyúlik s azonkívül Aradmegyének egész éjszaknyugoti felét foglalja 
el. Igaz a régi főesperestségi területnek egy kis része, a csongrádi, ma már a 
marosontúli főesperestség határain kívül s a váczi egyházmegyének csongrádi fő- 
esperestségéhez tartozik.

Mint XIV. századi marosontúli plébániák a következők említvék a tized- 
jegyzékekben:

i. Bozarak =  Basarága puszta Aradmegyében. E hely már 1216-ban említte
tik a váradi regestrumban.* 2) A XV. században mint possessio Bassarag Világos 
vár tartozékaként szerepel.3) A Földváry-féle 1561. évi adóregestrumban említve 
van két Bassarága. Egyik mint Castellanffy-birtok Csanádmegyében,4) másik mint 
Banuri- és Pongrácz-birtok Aradmegyében.5) Ladislaus de Basarag mint aradi 
kanonok szerepel a XV. században.6) Ma Battonya fiókja a marosontúli főesperest
ség makói kerületében.

i. Bubenfolua, Buken villa. A Bubenfolua név nyilván Bukenfolua helyett áll 
s annyi mint Bekényfalvay a mit a latin Buken villa is kifejez. Egy 1478. évi

Ü Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 195.
2) Váradi regestrum §. 249. Endlichernél : Mon. Arp. és Pesty : A várispánséigok tört. 155. 1.
3) így egy 1464. évi okiratban az ors%. Itéir dipl. oszt.
4) Tört, Adattár I, 373.
5) Tört. Adattár I, 374. Fábián i. m. 25. 1.
6) Haan és Zsilinszky: Békésm. Okitár 67. 69. 74. 11. Pesty : Krassóvánn. Okitára III, 398.
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okiratban is szó van Bekenfalwa-ról,1) mely nem az aradmegyei Bököny puszta,2) 
hanem valószínűleg a mai Béka pusztai falu Csanádmegyében. A hivatalos helység- 
névtár is megjegyzi, hogy Béka hajdan Bekenfalvaé) Bekenfalva néven kerül az elő 
a Földváry-féle adórovatban is mint a Becsény-család birtoka Csanádmegyében.4) 
Hajdani plébánosaiból kettőt ismerünk : Istvánt és Pált. Ma Béka Apátfalva fiókja 
a marosontúli főesperestség makói kerületében.

Buken villa lásd Bubenfolua.
3. Hold, Warashel, Wasrahel — Hó elmerő- Vásárhely Csongrádmegyében. Csánki 

arra figyelmeztet, hogy a tizedjegyzékekben Warashel (Wasrahel) és Hold külön 
fordulnak elő, mi nyilván könnyen ügy érthető, mintha két külön parochiáról is 
volna bennük szó. Ez azonban téves magyarázat volna, mert a tizedjegyzékekben 
a két névvel csak egy plébánia van értve, Holdnak is, Vásárhelynek is ugyan
azon Mihály lévén a lelkésze. S ennek megfelel az, hogy a XIV. századi okleve
lekben a két helységnév egyesítve, tehát egy helyet jelentve Hodvasarhel, Holdua- 
sarhel néven neveztetik. A XV. században is csak elvétve jön elő Hód et Vasarhel 
nevezettel. Régen a Tamásiak, Hunyadiak, Szentgyörgyiek, szekcsői Herczegek, 
Losonczyak stb. bírták.5) A Földváry-féle XVI. századi portai összeírásban Vassar- 
hely birtokosaiul a Szulyokok, Zayok, Litiryk, Rendek, Ocskayak s Losonczyak 
említvék.6) Ma egyházilag Hódmező-Vásárhely a váczi püspökséghez tartozó plébánia 
a csongrádi főesperestség hódmezö-vásárhelyi kerületében. Melyik évben csatoltatott 
a váczi egyházmegyéhez? Oltványi szerint még csak 1730-ban váltotta meg magát 
50 forinton a Csanádi püspöknek fizetendő dézsmától, de Bednár József arra figyel
meztet,7) hogy Dallos Miklós váczi püspök panaszkodva említi 1624-ben, miszerint 
anno praeterito Princeps (Bethlen G.) conabatur Vasarhelyienses eximere (a solutione 
decimarum) datis ad me litteris.8)

4. Latrian. Egy 1421. évi okiratban Latoryan néven emííttetík,9) a mi Latorjan- 
nak volna ejtendő. Zsigmond király 1411-ben megerősíti a Csanádi püspökséget itt 
levő birtokában.10 *) Földváry i j 6i . évi adórovatiban Latornya néven mint Edenfíy 
Ferencz és Farkas Boldizsár csanádmegyei birtoka em littetik11)  Ma m in t helység

többé nem létezik. Hajdan Pécskától nyugotra feküdt a mai Arad, a régi Csanád
megyében. A Mercy-féle 1723 évi térképen még feltüntetve látható.

5. Mokofalua, Mokofolua =  Makófalva a mai Makó város Csanádmegyében. 
Eredeti neve Felvelnuk vagyis Felvölnök.12) Egy 1299. évi oklevél szerint feluelnuk,

4 Pesty : Krassóvármegye tört. III, 445.
2) Lásd Csánkinál: Magyarorsg. tört. földrajza I, 694.
3) A Kollerfy Mihály-féle 1877. évi kiadás.
4) Tört. Adattár I, 375.
5) Csánki : Magyar őrsi. tört. földrajia I, 693.
6) Tört. Adattár I, 373.
7) Tört. Adattár I, 666.
8) Dallas politikai és diplomatiai iratai 214. 1.
9) Országos ltár dipl. osztályában 11118. sz. a.

10) Pray : Specimen Hierarchiáé Hung. II, 296.
1X) Tört. Adattár I, 374.
12) Wenzel : Arp. új Ohntár VII, 429.
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que moderno vocabulo Makqfolua vocaretur.1) A XIII. század végén tehát már 
Makófalvának hívták, bár nem kizárólagosan, mert 1488-ban is találkozunk még a 
Wewlnek, Vewlnek névvel.* 2) A Makó nevet azon Makótól kapta, ki 1285-ben J>án 
volt. Mikor a Csanád-nemzetségbeliek osztályra bocsáták birtokaikat, akkor Makó' az 
ő birtokába került. Innentől a XV. század végéig csaknem folyton Makófalvának 
hívták,4 5) mikor is várossá lévén, a névből a falu végzet elmaradt s maradt egyedül 
MakóÉ) Az 1337-ben Csanád-nemzetségi birtokként említett Wasarhel-Moko3) 
Sz.-Lőrincz és Makó közt feküdt. Az osztásban a Sz.-Lőrincz felé eső rész a 
Telegdyeknek, a Makó felé eső rész a Makófalvyaknak jutott. Alig szenved két
séget, hogy idővel e hely Makóba olvadt, a mint a XVII. században Sz. Lőrincz- 
nek, a Csanádok másik ősi birtokának lakossága is Makóra költözött.6) Makót a 
Telegdyek úgy kapták, hogy Makó bán fiutód nélkül elhalván, birtoka roko
naira szállott. 1337-ben már nem egyedül Telegdy-birtok volt, hanem fele
részben az ugyancsak Csanád-nemzetségből való Makófalvyak kezére is került.7) 
A XV. században a Tömpösiek bírták, kiknek fiágon történt kihalása után a nő
ágról szakadt családoké: a somosi Bán, a várkonyi Amadefy, a desniczei Kapitánfy 
és a Tetétleni családok kezére került.8) A XVI. századi Földváry-féle adórovatban 
Makó oppidum néven mint Telegdy, Balatáry és Makó-birtok szerepel Csanád- 
megyében9), a mi azt sejteti, hogy a XV. századi Tömpösiek birtoklása nem az 
egykori Felvelnök azaz Makó, hanem Alvelnökre szorítkozott. A Földváry-féle lajst
romban említett Balatáry név nyilván Palatics helyett áll, mert tudjuk, hogy a 
Mohácsnál elesett Palatics György bírta volt Makót. Makó egy része ugyanis zom- 
bori Telegdy Ambrus után leányának Katalinnak, Palatics Jánosné révén a Palati- 
csokra szállott. Palatics György halála után Telegdy Ambrus elfoglalta ugyan, de 
ennek fiai az igazságtalanul szerzett birtokot 1549-ben visszaadták a mohácsi hős 
fiainak: Ferencznek és Gergelynek.10 *) A török hódoltság korában a török, de több 
más birtokos is ült Makón, de a Telegdy- és Szokoly-családok kivételével, csak rö
vid ideig.11) Makó, mely régen mint vámszedő hely emelkedett volt nagyobb jelen
tőségre, ma mint megyei fő- és székhely s mint püspöki város bír nevezetességgel. 
Itt van a Csanádi püspöknek nyári kastélya. Hajdani plébánosaiból a tizedjegyzékek 
kettőt említenek: Pétert és Istvánt, kik közül Péter úgy látszik csak ideiglenes 
helyettes volt, mert egy későbbi rovat újból Istvánt említi, feltéve hogy a két 
bejegyzés Istvána azonos személy. Mint plébániát említi Falkenstein Csanádi püspök

*) Knauz : Mon. Eccl. Stria. II, 469.
2) Hapcii Okmtár V, 366—368.
3) így 1337-ben az Anjouk Okmtár-ban III, 364. Továbbá 1360. 1449. 1495. évi okiratok

ban az őrsi. Itár dipl. osztályában.
4) Karácsonyi: Tört. és rég. Ért. 1884. X, 9. És ugyanott 1885. évf. I, 28. 1.
5) Nagy : Anjouk. Okmtár III, 365.
6) Tört. és rég. Ért. 1886. II, 96. 101.
7) Nagy: Anjouk. Okmtár III, 365.
8) Haiai Okmtár V, 366—368.
9) Tart. Adattár I, 374.

10) Pesty : K ras sáv ármegye tört. II. I, 226.
ιτ) Rácz : A larándi egyházmegye 107. 1. Karácsonyi: Tört. és rég. Ért. 1885. évf. I, 77—79.
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is ama tudósításában, melyet 1732-ben a helytartótanácshoz intézett.1) Ma is plébánia 
a marosontúli főesperestség makói kerületében.

6. Noglok — Nagylak Csanádmegyében. Naglak, Naghlak, Naghlaak, Naglok 
néven szerepel a XV. és XVI. századi okiratokban is.* 2) Bírták hajdan a nagylaki 
Jaksithok, a nagylaki Jánkfiak máskép Nagylakiak, a Hunyadiak, Csereiek és Cse- 
meiek.3) 1411-ben ismeretes magister Jacobus de Naglok aradi kanonok.4 *) 1421-ben 
Johannes filius Nikolai de Naglak és Csák Miklós vajda valamint Csák György 
székelyispán kölcsönösen egymásra vallják fiörökös nem létezése esetére birtokaikat 
s ezek közt van Csanádmegyében Nagylak is, mely a Csákokra volt szállandóP) 
1427-ben, midőn nagylaki Jánkfi Jánosban a család fiága kihalt, Zsigmond király 
Nagymihályi Albert vránai perjelnek adományozta possessionem Naghlak.6) 1462-ben 
Cserei László és Csemei Péter kapták királyi adományba. A török időkben egy 
pasa székhelye volt. Egy 1560. évi okirat szerint a Jaksith-család nagylaki uradal
mához Fellak, Serjén, Kerekegyház s egyéb falvak tartoztak.7) A Földváry-féle 
1561. évi adórovatban Nagylak néven mint Dóczy-, Ocsárovits- és Saieny-féle birtok 
szerepel Csanádmegyében.8) 1731-ben Nagylak mint a Csanádi püspökséghez tar
tozó népes (populosa) helység említtetik.9) Falkenstein Csanádi püspök 1732. évi 
jelentésében Nagylakon kevés katholikus létezett, szakadárok laktak benne s Makó 
fiókját képezte.10 *) 1845-ben plébániája újból feleleveníttetett s ma is fenn van a 
marosontúli fő esperestség makói kerületében.

7. Petk. Azt hiszszük, hogy a Petk — Pech — Pécs, miből utóbb Pécska lett úgy a 
mint Vízesdből Vizesda, Kökéndből Kikinda, Teremből Teremia, Ivándból Ivánda stb. 
Petk-et Pécskdra vonatkoztatja a csanádegyházmegyei névtár is, Csánki azonban azt 
ettől elkülöníteni látszik, bár szerinte is bizonyára a Maros mentén feküdt.11) Csánki 
nyilván Karácsonyit követi, ki szerint ezen Pécsk vagy Pécskfalva nem a most 
Aradmegyében fekvő Pécska, mert az 1723. évi katonai térkép szerint a mai 
Új-Csanád közelében is feküdt egy Pécsk.12) Az érdemes tudós azonban itt hatá
rozott tévedésben van, mert a Mercy-féle térképen látható Pecka nem =  Pécska, 
hanem Pék a — Béka — Béka. Ez pedig Bubenfolua s illetőleg Bukenvilla néven 
külön előkerül a tizedjegyzékekben. 1421-ben a Csanádi püspök új adományban 
kapta Pechk-et cum vado seu portu,13) mi utal folyómenti fekvésére. A Földváry-

T) Ered. okirat a Csanádi püspöki ltban. Közzétéve a Tört. Adattár II, 38.
2) Pesty : Krassóv ármegye Okltára III, 276. 295—96. 311. 31$. Teleki: Hunyadiak kora XI, 

26. Fábián : Aradvármegye leírása. Oki. 208. 1.
3) Csánki: Magyar or sy tört. földraj za I, 692. 711.
4) Pesty : Krassóvárm. Oklevéltára III, 276.
5) Pesty: Krassóvárm. Okltára 111,295—296.
6) Pesty: Krassóvárm. Okltára III, 311. 315.
7) Tört. és rég. Ért, 1887. III, 7.
8) Tört. Adattár I, 374.
9) Tört, és rég. Ért, 1890. VI, 194.

10) Tört. Adattár II, 38.
IX) Magyar orsg. tört. földrajza I, 777.
I2) Az orodi főesperestség és Orodmegye hajdani határai. Közzétéve a Tört, és rég. Ért. 1882. 

VIII, 153.
*3) Oki. az orsg. Itár dipl. oszt. 11118. sz. a.
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féle 1561. adórovatban is Pecsk mint a Csanádi püspök csanádmegyei birtoka sze
repel.1) Magyar- és Oláh-Pécska ma Aradmegyében fekszenek a Maros mellett s 
az első önálló lelkészséget képez az aradi főesperestség alsó-aradi kerületében. .

8. Pothfalua — Apátfalva Csanádmegyében. A Pothfalua, — mely betüelha- 
gyásból [(O)pothfalua] keletkezett — kétségtelenül Apátfalvát jelenti. A Földváry- 
féle 1561. évi portai összeírásban mint a Csanádi püspök és káptalan birtoka 
említtetik Csanádmegyében.* 2) 1701-ben mint a Csanádi püspökséghez tartozó falu 
szerepel.3) Ma is plébánia a marosontúli főesperestség makói kerületében.

9. de Sancto Rege =  Szent-Király. XIV. és XV. századi okiratokban is elő
jön Zenthkyral, Zenthkeral néven.4 *) A mai Szent-Király puszta Csongrádmegyében 
Hódmező-Vásárhelytől délkeletre.s) Ma a váczi egyházmegyéhez tartozik.

10. Sombur =  Zombor. Ily nevű hely ma nincs a Maros jobbparti táján. 
De ott van Kis-Zombor Torontálmegyében a Maros balpartján, mely XIIL, XIV., 
XV., XVI. századi okiratokban Sombor, Zambur, Zumbur, Zombor néven ismétel
ten előjön.6 *) E hely a Csanád-nemzetség ősrégi birtokainak egyike. Az 1218. évi 
osztályban Telegdy Kelemen unokája Ferencz vagy Frank kerítette kézre/) ki 
ugyanaz évben Zsigmond királytól új adománylevelet kapott Zomborra. O lett 
alapítója a zombori Telegdyeknek. Az 1256. évi osztályban a Kelemenös-ág kapta.8) 
1285-ben a medietas possessionis Zambur megerősíttetik IV. László által a Csanád- 
nemzetségbeli Tamás comes számára.9) Az 1337. osztályban nincs róla szó, 
mert a Kelemenös-ág nem bocsátotta osztásba.10 *) 1559-ben a Telegdyek és Balassyk 
bírják. A Telegdyek hűtlensége következtében azok részét I. Ferdinánd király 
Bélavári Jánosnak és Telegdy Gáspárnak adta.11) De úgy látszik nem léptek Zombor 
birtokába, mert 1561-ben csak Telegdy István és Balassy János bírják.12) Nyilván 
ezen Kis-Zomborra vonatkozik a tizedjegyzék Sombur-ja.13) S azért vagy azt kell 
állítani, hogy a régi marosontúli főesperestség kis részben átnyúlt a Maros balparti 
vidékére is, vagy pedig azt, hogy a tizedjegyzék tévesen sorolta a torontáli főespe
restség e helyét a marosontúli főesperestség rovatába. A tizedjegyzékek egyébiránt 
kétszer is említenek egy Zombor nevű plébániát a temesi főesperestség rovatában.

x) Tört. Adattár I, 374.
2) Tört. Adattár I, 375.
3) Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 294.
4) így 1385-ben a maramarossAgeti lyceum gyűjteményében és 1449. 1451. 1460—65. 1468-ban 

az orsg. Itéir dipl. osztályában
5) Térképünkön Királyhegyes van kérdőjellel kijelölve. Most már valóbbszíníínek tartjuk, 

hogy a tizedjegyzék Sz.-Királya a csongrádmegyei Sz.~ Király pusztára vonatkoztató.
6) így 1256-ban Wenzelnél : Arp. új Okmtár VII, 429. ; 1285-ben ugyanott IX, 420. ; 1360. 

1449. 1495-ben az orsz. Itár dipl. osztályában.
7) Nagy Iván : Magyarorsz. családai XI, 141.
8) Wenzel : Arp. új Okmtár VII, 429.
9) W enzel: Arp. új Okmtár IX, 420.

IO) Nagy: Anjouk. Okmtár III, 364.
1T) Rupp : Magyarorsz. helyrajzi tört. III, 77.
12) Tört. Adattár I, 375.
13) Erre vonatkoztatják a csanádegyházmegyei névtár; továbbá íróink közül Karácsonyi : 

Tört. és rég. Ért. 1886. évf. II, 104. És Csánki: Magyarorsz. tört. földrajza I, 707.
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Vájjon téves bejegyzés folytán áll ez a Zombor a temesi főesperestségi rovatban, 
avagy csakugyan különbözik-e a mai Kis-Zombortól, bizony meg nem mondhatjuk. 
Kis-Zomborra nézve még megjegyezzük, hogy az 1418-ban már város volt,1) de 
1731-ben mint a Csanádi püspökmegyéhez tartozó falu említtetik.* 2) Lelkészsége 
ekkor már nagyon rósz helyzetben lehetett, mert 1755-ben hatóságilag lön a 
bessere Bestellung der Seelsorg in Sombor szorgalmazva.3) Plébániája 1763-ban lett 
újból helyreállítva. Ma is önálló lelkészség a marosontúli főesperestség Csanádi 
kerületében. Falfestményekkel díszített román stylü temploma híres nevezetesség, 
szentélye bizonyosan a XIII. századból való s a kihalt Csanád-nemzetség szép, 
jelentős emléke. A Zombori-családból ismeretes 1464, 1470., 1471-ben Martinus 
de Zombor aradi kanonok.4 5)

Tarnuk lásd Tharnuk.
i i . Tembes, Tenbes =  Tompos puszta Csanádmegyében. Okiratilag is szere

pel villa Thembes, Thempes, Belthembes, Szent-Mikloustembeseu neveken.s) A XIII. 
és XIV. században a Csanád-nemzetség birtokát képezte. Az 1256. évi osztályban 
egészen a Wafl'afiaknak jutott.6) 1337-ben Sz.-Miklós-Tömpöse két részre lett osztva 
melyből a Maros felőli részt a Telegdyek, a mezőség felőli részt a Makó- 
falvyak kapták.7) A XV. században csak égv Tömpösről van szó. 1488-ban Tompost 
három részre osztották. Ez évben Tömpösi Miklósban az ezen helyről elnevezett 
Tömpös-családnak fiágon magva szakadt s azért a Tömpösiek leányágáról származott 
családok: a somosi Bán-, a várkonyi Amadefy-, a desniczei Kapitánfy- és a Te- 
tétlen-családok kezére ment át a birtok.8) Az 1561. évi adólajstromban mint Telegdy-, 
Szokoly-, Makó-, Csibak- és Vesenyi-birtok kerül elő Csanádmegyében.9) 1701-ben 
mint a Csanádi püspökmegyéhez tartozó falu említtetik.10) A tizedjegyzékekben két 
plébánosának nevével találkozunk: Lászlóéval és Péterével, kik közül úgy látszik 
László csak ideiglenes, helyettes volt, mert utána újból Péter következik. Ma Makó 
fiókja a makói esperesti kerületben. Hogy hajdan három egyházzal bírt, az az 1256. 
évi okiratból tetszik ki, melyben Thembes cum tribus ecclesijs említtetik. Ezekből 
Beltömpös egyháza Sz. László tiszteletére volt a Csanádok által alapítva s a papi 
teendők végzésével egy remete volt megbízva. Szentmiklós-Tömpös nevét nyilván 
onnan kapta, mert egyháza Sz. Miklós tiszteletére volt felavatva. Határában a Maros 
szigetségében monostora is volt. Ez kitetszik az 1256. évi okiratból, melyben a

J) Nagy Iván : Magvarorsz. csatádat XI, 141.
2) Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 195.
3) Tört. Adattár II, 318.
4) Haan és Zsilinszky: Békésm. Okltár 87. 1. Pesty : Krassóv ár megye Okltára III, 413. 

416. 424.
5) W enzel: Arp. új Ohntáir VII, 220. 430. Nagy : Anjouk. Ohntár III, 366. Hazai Okmtáir 

V, 365. S ezenkívül egy 1366. 1454. és 1495. évi okiratban az orsz- Itár dipl. oszt.
6) Wenzel : Arp. új Ohntár VII, 43°·
7) Nagy : Anjouk. Okmtár III, 366.
8) Hazai Ohntár V, 366—368.
9) Tört. Adattár I, 374.

IO) Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 195.
54*
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monasterium Beati Virginis in insula Thembes cum piscatura mint Csanád-nemzetségi 
birtok említtetik.1)

Tenbes lásd Tembes.
12. Tharnuk, Tornuk, Tarnuk =  Tárnok. A XIV. században két Tárnok lé

tezett: Kys- és Nog Tarnuk.* 2) Mint Tharnuk, Tharnok előjő XIV. és XV. szá
zadi okiratokban is.3) Mint Taarnok szerepel a XVI. századiakban is. Mint helység 
s puszta ma már nem létezik. Hajdan Makó és Apátfalva között feküdt Csanád- 
megyében, 1701-ben mint a Csanádi püspökséghez tartozó falu még említtetik,4) 
s a Mercy-féle 1723. évi térképen is fel van még tüntetve Darnack néven.

Tornuk lásd Tharnuk.
13. Veresmorth — Veresmart. Ma már nem létező hely, melyet XIV. és XV. 

századi oklevelek is említenek Weresmort, Veresmorth néven.5) A Maros mentén 
a mai temesmegyei Nagyfalu vidékén feküdt, de mégis nem Temes-, hanem a 
mai Aradmegyében, a régi Csanádmegyében, a Maros jobb partján, hol e folyón 
révje is volt. Ezen Veresmartot Becsei Imre 1331-ben I. Károly királynak engedte 
át, miért is ez utóbb neki a magtalanul elhalt Hasznosi Miklós két jószágát bocsá
totta kezére.6) Azonban ennek daczára Vörösmart mégis Becsei kezén maradt, 
mert 1332-ben Becsei Imre bepanaszolta Drugeth nádor előtt Vidafí Dombot, hogy 
az Weresmorth nevű birtokán hatalmaskodást követett el.7) Ugyanazon Veres
martot Hunyadi János 1454-ben csere útján egészen megszerezte Tapsonyi Antimi 
Jánostól.8)

Warashel, Wasrahel lásd Hold.
14. Zeche. A tizedjegyzékben e hely csak egyszer fordul elő következőleg: 

Item sacerdos de Zeche solvit II. grossos. Nincs főesperesti rovatban, hanem a 
Csanádi kanonokok sorozatában van felsorolva s azért alig szenvedhet kétséget, 
hogy itt ama csanádmegyei S^ecsé-ről van szó, mely Földváry 1561. évi adó- 
lajstromában mint a Csanádi káptalan s illetőleg Jász Lukács birtoka említtetik.9) 
Kik azt a krassómegyei Csiklovára vonatkoztatták,10) azok ezt minden alap nélkül 
tették. Ma már e helység nem létezik.

15. Zerep =  Szerep. Ma ismeretlen. Össze nem tévesztendő azon Szereppel, 
illetőleg Szerepmonostorával, mely majd Békéshez, majd Biharhoz tartozott.

τ) W enzel: Arp. áj Okmtár VII, 430.
2) így 1360-ban az őrsi. Már dipl. oszt. 322. sz. a.
3) így 1373. 1495-ben az őrsi. Itár dipl. oszt. 322. és 29566. sz. a.
4) Tört. és rég. Ért. 1890. VI, 195.
s) Zichy-Okmtár I, 376. 392. Hai. Okltár 420. 1.
6) Zichy-Omktár I, 386.
7) Zichy-Okmtár I, 392.
8) Haiai Okltár 420. 1.
9) Tört. Adattár I, 373.

10) V. ö. Pesty: Krassóvárm. tört. II. I, 107.
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4. A torontáli főesperestség és plébániái.

E nagy főesperestség a Csanádinak déli határától lehuzódott egészen a Du
náig. Nyugaton a Tisza határolta azt annak a Dunába való torkolatáig s innentől 
fogva maga a Duna a Szávatorokig. Délen szintén a Duna határolta a nagy 
Ostrovi sziget irányáig. Keleten pedig egy a Berzavát, Temest és Begát mintegy 
középfolyásukban metsző conventionalis határvonal. Vagyis magában foglalta e 
főesperestség a mai Torontálmegye legnagyobb részét, mert e megyének Csanádi 
fcesperestséghez tartozó éjszaki része; továbbá a temesi főesperestséghez tartozó 
keleti része kivételével a megye összes többi területe a torontáli főesperestségbe 
esett. Keleti részéből a mai cseneji, a párdányi, a modosi és a bánlaki járások estek 
a torontáli főesperestség határain kívül. Jóformán a Terézcsatorna mentén jelöl
hetjük ki a határt. Azonkívül kiterjedt a torontáli archidiaconatus a mai Temes- 
megye délnyugati területére, nevezetesen a kubini járás jelentékeny részére, úgy 
hogy a régi torontáli főesperestség jóval nagyobb volt a mainál, midőn Torontál- 
megyének csakis középső része teszi ki azt, el nem érve a Berzavát s végződve a 
Bégatoroknál.

E nagy kiterjedésnek azonban nem felelnek meg a plébániák. Számuk arány
lag csekély. A tized jegyzékekben csakis a következők sorolvák elő:

1. Ach, Achac, Achach, Akach =  Akács Torontálmegyében. Hajdan Csanád-
megyéhez tartozott. 1323-ban Salánki Vidafi Dombó possessionem Akach a Tisza- 
mentén Becsey Imrének örök birtoklásra átengedte.1) S ezt I. Károly király 1323- 
ban s később 1334-ben is megerősítette.1 2) 1326-ban is mint Becsey Imre birtoka 
szerepel.3) A török hódoltság nem pusztította el. Még a XVII. században is oly 
helység volt, melybe azok, kik a Savoyai Jenő herczeg által a Bácskaságban beho
zott törvényhatósági renddel megférni nem tudtak, meghúzták magukat. A hatóság 
végre is a közbiztonság okából az akácsiakat a mai Beodra helyére telepítette.4) 
Ezért eléfordul a Mercy-féle 1723. évi térképen még Akaz néven, de nem a Gri- 
seüni-félén 1776-ban. 1731-ben Aggatsch mint a nemzeti őrsereg kapitánysági
helye, mint merő hajdú-falu (ein puhres Heyduckhendorf) említtetik.5) 1817-ben 
Karácsonyi Bogdán újra telepítette dohányttermelő magyarokkal.6) Ma Beodra 
fiókja a torontáli főesperestség nagy-kikindai kerületében.

Achac, Achach lásd Ach.
Akach lásd Ach.

2. Aracha, Racha =  Aracs puszta Torontálmegyében Beodra és Török-Becse

1) Zichy-Okmtúir I, 243—245.
2) Zichy-Ohntár I, 424—427.
3) Zichy-Ohntár I, 275.
4) Pesty i. m.
5) Jelentés a Bánság 1731-iki összeírásáról. Eredetije az őrsi. Mr-ban a temesvári administra

tio fennmaradt iratai közt 138. sz. a. Közzétette Baróti Lajos: Tört. és rég. Ért. 1890. évf. VI, 
190. 191.

6) Tört. Adattár I, 605—606.
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között s össze nem tévesztendő azon okiratilag említett, majd Krassóhoz, majd 
Temeshez számított Arach-csál, melyet Zsigmond király 1404-ben Maróti János 
macsói bánnak adományozott.1) A torontálmegyei Aracsat még ma is nevezetessé 
teszi az Alföld legregényesebb romja, az aracsi sz. Mihályról elnevezett benczés 
apátság dombon álló góth stylü templom-maradványa.* 2) A mellette létezett monos
tor egészen eltűnt s csakis a talaj egyenetlen emelkedése hirdeti a helyet, melyen 
állott. Alapítóját nem ismerjük, de a XIII. század közepén már mint létezőt mu
tathatjuk ki, mert az 1256. évi esztergomi zsinaton jelenvolt apátok közt előfordul 
Nicolaus de Aracha is. IV. László idején Oldamur kunjai dúlták fel, de Erzsébet 
királyné bőkezűségéből újból helyreállíttatott. Ö eszközlé ki IX. Gergely pápánál, 
hogy az apátság a minoritáké lett, kik azt aztán a mohácsi vész után való időkig 
bírták is. A nagyváradi 1533. évi rendgyülés János atyát nevezte ki a zárda főnö
kévé. A királyné a zárda építéséhez 1370-ben fogott, de hogy az 1380-ban még 
el nem készült, az ezen királyné végrendeleti intézkedéséből tűnik ki. Aracs 1422- 
ben már városnak neveztetik. 1441-ben Brankovics György szerb despota Birini 
Pálnak ajándékozta oppidum Aracsa.1) 1450-ben ott tartották a torontálmegyei ren
dek gyűléseiket. Az 1498. évi 34. t.-cz. értelmében Racha név alatt Belgrád fiók- 
barminczadhelye volt. 1536-ban már fel volt dúlva. A szerzetesek által elhagyott 
zárda váracscsá alakíttatott át. 1551-ben török kézre került, mit Tinódi is említ. 
Ezután az apátság is mindjobban romba dőlt. Anyagát házépítésre széthordták.
III. Károly idején Aracs már csak csekélyke falu, végre egészen elpusztult.3) Ma 
már csak mint puszta szerepel s mint ilyen Török-Becse fiókja a torontáli főespe- 
restség közép-torontáli kerületében.

3. Arad =  Aradác% Torontálmegyében. Van Sgerh- és Tót-Araddc4, mindkettő 
Német-Elemér fiókja a torontáli főesperestség közép-torontáli kerületében. 1441 
tájt Brankovics György szerb despota Birini Pálnak adományozta Aradi falut a 
vámszedési joggal együtt.4)

4. Babato, Babatov. Pusztult falu, mely hajdan a Tisza mellett feküdt T o 
rontálmegyében Tarras és Aradácz között. A Schedius-féle térképen Babata mint 
tiszai rév meg van jelölve.

5. Baka =  Bóka Torontálmegyében, hol egymás mellett találjuk Horvat- és 
S^erb-Bókát. A XIV. században, névszerint 1338-ban Borgiiatuebaka, azaz Ber^avalő- 
Baka néven fordul elő/) mert közelében szakad a Berzava egyik ága a Temesbe. 
A XIV. században a Magyar-család bírta, mely azt aztán Makófalvai Dénes mesternek 
adta el. A XV. században a Hagymásiak s majd a Szentgiroltiak bírták. A XV. század
ban újból telepítették valószínűleg azon szerb családok, kik 1450-től kezdve a töröktől 
való félelem miatt a kévéi területről ide beljebb húzódtak. A török időben, úgy 
látszik, elpusztult, mert a Mercy-féle térképen nincs feltüntetve. A Griselini-féle 
1776-ikin már megvan. Az 1788—89. évi török háború következtében lakossága

Ü Pesty : Krassóvárm. Okítani III, 243.
2) Ipolyi: Baudenkmale 1857. 217. 1. Henszlmann : Arch. Közlemények. VIII. köt.
3) Pesty: Brankovics György hír tokviszonyai 21. 1.
4) Ugyanott 21. 1.
5) Nagy : Anjouk. Okmtáir III, 459.
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nehány családdal szaporodott. 1801-ben, midőn Horvátországban a katonai őrvidé
ket szervezték, keletkezett Torontálban Horvát-Bóka, hová a horvát végvidékről 
ide telepített s itt kárpótlást nyert horvát nemes családok telepedtek.1) Az egyesült 
két Bóka ma is önálló lelkészséget képez a krassói főesperestség alsó-torontáli 
kerületében.

6. Beche — Becse, a mai Török- vagy Uj-Becse Torontálmegyében. Neve a 
Becse (Beche) régi család-, illetőleg nemzetség-névre emlékeztet. A Török jelző 
később járult hozzá, emlékeztetve a szomorú török időszakra. 1734-ben már Uj- 
Becse néven szerepel.* 2) Hajdan várral bírt nevezetes történeti múltú város a Tisza 
balpartján. A vár és város egykor Brankovics György szerb despota birtokát 
képezte, ki azt a vám- és révjoggal együtt 1441 tájt Birini Pálnak adományozta.3) 
A város jó időn át megyei székhely is volt. 1551-ben a törökök kezébe került, 
kiknek uralma alatt a régi plébánia elpusztult. 1680-ban ráczok telepedtek le falai 
között. 1741 óta utazó barátok végezték az istenszolgálati teendőket, 1746-ban itt 
Sz. Vendel tiszteletére kápolna épült, 1748-ban újból megalakult a plébánia. Ma is 
önálló lelkészség a torontáli főesperestség közép-torontáli kerületében.4)

7. Bechereky, Beckekereky, Bothkereki, Zekereky =  Nagy-Becskerek Toron
tálmegyében. Neve eredetileg Kerek (Kereke, Kerek') volt, melyhez később meg
különböztetésül a Becse jelző járult.5) Legrégibb okmányos említése 1325-ből való. 
Ekkor Bekuskerequi néven mint bácsmegyei birtok kerül elő.6) Egy 1331. éviben 
civitas Becke néven szerepel.7) Zsigmond alatt Brankovics György szerb despota 
birtokába került. Egy franczia tourista, burgundi Jó Fülöp főlovászmestere, Ber
trand de la Brocquiere 1433-ban Beurquerelt mint a rácz despota egyik városát 
említi8) 1441 tájt Brankovics György oppidum Bechkereke az abban levő vámjog
gal együtt Birini Pálnak ajándékozta.9) Majd Hunyadi Jánosé lett.10 *) A mohácsi 
vész után Ferdinánd király Becskereket az egész vidékkel Czerni Jovánnak, a hír
hedt Jován czárnak adta.11) Ennek halálával Szapolyai Jánosé lett,12) majdan János 
Zsigmondé, illetőleg Izabelláé s Petrovicsé. 1551-ben Ferdinandé.13) Ez év szept. 
21-én a töröké lett.14) A török hódoltság alatt pusztulásnak indult, lelkészsége

T) Tört. Adattár II, 99—108.
2) Tört. Adattár I, 665.
3) Pesty : Brankovics György birtokviszonyai 21. 1.
4) Történetét lásd a Tört. Adattár-bán I, 297—327.
5) Edelspacher : Tört. és rég. Ért. VI, 90.
6) Tört. Adattár I, 459.
7) Fejér: Cod. Dipl. X. Ill, 288.
8) Hatvani Mihály : Magy. Tört. Okmtáir IV, 300.
9) Pesty : Brankovics György birtokvisz. 21. 1.

10) Spies: Archival. Nebenarbeiten I, 173. Katona: Hist Crit. XIII, 778. Teleki: Hunyadiak 
kora. O kl tár CXLVII. sz.

IT) Szerémi : Emlékirat Magyarorsz romlásáról cap. LXVIII. Wenzelnél : Mon. Hung. Hist. 
I, 158. 160.

12) Szerémi i. h. cap. LXIX. Wenzelnél i. h. I, 242.
13) Hatvani : Magy. Tört. Okmtár II, 258—259.
14) Hatvani : Brüsseli Okmtár II, 275.
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megszűnt, de sőt vára is elpusztult.1) Az 1718. évi passaroviczi békekötés a török- 
ség igájából felszabadította. 1722-ben biscayai spanyolok telepedtek le falai között, 
kik a helyet Új-Barcelloná-nak nevezték. Mercy alatt a lelkészség is újból helyre
állott. Majd az 1763. évi gyarmatosítási patens alapján népesedése újabb mozgal
mat nyert. 1769-ben Mária Teréz vásári szabadalommal ajándékozta meg.* 2) Ma 
Torontálmegye székhelye s az alvidék egyik góczpontja. Mint plébánia a torontáli 
föesperestség közép-torontáli kerületéhez tartozik.

Beckereky lásd Bechereky.
8. Bosorhida — Bassahid vagy Kis-Kikinda Torontálmegyében. A XV. század

ban Brankovics György szerb despota birtokát képezte, ki azt (oppidum Bazalhida) 
1441. tájt Birini Pálnak ajándékozta.3) A Földváry-féle 1561. évi összeírásban mint 
csanádmegyei helység kerül elő.4 5) Ma Beodra fiókja a torontáli föesperestség nagy- 
kikindai kerületében.

Bothkereki lásd Bechereky.
9. Bunugi,Gunugi. A tizedjegyzékekben két plébánosa neve kerül elő: a Mátyásé 

és a Jánosé. E helynév alatt aligha nem Dunugi =  Dömögd rejlik, melyet a 
Földváry-lajstrom mint a Csanádi püspök csanádmegyei birtokát említ.s)

10. Burdas =  Borjas Torontálmegyében. Ma Török-Becse fiókja a torontáli 
föesperestség közép-torontáli kerületében.

11. Chezerek, Cheztreg, Zere =  Csesgtreg, Csesgtörek, a mai hibásan írt Csősin
telek Torontálmegyében. A zsombolyi uradalmi archivum egykorú okmányaiban 
Csesztreg, a Lipszky-féle repertóriumban Cseszterek néven kerül elő.6) A múlt 
századbeli térképeken Csesterek, Chesturek, Zestereek, Zesturek neveken szerepel,7) 
s e névhangoztatás megfelel ama fluvius Seztureg-nek, melyet a Névtelen jegyző 
említ.8) A név párhuzamban áll a tiszta szláv cista-cesta szókkal s így a magyar 
csos% és telek szavakkal semmi értelmi összefüggésben nincsen.9) Mint helység két
ségtelenül a mellette folyt, de ma már kiszáradt, egykor a Bögének egyik tisztás 
ágát alkotta Csesztöreg víztől kapta elnevezését.10) A helységet 1792-ben Cseko- 
nics József magyar kertészekkel telepítette, 1796-ban helyi lelkészséget, 1812-ben 
pedig rendszeresített plébániát kapott. 1829-ben a cseszteregi magyar telep felosz
lott s helyébe sváb telepesek kerültek. Plébániája is megszűnt, mert áttétetett 
Magyar-Czernyára, melynek ezentúl Csősztelek fiókja lett, mígnem végre 1835-ben

*) Egy török kézirat szerint a bécsi udvari könyvtárban. Lásd Száradok IV, 233—244. 
297—308. és Tö?'t. Adattár I, 508.

2) Történetét lásd a Tört. Adattár-ban I, 393—422. 441—476. 497—550. 559—588.
3) Pesty : Brankovics György birtokvisz. 21. 1.
4) Tört. Adattár I, 375.
5) Tört. Adattár I, 375.
6) Repertorium locor, object, mappae Hung. n o .  1.
7) így az 1723. 1761. és 1778. évi térképeken. De a Görög Atlaszán is. A Griselini-féle 

1776. évin Ossiestek kerül elő mint praedium.
8) Hist. hung, de sept, ducibus cap. XLIV.
9) Edelspacher: Tört. és rég. Ért. VI, 90.

10) Ortvay : Magyar orsz. régi vízrajza II, 213—214.
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itt újból önálló lelkészség nem keletkezett.1) Mint ilyen a torontáli főesperestség 
zsombolyai kerületéhez tartozik.

Cheztreg lásd Chezerek.
12. Chumbul =  Cgomboly, ma Zsombolya Torontálmegyében. Utóbb Hatz

feld tábornok után Hatzfeld nevet kapott, mint ki itt 1766-ban két új gyarmatot, 
Landstreu-1 és Hatgfeld-et létesítette. A két gyarmat utóbb egymással egyesült s 
régi Zsomboly nevét vette fel. Uradalmát 1792-ben a Csekonics-család impetrálta 
vétel útján a kamarától. — 1481-ben Chomboli István, 1547-ben pedig Nicolaus 
Literatus de Chombol ismeretesek.* 2) A tizedjegyzékekben két plébánosa nevével 
találkozunk: a Páléval és a Jánoséval. Ma is plébánia a torontáli főesperestség 
zsombolyai kerületében.

13. Fel, Sei. Hogy a két név egy plébániára vonatkozik, mutatja az, hogy 
mindkettőnek Döme említtetik plébánosául. Mint helység ismeretlen.

14. Gálád, Galas, Gálod — Gálád puszta Torontálmegyében Topolya szom
szédságában. Galadsgka néven is szerepel. Szabó Károly szerint a Gálád név Glád 
(Glad) vezér nevének emlékét látszik fenntartani,3) mi azon esetre állhat, ha a Név
telen jegyző által említett Glad vezér csakugyan történeti személyiség. A tizedjegy
zékekben két plébánosa nevével ismerkedünk meg: a Péterével és a Páléval. 1405- 
ben Berekszói János fia János és Miklós fia János panaszlólag léptek fel a becsei 
alispánok ellen, hogy azok quasdam possessiones eorundem Wanhalm et Galaad 
vocatas indebite et minus iuste occupassent.4 *)

Galas, Gálod lásd Gálád.
Gunugi lásd Bunugi.

15. Hinankahida, Hiuankayda, Hyuonkayda, Iwankahyda — Ivánkahid, máskép 
Jankahid Torontálmegyében. A tizedjegyzékekben két plébánosa említtetik: Péter és 
Pál. Valószínűleg ezen helyre vonatkozik azon Pons Ivance, melyet 1221-ben Dezső 
Csanádi püspök pápai engedélylyel az itebői prépostságnak engedett volt át.s) 1701- 
ben Kis-Jankahida és N.-Jankahida mint a Csanádi püspökséghez tartozó falvak em- 
líttetnek.6) Ma már nem plébánia, hanem Klek fiókja a közép-torontáli kerületben.

Hiuankayda lásd Hinankahida.
16. Holasi, Huruzi =  Oroszt, vagyis a mai Kis-Orosgi Torontálmegyében. Ma 

is plébánia a torontáli főesperestség zsombolyai kerületében.
17. Huduarlak =  Udvariak. Pesty szerint =  Hudvarnok — Udvarnok =  Itt- 

vamok, máskép Idvarnok Torontálmegyében a Bega mellett. 1319-ben I. Károly 
király Tamás ilyédi várnagynak és testvérének Karthali Etelének adományozta. 
A XV. században 1452-ig az Itebőieké. A rákövetkezett török háború alatt egé
szen elpusztult s csak II. Ulászló alatt lett a XVI. század elején hat évi adómen
tességi kedvezmény mellett telepítve.7)

x) Történetét lásd a Tört. Adattál'-ban IV, 97—105.
2) Okiratok a budai kamarai és a gyfvári őrs1. ltrakban.
3) Magyar őrsi. történetének forrásai I, 60. 1. 5. jegyz.
4) P esty : Kras sóv ármegye Okltára III, 249.
s) Fejér: Cod. Dipl Ill, I, 316. Pesty: Siáiadok 1875. évf. IX, 679.
6) Tört. és rég. Ért, 1890. VI, 194. 195.
7) Pesty : A i eltűnt régi magyar vármegyék I, 396.
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18. Hurhida =  Urhida. Ma már nem létező helység. Pesty szerint Keve- 
megye szélén állott. Bárány pedig e névben a modosi uradalomban fekvő Oregy 
pusztát gyanítja rejleni. És e nézet némi támogatást nyer az által, hogy az eszter- 
gommegyei Úrtető (1275) nevet Jerney ugyan Úrtetőnek olvassa, de megjegyzi 
mégis, hogy Ortető is lehetett, miután e vidéken az Őrhegy terült el. — A Csa
nádi káptalannak egy Csáky Mihály temesi gróf számára kiállított 1400. évi határ
járó okiratában és Zsigmond királynak egy 1405. évi birtokmegerősítő okiratában 
Urhida Tárnokkal és Pordan =  Párdánynyal együtt említtetik,1) tehát tényleg e 
vidéken keresendő.

Huruzi lásd Halasi.
19. Hytebev, Itebev, Itebew =  Itebo, ma Sgerb- és Magyar-Itebe Torontál- 

megyében, mindkettő Párdány fiókja a krassói főesperestség alsó-torontáli kerüle
tében. Hajdan itt prépostság is állott, mely az okmányokban praepositura de Vituhu, 
Witubu néven említtetik. Szerzetesei «fekete barátok» voltak, kiknek erkölcseik s 
fegyelmök annyira hanyatlottak volt, hogy végre is a büntetés elől menekülendő, 
megszöktek. Ekkor Dezső Csanádi püspök világi kanonokokat küldött e helyre, 
kik az elhagyott monostort és egyházat újból benépesítették. S minthogy a fekete 
barátok a monostor jövedelmeit és kincseit eltékozolták, az új kanonokok fenntartására 
a Csanádi püspök és káptalan némely egyházakat és tizedeket jelöltek ki jövedelmi 
forrásúi, mit aztán III. Honorius pápa 1221-ben jóvá is hagyott és megerősített.* 2) 
Meddig állott még fenn a prépostság, nem tudjuk. 1223-ban még említve van 
Michael prepositus Ytubiensis3 4 5) és 1239-ben Michael prepositus de Itubuyd) Ezentúl 
nyoma vész s a pápai tizedjegyzékek sem említik, mi nagyon valószínűvé teszi, 
hogy a prépostság már a XIII. században pusztult el.s) Maga a helység azonban 
fennmaradt s róla írta magát a XV. századi okmányokban sokszor említett Itebői 
(Ithebewi, Ithewbewi, Itebewi) család, mely magát Ethelei-nek is írta.6) Legrégibb 
ismert birtokosa a Kharthali-család volt.

Hyuonkayda lásd Hinankahida.
Itebev, Itebew lásd Hytebev.
Iwankahyda lásd Hinankahida.

20. Luas, Luaz. Ily helyesírással Lovásznak olvasandó, de ilyen helynév 
Torontálban, mennyire tudjuk, soha sem létezett s így a tizedjegyzékek Luas, 
Luaz névnek írásbeli alakja valószínűleg hibás. Plébánosaiul Chumpo (azaz Kum- 
polt) és Mihály említvék.

Ú Eredeti hártyaokiratok a gr. Csáky család lőcsei ltban. CCC. fasc. 31. nr. 3. és 5. V. ö. 
Tőit. Adattár II, 357. és 358.

2) Fejér: Cod. Dipl. III. I, 282. 314. 316.
3) Fejér: Cod. Dipl. III. II, 326, hol azonban tévesen áll Ytubiensis helyetr Tytulensis. Azon

kívül Knauz : Mon. Ecet. Stria. I, 297. és Magyar Sion I, 293.
4) Fejér: Cod. Dipl III. II, 330. Knauz: Mon. Eccl. Sírig. I, 330.
5) Lásd Pesty ily czímű értekezését: Az itebői prépostság, közzétéve a Századok 1875. évf. IX, 

678—683. És ugyanő : Az eltűnt régi vármegyék I, 379. Szól e prépostságról Oltványi is : A Csa
nádi püspöki megye birtokviszonyainak rövid tört, czímű művében 64. 82. 11., azonban többféleképen 
tévesen.

6) Perger: Bevezetés a diplomatikába III, 248. És budai kamarai ltár NRA. 558. csőm. 23. sz
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21. Modus — Módos Torontálmegyében. 1371-ben Modos in comitatu Keue 
existens mint Magyar István birtoka említtetik.1) Ma is plébánia a krassói főespe- 
restség alsó-torontáli kerületében.

Racha lásd Aracha.
Sei lásd Fel.

22. Tarhus =  Tarras, puszta Torontálmegyében a Tisza mellett. Már a Név
telen jegyző említi Torhus néven mint olyan földet, melyet Vajta kun vezér szál
lott meg a honfoglalás idején.2) De okmányilag is előkerül neve. így 1325-ben 
Nicolaus filius petri de Thorhusö) Ma Német-Elemér fiókja a torontáli főesperest- 
ség közép-torontáli kerületében.

23. Tarnuk, Tharnuk =  Tárnok. Ily nevű hely ma ismeretlen e vidéken. 
Pesty egy helyt eltűnt helységül tünteti fel, más helyt pedig azt mondja, hogy 
Ivánda és Párdány között, tehát ugyancsak Torontálmegye területén létezett. És e 
nézet el is fogadható. Egv 1400-ik és 1405-ik évi okiratban Urhida, Tárnok és 
Pordan (=  Párdány) együtt vannak említve mint oly birtokok, melyekbe a Csa
nádi káptalan Mihályt, Csáky István fiát és temesi grófot beiktatta,4) illetőleg me
lyekben Zsigmond király a Csákyakat megerősítette.5) A tizedjegyzékek három 
rovatában mint a torontáli főesperestség plébániája kerül elő, mi, ha egyházköz- 
igazgatásilag helyes bejegyzés, akkor a főesperestség határa e vidéken meglehe
tősen igénybe veszi Torontál politikai határát. Mindenesetre ez a plébánia a 
torontáli és temesi főesperestségek határán feküdt. Feltűnő, hogy míg két bejegy
zésben a plébános neve Pál, addig a harmadik bejegyzés szerint Cantor de Tar- 
nuk solvit III. grossos.6)

27. Voswar, Woswar. Valószínűleg a mai Bocsár Torontálmegyében, mely a 
Földváry-féle 1561. évi adóregistrumban Bosziar néven mint Ovecsanovics Deme
ter csanádmegyei birtoka szerepei.7) Ezen Bocsár 1825-ben új telepeseket kapott, 
kik folyton szaporodva, a régibb szerb lakosságot felülmúlták. Egy időn át Beodra 
fiókja volt, 1842-ben plébánia lett s az ma is a torontáli főesperestség nagy- 
kikindai kerületében.8)

Woswar lásd Voswar.
Zekereky lásd Bechereky.

25. Zele. Ismeretlen.
Zere lásd Chezerek.

4  Pesty: Krassóvármegye Okltára III, 103.
2) Historia de sept. prim, ducibus cap. XLIV.
3) Tört. Adattár I, 459.
4) Eredeti hártyaokirat a gr. Csáky család lőcsei ltban CCC. fasc. 31. nr. 3.
5) Eredeti hártyaokirat a gr. Csáky család lőcsei ltban fasc. 31. nr. 5.
6) Mon. Vaticana I. I, 148. 153. 155.
7) Tört. Adattár I, 375.
8) Történetét lásd a Tört. Adattar-b&n II, 29—32.
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5, A  tem esi fő esp erestség  é s  plébániái,

E szintén nagy főesperestség a torontáli, Csanádi, aradi, sebesi és krassói 
főesperestségek közt feküdt s jobbára conventionalis határok által volt határolva. 
Csak itt-ott jelölték természetes határok kiterjedését, mint délen a Moravicza vize 
és a Berzava középfolyása, keleten a Kizdia vizének alsó szakasza s kis részben a 
Temes is; éjszakon a simándi és vingai vizek. Vagyis magában foglalta Torontál- 
megye ama keleti járásainak területét, mely a torontáli főesperestségen kívül esett; 
továbbá a mai Temesmegye egész középterületét, úgy hogy ebből keleten, Duboz 
vidékén nagyon jelentéktelen rész a krassói főesperestséghez tartozott.

E határok mutatják nagyrészt a régi Temesvármegyének térfogatát is. Ezen 
vármegye, mely ma éjszakon a Marosig, délen a Dunáig terjed, a középkorban 
úgy a Dunától mint a Marostól jól elmaradt. Éjszakon Aradmegyének, délen pe
dig Krassómegyének nagy kiterjedése szorította össze a temesi területet. De viszont 
meg Temesmegye is jól benyúlt Torontálmegye területébe nyugaton.

Temesmegyének éjszaki határaira nézve alig van különbség ezek közt és az 
egyházmegyei közigazgatás határai közt. A mint Vinga, Szécsány, Simánd aradi 
főesperestségi plébániák, úgy egyszersmind aradvármegyei helyek is. Szécsány csak 
elvétve mondatik csanádmegyei helynek. A határhullámzás csupán Monostornál és 
Mogyoródnál mutatkozik. Monostor ugyanis 1454-ben temesmegyei helyül szerepel, 
de Losonczy István is Temesvárhoz tartozónak mondja 1552-ben. Egyházilag azon
ban nem a temesi, hanem az aradi főesperestségben találjuk. Mogyoród 1421-ben 
és 1454-ben Temes-, 1505-ben aradmegyei helynek mondatik. Egyházilag azonban 
ez is az aradi főesperestségben van. De annyi ennek daczára is bizonyos, hogy a 
politikai és az egyházközigazgatási határok e területen igen közeledtek egymáshoz.

Nagyobb a bizonytalanság nyugaton. Térképünkön a temesi főesperestség 
erősen benyúl a mai torontálmegyei területbe. N.-Teremia és Tóba jelzik a leg
külsőbb pontokat, míg Kis-Oroszi, Zsombolya, Gálád, Itebe már mint a torontáli 
főesperestség plébániái mutatkoznak. Ha Tóba kétes is, hogy benne a tizedjegyzékek 
Tófő-jét lássuk, úgy mégis kétségtelen az, hogy Tófő-nek mégis a mai Tóba vi
dékén kellett léteznie. Kisebb a kétség N.-Teremiára nézve, hogy az nem felel 
meg a tizedjegyzékek Cheremi-, Teremi-jének s így térképünkön a határvonal 
könnyen némi módosulást szenvedhet e vidéken. Azonban e módosulás aligha fog 
jelentékenynek bizonyulni, mert Torontál egész keleti területrészére nézve kimutat
ható, hogy a mint helységei a tizedjegyzékekben mint a temesi vagy Csanádi fő
esperestségek plébániái szerepelnek, úgy az okiratokban is mint a politikai Temes- 
vagy Csanádmegyének helységei kerülnek elő. Perjamos mint csanádmegyei hely 
szerepel az okiratban, ennek megfelelőleg a tizedjegyzékekben is a Csanádi főespe
restség plébániája. Mátyás király egyik 1470. évi okiratában Tófő (— Tóba?) 
Köcse (=  Kecsa), Petherd (— Klári), Csatád (=  Csatád), Hetény ( =  Heteny), 
temesmegyei helységek ;*) a tizedjegyzékek alapján készült térképünkön e helységek

*) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
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mind a temesi főesperestség területére esnek. Báthori István országbírónak egy 
1472. évi okirata szerint is Tófő, mindkét Petherd, Kécsa, Csatád, Papd ( =  Bobda) 
temesmegyei helyekül szerepelnek.1) A tizedjegyzékekben Bobda is a temesi főespe
restség plébániája. Több XV. századi okiratban azon Rábé, mely Zsombolya és 
Klári között feküdt, temesmegyei helynek mondatik.2) A tizedjegyzékekben nem for
dul elő ugyan mint plébánia, de a terület, melyen állott tényleg még a temesi 
főesperestségé. Csdvos a Marczalyak egyik XV. századi okirata szerint temesmegyei 
hely.3) A tizedjegyzékekben temesi főesperesti plébánia. Módos, melyet Csávostól 
csak a Temes egyik ága választ el, okiratainkban nem szerepel mint temesmegyei 
hely s ennek megfelelőleg a tizedjegyzékekben is Módos nem a temesi hanem a 
torontáli főesperestség plébániája. Másrészt Gád, Rudna, Maczedonia, Fény, Párdány, 
Tárnok, Gyülvész, Ivánda, Sz.-Márton, Uj-Pécs, Czebra a XV. századi okiratokban 
mindig temesmegyei helyekül említvék, de a tizedjegyzékek szerint is ez az egész 
terület nem a torontáli, hanem a temesi főesperestség területét képezte.

így tehát újabb bizonyítékokat nyerünk azon állí ás igazolására, hogy az egy
házi és a politikai közigazgatási beosztás közt szoros összefüggés van, ott pedig, 
hol a szoros összefüggés hiányzik, az a politikai beosztásnak gyakrabban beállott 
változásának az eredménye.

E szempontból valóban nagyon sajnálhatjuk, hogy a tizedjegyzékek a mai 
Torontál- és Temesmegyék déli, a Duna felé közeledő részére nézve megszűnnek 
biztos útmutatók lenni. A plébániáknak e részeken való nagy fogyatkozása követ
keztében a torontáli, krassói és temesi főesperestségek határai nem tekinthetők 
olyanokul, melyek idővel talán lényegesebb változtatásokat is ne szenvedhetnének.

Még megjegyezzük, hogy az az egész terület, melyet a temesi főesperestség 
a XIV. században igénybe vett, s mely főesperestség ma három alesperestségre: 
a felső-, alsó- és középtemesire oszlik, hajdan a Temesen innen levő’ a Temes és 
Bor^a és a két Temes kögí levő kerületre oszlott s plébániáinak száma Délmagyar- 
ország többi főesperestségéihez képest jelentékenynek mondható.

Lássuk most az alesperesti kerületeket egyenként:

a) A Temeseíi innen levő alesperesti kerület.

E kerület ex ista parte Timist elnevezéssel említtetik a tizedjegyzékekben s a 
temesi főesperestségnek éjszaki részét foglalta el. Nagyjában a Béga folyó képezte 
dél felé határát, úgy hogy a Béga jobb parti területéből csak nagyon jelentéktelen 
rész esett ez alesperestségen kívül, mint Hetény, Sz.-Miháfy, Vaja. Plébániái a 
következők:

I .  Achad =  Acsád. Már nem létező, pusztult hely, melyről Bárány úgy vé
lekedett, hogy «a hajdani fektére vezetett ösvényt sötét éj födi.»4) Azóta azonban 
az é) sötétsége már eloszlott. Acsád ugyanis Zsadány és Murány szomszédságában, 
attól keletre állott. Murány területén ma is van Acsád nevű szántóföld, melyen 
töméntelen téglát hánynak ki. Az 1318-ban említett Paulus filius Dedali át Achad

3) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.
4) Temesvárul egye emléke 108. 1.
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mint Zsadány szomszédosa szerepel.1) 1329-ben Vojteki Tivadar fiai Miklós és 
János egyéb örökségi birtokaikkal együtt egyik szerzeményes jószágukat: villam 
Achad-ot is eladják Gál mester- s királyi jegyzőnek.* 2) Ezen Gál mester 1341-ben 
még mindig Achád birtokosa volt, mert ő az aradi káptalannak egy ezen évi je
lentése szerint, egyik tisztje András által Báthy Péter erdőhegyi jószágán erőszakot 
követtetett el.3) 1379-ben mint Vojteki Miklós és János szerzett birtoka kerül elő, 
tehát azok, kik egy félszázad előtt e birtokot eladták, azt annyi idő után ismét 
visszaszerezték. Az okirat említi a Sz. Szűz tiszteletére itt állott kőegyházat. Item 
villam Achad acquisiticiam eciam enni ecclessia lapidea in honorem beate virginis 
constructa in Temesiensi comitatu.4) Utóbb a Csanádi püspök birtokába ment át, 
mert Zsigmond király 1421-ben új adománylevéllel erősíti meg benne a püspö
köt.5) 1454-ben Matheus judex de Achaad mint szomszéd jelent meg Monyorós 
és Derne Csanádi püspöki birtokok határának bejárásán.6) A Földváry-féle 1561. 
évi portalajstromban mint a Csákyak csanádmegyei birtoka kerül elő.7) Az imént 
említett Máté acsádi biró és Csáky Ferencz a maga földesura nevében jelent 
meg a mondott határigazításon. Egy 1564. évi jegyzékben Achad mint nem 
hódoló, három és fél portás népes hely szerepel.8) Pálfy Tamás Csanádi püspök 
még 1653-ban is Nagy- és Kis-Csanád falukat mint püspökségéhez tartozókat em
líti.9) Úgy látszik nemsokára rá elpusztult. A Mercy-féle 1723. évi térképen Ácsai 
néven már mint pusztult helység van feltüntetve.

2. Berukzo =  Beregs^ó Temesmegyében. Nevét a mellette elfolyó Beregszó 
folyóvíztől kapta. Viszont e falutól többen előnevüket vették a XIV—XVI. száza
dokban. így ismeretes 1371-ben Beregszói Domonkos, 1377-ben Beregszói Dezső 
s fia Domonkos, 1381-ben Ladislaus filius Stephani de Beregqou, 1405-ben Be
regszói János és Miklós, 1412-ben Beregszói János, Miklós fia és Beregszói János, 
János fia, 1414-ben Ladislaus filius Johannis dicti Hagmas de Bereggow, 1442-ben 
és 1446-ban Beregszói Hagymást László és testvére Miklós, 1489-ben Johannes 
Berzy de Berekgo, beregszói nemes birtokos, 1531-ben Beregszói Hagymást László, 
1560-ban Beregszói Hagymást Kristóf stb.10 *) Az előnévvel a birtoklás is fel van 
tételezve. 1349-ben Dezső néhai beregi főispán fiai Miklós, János, Péter és Domonkos 
temesmegyei Belberekgow nevű falujokat Mihály fiainak Lászlónak és Mihálynak 
adják cserébe ezeknek egy ugyancsak temesmegyei birtokáért.11) 1462-ben Hagy-

*) Ered. oki. a búd, kam. ltban NRA. 587. cs. 36. sz. És Nagy Imre: Anjouk. Okmtár I, 474.
2) Ered. oklevél a Csáky-levéltár-ban.
3) Ered. oklevél a Kátlay-levéltár-ban.
4) Krassóvármegye Oki térni III, 201.
5) Pray : Spécim. Hierarch. Hung. II, 296. Oltványi szerint a király a Csanádi káptalant erő

síti meg Acsád birtokában (A Csanádi püspökin, bírt. röv. tört. 49. 1.), de az eredeti oklevél a püs
pökség javára teszi az új adományt.

6) Pesty gyűjt, a M. T. Akad. Tört. bizottsága kézirattárában.
7) Tört. Adattár I, 375.
8) Oltványi i. m. 49. 1.
9) Hevenesi kéziratai VII, 448.

10) Eredeti oklevelek a Kállay-, a gr. Festetics- és Csáky-családok, valamint a gyulafehérvári 
káptalan s a budai kamara levéltáraiban.

IJ) Eredeti oklevél a gyulafehérvári kápt. ltban.
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mási Miklós adoptálása folytán Szentgirolti János és Beregszói Hagymást Miklós 
több falu s ezek között Berek^o birtokába is beigtattattak.1) 1528-ban a Hagymásiak 
két jobbágytelket adományoztak Beregszón saradi Kis Ferencznek és Kun Pálnak.2) 
1554-ben Vajai Kis Ferencz egy nemesi telket irt be Beregszó faluban halála 
esetére Beregszói Hagymást Kristófnak és Eustachnak.3) 1461-ben I. Ferdinánd 
király a hűtlenség bűnébe esett Hagymást Kristófnak beregszói birtokát tőle elvevén, 
azt kanyaföldi Kerecsényi Lászlónak adományozta.4) A XVII. században Beregszót 
a keméndi Várady-család bírta.s) Hogy Beregszó hajdan jelentősebb hely volt, 
abból is kitetszik, hogy Zsigmond király egyik 1378. évi okiratában a districtus de 
Bereggoiu van említve.6) Jelentősége azonban az idők folytán s kétségtelenül a török 
zsarnokság alatt nagyot hanyatlott, régi plébániája is megszűnt s ma is csak mint 
fiók-egyház szerepel egyházi tekintetben, lévén az Szakálháza fiókja a székesegyházi 
vagyis Csanádi főesperestség közép-temesi kerületében.

3. Beseno, Bessenev, Bezenev, Ersenis =  Bessenyo, a mai Új- vagy Német- 
Bessenyo Temesmegyében. Nevét kétségtelenül eredeti bessenyő telepeseitől kapta. 
1455-ben a Hunyadiaké lett. 1520-ban okiratilag ismeretes Bornemisza de Bessenyeiu, 
mi e családnak itt tartózkodása mellett bizonyít.7) A török időben elpusztulván, 
sokáig mint praedium állott fenn, melyet 1742-ben a temesvári városi tanács a 
temesvári kamarától bérbe vett. Mint községet újból telepítették 1748-ban trieri 
németekkel. Ekkor kapta Új- máskép Német-Bessenyd nevét.8) Egyházi tekintetben 
1749-ig Mercyfalva fiókja volt, 1750-ben plébániát kapott s ma is plébánia az a 
székesegyházi vagyis Csanádi főesperestség felső-temesi kerületében.

Bessenev lásd Beseno.
Bezenev lásd Beseno.

4. Chama =  Csorna. Pusztult hely, mely Csernegyház és Sz.-András között 
létezett a Mátka vize mellett Temesmegyében. Egy 1454. évi határjárásból kitet
szik, hogy Monyoroshoz délre Csama feküdt.9) Ezen Monyoros a tizedjegyzékek 
Oynerod =  Mogyoród-ja. Különben Csorna néven még a Mercy-féle múlt századi 
térképen is fel van tüntetve. A Tört. Adattárban tévesen Kariakra van magyarázva.10) 
Innen írta magát a XV. századi oklevelekben is említett csamai Ördög-család. 
1400-ban Bonifácz pápa búcsút engedélyez ecclesie parochiali sancte Elizabeth de 
Chama, Cenadíensis diocesis/1)

5. Chene =  Csene. Ma Torontálmegyében Horvát- és S^erb-Csenejét találjuk, 
de létezett hajdan a mai Temesmegyében is egy Csenej nevű helység, mely a 
Mercy-féle múlt századi térképen Bencsektől éjszakra mint pusztult hely még fel

J) Eredeti oklevél a gyulafehérvári kápt. ltban.
2) Pesty gyűjt, a M. Tud, Akad, tört. Bizottsága levéltárában.
3) Ugyanott.
4) Ered. okirat a budai kamarai ltban.
5) Pesty gyűjteményében i. h.
6) Kras sáv ármegye Okltára III, 166.
7) Bárány : Temesvármegye emléke. Oki. 39. 1.
8) Történetét lásd a Tört. Adattár-bán I, 627—647.
y) Ered. oklevél gr. Gyulai Lajos birtokában.
IO) Túrt. Adattár II, 108.
Ir) Bullae Bonifacii IX. II, 225.
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van tüntetve. Ezen utóbbi Csenej 1330-ban mint Botus János birtoka került fel
osztásra.1) E felosztás által a Garai-család is részese lett Csenejnek s itteni rész
birtokát még a következő évszázadokban is bírta, mert 1479-ben Garai Jób a maga 
részét Chenewben Bánfy Miklósnak és Jakabnak adta el.2) Különben a közelében 
esett Sarad várnak tartozékát képezte volt. Vájjon azonban temesmegyei-e ezen 
Csenej avagy a torontáli Csenej értendő-e a tizedjegyzékek Cheneje alatt? azt biz
tosan meg nem mondhatjuk. Az egyik rovatban Kenes és Pysky között soroltatik 
elő s ez a temesmegyei Csenejre utalna annyival inkább, minthogy utána mindjárt 
Zaradd =  Sarad következik, melynek mint láttuk, Csenej tartozékát képezte volt. 
A másik rovatban is Chene Saraddal együtt említtetik, de minthogy e rovatok 
Bobdát és Németit is említik a torontáli Cseneje szomszédságában, azért a kérdést 
tt tényleg nem merjük eldönteni s csak valóbbszinünek mondjuk, hogy a régi 
plébánia a mai torontáli Cseneje lehetett, mely hajdan a Csanádi püspök birtokát 
képezte, ki azt 1221-ben az itebői prépostságnak engedte át.3) A torontálmegyei 
Horvát- és Szerb-Cseneje régi magyar lakosságának a török hódoltság idején tör
tént elpusztulása után horvát és rácz lakosságot kapott, kik után aztán mai nevű
ket kapták. Régi plébániája, ha csakugyan ez van a tizedjegyzékekben értve, nyil
ván a török időben pusztulhatott el s aztán többé helyre sem állott. Mindkét 
Cseneje ma Gyertyámos fiókja a székesegyházi főesperestség billédi kerületében.

6. Cheremi, Teremi =  Teremi. Torontálmegyében találjuk Kis-Teremiát más
kép Albrechtsflurt és Nagy- Teremiát máskép Marienfeldet. De volt a mai Temes- 
megyében is hajdan egy Terelni nevű helység. Midőn a Csanádi káptalan 1458-ban 
Szilágyi Mihályt temesmegyei Keresztur birtokába iktatta, jelen volt mint szomszéd 
birtokos Gerard diák, Theremy falu bírája is.4) 1511-ben Perényi Imre nádor meg
hagyta a Csanádi káptalannak, hogy az idegen kézre került Theremy temesmegyei 
falunak határát járja meg újból s iktassa azt vissza az aradi káptalan birtokába.5) 
A Csanádi káptalan 1512-ben tényleg teljesíteni akarta a beiktatást, de abban Désy 
Lőrincz, Teremi falu bírája II. Ulászló király és koronázott fia Lajos nevében ellent
mondott.6) 1523-ban egy Sípszó falura vonatkozó birtok-peres ügyben az aradi 
káptalan, ‘ mely a vizsgálattal meg volt bízva, kihallgatta Temesvárott Nicolaum 
theremy vayvodam in eadem theremy comprovincialem.7) Losonczy István 1552-ben 
Theremy falut mint Temesvár tartozmányát sorolja elő.8) Ezekből az adatokból 
tehát kétségtelen, hogy a mai Temesmegyében is volt egy Teremi nevű falu. 
Minthogy Temesvár tartozékát képezte, nyilván nem is eshetett igen messze attól. 
Hogy hová ? azt akkor tudnók megmondani, ha Keresztúri és Sípszót sikerülne 
meghatároznunk, mert Teremi ezek szomszédságában feküdt. Keresztárnak a meg
határozása nemcsak azért nehéz, mert Temesmegyében hajdan több Keresztur léte
zett, amint azt okmányos említéseken kívül több máig fennlevő Keresztur, Kristur,

9 Ered. oklevél a budai kamarai levéltárban.
2) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
3) Fejér: Cod. Dipl III. I, 316. Ez okmányban azonban a helynév hibásan Jani-nak ira-

tik. Ezen Jani =  Csenej. Száradok 1875. IX» 679.
4—6) Ered. oklevelek a budai kamarai ltban.

7) Ered. oklevél a kolosmonostori convent ltban.
8) A m. nemi. mL'C- kézirattárában.
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Krist nevű dűlők és szántóföldek bizonyítják; de azért is, mert azon helységek, 
melyek az itt szóban levő Keresztur szomszédhelységei lehettek, mint Adorjánfalva, 
Fáncslaka, Jobbágy, Paznád ma szintén pontosan meg nem határozhatók. Annyi 
kétségtelen, hogy Temesvár déli vagy délkeleti vidékén létezett. A mi Sípszót illeti, 
ezzel már jobban boldogulhatunk. Szomszédfalvaiul Sasvár, Kér, Jenő, Rékas mon
datnak, comprovincziális tanúkul pedig gyarmati, csereegyházi, bessenyői, jeszvini, 
temesvári egyének.1) 1488-ban Prayko Miklós és testvére Rajkó a temesmegyei 
Jenő, vagyis a mai Janova birtokába iktattatván, mint sgomsgéd részt vett Llyubits 
Miklós de Sip^o és Nagy Miklós vajvoda de SypyO.* 2) Marsigli jegyzeteiben Sibso 
mint Temesvár környékén újdon épült falu említtetik 1690— 1700 körül,3) s így 
Sípszó felkeresésében Temesvár keleti vidékére utasíttatunk, és e tekintetben igen 
sokat mondó az, hogy a mai Remete területén egy Sabseu nevű árok található, 
mely név nyilván a Sípszónak elferdítéséből alakult. A Remetétől keletre eső szom
szédhelység Jeszvin (hajdan Őszén) határában is van egy Zsubseu nevű szántó és 
egy Sgubseu nevű kaszáló, de Janova határában is találhatni egy Subscheu nevű 
kaszálót, mi kétségtelenné teszi azt, hogy a keresett Sípszó a mai Remete, Jesgyin és 
Janova köpött feküdt. Ezen Teremi avagy a torontáli két Teremia értetik-e a pápai 
tizedjegyzékekben, azt bajos eldönteni. A tized jegyzékek rovataiban a sorrend nem 
oly következetes, hogy biztos és határozott következtetést vonhatnánk a helység 
topográfiái fekvésére. A közlés sorrendje ugyan elébb a temesvárvidéki Teremire 
látszik utalni, de viszont más okok meg azt teszik valóbbszinűvé, hogy a tized- 
jegyzékek plébániája mégis csak a lorontálmegyei Nagy-Teremiára vonatkozik, mely 
ma is plébánia a torontáli főesperestség nagy-kikindai kerületében. Lehet hogy 
későbben e kétes kérdés kielégítőleg fog megoldatni s akkor ki fog tűnni az is, 
hogy vájjon a temesi főesperestség határait jól, helyesen húztuk-e ki a torontál- 
megyei Teremiáig? Egyelőre ezt függő kérdésnek tekintjük.

7. Chuka =  Csóka. Pusztult hely, melynek emlékét még fenntartja a Temes
vár éj szaki részén elterülő Csóka-erdő. A Mercy-féle múlt századi térképen Csőké 
néven még fel van tüntetve. 1539-ben János király parancsára az aradi káptalan 
Temesvár város temesmegyei birtokain és ezek közt Chokán is határjáratot tartott.4 5) 
1552-ben Losonczy István Choka falut Temesvár tartozmányai közt sorolja elő.s) 
Az 1561. évi Földváry-féle adórovatban Csők néven mint Keresztény László birtoka 
kerül elő.6) 1610-ben Báthori Gábor Chioka temesmegyei helységet egyéb helysé
gekkel Várady Jánosnak és Széplaky Péternek adományozta.7) 1701-ben mint a 
Csanádi püspökséghez tartozó falu említtetik Cgokas néven.8) Azután mint helység
nek nyoma vész.

τ) Ered. oklevél a kolosmonostori convent ltban.
2) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
3) Török-magyar államokmánytár VII, 334.
4) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
5) A m. nemi. múieum kézirattárában.
6) Tört. Adattár I, 375.
7) Nagy Iván : Magyarorsi. családai XII, 5 1, hol 

Báthori Gábor helyett.
8) Tört és rég. Ért. 1890. VI, 194.

Magyarország egyházi földleírása.

azonban hibásan Bethlen Gábor említtetik
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Ersenis lásd Beseno.
8. Évsen, Evzin, Ewzin =  Ós^én. Egy 1361. évi okirat szerint Szeri Pósafi 

Balás mester a temesmegyei Rékas határjárása ellen tiltakozott, mert ekkor az ő 
őslényt földéből foglalni akartak.1) 1463-ban Stephanus de Wgen részt vett Rékas 
határjárásában.2) 1470-ben Chaak Benedek és Ferencz a parte Ewgén szomszédokul 
említtetnek, midőn a Csornai-család némely tagjai Rékas és más szomszédfalvak 
részbirtokába iktattattak.3) 1523-ban Sípszó temesmegyei faluban erőszakos foglalás 
történvén, az ügy megvizsgálásával megbízott aradi káptalan által kihallgatott tanuk 
közt volt Radych de Ewgyn és Machukath, Marko, Nedelkewyth de eadem.4 *) Mind
ezek az adatok tehát a temesmegyei Rékas vidékére utasítanak, hol Rékastól nyu- 
gotra szomszédhelységül Jesgvint találjuk. A tizedjegyzékek Évsen, Evzin, Ewzin 
plébániájának tehát nem a Temes és Berzava közt kellett léteznie, hová a tized- 
jegyzék egyik rovata helyezi, de a sebesi főesperestség területén sem, hová a tized- 
jegyzék egy másik rovata helyezi, hanem a temesi főesperestségnek Temesen innen 
levő alesperestségében s azonos a Rekas közelében levő imént említett Jesgvin-nel. 
Ezen Jeszvin ma Temes-Rékas fiókja a székesegyházi főesperestség alsó-temesi 
kerületében.

Ewzin lásd Évsen.
9. Garmad, Garmat, Zamar =  Gyarmat, a mai Gyarmata Temesmegyében. 

A mai névben a végső a betű úgy járult a régi névhez, mint Béb-ben, mely ma 
Béba, Ivándban, mely ma Ivánda, Zsombolyban mely ma Zsombolya. A XV. és 
XVI. századi okiratokban Nagy- és Kis-Gyarmati? néven sűrűn szerepel s e helyről 
írták magukat a Vajdaffy- és Lazarovith-családok. Amazok közül okiratilag mint 
birtokosok avagy királyi emberek ismeretesek L 1437-ben és 1450-ben Gyarmathai 
Vajdaffy Miklós, 1453-ban János, 1454-, 1470-, 1482-ben Ferencz, 1490-ben László, 
1511-ben András, 1523-ban Miklós, 1539-ben János.s) 1523-ban Raya Lazarovith 
de Naghgyarmath.6) A helység birtokviszonyait illetőleg pedig tudjuk, hogy 1407-ben 
Zsigmond király possessionem regalem Kysgyarmath in comitatu Themesiensi új 
adomány czímén Miklósnak, néhai Vajdaffy Tamás fiának adományozta s az ado
mányt 1410-ben kiváltság alakjába foglalta.7) Ugyanezen király 1428. évi parancsára 
Vajdaffy Miklós 1429-ben Gyarmati? birtokába iktattatott.8) 1530-ban János király 
Sasvári Bradács jószágait s ezek között Gyarmati?·ot is tőle, miután Ferdinándhoz 
átpártolt, elkobozta és azokat Kendeffy Miklósnak, nejének Miliczának és Pásztói 
Zsigmondnak adományozta.9) 1537-ben Nagylaki Jaksics foglalta el Kendeffy Mik
lós özvegyétől Miliczától Gyarmathot.10) 1538-ban Ferdinánd király Bódy Mihály 
nejének Gyarmat falut adományozta.11) 1539-ben Kis-Gyarmath mint Temesvár város 
birtoka említtetik.12) 1545-ben Kendeffy János tiltakozik az ellen, hogy Izabella

3) Ered. oklevelek a budai kamarai ltban.
4) Ered. oklevél a kolosmonostori convent ltban.

s—8) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.
9) Eredeti oklevél a Révay-család ltban.

10) Pesty gyűjt, a M. Tud. Akad. tört Biiottsága ltban.
IX) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
12) Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
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királyné vagy György váradi püspök Kysyarmath falut Czrepovits Miklósnak el
adományozhassa.1) 1790-ben Althan Mihály báró Gyarmatát eladta Remete János
nak.* 2) Volt különben e helynek erőssége is, melyet a török 1551-ben foglalt el 
s ekkor a helységet meg is szállotta. Mint a helységek egyátalán, úgy Gyarmat is 
pusztult a török alatt. 1764-ben újabb gyarmatot, német telepeseket kapott. Már 
jóval előbb 1730-ban plébániája is helyre lett állítva. Ma is plébánia a székesegy
házi főesperestség felső-temesi kerületében. Még megjegyezzük, hogy a tizedjegy- 
zékekben két plébánosának nevével találkozunk, 1400-ban pedig a parochialis ecclesia 
sancti Bartolomei apostoli in Ganna, Cenadiensis diocesis, búcsút kap.3)

10. Hyeno. Jenev, Jeno =  Jenő, a mai Janova Temesmegyében. A XIV., 
XV. és XVI. századi okmányokban Jenew, Jeno, Jenou, Jeneu, Jenyew, Yenew, 
Jowanfalwa neveken jön elő. 1370-ben okmányilag ismeretes Thomas filius Cosme 
de Jenen krassóvármegyei nemes.4 *) 1396-ban Jacobus de ienoő) 1429-ben Jenew 
falu határosnak mondatik a temesmegyei Gyarmathával.6) 1479-ben a Sárádhoz 
tartozó Ivánfalva Garai Jób eladta lindvai Bánfy Miklósnak és testvérének Jakab
nak.7) 1488-ban Mátyás király vitéz Prayka Miklósnak hadi érdemeiért a Temes- 
vármegyében fekvő Jenew prediumot, melyet neki a király már azelőtt, királyi 
tetszése idejére adományozott, most örök időre adományozza s általa testvérének, 
Prayka Rajkónak.8) Hogy ezen Jenew predinm a mai Janovára vonatkozik, kitetszik 
azokból a szomszédokból, kik az orodi káptalan által végrehajtott beiktatáson jelen 
voltak. Ezek egyebek között Katona János de Kopács, Nagy Miklós Vayvoda de 
Sipzo, Rajkó Rajkó és Lyubits Miklós de eadem Sipzo. Már máshelyt láttuk, hogy 
Kopács és Sípszó Janova vidékén állottak. 1523-ban a sípszói birtokperben szere
pelt tanuk Jeney Tamás, Bogacsevits Gyó gy, Lazarovits György, mindegyik de 
Jeneiu. Michael Woywoda de Jenew szomszédnak neveztetik.9) 1529-ben János 
király sásvári Bradách István és Imre temesmegyei részbirtokait s ezek közt Jenőt 
is tőlük, mivel Ferdinánd pártjához szítottak, elveszi és nagylaki Jaksith Márknak 
adományozza.10) Ugyanezen János király 1530-ban Bradács János jószágait is, ugyan
csak hűtlenség czímén elkobozza és Kendeffy Miklósnak, nejének Miliczának és 
Pásztói Zsigmondnak adományozta.11) Habár az okmányban a jószágok nem nevez
tetnek meg, mégis nincs kétség benne, hogy ezek közé Jenő falu is tartozott. 
1537-ben ugyanis Kendeffy Miklós özvegye Milicza az iránt panaszkodik, hogy 
nagylaki Jaksics Márk az ő részbirtokát Jenyew faluban erőszakkal elfoglalta.12) 
1545-ben Kendeffy János az erdélyi káptalan előtt az ellen tiltakozik, hogy Iza
bella királyné vagy fia, vagy György váradi püspök Czrepovits Miklósnak adomá

τ) Eredeti oklevél a Révay-család ltban.
2) Eredeti oklevél a gr. Festetics-csalúd keszthelyi ltban.
3) Bullae Bonifacii IX. II, 233.
4) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
5) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.

6~7) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.
8) Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.

9—io) Eredeti oklevelek a kolosmonostori convent ltban.
IT) Eredeti oklevél a Révay-család ltban.
I2) Eredeti oklevélmásolat Pesty gyiíjteményé-ben.

56*
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nyozhassa Jenew-ben levő jószágát.1) 1597-ben Báthori Zsigmond fejedelem a Te- 
mesmegyében fekvő ]  owanfalwa prediumot a Besan-nemzetségnek adományozza, 
mely azt már Zsigmond király korában bírta.* 2) Azt hiszszük, hogy Jowanfalwa 
alatt az itt szóban levő Janova értendő. 1609-ben Báthori Gábor új adományba 
adja a temesmegyei Jenőt Saradi Sebestyén lippai csapatvezérnek.3) 1690-ben 
Jenovo néven találjuk említve.4 5) — Hogy Jenő a XIV. században egyházilag jelen- 
tősb hely volt, mutatja az, hogy volt plébániája. A tizedjegyzékekben plébánosul 
Cyndrinus, két másik rovatban pedig Budur, illetőleg Bodornius van említve. 
A plébániának védszentjét a tizedjegyzékek nem említik, de megtudjuk azt egy 
1400. évi okiratból, mely szerint a Csanádi püspök Temesvári Sebestyén lel
készt, a György hát,. Miklós temesi főispán ajánlatára és pnesentatiójára a Jenőn 
falubeli S%. György vértanúnak c^m^ett plébániára kinevezi.s) Idővel a plébánia 
beszünt s helyre sem állott többé. Jenő ma egyházi tekintetben Német-Bencsek 
fiókja a székesegyházi főesperestség felső-temesi kerületében.

Jenev, Jenő lásd Hyeno.
i i . Juske. E hely a temesi főesperestség átalános rovatában van közölve 

s így bizton nem mondható, hogy melyik alesperesti kerülethez tartozott. Ameny- 
nyiben azonban Csóka és Sarad közt említtetik, annyiban mondhatjuk mégis, hogy 
az a Temesen innen levő kerületnek volt plébániája. Micsoda plébániája? A Juske 
név maga, úgy mint írva van, alig adhat tájékoztatást, annyival kevésbbé, mivel 
Temes- és Torontál-megyékben ilyes hangzású nevet sehol sem találunk. De jó 
útmutatónkká lesz, ha kissé megrövidítjük. Sokszor tapasztaljuk helyneveinknél, 
hogy a /  betű csupán kimondási könnyebbségből járult az azt eredetileg nélkülö
zött nevekhez. így lett az Egerszegből Je(ge)rszeg, az Árokból Járok, illetőleg 
Jarek. S így történt az a Juske névnél is. Elhagyva ugyanis a névből a /  betűt, 
marad Uske, a mi megfelel Oske-nek. Számos okiratunk van, a melyben egy 
temesmegyei Vche, Ewche, JVche, Eöcse, Evc^e helynév előkerül. így 1317-ben 
arról tesz jelentést a Csanádi káptalan, hogy a temesmegyei Pél határa nyugotra 
usque ad terram Pauli et Demetri Vehe vocatam terjed.6) Ozorai Pipo temesi főis
pán 1417-ben Dominicum hlium Michaelis de Wche és Balistras Jánost de Kenez 
a maga különös pártfogásába veszi, meghagyván az alispánoknak, hogy őket bir
tokaikban védelmezzék.7) 1467-ben a temesi alispánok Thótői Pán Péternek Er- 
dews nevű birtokára mentek és ott Ewc^e felé a határokat megigazították.8) 1479- 
ben murányi Kónya Demeter özvegye zajáni Posztos Agátha több örökös és zálo
gos részjószágát s ezek közt Ewche csanádmegyei falut is a budai káptalannak 
adományozza.9) 1484-ben Kőcsei András Pétert, Család Ewche nevű temesi rész

x) Eredeti okjevél a Révay-család ltban.
2) Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
3) Eredeti oklevélmásolat a Pesty gyűjteményé-ben.
4) Tört. Adattár IV, 26.
5) Kállay-regestr.
6) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban. N. R. A. 1534. csőm. 24. sz.
7) Eredeti oklevél a gr. Sitáray-család ltban.
8) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
9) Tört. Tár XII, 28.
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birtokait Dóczy Imrének elzálogosítja.1) 1492-ben Zedechi Pető Balás neje An- 
gleta Evc^e temesi faluban levő részbirtokát elzálogosítja Dóczy Imrének.2) 1497- 
ben Dóczy Imre özvegye Margit Ewche nevű temesmegyei részbirtokot átírja örök 
időre fiának Nagylucsei Ferencznek.3) 1563-ban is még a Dóczyak bírják Temes- 
ben Ewche praediumot.4) 1700-ban a budai káptalan a Csanádvármegyében fekvő 
s idegen kézbe került Eöcse s egyéb falvakat magának visszaadni kéri,s) mire 
Lipót király 1701-ben el is rendeli az idegenek kezein levü Szakálháza, Knez, 
Péterd, Eöcse stb. csanádmcgyei falvaknak visszaadását a nevezett budai káptalan
nak.6) Kérdés immár, hogy hol keressük ezen Eöcse-1 =  Öcsé-1? A közölt okira
tokból kettő lehet tájékoztatásunkra, az 1317. és az 1467. évi. Amaz Pélt, emez 
Erdőst mondja határfalunak. Fájdalom Erdős eltűnt helységre nézve semmi egyéb 
adatunk nincsen. A mi Pélt illeti, nem túlmerész állítás, ha mondjuk, hogy 
Pél — Bél, ez pedig =  Bélét — Bilét. Biléttől délnyugatra találjuk Nagy-Jécsát, ettől 
délre Kis-Jécsát, mindkettőt Torontálmegyc szélén Temesmegye felé. Hajdan To- 
rontálnak e területe Temesmegyéhez tartozott, de egy időn át Csanádmegyéhez 
is számították, a mint Knéz, Zsadány, Acsád is nemcsak Temes-, de egy időn át 
Csanádmegyéhez tartozókul említtetnek. Ez okból nincs miért fennakadnunk azon, 
hogy a közölt okmányokban Öcsé hol Csanád-, hol pedig Temesmegyéhez tarto
zóknak mondatnak. Azon nézetet valljuk tehát, hogy Öcsé =  Jöcse — Jécse — Jécsa, 
s hogy a tizedjegyzékek Juske-je is =  Jécsa. Mint ilyen beleesik az a Temesen 
innen levő egyházi kerületbe, hová hogy esett, a közlési sorrend mutatja, lévén 
együtt felemlítve Csókával és Saraddal.7) Nagy-Jécsa régi plébániája ugyan a 
zavaros múlt századokban megszűnt, de a kamara azt 1767-ben újból dotálván, 
helyreállította, s mint ilyen a torontáli főesperestség zsombolyai kerületébe 
van osztva.

12. Kakot, Kokoth, Tot. =  Rakat, Kokoda, a mai Ondijaivá Temesmegyé- 
ben. Első nyomát 1318-ban találjuk, mikor is Andreas filius Nicolai de kokaach 
mint Zsadány szomszédja említtetik.8) 1467 ben Lekcsei Sulyok György s fiai 
János, István, György s testvére András beiktattattak Mátyás király parancsára 
Kakath et Tothkakath temesmegyei birtokokba.9) Ugyanezen évben Kakath és 
Thethkakath Temesmegyében Morhath Jakab birtoka.10 *) 1487-ben János Csanádi 
püspök, valamint Dóczy Péter és Imre mint szomszédok tiltakoztak az ellen, hogy 
János mester az ő részbirtokukat Kakath temesmegyei faluban eladhassa vagy elzá
logosíthassa, illetőleg hogy azt Belmosevith megvehesse, állítván, hogy nekik mint 
szomszédoknak több joguk van ezen birtok megszerzésére.11) 1529-ben Kakaach 
néven említtetik mint temesmegyei falu. János király Bradach István és Imre itt 
levő részbirtokait elkobozza és Jaksich Márknak adományozza.12) 1530-ban János

I^ 6) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.
7) Térképünkön hiányzik, Kis-Becskerek s N.-Teremia közzé írandó.
8) Nagy : Anjouk. Omtár I, 474.
9) Gyurikovits György jegyzetei Bél Mátyásnak Bácsmegye leírásához.

10) Véghelyi Dezső oklevélmásolata Pesty Frigyes gyűjteményé-ben.
XI) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
I2) Eredeti oklevél a Révay-csaiád ltban.
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király hűtlenség czíméu elkobozza Bradács János jószágait, melyek közt Kakath · 
nak is kellett lennie, s azokat Kendeffy Miklósnak, nejének Miliczának és Pásztói 
Zsigmondnak adományozta, mert 1537-ben Kendeffy Miklós özvegye már azt 
panaszolja, hogy nagylaki Jaksics Márk Kakathon levő részbirtokát erőszakosan 
elfoglalta.1) 1545-ben Kendeffy János tiltakozik az ellen, hogy Izabella királyné 
vagy György váradi püspök a kakathi részjószágot eladományozhassák Czrepovits 
Miklósnak.2) Ezek az adatok egyszersmind fényt derítenek a tizedjegyzékek egyik 
rovatának közleményére, t. i. a Tot nevű plébániára. Hogy ezen Tot helység azo
nos Kokoth, illetőleg Kakot helységgel, kitetszik abból, hogy plébánosokul Barlabas, 
illetőleg Barbabas, azaz Barabás említtetik. Miként a közölt okiratos adatokból 
kitetszik, volt Kákát és Tótkakat nevű hely, s az okiratilag közölt Thrthkakath is 
kétségtelenül — Thothkakath. A plébánia Tót-on, azaz Tótkakoton volt. Létezett-e 
Tótkakoton kívül Kakoton is plébánia, el nem dönthető, mert Pál plébános, kit 
a tizedjegyzékek szintén említenek, lehetett Barabás papnak hivatalutódja Tótkako
ton, de lehetett a kakati plébániának papja is. Valószínű azonban, hogy csak egy 
plébániáról lehet szó. Kakot és Tótkakot egymás mellett, talán egymás hosszában 
terültek el s utóbb egészen egyesültek. Régi nevét helységünk akkor változtatta 
meg a német Orc^idorfra, midőn a múlt század második felében német telepítvé- 
nyesek szállották meg. A zavaros idők folytán plébániája megszűnt, de 1785-ben 
újból helyreállott s azóta máig fenn van. Egyházközigazgatásilag a székesegyházi 
vagyis Csanádi főesperestség felső-temesi kerületéhez tartozik.

13. Keer, Kér =  Kér. Már nem létező helység, melyről több XIV—XVI. 
századi okmány emlékezik. így egy 1399. évi okmányból, mely a possessionem 
Keer vocatam in comitatu Themesiensi sitam említi, megtudjuk, hogy e helység 
birtokosai elébb az Ozlariak, utóbb, bünvád után létrejött barátságos egyezkedés 
alapján, a Szentgyörgyiek voltak.3) 1463-ban Albertus Sechey de Kér mint királyi 
ember volt Rékas határainak helyreigazítására kiküldve.4 *) 1470-ben Stephanus de 
Kezűre megjelenik Rékason valamelyik statution mint szomszéd Kopár és Keer 
részéről.s) 1523-ban Radocza de Kér és Kéry Péter de Kér mint szomszédok és 
Sípszó határosai lettek tanukul kihallgatva a Duyo és Sztankó fiai közt a temes- 
megyei Sípszó birtok iránt támadt perben. A többi tanuk Rékasról, Gyarmatról, 
Kopachról valók voltak.6) Ezek az adatok tehát mi kétséget sem hagynak fenn 
az iránt, hogy az itt szóban levő Kér helység és plébánia a mai Rékás vidékén 
állott. Ennek közelében van Gyarmat (ma Gyarmata); itt létezett Kopács helység, 
mely a Mercy-féle térképen még fel van tüntetve, s itt létezett, miként már más
helyt kimutattuk, Sípszó is. Pesty téved, midőn ezen temesmegyei Kért össze
zavarja, illetőleg egynek veszi az okmányokban említett aradmegyei Kérrel, mely a 
temesmegyei Kértől jó messzire, a Maros mellé esett.

I—2) Eredeti oklevelek a Révay-család ltban.
3) Fejér: Cod, Dipt. X. VI, 227. Bárány: Temesvármegye emléke. Oki. 41—44. 11. Z. alatt.
4) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
5) Eredeti oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében.
6) Eredeti oklevél a kolosmonostori convent ltban.
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14. Kenes, Kenez =  Kne\ Temesmegyében. Nevét többen Kinizsy Pál temesi 
gróftól származtatják, kinek itt erődkastélya lett volna, mely körül szerb beván
dorlókat telepített. A falu határában tényleg egy Gradístye Palotaja nevű dűlő van, 
de hogy a helység nem a nevezett temesi gróf után kapta nevét, mutatja az, hogy 
már ő előtte a XIV. század elején is Kene  ̂ névvel bírt. A név mindenesetre szláv 
eredetre mutat. A XIV. századból a tizedjegyzékek adata az egyedüli. Annál több 
okmányos nyoma maradt azonban a XV—XVI. századokból. 1411-ben ismeretes 
Valentinus filius Luce de Kene^,1) 1417-ben Joannes Balistras de Kene^,* 2 3 *) 1418-ban 
Nicolaus, Joannes et Ladislaus de Kene^É) 1428-ban Ladislaus filius Joannes de Kene^f) 
1438- és 1439-ben Jacobus de Kene% orodi kanonok,5) 1452-ben Ladislaus de 
Kene^,6) 1453-ban Blasius Zabo de Kene^,7 *) 1455-ben Nicolaus et Johannes Bay- 
thony de Kene^y*) 1470-ben Thomas de Kene% és Stephanus Kakas de Kene%, 
azaz Kene'%,9) 1472-ben Thomas Kenez de Kene^y,10 *) 1474-ben Michael de Kene^,11) 
1477-ben Blasius de Kné%,12 *) 1480-ban és 1482-ben Benedictus Kaza de Kenéz;,n ) 
1488-ban Benedictus Nemethy de Keneζ és Benedictus Kaza de Kene^,14) 1490-ben 
Gregorius Porkoláb de Keneζ és Thomas de Kenez;, valamint Ladislaus et Simon 
Pap, Paulus et Georgius Weres, Nicolaus Nagy, Georgius Sagy, Emericus Mu- 
rony, Stephanus Bozzategy, Georgius Vinthe et Matheus in eadem Kene^,ls) 1494- 
ben Thomas de K e n e Martinus Sebestyén de Kenez;,16) 1497-ben és 1503-ban 
Johannes Gywredy de Kene^,I?) 1504-ben Ladislaus Haramy de Kenee^,l8) 1511- 
ben Johannes et Benedictus Weres de Kenez;, Joannes Gewrewdy, Georgius Por
koláb de eadem Kenez;,19) 1520-ban Benedictus de Kalocha de Kenez; és Georgius 
Vas de eadem Kenez;, továbbá Andreas Soroglyany de Kenez;,20) 1539-ben Alexius 
Babos de Kenez;.21) Ezek az adatok tehát nemcsak kiküldött királyi embereket, 
tanukat, nemeseket, de egyszersmind kenézt birtokosokat is ismertetnek meg velünk. 
1562-ben I. Ferdinánd király Kenéz; falut Sasközy János, Fekete Demeter és Zovith 
Márk fiainak adományozta.22) 1701-ben Lipót király a csanádmegyei Kinéz; falut 
az idegenek kezeiből visszavétetni és a budai káptalannak visszaadatni rendeli.23) 
Az 1716. évi török háborúban azon szerbek, kiknek elődjei a XV. században 
Szerbiából vándoroltak ide, nagyon megfogytak s helyöket románok foglalták el, 
1797-ben pedig németek telepedtek le itt.24) Régi plébániája is megszűnt volt, de

4  Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
2) Eredeti oklevél a Sztáray-család ltban.

3 4) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.
5) Haan és Zsilinszky: Békésm. Okltár 45. 1. És ered. oklevél a Macskásy-család ltban. És

Pesty : Krassóv ár megye Okltár a III, 369.
ó—iö) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.

17) Eredeti oklevél a gr. Csáky-család ltban.
ιδ—í9) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.

2°) Jankovich gyűjteményéből Bárány: Temesvárm. emléke. Oki. 37—40. X.
21) Ered. oklevél a gyulafehérvári kápt. ltban.
22) Regi strum donationaliuin Nagy Iván birtokában.
23) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
24) Nagy Pál : Adatok Kne'z temesmegyei fJ u  történetéhez. Közzétéve a Tört. és rég. Ért. 1879.

évf. V, 200—201.
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1838-ban újból felállították. Mint ilyen a székesegyházi főesperestség felső-temesi 
kerületéhez tartozik.

Kenez lásd Kenes.
Kér lásd Keer.

15. Kurtuelos, Kurtuelus =  Kortvélyes. Ma már nem létező, pusztult falu, 
mely XV. és XVI. századi okmányokban Körtvelyfalva és Kortvélyes néven kerül 
elő. A Csanádi káptalan egy 1405. évi okiratában jelenti, hogy Nagul leányát An
nát Rékasnak azon részébe iktatta, mely a parochialis templomtól nyugatra azon 
patakig terjed, mely Rékast Kerthwelyestől elválasztja.1) 1462-ben Szentgirolti János 
lett Kerthwelyews birtokába beiktatva.2) 1479-ben mint Sarad vár tartozéka említte- 
tik Kerthivelyes, melyet Garai Jób Bánfy Miklósnak adott el.3) 1548-ban ismeretes 
Wolfgangus Kenesius de Kerthiuélésé) 1563-ban Kertveles temesmegyei prediumot 
a Dóczyak bírják.s) 1597-ben Bátori Zsigmond fejedelem totalem et integram pos
sessionem Keortwelyfalwa in comitatu Theomesiensi existentem antea per Tureos 
occupatam et ad arcem Theomeoswar possessam, miután azt a törököktől a feje
delem visszafoglalta, Karánsebesi Eordeogh Györgynek adományozta.4 5 6) 1598-ban 
Eördögh Györgynek Keorthwelyfahua-ban lakó jobbágyai mint szomszédok vesznek 
részt Török Istvánnak Monostoron történt beiktatásán.7) Ugyancsak 1598-ban, 
midőn Kálmándy Mihályt a temesmegyei Alsó-Tergovistye birtokába iktatni kel
lett, a nagy vízár miatt az iktatás a helyszínén nem mehetett véghez s ezért az 
iktatási küldöttség a szomszéd Keortzvelies re ment ad aliam quandam possessionem, 
iám fatae possessioni Also Tergovistia comrnetaneam, Keortwelies nuncupatam — 
s az iktatást itt teljesítette.8) Ezekből az adatokból tehát kétségtelenül kiderül, hogy 
hajdan Temesmegyében két Kortvélyes létezett, az egyik Rékas közvetlen szom
szédságában, mert tőle csak a folyóvíz választotta el, a másik pedig a mai krassó- 
megyei Tergovistye és Monostor szomszédságában, vagyis e második Kortvélyes Ter- 
govistye és Monostor között feküdt, mert csak úgy lehetett az Tergovistyének és 
Monostornak is szomszédja. Hogy a tizedjegyzékek, melyekben két körtvélyesi 
plébános nevével, a Mátyáséval és a Mihályéval találkozunk, melyik Körtvélyesről 
szólanak, a Rékas- avagy a Tergovistye mellett létezettről-e ? bizton megmondani 
nem tudjuk. Sejtjük azonban, hogy a Rékas mellettiről van szó, mert különben a 
tizedjegyzékek a körtvélyesi plébániát nem a temesi, hanem a sebei főesperestség 
rovatában sorolta volna fel.

16. Nemeti, Nemety, Nemiti, Nempty =  Németi, most Német Torontálme- 
gyében. Említve van XIV., XV., XVI. századi okiratokban Némethi, Némethy, 
Nemthy, Nemety, Nempti, Nymethy, Nemeth neveken. 1317-ben Popdi Péterfia

4 Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
2) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
3) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
4) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
5) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
6) Ered. oklevél a kolosmonostori convent és a gyulafehérvári káptalan ltban.
7) Oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében.
8) Ered. oklevél a gyulafehérvári kápt. ltban.
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János gróf falujának mondatik nempti, melyet a királyi sereg hosszas otttartózko- 
dása véginségre juttatott.1) 1346-ban ismeretes Johannes dictus Hog de Nympthy,2) 
1414-ben Gallus de NemetyÖ) 1416-ban Balthasar de Nemethy és Gallus de Ne
methy,4) 1425-ben Emericus de Nemethy,5) 1453-ban és 1455-ben Layus de 
Nemphty,6) 1456-ban Johannes et Jacobus de Nymethy,7) 1463-ban Ludovicus Ne
methy és Petrus Zeremy de Nemethy.8) Ugyanezen évben Mátyás király a Temes- 
megyében fekvő Nempthy falut Mutnoki Istvánnak, Györgynek és Mihálynak és 
testvéreinek adományozta.9) 1470-ben Joannes de Nimethy királyi ember egy Ré- 
kason történt statution szintén részt vett.10 *) 1472-ben Blasius Kormos de Nemethy 
mint királyi ember működött Dóczy Imrének Tófő, Papd stb. temesi falvak beik
tatásán.11) 1490-ben Benedictus de Nemethy temesi birtokos nemes.12) 1494-ben 
II. Ulászló a királyi jogokat Nemethy temesmegyei faluban Nagylucsei Ferencznek 
adományozta.13) 1497-ben Dóczy Imre özvegye Margit beírta örök időre fiának 
Nagylucsei Ferencznek a temesmegyei N  methi falut.14) 1504-ben királyi emberül 
említtetik Georgius Barocz de Nemethy.15) 1514-ben Hosszú Antal Dósza György 
vezére Németi falut felégette és elpusztította.16) 1539-ben Nimethy mint Temesvár 
városának birtoka említtetik, melynek határait János király az orodi káptalan által 
bejáratta és megújítana.17) 1548-ban Vitus Nemes de Nemethy mint szomszéd vesz 
részt Petrovics Péternek némely temesmegyei részbirtokokba való beiktatásán.18) 
1561-ben I. Ferdinánd király Nemeth és egyéb temesmegyei falvakat vajai Kis Fe- 
rencz magtalan halála következtében Czellenk Balázsnak, Zalay Péternek és Syry 
Lukácsnak adományozta.19) 1563-ban Dóczy Miklós és Gábor új adományba kapta 
a királytól egész Németi falut Temesmegyében.20) Egyébként bírtak itt a XVI. szá
zadban a Bolykaiak is, kik elönevöket is innen írták, 1610-ben pedig Várady 
János és Széplaky Péter kapták Némethi-1 adományba Bethlen Gábortól.21) Az 1514. 
évi pórlázadás után Németit a törökség is megviselte, mígnem újabb gyarmatosí
tások az okozott kárt jóvá nem tették. Plébániája azonban többé helyre nem állott 
s ma is csak fiókként szerepel egyházi tekintetben, lévén Gyertyámos filiája a bil- 
lédi kerületben.

4 Ered. oklevél a budai kamarai ltban NRA. 1534. csomag 24. sz.
2) Ered. oklevél Pesty Frigyes gyűjteményében.
3) Ered. oklevél a Macskásy-család ltban.
4) Ered. oklevél a gr. Festetics-család ltban.
5) Ered. oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében.
6) Ered. oklevelek a budai kamarai ltban.
7) Ered. oklevél a gr. Sitáray-család ltban.
8) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
9) Ered. oklevél a Macskásy-család ltban.

10) Ered. oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében,
íi—Γ2) £ red. oklevelek a budai kamarai ltban.
13—iöj Eredeti oklevélmásolatok Pesty Frigyes gyűjteményében.

17) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
18) Eredeti oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében.
*9) Lib. regius XIII, 488.
20) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
21) Nagy Iván: Magyar orŝ . csalädai XII, 51.

Magyarország egyházi földleírása. 57
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17. Pechkereky =  Becskerek, a mai Kis-Becskerek Temesmegyében. A XV. és 
XVI. századi okiratokban is Pechkerek, Pechkereky néven jön elő. Azon Potkerecju, 
mely II. Endrének egyik 1232. évi okiratában a terra Bissenorum de castro Cena- 
diense excepta szomszédságában levőnek mondatik,1) első pillanatra a temesmegyei 
Kis-Becskerekre látszik vonatkozni, miután Temesmegyének e része hajdan Csa- 
nádmegyéhez tartozott, másrészt pedig Kis-Becskerek szomszédságában Bessenova 
helységet találjuk. Mégis kétségtelen, hogy a mint a terra Bissenorum nem vonat
kozik a mai Bessenovára, úgy a Potkerequ sem azonosítható Kis-Becskerekkel. 
Potkerequ alatt valami más név rejlik. Kis-Becskerek, -— melynek neve nyilván 
úgy alakult, mint Nagy-Becskereké — először a pápai tizedjegyzékekben kerül elő 
és pedig már mint jelentősebb hely, mert önálló lelkészsége volt. 1462-ben Pá- 
lóczy László országbíró meghagyásából a budai káptalan Szentgirolti Jánost iktatta 
be a temesmegyei pechkereky birtokába.* 2) Utóbb a Hagymásiak birtokába került, kik 
azonban azt hűtlenség folytán elvesztették. 1561-ben ugyanis Ferdinánd király a 
hűtlenség bűnébe esett Hagymási Kristófnak több temesmegyei birtokát s ezek 
közt Pechkerek-1t is elkobozza s Kerecsényi Lászlónak adományozza.3) A török idő 
szintén megviselte, de ennek elmúlta után újból felvirágzott, mert Temesvár fel- 
szabadulása után új lakossággal gyarapodott. Előbb román-illyr gyarmatosok tele
pedtek le falai között, utóbb Mária Teréz idején németek. Különben már 1727-ben 
is német katholikus családok laktak itt. 1779-ben már mint népes falu említtetik.4) 
1786-ban saját lelkészt is kapott.5) Mint plébánia ma is fennáll a Csanádi főespe- 
restség felső-temesi kerületében.

18. Petred, Peturd =  Péterd vagy Peterd, ma Klári Torontálmegyében, hol 
Horvát- és S^erb-Klárit találjuk. Legrégibb emlékét a pápai tizedjegyzékek szolgál
tatják s sűrűbben csak a XV. század óta említtetik okmányainkban. 1450-ben 
ismeretes Blasius dictus Zabo de Petherd.6) 1470-ben Mátyás király a temesmegyei 
Petherd részbirtokot felében Dóczy Péternek, Lászlónak és Imrének, másik felében 
Oláh Péternek és Dóczy Jánosnak adományozta. Előbb a magtalanul elhalt Záthy 
Balás bírta.7) 1472-ben a budai káptalan beiktatja Dóczy Imrét mindkét Petherd fele 
része birtokába.8) Ugyancsak 1471-ben adta el Ilona, előbb Záthy Pál, utóbb Pán 
Péter özvegye mindhét Petherd és egyéb temesmegyei falvakban őt illető hozomá
nyát 600 arany forintért Dóczy Imrének.9) 1474-ben a budai káptalan beiktatta 
Dóczy Imrét Petherd és egyéb temesmegyei egész falvak birtokába.10) 1477-ben az 
aradi káptalan beiktatta Dóczy Lászlót, Imrét és Peterd Petherd részbirtokába.11) 
1481-ben Rábéi Sebestyén elzálogosította petherdi részbirtokát Dóczy Péternek és

J) W enzel: Arp. új Okmtár VII, 504.
2) Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
3) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
4) B él: Geograph. IV, 268.
5) Rövid történetét lásd a Tört. Adattár-bán I, 362—369.
6) Eredeti oklevél a gr. Sptéiray-család ltban.

7—8) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.
9) Eredeti oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében.

10- 11) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.



A CSANÁDI PÜSPÖKSÉG EGYHÁZKÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSA. 4SI

Imrének.1) 1482-ben Rábéi Sebestyén cserébe adta Petherd-zn levő részbirtokát 
Dóczy Imrének.2) 1484-ben Kőcsei András elzálogosította Petheerd-zn levő rész
birtokát Dóczy Imrének.3) 1490-ben említvék Gregorius, Alexius Bedew de Petherd 
és Joannes Brekws de Petherd temesmegyei nemesek.4) 1494-ben II. Ulászló Nagy- 
lucsei Ferencznek adományozta a Peth.rd-zw levő királyi jogot.s) 1497-ben Dóczy 
Imre özvegye Margit beírja fiának Nagylucsei Ferencznek a temesmegyei Peterd 
falut.6) 1515-ben Gerardus de Petherd és testvérei Albert, Máté, Balás és Márton 
igényt tartanak némely bács- és temesmegyei birtokokra.7) 1520-ban ismeretes 
nobilis Albertus Pethew de Petherd. 1563-ban a Dóczyak mint peterdi birtokosok 
említvék. 8) 1701-ben Lipót király elrendelte, hogy az idegen kézre került csanád- 
megyei Peterd falu a budai káptalannak visszaadassék.9) Még ezentúl is Peterd 
néven szerepel községünk. A Mercy-féle 1723., továbbá az 1761. évi térképeken 
Péderda és Peterda neveken olvasható. Az 1768 —1774. évi időközben román és 
szerb gyarmatosok telepíttettek le területén s ekkor kapta a helység Clary temesi 
elnök neve után mai Klári nevét. Egykori plébániája azonban, mely időközben 
beszünt, többé helyre nem állott s Horvát- meg Szerb-Klári egyaránt Gyertyámos 
fiókja a billédi kerületben.

Peturd lásd Petred.
19. Piski. Eltűnt hely. Hajdan Bruckenau és Zsadány között állott s a 

Mercy-féle 1723. évi térképen mint pusztult hely Piska néven még feltüntetve 
látható. Ezen Piski különbözik az alább következő Pyskytöl.

20. Pokd, Popd — Papd, ma Bobda Torontál, hajdan Temesmegyében. Ere
deti neve Papd volt, melyből a mai Bobda lett. Már 1221-ben találjuk nyomát, mikor 
is Popi néven mint a Csanádi püspök birtoka említtetik, melyet az pápai engedély- 
lyel az itebői prépostságnak engedett át.10 *) 1266-ban említve van a terra Popth 
vocata que iacet in comitatu Tymisiensi. E földet IV. Béla király adományából 
kun urak bírták, kiktől az felerészben vétel útján s V. István megegyezése mellett 
Parabuch comesre szállott át. Eredetileg a birtok felerészben a királyi udvarnokok 
földe, fele része pedig temesi várföld volt.11) A Csanádi káptalannak egy 1288. évi 
oklevele szerint vchugan et Juanchuch fily Keyran de genere Borchol partem 
terre Popd, melyet atyjuknak Béla király adományozott volt, eladják Péterfia János
nak de genere Mena 15 márkáért.12) Később a Papdi családé lett, mely e helyről 
írta nevét s mely Temes-, Torontál- és Keve-megyékben jelentékeny fekvő részek
kel bírt.13) 1349-ben János fiai Tamás és Mihály, nobiles de popdi temesmegyei 
birtokosok.14) 1412-ben Johannes filius Andree, de pabd királyi ember.15) 1427-ben

J- 6) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.
7) Eredeti oklevél a pozsonyi káptalani ltban.

8—9) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.
IO) Fejér: Cod. Dipl III. I, 316.
IX) Fejér: Cod, Dipl. IV. Ill, 343. Katona: Hist, Grit. VI, 467. Bárány: Temes vármegye. Oki.

44—45. A A.
I2) Ered. oklevél a bécsi udvari kamarai ltban.
*3) Pesty : A \ eltűnt régi vármegyék I, 376.
x4) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
x5) Ered. oklevél a Kállay-család ltban·
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ismeretesek Thomas Feketw et Paulus frater eiusdem de Papd.1) 1447-ben a 
Papdi-család úgy egyenlítette ki birtokviszályát, hogy Papdi György Domonkos- 
fia saját gyermekei és testvére Bertalan nevében ellenfelét Papdi Krisztinát, Berendi 
Báki János nejét, atyai részbirtokába Papd és egyéb helységekben beeresztették.* 2} 
1472-ben a budai káptalan beiktatta Dóczy Imrét Papd temesmegyei falu felének 
birtokába.3) 1488-ban Zedechi Pető Balás Papd temesmegyei faluban egy háztelket 
foglalt el jogtalanul Dóczy Imrétől, mi miatt aztán 1489-ben az országbíró előtt 
per folyt, a vizsgálat pedig Pabd-on folyt az aradi káptalan vezetése alatt.4) 1494- 
ben II. Ulászló király Papd temesmegyei falu részbirtokában levő királyi jogát 
Nagybecsei Ferencznek adományozta.5) 1497-ben Dóczy Imre özvegye Margit 
Papd s egyéb temesmegyei falvakat fiának Nagylucsei Ferencznek örök időre 
beírja.6) 1511-ben Michael Kawazdy (talán Rawazdy) de Papd nádori ember.7) 
1563-ban Dóczy Miklós és Gábor új királyi adományba kapják Pabd temesmegyei 
helység részbirtokát.8) A török zavarok szintén nem kímélték. Régi plébániája is 
tönkre ment s többé helyre sem állott. Ma egyházilag Gyertyámos fiókja a billédi 
alesperesti kerületben.

Popd lásd Pokd.
21. Pysky =  Pisid. A fenntemlített Piskitől külön plébánia s megfelel a mai

Britckenau-nak Temesmegyében, mely német nevét a török idők után történt 
német gyarmatosításkor vette fel. Régi Piski nevétől viselte a Pisky-család nevét. 
1418-ban Joannes de Pysky mint királyi ember működik egyik birtokstatution.9) 
1428-ban Joannes de Pisky Gyarmata határjárására van királyi emberül kiren
delve.10) 1454-ben Bartholomaus Pysky mint szomszéd vett részt Monyorós határ
járásában.11) 1479-ben Pysky mint Sarad vára tartozéka említtetik, melyet Garat 
Jób eladott Bánfy Miklósnak és Jakabnak.12) 1597-ben ismeretes tövisi Pisky Ta
más.13) — A török bennlakta alatt régi plébániája elpusztult, melynek két XIV. 
századi plébánosát: Jánost és Lukácsot épp a tizedjegyzékekből ismerjük. A török 
kitakarodása után e helység is újból gyarapodni kezdett. 1728-ban már új életre 
ébredt.14) 1738-ban mint lakott hely emeltetik ki.15) 1739-ben még mint Gyar
mata fiókközsége szerepel. 1740-ben már fatemploma van, 1759-ben lelkész- 
séget kapott, 1764-ben pedig újabb német gyarmatosok érkeznek ide Elsass-Loth- 
ringiából.16) Ma is plébánia a székesegyházi vagyis Csanádi főesperestség felső-temesi 
kerületében.

Sedan lásd Zadan.
22. de Sancta Cruce =  Szerit-Keresel. A tizedjegyzékekben csak egyszer em- 

líttetik s akkor is csak a temesi főesperestség átalános rovatában s így nem tud

*) Pesty : Krassóvéir megye Okltára III, 316.
2—io) Ere4  oklevelek a budai kamarai ltban.

IJ) Ered. oklevél a gr. Gyulai Lajos birtokában.
I2) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
*3) Ered. oklevél a gyulafehérvári kápt. ltban.
T4) Griselini : Gesch. d. lem. Banats I, 147—160.
*5) Protocoll. visitation. Canonic. 1835—39, a csanádegyházmegyei püspöki ltban.
l6) Történetét lásd a Tört. Adattár-ban II, 313—323.
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juk, miután ma sem Temes-, sem Torontál-megyékben S^.-Kereset nevű helység 
vagy puszta nem létezik, hogy a temesi főesperestség melyik alesperesti kerületé
hez számítandó. A tizedjegyzékekben Hetre (=  Hetény) és Péterd ( =  Klári) kö
zött van előszámlálva s így mintegy gyaníthatni, hogy az a Temesen innen levő 
alesperesti kerülethez tartozott.

23. de Sancto Andrea =  S^ent-András Temesmegyében. Már a XIII. század
ban akadunk nyomára, 1230-ban ugyanis mint az orodi káptalan birtoka kerül elő.1) 
A XV. században ismételten említtetik Zenthcmdrás néven. 1462-ben a budai káp
talan beiktatja Szentgirolti Jánost a temesmegyei Zenthandrás birtokába, melynek 
jogába Hagymási Miklós adoptálása folytán jutott.2) Vájjon ezen Sz.-András-e az, 
melyben 1472-ben a Dóczyak birtokoskodtak ? 3) 1480-ban Dóczy Imre az ellen 
tiltakozik az orodi káptalan előtt, hogy Országh Lőrincz és Veronica, Dóczy László 
özvegye Zenthandrás temesmegyei falu felét birtokukba vehessék.4) Dóczy Imre azt 
állítja Báthori István országbírónak a Csanádi káptalanhoz intézett vizsgálati meg
keresésében, hogy ő Zenthandrás s egyéb falvakat osztatlanul bírta Dóczy Lászlóval, 
mert közös pénzen szerezték, mire Mátyás király 1483-ban el is rendeli a vizsgá
latot.5) 1485-ben László zádorlaki plébános tiltakozik Dóczy Imre nevében az ellen, 
hogy Dóczy László özvegye és leánya a temesmegyei Zenth András falu felét
elfoglalhassák vagy jövedelmeiket felhasználhassák.6) A török iga széttörése után
1772-ben lakossága új gyarmattal szaporodott Beszünt plébániája 1785-ben újból
helyreállott s ma is fenn van az a székesegyházi vagyis Csanádi főesperestség felső-
temesi kerületében.

24. de Sancto Jacobo =  S^ent-Jakab. Ma ilynevü helység e vidéken ismeret
len, de hajdani létezettségének okmányos nyomai is vannak. így 1462-ben Palóczy 
László országbíró meghagyja a budai káptalannak, hogy Szentgirolti Jánost a Te
mesmegyében fekvő Zenthyacab birtokába beiktassa, mely őt Hagymási Miklós test
véries adoptálása folytán illeti.7)

25. De Sancto Petro — S^ent-Péter, a mai Nem et-S^eni-Péter Temesmegyében. 
Hajdan magyar helység volt, de a törökök kiűzése után Mercy alatt vegyes, még 
későbben, 1764-ben főleg német gyarmatosokkal szaporodott, miért is nevéhez a 
Német jelző járult. Említik egyébiránt XV—XVII. századi okmányok is. így egy 
1466-ikiban említve van Zarafalva (=  Szaravola) határjárásában Zenthpether és az 
odavezető út. 1618-ban tövisi Vas Benedek Szentandrásy György a borosjenei 
vár alkapitányára bízza birtokainak s ezek között a csanádmegyei Zentpeter igazga
tását s jövedelmének harmadrészét neki átengedi.8) 1655-ben III. Ferdinánd a Csa- 
nádvármegyéhez tartozó Szent Péter falut Nagy Ferencznek, Milojkovics Miklósnak 
és Dienes Györgynek adományozza.9) Régi plébániája valószínűleg a török idő

4 Fejér: Cod. Dipt. VII. V, 241.
2) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.

3—5) Eredeti oklevélmásolatok Pesty Frigyes gyűjteményében.
6) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
7) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
8) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
9) Registrum donationalium Nagy Iván birtokában.
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szakban pusztait el, de 1724-ben újból feléledt, midőn a munori plébánia ide lett 
áthelyezve. Ma is plébánia az aradi főesperestség új-aradi kerületében.

26. de Sancto Thoma — Szent-Tamás. Ma már nem létező helység. Hajdan 
Hodony és Kárány (=  Mercydorf) között, Kárányon alul a folyó balpartján állott. 
A Mercy-féle 1723. évi térképen mint pusztult hely még feltüntetve látható. 
Csánki abból, hogy a tizedjegyzékekben Iváncz és Fellak közt van feltüntetve, 
tévesen azt következteti, hogy az bizonyára az orodi főesperestségben Arad és 
Pécska közt feküdt.1) Egy 1485. évi okiratban Zenththamas néven említtetik.* 2 3) Még 
megjegyezzük, hogy a tizedjegyzékekben két plébánosa nevének emléke maradt 
fenn: Jánosé és Lőrinczé.

27. Sarad, Zaradd — Sárád. Ma már nem létező helység, melynek egykori 
fekvését azonban jól ki tudjuk jelölni. Az orodi káptalannak egy 1454. évi okirata 
szerint ugyanis a Zsadány mellett fekvő Monyorós püspöki birtok határjárásában 
mint szomszédok jelen voltak a Sarádi bíró és tiszt. Sárádnak eszerint Zsadány 
közelében kellett feküdnie. Megtekintve a Mercy-féle múlt századi térképet, legott 
látjuk, hogy Schadan (— Zsadány-)tói délkeletre van Magiarus ( =  Monyorós), 
ennek keleti szomszédságában pedig Scharad (— Sárád). Sárád tehát Gyarmata és 
Piski (=  Bruckenau) közé esett. Támogatja az okmány és a térkép tanúságát a 
topográfiái bizonyíték is. Ugyanis van Gyarmatán ma is egy Scharad vagy Scharal 
nevü szántóföld, valamint egy Scharadberg nevű 269 V4 hold terjedelmű szőlődomb. 
Hasonlóan a szomszédos Piski (Bruckenau) határában is vannak Scharader Äcker 
néven ismert szántóföldek, mi ugyancsak kétségtelenné teszi, hogy Sárádnak Gyar
mata és Piski közé kellett esnie, hol már több ízben a földművelők szántás köz
ben koponyákat, fegyverdarabokat, téglákat, sőt alapfalakat is találtak. Ezen Sárád 
hajdan mezőváros (oppidum) és erőd (castellum) volt, melyhez valami 16 falu tar
tozott. Sárád okmányilag sűrűn fordul elő a XIV.—XVII. századokban. 1330-ban 
mint Garai István bán fiainak osztálybirtoka említtetik a temesmegyei Sarad?) 
1395-ben Zsigmond király Saraagh temesmegyei falut elzálogosítja Garai Miklós 
horvát-dalmát bánnak és testvérének Jánosnak. E falut több mással együtt a Ga- 
raik azelőtt (pridem) cserébe adták a királynak Soklosy Györgynek baranyamegyei 
jószágaiért.4 5) 1408-ban Zsigmond király új adományt ad Garai Miklós nádornak és 
fivérének Jánosnak tizenkét megyében fekvő birtokairól, melyek közt előfordul a 
possessio Saraad cum suis pertinentiis in Temesiensi.s) 1454-ben a Zsadány mel
lett fekvő Monyorós határjárásában részt vettek mint szomszédok Dominicus saruus 
Judex et Albertus similiter saruus officialis de sarad.6) 1479-ben Garay Jób eladta 
castellum Sarad és a hozzá tartozó opidum Sarad, Chenew, Zephel, Fiufalva, Iván- 
falva, Vizes, Alsóhathy, Felsöhathy, Leveles, Békató, Darvas, Chebeta, Ethwe, 
Pysky, Nádasd, Körtvélyes és Kyrwyzasa nevű falvakat Temesmegyében lindvai

4 Magyarorsz- tört. földrajza I, 779·
2) Ered. oklevél az orsz. M r dipl. osztályában 19040. sz. a.
3) Nagy: Anjouk. Okmtár II, 480. 481.
4) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
5) Fejér: Cod. Dipl. X. IV, 672. Eredetije a gr. Zay-csalcíd ltban C. nr. 5.
6) Eredeti oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében.
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Bánfy Miklós pozsonyi grófnak és testvérének Jakabnak, mire a Bánfyak e birtokba 
be is iktattattak, Mátyás király pedig 1483-ban azon eladásra vonatkozó két okmányt 
kiváltság aLkjába foglalta.1) Ugyancsak 1479-ben Báthori István országbíró tanús
kodása szerint Széchy Miklós a maga és fiai Miklós, István és Tamás nevében 
kijelenté, hogy ö alsó-lindvai Bánfy Miklós pozsonyi főispán és Bánfy Jakab által, 
kik jelenleg Saraad falut és tartozandóságait Csanádmegyében hatalmukban tartják, 
az ezen jószágból őt nagyanyja Ilona, Garai Miklós nádor leánya után megillető 
quartalitiumra nézve készpénzzel kielégíttetett.* 2) 1528-ban a Hagymásiak Sarádi 
Kis Ferencz és Kun Pál vitéz tisztjeiket temesmegyei birtokokkal jutalmazzák.3) 
1550 ben vajai Kis Ferencz duas vineas in promonthorio possessionis Sarad dicte, 
Előhegy nominato Hagymási Kristófnak és Eustachnak két szőlőt, Hosszuszőlőt 
t. i. és Boka-t halála esetére beírt.4) Említi egyébként Sárád-ot Oláh Miklós is. 
Elpusztulásának körülményeit közelebbről nem ismerjük.

28. Temes, Temeswar, Teneswar =  Temesvár, Temesmegyének főhelye, 
mely a török járom szétverése óta egyszersmind a püspökség székhelye. E helytől 
vette nevét egyszersmind a temesi főesperestség is. A tizedjegyzékek szerint János 
plébános egyszersmind kanonok is volt, mi tekintve azt, hogy a káptalan ekkor még 
Csanádon székelt, Temesvár jelentősége mellett bizonyít. Talán ő maga volt a te
mesi föesperest is, a mit az teszen valószínűvé, hogy a Csanádi kanonokok sorozatában 
a temesi főesperest nincsen külön fölemlítve. Egyik helyt a tizedjegyzék őt deca- 
nusnak =  esperestnek is nevezi, mi még nem zárja ki azt, hogy egyszersmind fő
esperest is volt. A nagymúltú városban, melynek Jakab nevű plébánosát egy 
1391. és egy 1394. S%. Eligius-röl czímzett parochialis egyházát s a vele kanonilag 
összekötött 5^. György és S%. Márton egyházakat valamint Sg. Mária és S~. Margit 
kápolnákat pedig egy 1394. 1398- 1400. és 1402. évi okirat említi,5) ma három 
plébánia virágzik: a belvárosi, a józsef- és a gyárkülvárosi.

Teremi lásd Chere mi.
29. Tesev, Toufew, Tovfew =  Tőfo. E helységre számos okmányos adat 

vonatkozik a XV. századból. 1456-ban a Záthyak tiltakoznak az ellen, hogy V. 
László király a temesmegyei Thofeiu-1 e1 adomány ózza, illetőleg hogy Baladi András 
és Baky Egyed azt elfogadják.6) 1462-ben Mátyás király Szilágyi Mihály temes
megyei birtokait s ezek között Thofew falut is Rozgonyi Jánosnak és Rajnáidnak 
adományozza.7) 1465-ben Petrus Pan de Thofew esküt tett le contra Blasium Zathy 
de dicta Thofew ö) 1470-ben Mátyás király Zathy Balás magtalan halála után annak 
jószágait s köztük Thofevo falut is Temesmegyében Dóczy Péternek, Lászlónak és 
Imrének adományozta felerészben, Oláh Péternek és Deesi Jánosnak másik fele
részében.9) 1472-ben Ilona előtt tófői Záthy Pál, utóbb Pán Péter özvegye a maga 
hozományát Dóczy Imrének adta el.10) 1472-ben Dóczy Imre beiktattatott egesg

x) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban. N. R. A. 591. csomag, 4. sz.
2) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.

3—4) Eredeti oklevelek a gyulafehérvári káptalan ltban.
5— 8) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban. És Bullae Bonifacii IX. 1, 253. II, 73, 238. 446.

9) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
10) Eredeti oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében.
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Thofew birtokába.1) 1477-ben Dóczy László, Imre és Péter Thofew és egyéb temes
megyei helyek részbirtokába iktattattak be, melyek azelőtt Záthy Pál birtokai voltak.2) 
1479-ben Dóczy Imre a nádori közgyűlésen felpanaszolja, hogy Deák Bálint te
mesvári alvárnagy a temesmegyei Thofew falut elpusztította.3) 1481-ben Chomboli 
István megszállott Temesvárról jövet in villa Thophu Dóczy Imre házában.4) 
1493-ban Dóczy Imre özvegye Margit tiltakozik az ellen, hogy II. Ulászló király 
Thofew temesmegyei falut eladományozza, illetőleg hogy Kinizsy Pál azt birtokába 
vehesse.5) 1494-ben II. Ulászló király a temesmegyei Thofew faluban a maga ki
rályi jogát Nagylucsei Ferencznek (a Dóczy Imre fiának) adományozza s abba őt 
1495-ben az aradi káptalan ellenmondás nélkül be is iktatta.6) 1497-ben Dóczy 
Imre özvegye Margit több temesmegyei falut s ezek közt Thofeiu-1 is fiának Nagy
lucsei Ferencznek 5000 arany forintért beírja.7) Kérdés most már, hogy milyen 
helységre vonatkoztassuk ezen Tófőt? Bárány nem is említi, Pesty pedig oda nyi
latkozik, hogy Mali Tovin, Tószeg, Tóba torontáli puszták kínálkoznak .a megfej
tésre, de az adatok nem elégségesek. Majd máshelyt azt kérdi: Vájjon nem a 
Zsebely közelében folyó Tofaja patak jelöli-e Tófő fekvését? Korabinszky említ 
egy Tofaj nevű falut a csákovai kerületben.8) Ugyancsak a csákóval kerületben 
Cserna mellett egy Tofaj nevű patak folyik.9) Egy XVII. századi térképen egy 
Tosy nevű falu (bizonyosan a szóban levő Tófő) Beregszó és Ketze (azaz Kécsa) 
közt van feltüntetve.10) Meg kell vallanunk, hogy részletes határleírás hiányában a 
kérdést mi sem dönthetjük el. A Tófő név mindenesetre oda utasít, hogy e hely
séget valamely tóvíz mellett keressük s minthogy a Dóczyaknak Tófővel említett 
egyéb birtokai Kécsa, Peterd (=  Klári), Hetény, Papd (=  Bobda), Német, Kis-Rábé 
mind ama vidékre esnek, hol az O-Béga által alkotott nagy Fekete-tó ömlött el 
s mely a Mercy-térképen: Morast, welcher nicht durchzukommen ist szavakkal 
van megnevezve. E nagy mocsárnak szélén találjuk a torontálmegyei Tóba-1 s 
ennek közel szomszédságában Kis-Tósgeget (ma Masztorf) és Nagy-Tószeget (ma 
Heufeld). Nem éppen valószínűtlen, hogy a tizedjegyzékekben említett Tesev, 
Taufew, Tovfew — Tosev =  Tőség =  Tószeg. Nagy-Tószeg és Tóba ma is 
plébániák a torontáli főesperestség zsombolyai kerületében, Kis-Tószeg pedig Nagy- 
Tószeg fiókja.

Toufeu, Tovfew lásd Tesev.
Tot lásd Kakot.

30. Zadan, Sadan =  Zsadány Temesmegyében. Említve találjuk már 1230-ban 
mint oly birtokot, melyet Béla király a Csák-nemzetségből származott Miklós co- 
mestől elvett, mely eljárását 1230-ban II. Endre is jóváhagyta. Ezen okmányban 
helyünk így van említve: In comitatu ternus, villam Zanad.·1) Hogy ezen Zanad 
nem a torontálmegyei Szanád, hanem a temesmegyei Zsadány, nemcsak abból

7) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.
8) Topograph.-hist. u. Produkten Lexicon.
9) Hunfalvy : Magyar orsg. term. visi, leír is a III, 454.

10) Novissifna Hungáriáé tabula.
Ir) Fejér : Cod, Dipl. III. II, 205. Hagai Okmtár VI, 25.



A CSANÁDI PÜSPÖKSÉG EGYHÁZKÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSA. 4 5 7

tűnik ki, hogy maga az okirat temesmegyei helynek mondja, hanem az aradi káp
talannak egy 1318. évi okiratából is, melyben helyünk ugyancsak Zanad néven 
említtetik s illetőleg annak bírája: Gregorius Judex de %anad, ki mint Acsád, 
Kokoda (=  Orczifalva) s Murány s^oms^édja ki lett kérdezve bizonyos birtokügyben.1) 
Már pedig e helyek tényleg Zsadányt környezik s így nagyon helytelenül mondja 
Bárány, keresve a temesmegyei Z.madot, hogy «e falu alapostul elpusztult.»* 2) 
De Pesty Frigyes jeles tudósunk is tévedésben volt ezen temesmegyei Szanádra 
nézve s azt eltűnt hajdani falunak mondja, észre nem vevén azt, a mit mi kiemel
tünk, hogy az 1318. évi oklevél ezen Zanad-ot Acsád, Orczifalva és Murány szom
szédságába helyzi. De sőt összetéveszti azt a Csanád-nemzetségbeliek Csanád- 
megyében (ma Torontálban) fekvő s 1256-ban említett3) Zanath (vagyis a mai 
Szanád) helységével, mely az osztályban a Kelemenösfiaknak jutott.4) — Zsadányunk 
a későbbi századokban csak ritkán szerepel az okiratokban. 1420-ban találunk 
Zsadányt Tamas diáknak nyomára.5) 1458-ban Andreas officialis de Sanad részt 
vesz egyik nagy-széchéni birtokstatutioban.6) A Földváry-féle 1561. évi regestrumban 
Szudán néven mint a Csanádi káptalan csanádmegyei birtoka kerül elő.7) Hogy mi
kor szűnt meg régi plébániája, pontosan ki nem jelölhetjük. Valószínűleg szintén 
a török időszakban. Ennek elmúlta után sem állott többé helyre s ma is csak 
Merczyfalva fiókjaként szerepel a Csanádi főesperestség felső-temesi kerületében.

Zamar lásd Garmad.
Zaradd lásd Sarad.

b) A Temes és Botja köjt levő alesperesti kerület.

A temesi főesperestség ezen alesperesti kerülete (de medio Tymisy Burza, de 
medio Temisy, inter Temes et Borza, archidyaconatus Tymisiensis inter Bursa et 
Times) a Temes és a Borza vizek között terjedett el. A Borza, mely okirataink
ban Barswa, Borsua, Borsova, Borzava, Bwrzua neveken szerepel,8) a Kapusin-hegy 
éjszaknyugati oldalán Krassómegyében eredő s Botoson alul a Temesbe szakadó 
Bérsava. Ezen Borza középfolyásában, körülbelül ama szakaszában, mely a mai 
Temesmegye területére esik, az alesperestségnek és főesperestségnek is közös határa 
volt. A torontálmegyei Partos és a temesmegyei Denta közt a fő- és alesperestség 
közös határa átlépte a Berzava vizét s a Moraviczáig húzódott. E vidéken terült el a 
fiajdan j’eiente'keny, ma m in din ka ó 6 fogyó hírneves Alibnniri mocsár, mely jól jelölhető 
kiTorontál- és Temesmegyék, de egyszersmind a XIV. századi temesi, torontáli és 
krassói főesperestségek határául. A mi pedig a temesi főesperestség temes-borzaközti

J) Nagy Imre : Anjouk, ökmtár I, 474.
2) Temesvárul egye emléke 135. 1.
3) W enzel: Arp. új Okrntár VII, 429.
4) Hátrahagyott kéziratai a M. Tud. Akad. tört. Bizottsága ltban.
5) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
6) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
7) Tört. Adattár I, 375.
8) Ortvay : Magyarország régi vízrajza I, 167.

Magyarország egyházi földleírása. 58
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kerületének éjszaki határát illeti, azt a Temesnek balága képezte. Csak itt-ott vonult 
a határvonal túl ez ágon vagy maradt el tőle jelentéktelen távolságra. Csákovár és 
Zsebely már nem a temes-borzai, hanem a közép-temesi alesperesti kerületnek vol
tak plébániái. Viszont Petroman még a temes-borzai kerületé volt. Különben a 
folyóvizeknek e vidéken való rendetlen folyásai s a legújabb időkig itt fennállott 
összekuszáltságuk könnyen teszik megérthetővé, hogy az egyházi közigazgatás mű
kifejezése itt betű szerint való értelemben nem volt vehető.

A tizedjegyzékekben mint az ezen alesperesti kerülethez tartozó plébániák a 
következő helységek kerülnek elő:

1. Adrian, villa Adriany =  Adorján, Adorjánjaivá. Ma ismeretlen. Már 1299-ben 
említve van mint a Haraszti-nemzetségbeli Leustach és László peres birtoka.1) 
1406-ban Paulus dictus Pyteer de Adrianjalva mint Egerszegre (— a mai Jer- 
szegre) kiküldött királyi ember említtetik.2) 1455-ben és 1458-ban Joannes Vasky 
de Adoryanfalva szintén mint királyi ember említtetik.3) De egyik okiratban sem 
mondatik, hogy ezen Adrian-, Adorjanfalva hol feküdt s azért különös Pestytől, 
hogy annak Krassómegye területén és pedig Jerszeg táján való fekvését tartja való
színűnek.4) Ezt a jeles tudós más után nem mondhatja, mint az után, hogy Pitér 
Pál mint királyi ember a Himfy által Egerszegen azaz Jerszegen elkövetett erőszak 
megvizsgálására ki volt küldve. Csakhogy ebből még semmi sem következik. Sokkal 
többet mond az 1455. évi okirat, mely szerint Vasky János Adorjánfalva részéről 
mint sgomsgéd volt jelen Hunyadi Jánosnak Temesvár zálogjogi birtokába való be
iktatásán.5) Adorjánfalvának e szerint Temesvár déli vidékén kellett léteznie. De Pesty 
nézetét már csak azért sem fogadhatjuk el, mivel, ha az állna, akkor e plébánia 
már a temesi főesperestség határain kívül, a sebest főesperestségébe esett volna. 
Hogy a temesi főesperestséghez tartozott, azt a tized jegyzékek bizonyítják. Ugyan
ezekből ismerkedünk meg két plébánosának: Istvánnak és Andrásnak nevével. 
Különben aligha nem azonos ezen Adorján a tizedjegyzékekben előkerülő Gabrian- 
nal. (Lásd alább.)

2. Apacha, Pacha — Apáti ma Apátiévá Temesmegyében. A Pacha névrövidí
tés, Apácza helyett, okiratilag elég gyakori. így említtetik 1341-ben a Pathchapataka 
( =  Apáczapataka) nevű birtok Gömörben.6) Ugyanaz 1342-ben már Apachapataka-mk 
mondatik.7 *) Nevét nyilván valami apátságtól nyerhette. Közel a helységhez, Birda 
felé, fenn a dombon tényleg látszanak is romok, melyeket a közvélemény az ott 
egykor létezett apátságból származónak mond.b) Okiratilag e hely szintén előfordul. 
1492-ben Jobbágyi Matkó Mátyás fia Miklós elzálogosította Csáky Mihálynak a 
maga birtokrészét in Apac^ya in cottu Temes9) s abba őt 1494-ben10) és 1497-

x) W enzel: Arp. új ükmtcír X, 349.
2—3) Eredeti oklevélmásolatok Pesty Fiigyes gyűjteményében.

4) Krassóvármegye Tört. II. I, 4.
5) Teleki: Hunyadiak kora X, 480.
6) Nagy : Anjouk. Okmtär IV, 94.
7) Nagy : Anjouk. Okmtár IV, 277.
8) Tört. Adattár IV, 169.
9) Ered. hártyaoklevél a gr. Csáky-család lőcsei ltban CCC. fasc. 128. nr. 55.

10) Ered. papiroklevél ugyanott CCC. fasc. 128. nr. 34.
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ben1) az aradi káptalan statuálta is. 1597-ben Bátori Zsigmond fejedelem totalem et 
integram possessionem nostram Opatic^el vocatam in comitatu Themesiensi Hungá
riáé existentem tartozandóságaival együtt Marnachouit Györgynek és örököseinek 
adományozza azon érdemek jutalmazására, melyeket azzal szerzett, hogy őt a törö
kök ellen való minden hadakozásában és azok ellen vívott várostromaiban saját 
költségén és vérének ontásával követte.* 2) Azonos-e ezen Apáti a XIV. és XV. 
századi okiratokban gyakran említett Oros^apáti-val, mint a hogy azt Pesty sejteni 
véli e helyt eldönteni nem tudjuk. Tényül csak azt említjük, hogy az opaticzai 
régi plébánia a XV. század folytán beszünt s aztán helyre sem állott többé. Ma Detta 
fiókja a krassói főesperestség verseczi kerületében.

3. Beesd, Besd, Desd. Hogy e nevek egy s ugyanazon helyre vonatkoznak, 
mutatja a mindnyájának közös plébánosa István. De hogy micsoda helységre vo
natkoztassuk, megmondani nem tudjuk. A Temes és Berzava közt találjuk Temes- 
megyében Lieblinget, régi nevén Bries^t. Lehet, hogy talán erre vonatkozik?

4. Bérén =  Berény Temesmegyében 1410-ben Bérén mint remetei Péterfia 
István birtoka említtetik.3) 1507-ben Szobi Mihály a Temesvármegyében fekvő 
Cseri várát és a hozzátartozó összes helységeket és jószágokat és ezek közt a te- 
mesmegyei Berény oppidum-ot is Verbőczy István országbírói itélőmesternek ado
mányozza, mely adományt ugyancsak 1507-ben II. Ulászló király is megerősítette.4) 
Régi plébániája, melynek a tizedjegyzékek két plébánosát említik: Miklóst és Dömét, 
idővel beszünt. Ma Liebling fiókja a székesegyházi főesperestség közép-temesi 
kerületében.

Besd lásd Beesd.
5. Cauas, Chauas, Kaua — Csávos Torontálmegyében. A tizedjegyzékekben 

egy helyt Demetrius sacerdos de Chauas mint a torontáli főesperestséghez tartozó 
említtetik. A temesi és a torontáli főesperestségek határán feküdvén, meglehet, hogy 
egyházközigazgatási állása egykor ingadozó volt. Egyháza különben sokkal régibb a 
tizedjegyzékek koránál. 1256-ban ugyanis már okiratilag említtetik az itt Sz. Péter 
tiszteletére állott egyház.5) Mint helység és a Csanád-nemzetség birtoka Chawas 
villa néven már 1247-ben,6) 1256-ban7) és 1285-ben8) említtetik. Voltak jövedel
mező malmai és a Temes hidján vámja. Kiknek birtokába ment később, nem 
tudjuk. A múlt században azonban kincstári birtok. Ettől szerezte azt meg az 
endrődi Endrődy-család. 1850-ben újból visszaszállott a fiscusra, 1854-ben a 
csávosi Csávosy-család szerezte meg vétel utján. Lakosságát a múlt század köze
péig kizárólag szerbek képezték s a hagyomány szerint e helyt görög nem egye
sült zárda is állott. A múlt század második felében németek, a jelen század elején

τ) Ered. papiroklevél ugyanott CCC. fasc. 128. nr. 36.
2) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
3) Pesty: Krassóvármegye Okltára III, 266.
4) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
5) ecclesia Sancti Petri cum eadem ecclesia.
6) W enzel: Arp. új Okmtár VII, 220.
7) W enzel: Arp. új Okmtár VIII, 429—430.
8) Wenzel : Arp. új Okmtár IX, 420.
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pedig magyarok telepedtek meg benne. 1839-ben önálló plébániát kapott.1) 
Ma is az s mint ilyen a krassói főesperestség alsó-torontáli kerületéhez tartozik.

Chauas lásd Cauas.
Desd lásd Beesd.

6. Doch, Dolch =  Dóc^ miből később a mai Dolde% lett Torontálmegyében. 
1435-ben s 1440-ben többször van említve Michael de dolch krassói alispán.* 2) 
1489-ben Dávidházai Gergely temesi alispán fegyveres néppel rontott Dóczy Imré
nek Dole% nevű falujára és az ottani erdőből önkénytesen elhajtott 40 hizlalt ser
tést.3) Úgy látszik az itt birtokoskodott Dóczyak e helytől vették nevöket. Régi 
plébániája idővel szintén megszűnt, mígnem 1839-ben a beodrai Karácsonyi-család 
azt újból helyre nem állította. Mint plébánia ma a székesegyházi főesperestség 
közép-temesi kerületéhez tartozik.

Dolch lásd Doch.
7. Fanchala, Fantalaka, Fanthalaka =  Fanesal, Fanesallaka. A XV. és XVI. 

századi okiratokban Fanchlak =  Faneslak néven szerepel. Neve tehát vagy Fáncs- 
lak vagy Fanesallaka volt. Az okmányok adatai kétségen kívülivé teszik, hogy a 
tizedjegyzékek Fanchala, Fantalaka, Fanthalaka helyneve, ha helyesírásilag nem is,, 
de értelemre nézve helyesen van közölve s alaptalanná teszi azok vélekedését, kik 
szerint a tizedjegyzékek Fantalak-ja tán hibás leírása a Szóka és Offszenicza közé 
eső torontálmegyei Bániaknak. Hol állott azonban ezen ma már nem létező hely
ség ? Pesty szerint Temesvár és Berény között, s azt magunk is valószínűnek tart
juk, mert Zsigmond királynak egy 1410. évi okiratában ladislaus de fanehlak úgy 
van említve, mintha Berény közelében lakott volna.4 5) De a többi okirat is e vidékre 
utasít. 1407-ben remetei Himfy Istvánnak pőre volt contra Michaelem filium 
Nicolai de Fanehlakad) 1410-ben Ladislaus de Fanehlak ki volt küldve a Sasd és 
Berény falvakban történt hatalmaskodás megvizsgálására.6 *) 1411-ben dobozi Dánfy 
Demeter pervesztes lett contra nobiles de Fanehlaka.1) 1455-ben Jacobus de Faneg- 
laka mint sgomsgéd részt vett Hunyadi Jánosnak Temesvár birtokába való iktatá
sán.8) 1458-ban Berthok de Fanehlaka és Jacobus de eadem mint királyi emberek 
részt vettek Szilágyi Mihálynak a temesmegyei Kereszturba való beiktatásán.9) 
1498-ban Franciscus et Gáspár de Fanehlaka a Temesmegyében fekvő Péterlaka és 
Péterfalva valamint Hétkádár nevű pusztáikat 200 arany forintért elzálogosítják.10)

J 1529-ben Szapolyai János király Bradach István és Imre temesmegyei részbirtokait: 
in oppido Saaswar et in possessionibus Jenő, Kisgyarmath, Hethkadar, FanchlokT 
petherlaka és Kakaath stb. hűtlenség bélyegén elkobozza és nagylaki Jaxyth Márk

Ú Tört. Adattár IV, 33 — 40.
2) Pesty: Krassóvármegye Okitára III, 348—350. 373.
3) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
4) Pesty: Krassóvármegye Okltára III, 266.
5) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
6) Pesty: Krassóvármegye Okltára III, 266.
7) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
8) Teleki: Hunyadiak kora X, 479.
9) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.

10) Eredeti oklevél a kolosmonostori convent ltban.
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nak adományozza.1) Mondhatni tehát, hogy Fancsallak felkeresésében Temesvár 
vidékére kell mennünk.

8. Gabrian — Gáborján. A tized jegyzékek egyik rovatában mint brassói fő- 
esperesti hely kerül elő, de ez korántsem azt mondja, hogy Gabrian csakugyan krassói 
főesperesti plébánia volt. Más rovatokban mint a temesi főesperestség plébániája em
lítetik s valóban ide is tartozik az. Ha ugyanis azt a rovatot, melyben mint krassói 
főesperesti helység szerepel, közelebbről vizsgáljuk, csakhamar meggyőződünk arról, 
hogy e két rovat mindössze is csak egyetlenegy krassói főesperesti plébániát tar
talmaz : Me^osomlyót, a mai N.-Semlabot. A másik plébánia S^.-György, (a harmadik 
nincs kiírva), a negyedik Apacha már a temesi főesperestség plébániái s ez eléggé 
bizonyítja, hogy az ötödik Gabrian t. i. szintén nem krassói, hanem temesi fő
esperesti hely, s így e rovat is egyezik a többi rovatokkal, melyekben Gabrian 
mint a temesi főesperestség helye említetik. Ám hogy minő helyet értsünk mi 
ezen Gabrian alatt, azt meg nem mondhatjuk. Nincs egyetlenegy oly okiratunk, 
melyben ezen helységnév előkerülne. Nem tartjuk éppen valószínűtlennek, hogy 
azonos az a temesi főesperestség fenntebb említett Adrian =  Adorján nevű plébánia 
helyével, mi, ha úgy volna, egy Adorjánban működött harmadik plébános, Péter 
nevével is megismerkednénk.

9. Guad, Gutaad, Suanad — Gaád Torontálmegyében. Bárány tévesen Kanakra 
magyarázza.* 2) De hogy ebbeli véleménye nem alapult szilárd meggyőződésen, ki
tetszik abból, hogy későbben ugyanezen Suanadot szóba hozva azt mondja: De a 
mi Szanádunk-e ez (érti t. i. a temesmegyei Szanádot, melyet azonban szintén 
nem ismert fel mint Zsadányt), nem bizonyos.3) Hogy a Suanad helynév ugyanaz, 
mely a többi rovatokban Guad és Gunad néven szerepel, kétségtelen. Erre vall az 
egész közlési rend s erre az, hogy mind a háromnak plébánosául Gergely nevez
tetik. A régi plébánia, mely e szerint Gaádon létezett későbben, valószínűleg a XV. 
században elpusztult s helyre sem állott többé. Ma is csak fiókként szerepel, lévén 
az filiája Csávosnak a krassói főesperestség alsó-torontáli kerületében. Legrégibb 
lakóiul románok említetnek. A múlt században montenegrói szerbek telepedtek le 
falai közt. 1809-ben pedig a Kászonyi-, Kaiser-, Fodor-, Nagy-, Szelczay-, és 
Pálfy-családok kapták királyi adományba.4 *)

Gunad lásd Guad.
10. Hnyuep, Huyunep, Winep =  Újnép ma Unip Temesmegyében. A XV. 

századi okiratokban elvétve rátalálunk nyomára. így 1453-ban Vynep,s) 1477-ben 
Uyneph néven kerül elő.6) Magister Dávid de Uyneph Csanádi kanonok volt. Régi 
plébániája megszűnt s helyre sem állott többé. Ma Liebling fiókja a közép-temesi 
alesperesti kerületben.

11. Hozlar, Huzlar, Ozlar. Ma már nem létező helység, mely hajdan a mai

*) Eredeti oklevél a kolosmonostori conveni ltban.
2) Temesvármegye emléke 119. 1.
3) Ugyanott 135. 1.
4) Tört. Adattár IV, 41.
3) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
6) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
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Sipet vidékén létezett Temesmegyében. A XV. században még rátalálunk okiratos 
nyomára. 1410-ben Majus fia Pál O^lar-ról irta magát.1) 1456-ban Oslari Maius 
Mihály elzálogosítja antalfalvi részbirtokát Temesmegyében.* 2) 1497-ben az aradi 
káptalan Csáky Mihályt beiktatja zálogjog czímén néhai O^lári Maios leányának 
Erzsébetnek, Vághy János özvegyének temesmegyei birtokaiba s ezek között a 
possesio O^lar-ba is.3)

12. Huhad, Huhud, Ohod. E helynév nyilván Ohad-nak olvasandó s XV. 
századi okiratainkban csakugyan ismételten rátalálunk a temesmegyei Ohad, Ohath 
nevű várra és praediumra. így 1402-ben a két Miklós erdélyi vajda elrendeli, hogy 
Trentul Miklós várai, Ohad, Jobag és Széphegy fenekestől leromboltassanak, mi 
megtörténvén, árkai betemettettek, a Csák vize pedig elzáratott.4) 1478-ban Mátyás 
király a Temesmegyében fekvő s Vitéz Péter magtalan elhalálozása következtében 
a kincstárra szállott Ohalh pusztát tartozandóságaival úgymint Nagy-Csata, Kis- 
Csata, Magyar-Gyórád, Tót-Gyórád-, Tetős-, Lamboszegh-, Jakabfalva- és Marazzal 
együtt Csáky Mihálynak és általa testvérének Ferencznek és Benedeknek azon 
kikötés mellett adományozza, ha ezen puszták Temesvár vagy Huny ad váraihoz 
nem tartoznának.5) 1497-ben II. Ulászló király Csáky Mihálynak és általa néhai 
Ferencz fiának Gábornak, és néhai Benedek fiainak Miklósnak és Lászlónak a te
mesmegyei Ohath prediumot új adomány kép adományozza6) s még ugyanez évben 
meghagyja a Csanádi káptalannak, hogy Csáky Mihályt ezen Ohath birtokába be
iktassa.7) Kérdés, hogy hol keressük ezen Ohad-ot? Az 1402. évi okirat annyiban 
fontos, amennyiben a Csák vizét említi, mely a lerombolt ohadi vár árkait töltötte 
meg. De az 1478. évi okirat is nehány érthető kézintést ad a helység felkutatásá
ban. Az Ohad-hoz tartozott birtokoknak ugyan mi hasznát sem vehetjük, mert 
azok ma e neveken nem léteznek többé, de a beiktatásra megjelent szomszédok és 
határosok közt említ olyanokat is, kik iránt mi kétségünk sem lehet. Ilyenek azok, 
kik de Ivand, de Csák, de Szentmárton, de Jobagh voltak. E helységek megfelel
nek a mai torontálmegyei Ivandanak és Magyar-Sz.-Mártonnak, továbbá a temes
megyei Csakovárnak és a Csákovártól délre feküdt, de ma már nem létező 
Jobágynak, s így mi más ítéletre sem jöhetünk, mint arra, hogy az úgy a tized- 
jegyzékekben mint a XV7. századi okiratokban említett Ohad nem más mint a te
mesmegyei mai Obad. Obad a Temesnek egyik ága mellett fekszik. Épp e vidé
ken szakadt volt a Temes a régibb időkben több ágra. Obad legközelebbi déli 
szomszédja Csakovár, melyről okiratilag tudjuk, hogy régi neve Csák, illetőleg 
Csákvár volt. A Temesnek azon ága, mely Csákvárt érintette, jól neveztethetett 
Csák vizének s hogy valóban annak neveztetett, azt hitelesen mutatja az idézett 
1402. évi okmány. Ugyanezen Temes-ág érinti Obadot is s így teljes értelme 
van Miklós vajda oklevelének. Obad közelében találjuk Ivándát s kissé távolabbra

T) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
2) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
3) Eredeti oklevél a gr. Csáky-család ltban.
4) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.

5—7) Eredeti oklevelek a gr. Csáky-család lőcsei ltban, CCC. fasc. 128. nr. 33. 35. 56. És
V. ö. Tört. Adattár II, 360—361.
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Magyar-Sz.-Mártont. Figyelemre méltó, hogy a tizedjegyzékek az egyik rovatban 
Ohad-ot Gád és Vojtek után, a másik rovatban Szkullya és Gád között említik. 
Obad-ot Vojtek, Gád, Szkullya közeli körben környezik s így alig fér valami két
ség ahhoz, hogy a mai Obad névben a b betű csak újabb időkben alakult a h be
tűből, lévén annak eredeti neve Ohad. Ezen Obad ma Csákovár fiókja a székes- 
egyházi főesperestség közép-temesi kerületében.

Huhud lásd Huhad.
13. Huyuduar, Viudwar, Viwduor, Wyuduor =  Újudvar. Hogy a tized- 

jegyzékeknek e helysége helyesen van írva és olvasva, kitetszik abból, hogy 
nehány XIV. századi oklevélben is feltaláljuk azt. így olvassuk az egyik okiratban, 
hogy Vojteki Tivadar mester az ő vejének Miklósfia Gál mesternek a temesmegyei 
Wyodiuor, Geur, Gunggudyghaza, Régkörtvély, Medjes, Donath, Chud és Bansar- 
zowa falvakat adományozza és ezen adományt 1322-ben I. Károly király jóvá is 
hagyta.1) 1329-ben Vojteki Tivadar fiai Miklós és János Wyodiuor, valamint Gör, 
Csud, Gungudegyház stb. temesmegyei falvakat Gál mesternek, királyi jegyzőnek 
és egregi várnagynak eladták.2) Ezen Gál mester fia, László mester omori nemes 
1343-ban Wyoduor falu felét, valamint a hozzátartozó Gör, Chud és Kiseud falva
kat szeri Pósafi Balásnak, Klára nevű húga vőlegényének adományozza.3) Kérdés, 
hogy hol keressük ezen újudvart? Van ma Temesmegyében egy újudvar (Neuhof) 
nevű helység, de sem a tizedjegyzékek, sem a közöltük okiratok Újudvara erre 
nem vonatkozhatnak. A mai temesmegyei Újudvar (Neuhof, Bogda) a Maros kö
zelébe esve, a tizedjegyzékek által az orodi s nem a temesi főesperestségbe fogott 
volna soroltatni, de az okiratok sem nevezték volna azt temesmegyei helységnek, 
hanem aradmegyeinek, mert Neuhof (Bogda) oly területen fekszik, mely régen 
Orodmcgyéhez tartozott. Róla tehát nem lehet szó. Bárány, hozzászólva a kérdés
hez, a tizedjegyzékek Újudvarát a torontálmegyei Idvorra vonatkoztatja,4) de e né
zetét el nem fogadhatjuk, mert Idvor vagy Itvarnok már területileg jól beleesik 
a régi torontáli főesperestségbe s mint torontáli plébánia elő is kerül a tizedjegy
zékek torontáli rovatában. Erről tehát szintén nem lehet szó. Temesvártól délre 
a Temesnek balpartján, ott, hol a Poganisnak egyik ága a nevezett Temesbe sza
kad, találjuk Újlakot. Ennek a geográfiái fekvése már megfelelne a tizedjegyzékek 
beosztásának, mert tényleg a Temes-Berzava közti területen áll. De ezenkívül még 
egyéb jelenségek is találkoznak. A közöltük okmányok ugyanis Újudvarral több 
más helységet számlálnak elő. Ezekből kiemeljük Geurt, illetőleg Gört, Medjest, 
Kiseudot. Gör-t Bárány a torontálmegyei Gyér-re véli magyarázhatni,5) Pesty pedig 
Girodára.6) Egyik nézetet sem találjuk elfogadhatónak. Ha Újlaktól megindulunk 
éjszaknyugati irányban, a mint a Temest átlépjük, Medves-re érünk. Ez Újlaknak 
első szomszédja ezen irányban. Tovább haladva Gyűrök-ra, még odább haladva

1 3) Oklevelek a gr. Csáky-család lőcsei ltban. Azonkívül lásd Fejérnél : Cod. Dipt. VIII.
II, 339—342. Tört. Adattár II, 357. 363.

4) Toron tálv ár megye hajdana n i .  1.
5) Ugyanott 109. 1.
6) Temesmegyéről hátrahagyott kéziratában.
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Kissoda-ra érünk. Mindezek közvetlenül egymás mellett fekvő szomszédhelységek. 
Nézetünk tehát az, hogy a mai Medves az okiratok Medjes-e. A Mercy-féle múlt 
századi térképen nem is áll Medves, hanem Metec, a mi jól kifejezi a Megy es nevet. 
A Medjesből nagyon könnyen alakulhatott a Medves szó. Még bizonyosabb, hogy 
Kissodaban megtaláljuk az okiratok Kiseud-ját s e kettős helynév-constatálás után 
éppen mi kétség sem férhet hozzá, hogy a Kissoda és Medves közé eső -mai Gyű
rök az okiratok Geur-e, Gö’r-e, azaz Gyor-e. E Győrből lett utóbb Gyűrök, mi így 
lévén, igen erős a valószínűség arra nézve, hogy az e helyt kutatott Újudvar csak
ugyan a mai Újlak-kai azonos. És pedig annyival inkább, mivel az okiratok szerint 
ezen Újudvaron kőből épült egyház állott. Újlak ma egyházi tekintetben Lieb
ling fiókja.

Huyunep lásd Hnyuep.
Huzlar lásd Hozlar.

14. Jebag, Jobaag, Jobag =  Jobágy. Ma e néven nem létezik többé. Bárány 
állítása szerint a Jobágynév Zsebelynek volna olasz írásmódja. Azonban ez az 
állítása is hamis. Zsebely ugyanis =  S^ephely, a mint a tizedrovatok következetesen 
mindig Zephel-nek írják is. Széphelynek plébánosául következetesen János, a Jobagé 
következetesen Egyednek iratik s így kétségtelen, hogy itt két külön plébániáról 
van szó. A Jobag hamarabb hasonlítana az Obad helynévhez, de minthogy Jobágy 
és Obád egy s ugyanazon rovatban fordulnak elő s az okiratok is a két helyet 
egymás mellett külön helyekül említik, azért a kettőt egymással szintén nem azo
nosíthatjuk. Okiratokat említve, felhozzuk az 1402. évit, melylyel az erdélyi vaj
dák, a két Miklós, Cselemer Györgynek parancsot adnak, hogy Trentul Miklós 
várait Ohad-ot és Jobag-ot, mely utóbbi a templommal szemközt van, fenekestül 
feldúlja s árkaikat betöltse.1) 1458-ban Mathko de Jobag kijelölt királyi ember Szi
lágyi Mihálynak a temesmegyei Keresztur birtokába való beiktatásán.* 2) 1478-ban 
Nicolaus Mathko de Jobagh mint szomszéd részt vesz Csáky Mihálynak Ohath bir
tokába való beiktatásán.3) 1492-ben jobagi Mathko Miklós a Mátyás fia a maga és 
húga Katalin, néhai Dolhai Demeter özvegye, és Petneházy Mátyás neje Margitnak 
fia Tamás nevében is a Temesvármegyében fekvő totale predium Jobag és a hozzá
tartozó részpusztákat: Tót-Zagyw, Magyar-Zagyw, Csókás, Monyorós, Magyar- 
Boly obár, Tót-Bolyobár, Magyar-Mura, Tót-Mura, Szilvás, Székelyteleke, Györöcz, 
Berdencz és Apácza nevüeket Csáky Mihálynak 400 arany forintért elzálogosította.4) 
II. Ulászló király csak két év múlva, 1494-ben, intézte az erre vonatkozó iktatási 
parancsot az orodi káptalanhoz, királyi emberül kijelölve Joannem Sasy de W a
ran és Andreám sive Emericum de Parthas.s) Ugyanezen király 1497-ben is meg
hagyja az orodi káptalannak, hogy Csáky Mihályt Jobagh és Mathko Miklósnak 
több nevezett puszták zálogos birtokába beiktassa.6) Ezek az okiratok eléggé tájé
koztatnak a szóban forgó Jobágy helyfekvése iránt. Az 1478. évi okirat szerint

x) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
2) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.

3—6) Eredeti oklevelek a gr. Csáky-család lőcsei ltban CCC. fasc. 128. nr. 34. 36. 55. stb.
S V. ö .  Tört. Adattár II, 360—361.
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ugyanis Jobágyi Mathkó Miklós mint szomszéd volt jelen az ohathi statution, 
e s^etint Jobágynak Obádnak szomszédságában kellett feküdnie. A hozzátartozó rész
pusztákból felismerhetők még Apácza =  Opaticza, Berdencz — Birda, a két Mura 
=  Moravicza és Sztamora, melyek mind Obádtól délre fekszenek s oly pusztákat 
képeztek, melyek a nevezett helységekhez tartoztak. E részbirtokok tehát területi
leg nem függtek össze Jobágygyal. Nevezetes az 1402. évi okiratnak azon tudósí
tása, hogy a jobágyi vár a templommal szemközt van. Úgy ez az adat, valamint a 
tizedjegyzékek adata egyaránt kétségtelenné teszik azt, hogy Jobagy úgy mint Obad 
is nemcsak vár, de plébániai helység is volt.

Jobaag, Jobag lásd Jebag.
Kaua lásd Cauas.

15. Mera. E néven ma ismeretlen. Hogy a név helyesen van írva, abból 
bizonyos, hogy egy Mera nevű helységet egy 1408. évi okirat is említ. Coloma- 
nus de Mera ugyanis kijelölt királyi ember Garázda Miklós és Szilágyi László Ho
rogszeg s egyéb birtokokba való beiktatásánál.1) Ismeretes azonkívül a temesmegyei 
Meray- család is, mely nyilván ezen helytől vette nevét. Ugyanez okból nem gon
dolhatunk itt Román-Sztamorára oly értelemben, mintha a tizedjegyzékek Mera-ja 
a Móra, Mura hibás leírása volna. Román-Sztamora, a Temes és Berzava közti 
geográfiái fekvésénél fogva ugyan alkalmasan kínálkoznék az interpretatióra, de 
másrészt elvész a geográfiái fekvés minden bizonyító ereje azon ténynyel szemben, 
hogy a XV. században Sztamora nem íratott Moranak vagy Murának, hanem Sta
mur- nak, a mint azt egy 1407-ik évi* 2) és egy 1409-ik évi3) oklevél bizonyítja. 
Amabban Thomas Magnus de Stamur, emebben pedig Thomas de Stamur em
líthetvén.

16. Mora, Mura. A tizedjegyzékekböl kétségtelen, hogy ezen Móra, illetőleg 
Mura nem azonos az előbb említett Mera-val. Ugyanis ugyanazon szakaszban jön 
elő Paulus de Mera s alább Michael de Mura. Itt tehát két külön helységről van 
szó. A nevek hangzása után indulva, gondolhatnánk itt Temesmegye Murány, 
Moravicza s Sztamora nevű helyeire. Tekintve azonban azt, hogy a tizedjegyzékek 
szerint úgy Mera mint Móra, illetőleg Mura a Temes és Berzava közt feküdtek, 
világos, hogy a Temesen, de sőt a Beregszón is jóval túleső Muránynyal egyiket 
sem azonosíthatjuk, a mint azt tévesen Bárány,4 *) a Történelmi Adattárs) s a csa- 
nádegyházmegyei Névkönyv6) tették. Móra, Mura a tizedjegyzékekben következe
tesen mint a Temes-Berzava közti alesperestség és nem mint a Temesen innen 
levő alesperestségnek plébániája említtetik. Ennek különben az a körülmény is 
ellentmond, hogy összes ismeretes okiratainkban Murány neve sohasem Mura, 
hanem mindig Mwron, Muron, Murun, Moron néven említtetik. A mi Tót-Szta- 
morát és Moraviczát illeti, ezek sem fekszenek a Temes és Berzava közti területen

T) Eredeti oklevél a Csáky-csatád levéltárában.
2) Tört. Tár 1884. évf. I. fűz. 28. 1.
3) Eredeti oklevél a Kállay-csatád ltban.
4) Temesvármegye emléke 127. 1.
5) Tört. Adattár II, 323.
6) V. ö. Tört. és rég. Ért. 1882. évf. VIII, 153.
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hanem már a Berzaván túl, de ez még nem lehet döntő, mert valamint a politikai 
határok, úgy az egyházközigazgatásiak is nem alkalmazkodnak mindig kivétel nél
kül a természetes határok szerint s ezt különösen épp a temesi főesperestség ales- 
peresti kerületei határainak elhúzódásánál láthatjuk. A temesi főesperestség lenyúlt 
a Moravicza vízéig s így természetes, hogy az a kis földdarab, mely a Berzava cs 
a Moravicza közé esik s melyen Sztamora és Moravicza helységek is fekszenek, 
máshová mint a temes-berzavai alesperesti kerülethez nem számíttathatott, mert 
különben egy külön districtussá, a berzava-moraviczai districtussá kellett volna 
lennie, de ehhez ez a terület nagyon kicsiny volt s így nagyon is érthetjük, hogy 
Partos és Moravicza hogyan számíttathattak a temesi főesperestség temes-berzavai 
esperesti kerületéhez. A mi a Moravicza nevet illeti, ez könnyen alakulhatott a 
Móra, Mura névből, könnyebben mintsem Mura-, Mora-ból a Sztamora, de azért 
az utóbbi is belőle keletkezhetett. S azért azon nézeten vagyunk, hogy a tized- 
jegyzékek Móra, Mura helysége =  Moravicza, melyet középkori okirataink is Mura 
néven említenek. így egy 1492-iki, mely szerint Jobbágyi Mathko Mátyás fia Mik
lós Magyarmura és Tothmura nevű temesmegyei birtokrészeit Csáky Mihálynak 
elzálogosította.1) Továbbá egy 1494-iki, mely arról tudósít, hogy az orodi kápta
lan Ulászló király parancsára Csáky Mihályt zálog czímen Magiarmwra és Tothmwra 
birtokokban statuálta.* 2) Egy 1497-iki, melylyel ugyancsak II. Ulászló újból meg
hagyja az orodi káptalannak, miszerint Csáky Mihályt Magarmwra és Thothmwra 
prediumok zálogos birtokába iktassa.3) A XVI. században, névszerint 1597-ben már 
Mwraiua néven van említve. Ez évben ugyanis némely karánsebeii nemesek Nagy- 
Szredistye birtokába iktattatván, mint szomszédok részt vettek a statution Barcsai 
Andrásnak in Miurawa lakó jobbágyai: Radowan Jovicza és Vladizawitty Vycza.4) 
Egyesülve van-e a mai Moraviczában a régi Magyar- és Tót-Mura avagy megfelel-e 
a mai Moravicza a régi Magyar-Murának; a mai Tót-Sztamoranak pedig a régi 
Tót-Mura, ez idő szerint még el nem dönthetjük. Tót-Sztamora és Moravicza köz
vetlenül egymás mellett feküdvén, nem valószínűtlen, hogy a régi Tót- és Magyar- 
Mura helységek ma Tót-Sztamora és Moravicza helységekben folytatják életöket. 
A most Moraviczán lakó németek ősei 1775-ben telepedtek le itt s régi, de az 
idők zavarában feloszlott plébániája helyett 1785-ben a magyar királyi kamara által 
újra javadalmazott plébánia keletkezett, mely a krassói főesperestség verseczi kerü
letéhez tartozik.

Ohod lásd Huhad.
Ozlar lásd Hozlar.
Pacha lásd Apacha.

17. Parkas. E helynév csak egyszer kerül elő a temesi főesperestség átalános 
rovatában s Bárány szerint =  Perkosgova Temesmegyében. Meglehet azonban, hogy

4  Eredeti hártyaokirat a gr. Csáky-család lőcsei ltban CCC. fasc. 128. nr. 55. Tört. Adattár 
II, 360.

2) Eredeti papirokirat ugyanott, CCC. fasc. 128. nr. 34. Tört. Adattár II, 360.
3) Ered. papiroklevéltár ugyanott CCC. fasc. 128. nr. 36. Tört. Adattár II, 361.
4) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
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azonos az alább következő Partas =  Partossal. Ezen Partos plébánosául Albert, 
Parkas plébánosául pedig András van említve, mi látszólag bizonyítaná a két hely
név különbözőségét. Minthogy azonban a plebánosnevek különbözése nem mindig 
érv a plébániák különböző voltára, azért e helyt biztos állítást nem koczkáz- 
tathatunk.

18. Partas =  Partos Torontálmegyében. Ismételten van említve XV. századi 
okleveleinkben. 1401-ben ismeretes Nicolaus filius Symonis de partas mint itteni 
részbirtokos.1) 1406-ban Johannes fodor de partas mint Egerszegre kirendelt királyi 
ember.2) 1415-ben Paulus de Partas ügyvéd.3) 1418-ban Andreas de Parthas királyi 
ember Remetei Istvánnak Benke Péter ellen való peres ügyében.4) 1481-ben Par- 
thasy Imre és András, Pál fiai tiltakoznak az ellen, hogy a király Magyarparthas, 
Thothparthas temesmegyei helységeket eladományozni szándékozik.5) 1494-ben6) 
és 1497-ben7) Andreas és Emericus de Patthas kijelölt királyi emberek Csáky 
Mihálynak Jobágy, Apácza, Mura, Oszlár stb. zálogjogi birtokába való beiktatásán. 
Pesty az általa közölt adatokból azt az állítást vonja le, hogy Krassómegyében 
hajdan Partas helység létezett, de holfekvése nehezen állapítható meg. Mégis a 
megye nyugati részeiben véli annak helyét kijelölhetni.8) Azonban a közölt ada
tok ezt éppen nem bizonyítják, mert a szóban forgó Partas mindannyiszor 
csak mint családnévadó név fordul elő s mint ilyen nincs földirati összefüg
gésben Krassómegyével. Kellett ezt más órában Pestynek is éreznie, mert máshelyt 
azon helységek közt sorolja fel, melyek «egyikéről sem lehet bizonyítani, hogy 
Krassómegye határában feküdt».9) És Partas nem is feküdt ott, mert ez a Partas 
mindannyiszor a torontálmegyei Partos-ra vonatkozik. Ha a pápai tizedjegyzékek 
útmutatása szerint készített térképünket tekintjük, látjuk, hogy a Temesmegyében 
feküdt Partas =  Partos Krassómegye akkori határaihoz igen közel feküdt, úgy hogy 
egy itteni birtokos is könnyű szerrel küldetethetett ki krassómegyei statutiókra. 
A régi Magyar- és Tót-Partos nyilván később egyesült egymással s talán a 
különbség eredetileg is mi egyébből sem állott, mint abból, hogy az egyik részét 
magyarok, másik részét szlávok lakták. Az itt létezett régi plébánia idővel meg
szűnt s helyre sem állott többé. Partos ma Oífszenicza fiókja a krassói főesperest- 
ség verseczi kerületében.

19. Petre, Petree, Petri. A Csanádi egyházmegyében levő két Petris egyikére 
sem vonatkozhatik. Egy 1346. évi okmány a Temes folyó mellett levőnek mondja, 
mert Szeri Posát és fiát Lászlót, midőn 300 juhval in villam Petre megérkeztek és 
itt a Temes felett levő hídon átkelni akartak, Magyar Pál mester tisztje Ravasz 
Miklós a falu lakosaival rájuk támadtak, a szolgákat és lovaikat megsebesítették és

x) Pesty: Krassóvármegye Okltára III, 241.
2) Ugyanott III. 259.

3—4) Eredeti oklevelek a Kállay-család ltban.
5) Eredeti oklevél a kolosmonostori convent ltban.

6—7) Eredeti oklevelek a gr. Csáky-család ltban.
8) Krassóvármegye tört. II. II, 97—98.
9) Ugyanott II. I, 4.
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a juhnyájat tőlük elvették.1) Petre a Temes mellett feküdvén, nyilván alatta a Te- 
mes partján fekvő mai Petroman értendő Temesmegyében. Ma ez Csákovár fiókja. 
A tizedjegyzékekben két papjának nevével találkozunk: a Péterével és az Istváné
val, azon megjegyzéssel, hogy Stephanus sacerdos vicariusa Péternek. A későbbi 
számadásokban már csak István szerepel, mi azt mutatja, hogy Péter, ki betegsége 
avagy tán távolléte miatt helynököt volt kénytelen tartani, meghalt s utódja a java
dalomban az őt helyettesített István lett.

20. Peturlaka =  Peterlaka. Ma e néven szintén nem található, de a tized jegy
zékek helyesírásának helyessége mellett okmányaink bizonyítanak. Ugyanis az orodi 
káptalannak egy 1498. évi bizonyítványa szerint Fáncslakai Ferencz és Gáspár elzá
logosították a temesmegyei Peterlaká-1 és Péterfalvá-t, valamint 7 Kádár nevű pusztát 
200 arany forinton sásvári Belmosavyth Milosnak és fiának Vuknak.2) 1529-ben 
petherlaka mint Bradach Imre és István birtoka említtetik, kik azonban Ferdinánd 
királyhoz pártolván, hűtlenségbe estek, minek következtében Szapolyai János a 
peterlaka-i részbirtokot nagylaki Jaxyth Marknak adományozta.3) A Rékas közelébe 
eső Petrovoszellora nem gondolhatunk, mert ez nem fekszik a két folyó közt. 
Valószínűleg Kádár mellett feküdt.

21. de Sancto Martino =  S^ent-Márton. A tizedjegyzékekben két plébánosá
nak : Péternek és Lukácsnak a neveivel találkozunk. Mint helység előkerül egy 
1478. évi okmányban is.4) Ez évben ugyanis Csáky Mihály Ohath birtokába vezet
tetvén mint sgomsgéd részt vett a statution Gallus Porkoláb de Zenth Mm ton. Mint
hogy az adományozott Ohath, azaz a mai Obad Csákovár és Magyar-Szent-Márton 
közé esik, azért nem kételkedhetünk a felett, hogy az itt szóban levő Szent-Már- 
ton a torontálmegyei Magyar-S^ent-Márton. A statutiora kirendelt egyik királyi em
ber Ivandaról való, maga Porkoláb Gál a király iktatási parancsában de Chaak-nak 
(azaz a mai Csákó várról), az orodi káptalan iktatási jelentésében pedig de Szent- 
mártonnak neveztetik, melyek egyaránt Obad közelébe esnek. A torontáli Sz.-Már- 
ton területén régi alapfalak költik fel a figyelmet,5) mi szintén megerősíti ebbeli 
nézetünket, hogy a tized jegyzékek Sz.-Mártona ezen Magyar- S^.-Márton-r a vonat
kozik. Régi plébániája nyilván a török időben elpusztult, de maga a helység is 
nagy kárt vallhatott, mert 1806-ban újból telepíttetett. 1851—55-ben helyi káp- 
lánság volt itt, 1856-ban pedig plébániája szerveztetett. Mint ilyen ma a krassói 
főesperestség alsó-torontáli kerületéhez tartozik.

22. Scalla, Sculd, Sorúid, Zoruka. Hogy a Sculd, Sorúid, Zoruka nevek azo
nos helységre vonatkoznak, azt a mindegyikénél előjövő Mátyás plébános mutatja. 
Scallanak plébánosául ugyan Pál említtetik, de ez nyilván mitsem bizonyíthat az 
ellen, hogy ezen Scalla is azonosul ne tartassék Sculd· dal, Sorold-dal, Zoruka-val. 
Az sem bizonyít az ellen, hogy nem jön elő a Temes és Berzava közt levő ple-

J) Eredeti oklevél Pesty Frigyes gyűjteményében.
2—·3) Eredeti oklevelek a kolosmonostori convent ltban.

4) Eredeti oklevél a gr. Csaky-család lőcsei ltban. CCC. fasc. 128. nr. 33. Tört. Adattá) 
I, 360.

5) Bárány: Torontálvármegye hajdana 118. 1. és Temesvármegye emléke 136. 1.
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bániák sorozatában, hanem egyszerűen a temesi főesperesti helyek közt. Hiszen 
Oszlár is így jön elő e két külön beosztású rovatban. Ertelmöket illetőleg a Scalla 
név elég világosan magyarázza maga magát: az a Scola hibás leírása. A Scola szó 
pedig megfelel az Oskola helynévnek, melyből utóbb a S^kalya keletkezett. Ezen 
Sykulya ma is megtalálható Temesmegyében a Berzava és Temes közt. Nem nehéz 
felismerni, hogy a Scald szintén a Scola, illetőleg Oskola elferdítése =  (0 )scul(d)a, 
hol a d hibásan áll a helyett. A Soraid még eltorzítottabb neve az Oskolának, 
keletkezvén az első So névtag inversio útján, úgy hogy So — O s; a második név
tagban az r hibásan áll c helyett, a d hibásan a helyett, úgy hogy e név kijaví
tottal! így olvasandó: Oscala. Végre a Zoruka névben a Z  hibásan áll s, az /'hibá
san c, a k hibásan / helyett, úgy hogy helyesen írva ez is Oscala-nak olvasandó. 
Hogy Szkulya helynév csakugyan az Oskola névből keletkezett, világosan kiderül 
a XV. s XVI. századi okiratainkból. Egy 1406. évi okirat szerint remetei Himfy 
Istvánnak Jakab szilvási kenéz elleni peres ügye in villa Oylwlla választott bírák 
által volt eldöntendő.1) 1410-ben Lucas, Banus de O^kolla tesz vallomást a temesi 
alispán és szolgabirák előtt.2) Ugyancsak 1410-ben Zsigmond király a temesmegyei 
három Oykolla falut illetőleg királyi birtokot Lőrincz néhai Szörényi bánnak és 
Pálnak a Jakab fiának adományozta,3) Egy 1466-ban kötött egyezség szerint Dóczy 
László több birtokot s ezek közt Oskola prediumot is, alább districtum Oskola 
vocatum simulcum universis villis ac prediis utputa Tothoykol 4 Keetprodan stb. 
kapta.4) 1478-ban V izsgálat foly az iránt, hogy vájjon Dóczy Imre osztatlanul bírta-e 
Rekas, Zkolla, Macedonia stb. jószágokat.5) 1480-ban László zádorlaki plébános 
Dóczy Imre nevében tiltakozott az aradi káptalan előtt az ellen, hogy guti O r
szági! Lőrincz és Veronica Dóczy László özvegye több csanádvármegyei falut s ezek 
közt ΟφοΙΙα-1, továbbá több temesmegyei falut s ezek között O^kolla-1 elfoglal
hassa és azok birtokába léphessen.6) Egy a XVI. század második felében kelt oklevél 
szerint Zakan Ferencz és gatajai Gyurma Sisman közt egyezség jött létre a Temes- 
vármegyében fekvő Zkalele és Birda prediumokra nézve.7) 1597-ben Báthori Zsig
mond fejedelem a Temesmegyében fekvő Felső- és Alsó-Zkale falu egész birtokot 
karánsebesi Sisman Györgynek adományozza s meghagyja az erdélyi káptalannak 
a beiktatást. Ezen falut a törökök bírták, míg Báthori fegyverei e vidéket fel nem 
szabadították.8) Látni való ez adatokból, hogy az eredetileg Oskola, Ozkola név
ből hog\an lett később Zkolla, Zkulele, Zkule. Más kérdés azonban az, hogy az 
idéztük okmányok Oskola-jának mindegyike a pápai tizedjegyzékek Scalla-ja, azaz 
valamennyi okiratos Oskola a mai temesmegyei Szkulyára vonatkozik-e? Az 1480. 
évi okmány kétségtelenné teszi, hogy nemcsak a régi Temesmegyében, de ‘a régi 
Csanádmegyében is volt Oskola nevű hely. Az egyik az Aranka vidékén Perjamos 
táján, a másik Birda közelében a Berzavánál. Sőt tudjuk, hogy a mai Új-Arad

τ-2) Eredeti oklevelek a Kállay-család ltban.
3) Fejér: Cod Dipl X. VIII, 501.
4) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.

5—6) Eredeti oklevelek a budai kamrai ltban.
7—8) Eredeti oklevelek a gyulafehérvári káptalan ltban.
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helyén is régen egy Scala nevű helység feküdt. Hogy a tizedjegyzékekben a mai 
temesmegyei Szkulyaról van szó, mely Birda közelébe esik, abból kétségtelen, 
hogy a temesi főesperestség Temes-Berzava közti kerülethez tartozónak mondja, s 
így nem érthető sem az Aranka, sem a Maros mellett állott Oskola, mert ha 
ezekről volna szó, akkor vagy a Csanádi, vagy pedig az orodi főesperestség rovatá
ban volna elősorolva. Szkulya ma Gattaja fiókja a verseczi kerületben.

Sculd lásd Scalla.
23. Sereri, Sormus. Ha a Sormus név hibásan áll Vanius helyett, akkor e 

helynév megfelelne a krassómegyei Vennes-nek.
Sorúid lásd Scalla.

24. Sorúid, Zoruld. Hogy ezen hely az előbbitől különböző, kétségtelen, 
mert mindjárt az első évi számadási rovatban Mathias de Zoruka és Petrus de Zo
ruld vannak felsorolva. De hogy mire vonatkoztassuk, biztosan alig mondható. 
Pesty a torontálmegyei Szárcsára gondol, mely a XV. században Zjrkathelek néven 
említtetik. Ennek a vélekedésnek azonban csak úgy lehetne alapja, ha a Zoruld 
név elferdített leírása volna a Zoruka =  Zaika =  Szarka névnek, úgy a mint a 
Szkulyára vonatkozó Zoruldnak tényleg van a tizedjegyzékekben egy Zoruka hang
zású variansa. Ezért könnyen feltehető, hogy ama másik tételben előjövő s más 
helyre vonatkozó Zoruld is a Zoruka elferdítése. Csakhogy ez esetben e plébánia 
tévesen volna a tizedjegyzékekben a Temes és Borza közti főesperestségbe 
beosztva, mert az nyilván a torontáli archidiaconatus területére esett volna.

Suanad lásd Guad.
25. Taluod, Tegwid, Tolnoyd — Tolvajd, 111a Tolvadia Torontálmegyében. 

Nemcsak a tizedjegyzékek, hanem a XV. századi okmányok is Tolvajd-nak írják, 
így meghagyja Pálóczy László országbíró 1462-ben a budai káptalannak, hogy 
Szentgirolti Jánost Tholzuayd temesmegyei falu birtokába beiktassa.1) A mit tehát 
Bárány gyanuképen állít, hogy a mai Tolvadia alkalmasint egykor Tolvajdnak hiva
tott,* 2) egész bizonyossággal állítható. Tolvajd magyar helynévből az oláh lakos
i g  úgy csinált Tolvadiát, a mint Mihaldból Mehadiát, Ivándból Ivándát és így 
tovább. Hogy mikor enyészett el a XIV. században virágzott tolvajdi plébánia, nem 
tudjuk. Nyilván szintén a török időben, mely úgy a culturára, mint a keresztény 
hitéleti institutiókra s a helységek népességére nézve egyaránt halálthozó volt. Ma 
Dolácz fiókja a közép-temesi kerületben.

Tegwid lásd Taluod.
Tolnoyd lásd Taluod.

16. Veyteh, Wech, Weytech =  Vojtek Temesmegyében. XIV. és XV. századi 
okiratokban Veythe, Veyteeh, Weytech, Weythe, Weyteh, Vethyh, Weytheh, Ve- 
cheh neveken fordul elő. 1329-ben ismeretes Weytehi Tivadar s két fia Miklós és 
János.3) 1355— 1373 közti időben Veyteh nemesi birtok Altalkereke nevű királyi

x) Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
2) Torontálvármegye hajdana 119. 1.
3) Fejér: Cod. Dipl. VIII. II, 339. Bárány: Temesvánnegye emléke 27. 1. Pesty: Krassó- 

V ár megye Okltára III, 6.
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birtoktól új határjelekkel elkülöníttetett.1) 1363-ban Michael Bobal de Veytíh királyi 
ember a Himfyeknek Székás és egyéb krassómegyei falvak birtokába való beikta
tásán.* 2) 1404-ben Gallus Bobaal dictus de Vethyh királyi ember Maróti János ma- 
csói bánnak némely krassómegyei jószágokba való beiktatásán.3) 1410-ben Zsig- 
mond király Majusfi Lőrincznek s testvéröcscsének Jakabfi Pálnak adományozta 
possessionem regalem Weyieh két malommal.4) 1438-ban Karay Bálint és Sümegi 
Benedek Albert királyt eltiltották, hogy a Temesmegyében fekvő Weythe birtoku
kat bárkinek, nevezetesen beregszói Hagymási László temesi főispánnak adomá
nyozhassa, elzálogosíthassa vagy bármi módon elidegeníthesse.5) 1462-ben Szent- 
girolti János az előbb a Hagymásiak által birt weytheh temesmegyei falu birtokába 
iktattatott.6) A török idők e helységet nagyon megviselték, Brigido alatt ugyan 
újból épült, de plébániája többé helyre nem állott. Ma Csákovár fiókja a közép- 
temesi kerületben.7)

Viudwar, Viwduor lásd Huyuduar.
Wech lásd Veyteh.
Weytech lásd Veyteh.
Wynep lásd Hnyuep.
Wyuduor lásd Huyuduar.

27. Zago =  S%őka Torontálmegyében. A tized jegyzékekben két papja nevére 
találunk: a Gergelyére és a Miklóséra. Ma Offszenicza fiókja a verseczi kerületben.

28. Zeldes, Zeudes =  Zöldes. A tizedjegyzékekben két plébánosa nevét talál
juk : a Jakabét és a Fülöpét. Ma sem mint falu, sem mint puszta nem létezik 
többé, mert az aradi Zöldesről nem lehet itt szó, de azon Zöldesről sem, mely 
mint puszta Torontálmegyében az újabb időkig fennállott. A Görög-féle térképen 
a Berzava-csatorna közelében Zöldes mint puszta van feltüntetve s úgy látszik, ez 
értendő a Mercy-féle térképen, bár már a Berzava-csatornán innen kijelölt Zelló's 
alatt. Ha valóban ezen torontálmegyei Zöldes pusztáról volna szó a tizedjegyzé
kekben, akkor az ott létezett plébánia a Temes-Berzava közti alesperestségi kerü
lethez tartozott volna, minek maguk a tizedjegyzékek éppen nem mondanának 
ellent, mert kétszer említve Zöldest, azt mind a kétszer a temesi főesperestség 
általános rovatában közük. Mégis inkább Bárány nézetéhez hajiunk, ki szerint e 
helység hajdan Németi és Hodony körül terülhetett el, mint a hol németi Bolyka 
Bálint Zöldes, Hodony, Sárháza birtokaiba lett beiktatva.8)

29. Zenderev, Zumdure, Zunduru — Spenderő. Ma már nem létezik, de haj
dan ily néven három falu is létezett Temesmegyében. Egy 1327. évi okirat szerint

4 Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
2) Eredeti oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében.
3) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
4) Fejér: Cod. Dipl. X. VIII, 501. Jankovich Miklós: Tud. Gyűjt. 1833. évf. V, 74. Bárány : 

Temesvármegye emléke. Függelék 24. 1. Pesty: A Szörényi bánság I, 273—74.
5) Eredeti oklevél a gr. Sitáray-család ltban.
6) Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
7) Rövid történetét lásd a Tört. Adattál'-ban II, 454.
8) Temesvármegye emléke 143. 1. és Oki. 37 — 40.
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a Pankyak úgy léptek birtokosztályra, hogy a tcmesmcgyei Zenderew-nek fele része 
Dobó és János mesternek, másik fele pedig Máténak és Petőnek menjen örökségi 
joggal birtokába.1) 1507-ben pedig Szobi Mihály Cseri várát és a hozzátartozó 
három Zenderew stb. falut Temesmegyében Verbőczy Istvánnak, kinek első neje 
tudvalevőleg Szobi leány volt, adományozta, mit még 1507-ben Perényi Imre 
nádor kiváltságos levélbe foglalt s II. Ulászló király megerősített.* 2)

Zoruld lásd Sorúid.
Zoruka lásd Scalla.
Zumdure, Zunduru lásd Zenderev.

c) A két Temes kögt levő ales peresti kerület.

Ezen alesperestségi kerület a Temesen innen levő és a Temes-Borza közt 
levő alesperestségi kerületek közé esve azon területet foglalta el, melyet a Temes 
és a Bega körítenek be. A két Temes között tehát nem azon kisebb terület ér
tetik, melyet a Temesnek két ága Bóka és Parácz közt szorít maga közé. A ti
zed jegyzékekben felsorolt plébániák kétségtelenné teszik, hogy a Temes jobbparti 
helységek a Begáig ezen itt szóban levő alesperestséghez tartoztak, miből egyszer
smind kiderül, hogy a XIV. században a Begát szintén a Temesnek tartották, s 
Kis-Temesnek nevezték.3) Béla király névtelen jegyzőjén kívül nincs írónk s ok
iratunk, mely a XIV. századig a Begát e néven említené. A tizedjegyzékek újabb 
adatul vehetők arra nézve, hogy a Begát a középkorban szintén Temesnek tartot
ták, melylyel az amúgy is összeköttetésben áll s még inkább állott a múltban. 
Ez okból nem is lehet meglepő, hogy Délmagyarország legjelentékenyebb városa 
Temesvár t. i. a Temes-ről van elnevezve s nem a Begá-ról, mely mellett fekszik.

Ma a két Temes közt létezett alesperesti kerület területét részint az alsó- 
temesi, részint pedig a közép-temesi alesperestségeké. A XV. századi beosztás 
szerint a két Temes közti districtushoz a következő plébániák tartoztak:

i. Boya, Vaya, Waia — Vaja. E hely gyakran említtetik XV—XVIII. századi 
okiratokban. 1462-ben a budai káptalan beiktatta Szentgirolti Jánost a temesmegyei 
Waya birtokába.4) 1528-ban Hagymási János és Tarczay Lucia, Hagymási László 
özvegye a temesmegyei Waya faluban két üres jobbágytelket adományoztak saradi 
Kis Ferencznek és Kun Pálnak vitézségük jutalmazására.3) 1540-ben Kis Ferencz 
de Waya tiltakozik a Csanádi káptalan előtt az ellen, hogy Kun Pál Udvarbiro de 
eadem Waya, a Temes folyó partján levő két malomhelyet eládhassa vagy máskép 
elidegeníthesse.6) 1550-ben Kis Ferencz de Waya a beregszói Hagymásiaknak ír 
be némely temesmegyei elhagyott nemesi telkeket.7) 1551-ben említtetik Waya 
Szilas, Paznad és Beregszó mellett. 1561-ben I. Ferdinánd király több temesmegyei

*) Ered. oklevél a budai kamarai ltban N. R. A. 193. csőm. 33. sz.
2) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
3) Pesty: A \ eltűnt régi vármegyék I, 396.

4 - 7) Eredeti oklevelek a gyulafehérvári káptalan ltban.
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helység és ezek közt Vaya egész birtokát is a nemesi curiákkal együtt vajai Kis 
Ferencz magtalan halála következtében nemes Czellenk Balásnak, Zalay Péternek 
és Syry Lukácsnak adományozta.1) Még ugyanazon 1561. évben I. Ferdinánd 
király a hűtlenség bűnébe esett Hagymási Kristófnak Waya és egyéb temesmegyei 
birtokait Kerecsényi Lászlónak adományozta.* 2) 1610-ben Báthori Gábor fejedelem 
a temesmegyei Vaját Várady Jánosnak és Széplaky Péternek adományozta.3) 
Az 1690— 1700. évi összeírásban Vaja még említtetik Szilas, Sz.-Mihály, Német 
stb. helységekkel együtt. 1707-ben is említtetik Dinyai és Ivánda közt 10 házzal. 
Ma már azonban e helység nem létezik. Egykori fekvésére nézve Bárány azt a 
mai Folyával azonosította,4 5) ami azonban téves állítás. Az a mai Beregszó és 
N.-Sz.-Mihály között állott, a mint az a Mercy-féle múlt századi térképen még 
látható is. Sz.-Mihály község határában egy Vaja nevű dűlő van, melynek egy 
része azonban az Ó-Bega túlsó oldalára is átterjed és Beregszó határához tartozik, 
a miből kétségtelenül kiderül, hogy Vaja helységnek Beregszó és Sz.-Mihály közt 
kellett feküdnie.

2. Chaac, Chag, Chak =  Csák, Csákvár a mai Csákovár Temesmegyében. 
Okiratilag Chaak, Chak, Chákvár neveken szerepel, mely neveknek a későbbi Czo- 
koan, Zokovia, Czákova, Csákóvá, Csákóvár, mindmegannyi elrontását képezik. A mai 
Csákóvár is értelem nélküli név, mert helyes neve Csákvár. A Csákóvá név a mellett 
bizonyít, hogy szerbek ülték meg. Hajdan királyi birtokot képezett s váráról volt 
nevezetes, melynek csonka tornya ma is fenn van még. 1395-ben Csáky Miklós 
temesi főispán és testvére György a temesmegyei Chaak és Chuze ( =  Czebza) 
nevű birtokukat Csák várával együtt Zsigmond királynak engedték át, ki viszont 
új adományt ad nekik némely biharmegyei birtokokra.s) 1401-ben csere fejében 
Zsigmond király adományából ismét a Csákyaké lett,6) kik innen nevöket is vették.7) 
1405-ben Zsigmond király újból megerősítette a Csákyakat e birtokukban.8) Ugyan
ezen királynak egy 1417. évi oklevele szerint Marczaly Miklós a temesmegyei 
Tót-Csák mellett verte meg a törököket.9) 1551-ben a törökök foglalták el. A bécsi 
udvari könyvtárban őrzött Kyrimi Ibrahim-féle másolatban az 1605— 1606. évekre 
mint Rumeliához tartozott hódoltsági város és kerületi központ szerepel.10 *) A törö
kök kiűzése után 1716-ban újból gyarmatosították s akkor a csákvári kerület fő
helye lett.11) 1724-ben német gyarmatosokkal szaporodott s ekkor helyreállott

τ) Lib. regius XIII, 488.
2) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
3) Nagy Iván : Magyarorsg. családul XII, 5 1,
4) Eredeti oklevél a gr. Csáky-család ltban.
5) Eredeti hártyaoklevél a gr. Csáky-család lőcsei ltban, CCC. fasc. 128. nr. 54. Azonkívül 

lásd Fejér: Cod. Dipl. X. IV, 69. 71. Tört. Adattár II, 358. 442.
6) Horvát István: Tud. Gyűjt. 1833. VIII, 102.
7) Fejér: Cod. Dipl. X, IV, 806.
8) Eredeti oklevél a gr. Csáky-család lőcsei ltban. fasc. 31. nr. 5.
9) Fejér: Cod. Dipl. X. V, 806.

10) Sgágadok IV. 233—34. 297—309.
XI) Griselini: Gesch. d. tem. Banats I, 152.

Magyarország egyházi földleírása. 60
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plébániája is.1) Mint ilyen a székesegyházi főesperestség közép-temesi kerületéhez 
tartozik.* 2)

Chag, Chak lásd Chaac.
3. Chevze, Chevzen, Chewe, Cosa =  Cseb^a Torontálmegyében. Okiratilag 

Chevz, Chevze, Cheuze, Chuze néven jön elő.3) 1395-ben Csáky Miklós temesi 
főispán és testvére György temesmegyei birtokukat Chuge-1 a királynak engedik 
át, ki viszont új adományt ad nekik a biharmegyei Adorján várról és Szalárd vá
rosáról.4) 1401-ben Zsigmond király Csáky Miklósnak és Györgynek csereképen 
conferálja a temesmegyei Chuze possessiot s abba őket a Csanádi káptalan be is 
iktatja. A Csanádi káptalanhoz intézett levélben a falu Chew~e-nek iratik.5) 1405-ben 
a király őket újból megerősítette ezen Cheuze birtokában.6) Régebben Csákvár, ma 
Új-Pécs fiókja a torontáli főesperestség alsó-torontáli kerületében.7)

Chevzen ]
Chewe ; lásd Chevze.
Cosa J

4. Dag, Deg — Dég. Hogy a Dag és Deg egy- s ugyanazon hel}Tre vonatko
zik, mutatja mindkettőnek plébánosa János. Okirataink közt előjő egy Dégh és egy 
Dagh nevű hely. Vájjon ezek is azonosak, nem tudjuk. Pesty Frigyes nyilván ezekre 
támaszkodva vélte állíthatni, hogy a tizedjegyzékek Dagja és Dégja külön-külön 
faluk.8) 1429-ben a possessio Deeg olyan helyül említtetik, mely Gyarmatha falu
val volt határos. Ezen két falu a Sásváruta mellett közös határjelt állított fel. 
És szintén a dégi út mellett is — penes viam Deegiutha.9) 1523. körül Temes
vár és Németi között a határok kiigazíttatván, abban mint tanú részt vett 
Nicola Lepsyn de possessione deegh.I0 *) 1571-ben a Pozsonyban székelő ó-budai
apáczák conventje tiltakozott az ellen, hogy ez országban bárhol levő birtokaikat 
valaki elfoglalhassa s ezen birtokok közt elő van számlálva Dagh egész possessio 
Temesmegyében.11) A következő időszakban azonban Dég falu egészen elpusztult 
s helyre sem állott többé. Hogy csakugyan Gyarmatha közelében Giroda és Remete 
között létezett, mutatja a Mercy-féle 1723. évi térkép.

Deg lásd Dag.
5. Gaswar. Sabuar, Sasuar — Sásvár. A Gaswar és a Sabuar helytelen le

írásai a Sasuarnak. Okiratilag e hely többször fordul elő. így 1429-ben az orodi

T) Protocol, visit. Canon, a Csanádi püsp. ltban. Tom. II, 35.
2) Történetét lásd a Tört. Adattár-ban II, 441—452.
3) A Tört. Adattár II, 358. említett Chenc^e és Chenie téves leírása a Chewie-nek, illetőleg 

Cheuxe-nok.
4) Eredeti oklevél a gr. Csáky-család ltban.
5) Eredeti hártyaokirat a gr. Csáky-család lőcsei ltban. CCC. fasc. 128. nr. 54. Fejér: Cod. 

Dipl. X. IV, 69 Tört. Adattár II, 358. 442.
6) Eredeti hátyaokirat a gr. Csáky-család lőcsei ltban fasc. 31. nr. 5.
7) Történetét lásd a Tört. Adattár-ban II, 452—53.
8) A Temesmegyére vonatkozó hátrahagyott kézirataiban.
9) Eredeti oklevél a hadai kamarai ltban.

10) Eredeti oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében.
JI) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
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káptalan határjárásából kitetszik, hogy a sásvári út,, via que dicitur Saaswarwtha, 
Dég és Gyarmatha faluk közt vonult el.1) 1454-ben Hunyadi János Szentmiklósi 
Pongrácznak a Nagyszombaton kötött egyezségnél fogva bizonyos felvidéki várak 
átadásáért neki cserébe adja Temesmegyében Sidóvárt, Mező-Somlyót, Maxondot, 
Frusiakazaart és Sásvár mezővárost.* 2 3) 1459-ben Cseri vára Kanizsay Lászlónak 
adományoztatván, a király megjegyzi, hogy Cserihez két kőmalom is tartozik ex 
opposito Saswar?) 1490-ben Török György, Myko Péter, Elew Mihály, Benedek és 
Pál, Gál Péter, Deák (literatus) Márton és Kenéz Mihály királyi jobbágyok in opido 
Saswar commorantes Csornai Mihály ellen mint határos lakosok vallanak.4) 1496-ban 
Belmossewyth Milos de Saaswar új adományt nyer a temesmegyei Majsa és Paz- 
nad birtokára.5) 1523-ban az aradi káptalan által a sípszói birtokperben mint tanuk 
ki lettek hallgatva Jowan Waywoda de Saswar, Radych Popovics Raychin de Sas- 
ivar, Radocza Ilowchewits de Saswar, Petrus et Stephanus Zererny de Saswar.6) 
1529-ben János király nagylaki Jaxith Márknak adományozta a temesmegyei Saaswar 
mezővárosban levő birtokrészt, mely előbb Saaswari Bradach Imre és István birto
kában volt, kik azonban Ferdinand pártjára lépvén, hűtlenségbe estek.7) 1530-ban 
János király elkobozza a hűtlenségbe esett Sásvári Jánosnak (de Saasiuar) István 
fiának jószágait s azokat malomvizi Kendeffy Miklósnak, nejének Miliczának és 
Pásztói Zsigmondnak adományozza.8) Az adományozottak a zavaros idők miatt az 
adományt két évig nem használhatták, azért János király 1532-ben meghagyja az 
aradi káptalannak, hogy Kendeffy Miklóst, nejét és Pásztói Zsigmondot iktassa be 
Bradács János jószágaiba.9) Hogy micsoda jószágokról van szó, kitűnik János ki
rálynak egy 1537. évi okleveléből. Ezek között volt a temesmegyei Saaswar is. 
Más oklevelekből pedig megtudjuk, hogy a nevezett Milicza, Bradács leánya volt, 
ki 1537-ben már mint Kendeffy Miklós özvegye panaszt tesz János királynál nagy
laki Jaksics Márk ellen, mint ki az ő részbirtokait, egyebek közt Saaswaron is erő
szakkal elfoglalta. A király ezért Jaksics Márkot a jószágok kiadására megintette.10 *) 
1545-ben Kendeffy János tiltakozik az ellen, hogy Izabella királyné és fia, vala
mint György váradi püspök és kincstárnok az ő részbirtokait s ezek közt a temes
megyei Zaswar-it Czrepovits Miklósnak adományozhassa.11) 1610-ben Báthori Gábor 
fejedelem a temesmegyei egész Sasuar falut kéméndi Váradi Jánosnak adományozza.12) 
Ezekből az adatokból tehát megtudjuk azt, hogy helységünk Sásvár-nak és nem 
Sasvárnak ejtendő, mert a több okiratban alkalmazott kettős a (S^svár) e betü-

τ) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
2) Svqadok 1878. XII, 113. 1.
3) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
4) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
5) Eredeti oklevél a kolosmonostori convent ltban.
6) Oklevélmásolat Pesty Frigyes gyűjteményében.
7) Eredeti oklevél a kolosmonostori convent ltban.
8) Eredeti oklevél a Révay-család ltban.
9) Eredeti oklevél a Révay-család ltban.

10) Oklevélmásolatok Pesty Frigyes gyűjteményében.
ZI) Eredeti oklevél a Révay-család ltban.
I2) Vegyes okmányok közt Pesty Frigyes gyűjteményében.

60*
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nek nyújtását jelezi.1) De megtudjuk továbbá azt is, hogy Sásvárnak Gyarmatha és 
Dég vidékén kellett léteznie, szomszédos volt Sípszóval, tehát Rékassal is. Csak
ugyan e helyt Dég és Remete közt fel is van az tüntetve Seesva? néven a Mercy- 
féle 1723. évi térképen, továbbá a Müller-féle, valamint a Griselini-féle 1776. évi 
térképeken is. Megjegyzendő, hogy Remete falu nyugoti része hajdan Susuoare né
ven volt ismeretes. Ez nyilván a Sásvár elferdítése, mi által a régi Sásvár fekvését 
újból felismerhetjük. Hogy határa átnyúlt a Temes jobbparti területére is, abból is 
következtethető, hogy a tizedjegyzékek egy helyt a Temesen innen levő kerülethez 
számítják. Egyik rovatban Lukácsot, a többiekben Jakabot említik plébánosul.

6. Hetre. E plébánia, melynek plébánosaiul András és Péter nevezvék meg, 
a tizedjegyzékekben csak kétszer van említve. Az egyik rovatban Sz.-Tamás és 
Papd ( =  Bobda), a másikban Sz.-Kereszt és Nempti (— Német) közt. Mindkétszer 
a temesi főesperestség átalános rovatában. A kétszer következetesen irt Hetra név 
Etrét juttatja eszünkbe s ha e név okmányainkban is szerepelne, nem is haboznánk 
Hétrét Etrére magyarázni. Okmányos adatok hiányában azonban Hetre értelmezé
sében egyelőre a torontálmegyei Hetehy pusztára gondolunk, bár geográfiái fekvése, 
az Ó-Begán túl, azaz az Ó-Bega jobb partvidékén feküdve, kevésbbé felel meg. 
Hetény a XV. századi okiratokban sűrűn szerepel Hethen, Hethyn, Naghetheen 
neveken.* 2) 1809-ben lett újból telepítve.3) Ma Német-Czernya fiókja a torontáli 
főesperestség zsombolyai kerületében.

7. Hinand, Hiuand, Iwanch — Ivánd., melyből a mai Ivánda lett Torontál- 
megyében. Csánki a tizedjegyzékben említett Iwanch-ot a Lippa mellett éjszakkeletre 
esett Ivánéira, Solymos vár tartozékára magyarázza, mely okiratilag Alsoywanch és 
Felsewywanch néven említtetik.4) Ezt az érdemes tudós nyilván azért teszi, mivel 
Michael de Iwanch oly plébániák közt soroltatik elő, melyek kétségtelenül az orodi fő- 
esperestségben feküdtek, mint Pálülése ( =  Paulis), Csőit, Papi, Kladova, Fonlak. De te
kintetbe kellett volna vennie, hogy ugyané rovat, mely nem egy határozott főesperestség 
rovata, nem orodi főesperestségi plébániákat is emleget. Felirata ugyan : De archidiaco- 
natu Karaso, de azért nemcsak krassói, de mint láttuk orodi, de sőt temesi főesperesti 
plébániákat is tartalmaz. így Gabrian, mely más rovatokban határozottan mint te
mesi főesperesti hely kerül elő; Apacha azaz Opaticza szintén temesi főesperesti 
hely. Ezután e rovat kanonokokat, apátokat, prépostokat, főesperesteket, udvari pa
pokat sorol elő. így jön aztán az orodi főesperesti helyekhez, de ezeket újból 
megszakítja krassóiakkal, mert Mezősomlyó, melyet az aradi Sólymossal semmi
képen sem téveszthetünk össze, krassói főesperesti hely. Iwanchot is tehát bátran 
helyezhetjük el más vidéken, a temesi főesperestség két Temes közt levő kerüle
tébe, hová azt más rovatok Hinand és Hiuand nevek alatt helyzik. Mindnyájánál 
mint pap Mihály említtetik. Ezen Ivánd előjő XIV—XVI. századi okiratainkban is.

*) Térképünk Sasvára tehát ennek értelmében kijavítandó.
2) így 1470. 1472. 1474. 1477. 1481. 1482. 1494. 1497. éviekben a budai kamatai libán 

és Pesty oklevél-másolati gyűjteményében.
3) Tört, Adattár IV, 131— 132.
4) Magyar őrsi. tört. fötdrajia I, 762.
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1393-ban magister Petrus filius Johannis de huand temesi alispán1), 1399-ben 
Anthonius de huand.* 2) 1400-ban a Csanádi káptalan Csáky Miklós temesi főispán 
Urhida, Tárnok és Pordan nevű birtokait elkülöníti Bikotai Domokos Biallak, 
Femenfelde (ma Fény), huand, Fanchal stb. falvaitól.3) 1401-ben ismeretes Petrus 
de huand.4) 1427-ben Gregorius de huand.5) 1478-ban Laurencius Garázda de 
huand mint kir. ember és szomszéd vesz részt Csáky Mihálynak Ohath (=  Obád) 
birtokába történt beiktatásán.6) 1547-ben Izabella királyné hozzájárul Petrovics 
Péter temesi főispán azon adományához, melylyel ez totale predium Iwand voca
tum in solitudine Themesiensi habitum nemes Szakács (Coco) Márk mesternek 
adományozza. A királynéi beiktatási parancs szerint Iwand puszta Wench és Gyül- 
vész puszták körül terült el. Ma Ivánda Jánosföld fiókja az alsó-torontáli alesperesti 
kerületben.

8. Huduarlak =  Udvariak. Ma ismeretlen.
9. Hurusi, Hurusy, Huruzi, Vruzi =  Őröséi. Ma már nem létező hely, mely

ről Bárány azt Írja, hogy «elveszett a törökdüh alatt, a nélkül, hogy hajdani hatá
rozottabb fekvését tudnók».7 8) A tizedjegyzékekben oly helyekkel említtetik, melyek 
a Temes-folyóközben fekszenek és annak közvetlen környékén s így Oroszinak is 
itt kellett léteznie. A mai temesmegyei Román-Sz.-Mihály határában Nagy- és 
Kis-Oroszi (maré és mik Oroszin) nevű dűlők vannak. De a Parácz és Utvin fa
lukkal határos temesmegyei Ság faluban is ismeretes egy Oroszin nevű szántóföld. 
Utvin falu határában szintén emlegetnek egy Oroszin nevű dűlőt. E dűlőnevek 
mindenesetre arra mutatnak, hogy Sz.-Mihály, Utvin és Ság közt hajdan egy 
Oroszt nevű helynek, telepnek kellett léteznie. Ám hogy ezen kívül e vidéknek 
még más részén is állott egy Orosz vagy Oroszi nevű hely, az okiratokból két
ségtelen. Ugyanis Zsigmond királynak egy 1396 évi okirata szerint Marczaly Mik
lós temesi főispán a törököket először Csák mellett, másodszor és pedig Sz. Margit 
napján (jiíl. 12.) Füles-Őröséi és Maraz közt verte meg.9) Ugyanezen Zsigmond 
királynak egy 1417. évi oklevele szerint Marczaly Miklós négyszer verte meg a 
törököket a Temes vidékén: «in certis partibus Temesiensibus» és pedig Som/yo 
város, a Nyárád folyó, Tót-Csák és Maraz-oppidum mellett.10) Somlyó a krassó- 
megyei Mezö-Somlyó — Semlak, Τόΐ-Csák a mai Csákovar közvetlen szomszédsá
gára mutat, a Nyárád folyó Murdny és Zsadány községek felől folyik Új-Bessenyö 
felé, Maraz pedig a Csanádi káptalannak egy 1429. évi oklevele szerint a mai 
Rudna szomszédságában volt. F/qes-Orosyi-nak e szerint Csákó vár és Rudna vidékein

kellett léteznie. Ezen Füzes-Oroszi avagy a ságvidéki Oroszi értetik-e Zsigmond

Ü Eredeti oklevél a Kcillay-család Itban.
2) Fejér: Cod Dipl. X. Ili, 227.
3) Eredeti oklevél a gr. Csáky-család Itban.
4) Fejér: Cod. Dipl X. IV, 70.
5) Pesty : Krassóvármegye Okltára III, 3 16.
6) Eredeti oklevél a gr. Csáky-család Itban.
7) Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan Itban.
8) Temesv&rmegye emléke 129. 1.
9) Eredeti oklevél a budai kamarai Itban.

10) Fejér: Cod. Dipl X. V, 806.
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királynak amaz 1388. évi okiratában, mely szerint Széchényi Frank és Simon neki 
Temesmegyében Oro% és Mikula nevű falvakat engedték át,1) nem tudjuk. Végre 
megemlítjük, hogy Hunyadi László és Mátyás beszterczei grófok 1456-ban roko
nuknak horogszegi Szilágyi Mihálynak több temes- és kevemegyei falukat s ezek 
közt a temesmegyei Egyhá^as-Őröséit is átengedték, mely adományt aztán V. 
László király Temesváron nov. 30-ikán jóváhagyta.* 2 3) Alig szenvedhet kétséget, 
hogy a pápai tizedjegyzékek Oroszi-ja ezen Egyhá^as-Orosgi-val azonos, mert ez 
utóbbinak neve hirdeti azt egyhagas községnek. És minthogy Egyházas-Oroszi együtt 
említtetik Kiszeto =  Kisodával, ez pedig Ság szomszéd községe, azért azt hiszszük, 
hogy ezen Egyházas-Oroszi s a tizedjegyzékek Oroszi-ja Ság, Kisoda, Utvin, 
Sz.-Mihály közt állott.

Hutneu, Hutuen lásd Vtuen.
Iwanch lásd Hinand.
Kezeld lásd Tesola.

10. Machadonia =  Macedonia Torontálmegyében. Okiratilag e hely sokszor 
fordul elő a XIV—XV. századokban. 1363-ban Donch de Machadonia mint ki
rályi ember szerepel a Himfyek statutioján.5) Ugyanő királyi ember minőségében 
szerepel 1369-ben is Egerszeg ( =  Jerszeg) falu határainak bejárásán.4) 1392-ben 
Szeri Pósafi István özvegye erőszakoskodásról vádolja a jobbagiones nobilium de 
Machadonia.5) 1399-ben ismeretes Nicolaus filius Petri de Machedonia.6) A XV 
század elején Maczedoniai Miklós, (Peter dictus Donch fia) egy in Machedonia kelt 
év nélküli levelében kéri nővérét Katalint, Himfy István feleségét, hogy neki vá
rainak megújítására fákat küldjön.7 *) 1411-ben Garai Miklós nádor kettős pénzbírságra 
ítéli meg nem jelenés miatt magistrum Nicolaum de Machadonia*.) 1433-ban 
Macedóniai Danchot a Csanádi vicarius a maga színe elé idéztette.9) 1436-ban 
Macedóniai Miklós felosztásra kerülő vagyonára kegyelmet kapott Zsigmond ki
rálytól.10) 1459-ben Mátyás király védelmébe veszi Szeri Pósafi István és Danch de 
Macedonya fiainak Miklósnak és Andrásnak arad-, csanád- és temesmegyei birto
kait.11) 1466-ban Danch fia Miklós és Dóczy László egymást szellemi testvérekül 
fogadják s birtokegyezségre lépnek s ennek értelmében Danch Miklósnak a temes
megyei Macedóniában fekvő részbirtokának felét örökségi joggal Dóczy László 
kapta, illetlenül maradván azonban Maczedoniai Jánosnak itt levő birtokai. Ez egyez
séget Mátyás király még 1466-ban, Báthori István pedig 1478-ban átírta és kivált
ság alakjában kiadta.12) 1477-ben vizsgálat folyt az iránt, vájjon Dóczy Imre és 
László osztatlanul bírták-e Zarafalva, Zkolla, Macedonia, Peryemes s egyéb jószá

*) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
2) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
3) Pesty : Krass óv árt negye O kitár a III, 51.
4) Pesty: Krassóvártnegye Okltáni III, 89.
5) Eredeti oklevél a gr. Festetics-család keszthelyi ltban. Miscell. 87. sz.

6 7) Eredeti oklevelek a Kállay-család ltban.
8) Perger : Bevezetés a diplomatikába III, 248.

9—io) Eredeti oklevelek a Kállay-család ltban.
XI) Ered. oklevél a gr. Festetics-család keszthelyi ltban.
I2) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.



A CSANÁDI PÜSPÖKSÉG EGYHÁZKÖZIGAZGATÁSI BEOSZTÁSA. 479

gaikat.1) 1480-ban Dóczy Imre az ellen tiltakozott, hogy Ország Lőrincz és Ve
ronica, Dóczy László özvegye Mac^adonya negyedrészét elfoglalhassák.2) 1527-ben 
Ladislaus de Macedonia et per eum Nicolaus et Joannes de eadem Macedonia 
fratres sui Illavát és Jákó pusztát nyerik.3) Plébániája később elpusztult s helyre 
sem állóit többé.4 5) Ma Maczedonia Csákovár fiókja a közép-temesi kerületben.

11. Maras, Maraz =  Mataz- Hogy e név nem hibás leírása a tizedjegyzékek 
egy másik rovatában előjövő Paraz*nak, egyrészt abból bizonyos, hogy Maraz plé
bánosául háromszor Balázs, Parazéul pedig Lőrincz van említve. De azonkívül a 
Maraz név okiratilag is constatált. Zsigmond királynak egy 1396-ban kelt oklevele 
szerint Marczaly Miklós egy ízben a törököket Füzes-Oroszi és Maraz közt verte 
meg.s) Ugyanezen királynak egy 1417. évi oklevele szerint Marczaly Miklós négy
szer verte meg a törököket in certis partibus Temesiensibiis és pedig egyszer Tót- 
Csáknál és egyszer Maraz oppidum mellett.6) Ez okiratból tehát bizonyos, hogy 
Maraz oppidum Temesmegyében feküdt. 1475-ben Mátyás király Csáky Mihálynak a 
temesmegyei Ohath (=  Obad), Maraz stb. pusztát adományozza.7) Hogy ezen 
Maraz hol feküdt, arról a Csanádi káptalannak egy 1429. évi oklevele ad felvilágo
sítást. Ez oklevél szerint ugyanis rudai Csanádi Benedek egy háztelket Ruda falu
ban és egy gyümölcsös kert felét, mely Maraz község felé fekszik, adományozta 
Budai Jankó feleségének Dorottyának.8) Maraz e szerint közvetlen szomszédja volt 
Ruda, azaz a mai Rudnanak Torontálmegyében. Ma e hely, mely a XIV. és XV. 
században plébánia volt, már nem létezik.

12. Mikloskerky, Myhoskereki, Mykloskereky — Mikloskereki. Ma már szintén 
nem létező helység, mely hajdan Zsebely szomszédságában állott, a mi Róbert 
Károlynak egy 1319. évi okiratából tűnik ki. Ez évben ugyanis a nevezett király 
Lampert országbíró és Csanádi főispán temesmegyei birtokait Micloskereke, Parchazeg 
és Karácsonteleke nevüeket, minthogy ezek a királynak Széphely és Sohcus nevű 
birtokai szomszédságában fekszenek, tőle cserébe fogadja, adományozván neki eze
kért a Halász, Rasán és Temerkeny nevű falvakat.9) Az itt említett Széphely a mai 
Zsebely s a régi Mikloskereki geográfiái megállapítására nézve nagyon érdekes tud
nunk azt, hogy Parácznak határában, mely a zsebelyi határral érintkezik, van egy 
Kereki nevű dűlő, mely nyilván a régi Mikloskereki helynek emlékét tartja fenn. 
1390-ben Bonifácz pápa parochiali ecclesie sancti Nicolai in Mikloschirken, Cena- 
diensis diocesis búcsút engedélyez.10)

13. Monisa. E hely csak egyszer említtetik a tizedjegyzékekben s ha jól van 
közölve, alig érthetünk mást alara mint Mosniczát Temesmegyében. Szláv nevét

2) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.
3) Magy. Sion IV, 525.
4) Rövid történetét lásd a Tört. Adattár-ban II, 453.
5) Ered. oklevél a budai kamarai ltban.
6) Fejér: Cod. Dipl X. V, 806.
7) Eredeti oklevél a gr. Csáky-csahíd ltban.
8) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
9) Fredeti oklevél Pesty Frigyes gyűjteményében.

10) Bullae Bonifacii IX. I, 113.
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nyilván az ott levő erdőségtől kapta, mert moschia =  erdő, mosnicza pedig annak 
diminutivuma. Lipszky és Görög szerint e helyet máskép Bessenyo-nek nevezték, 
mit eddigelé okiratilag igazolni nem tudunk. Pesty Frigyes azt állítja, hogy Mos- 
niczát régen Bossány-nak nevezték1) s meglehet, hogy a Bessenyő és Bossány nevek 
közt okozati összefüggés van. Mosniczát a múlt században a királyi magyar kama
rától Szent Kirják György szerezte meg 68161 rhénusi forinton, özvegye pedig 
Arady Anna Mária 1785-ben gr. Althan Jánosnak adta el.* 2) Ma Mosnicza Temes- 
vár-Gyárváros fiókja az alsó-temesi kerületben.

Myhoskereki 1 . .
, .  . .  . . > lásd Mikloskerky.Mykloskereky J J

14. Paraz — Parácζ Temesmegyében. Már fentebb figyelmeztettünk arra,
hogy a Paraz nevű plébánia össze nem tévesztendő a tizedjegyzékek Maras, Maraz 
nevű plébániájával. Pesty Frigyes sem tévesztet: e ezeket össze, de eljárása mégis 
abban elütő a mienktől, hogy ő a tizedjegyzékek Paraz-át krassómegyei helynek s 
krassói főesperestségi plébániának vette.3) Miért? kétségtelenül azért, mert Paraz, 
mely egyetlenegyszer említtetik a dézsmajegyzékekben, a krassói föesperestség ro
vatában van felsorolva. Ha a tizedjegyzékek e tekintetben való közlései mindig 
helyesek volnának, akkor természetesen mi sem haboznánk abban, hogy Paraz-ot 
a krassói főesperestséghez tartozónak állítsuk. De a bejegyzések egvszernél többször 
kimutathatólag hibásak s épp a krassói főesperestségi rovat is olyan, melyben egy
némely hibás bevezetés kimutatható. így az egyik rovatban (149 1.) a krassói fő
esperestségi czím alatt közölt helyek, Mező-Somlyó kivételével, mind temesi fő
esperestségi helyek. Egy másik rovatban (153 1.) közölt helyek, melyek közt a mi 
Paraz-unk is előfordul, szintén csak részben krassóiak, mert Bay sem krassói. 
Ez okból tehát az itt említett Parazt nem krassói, hanem temesi foesperesti hely
nek veszszük, mert hangzásra is megfelel a Temes partján álló Pardc^-nak. Ezen
Parácz okiratilag is van említve, így 1405-ben Pora^falua néven.4 5) 1610-ben Bá- 
thori Gábor Várady Jánosnak és Széplaky Péternek több temesmegyei helységet
adományozott s ezek közt volt Parola is.s) Úgy hiszszük, ezen Parcza =  Parác4. 
De sőt erre magyarázzuk azon Parcha^eg nevű helyet is, melyet 1319-ben Lampert 
országbíró és Csanádi főispán cserébe ad Róbert Károly királynak, mivel ezen
Parchazeg a királynak Széphely =  Zsebely nevű birtoka közelében esett.6) Parácz 
tényleg Zsebely szomszédságában van.

15. Ruda =  Rudna Torontálmegyében. Néhányszor említve van a XV. szá
zadi okiratokban. 1412-ben Ladislaus de Ruda Bikács falu egyik közbirtokosa per
ben állott a Beregszói családdal.7) 1429-ben Ruda falu negyedrészét Csanádi Bene
dek az István fia bírta, ki azt ez évben egyéb birtokrészekkel együtt nővérének

J) A Temesmegyére vonatkozó hátrahagyott kézirataiban.
2) Hiteles másolat a budai kamarai ltban N. R. A. 1841. csőm. 92. sz.
3) Kras sóv ármegye tört. II. II, 97.
4) Ered. oklevél a Kállay-család ltban.
5) Nagy Iván : Magyarorsχ. csalcídai XII, 51.
6) Ered. oklevél Pesty Frigyes gyűjteményében.
7) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
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Dorottyának, Budai Jankó nejének leánynegyedként kiadja.1) Ugyanez évben egy 
háztelket is adományoz ö nevezett Dorottyának Rudan.2) 1430-ban a Csanádi káp
talan Ruday Jánost, a Máté fiát s feleségét Dorottyát és ennek húgát beiktatja a 
temesmegyei Rudan azon részbirtokba, mely őket leánynegyed czímén illette.3) 
Ma Rudna egyházilag Dolacz fiókja a közép-temesi kerületben.

Sad lásd Sagad.
16. Sagad, Sad, Swag =  Ság Temesmegyében. 1401-ben Laurencius de Saag 

kijelölt királyi ember Csáky Miklósnak és Györgynek Csák ( =  Csákó vár) és 
Chewre (=  Csebza) birtokokba való beiktatásakor.4) 1425-ben Albertus és Ladislaus 
de Sagh királyi emberek Dobraviczay Ilonának Kanak faluban történt beiktatásán.5) 
1464-ben Sághy István néhai László fia egész részbirtokát in possessione Saag in 
Comitatu Themesiensi Themeskezi Jánosnak zálogosította cl 58 arany forintért.6) 
Lehet azonban, hogy ezen Ság alatt a másik temesmegyei Ság (Segenthau) értendő. 
Újabb időkben az itt szóban levő Ság, Párácz és Stancsova a Csanádi káptalannak 
lett adományozva annak jobb fenntartására és az annak a kincstár által engedmé
nyezett 10280 forintnyi dotatio helyett. A káptalan 1821-ben lépett az adományo
zott jószágok birtokába.7 8) 1823-ban ide németajkú lakosok telepíttettek Freydorfból, 
templomuk 1841-ben épült, lelkészt pedig 1845-ben kaptak. Legrégibb ismert la
kosai románok voltak, 1830 óta néhány cseh család is lakja. Mint plébánia a székes- 
egyházi főesperestség közép-temesi kerületébe van beosztva.

17. de Sancto Georgio =  S^ent-György. A tizedjegyzékekben e helység két
szer a krassói főesperestség rovatában van közölve, de helytelenül. Az egyik rovat
ban (149 1.) a többi ott közölt helységek, Mező-Somlyó kivételével mind temesi 
főesperesti helyek. A másik rovatban (153 1.) közölt helyek nem mind krassói fő- 
esperestiek, mert Dend, Paraz, Bay ugyancsak nem krassói főesperestiek. Ezen 
Sz.-György (Kamara-Sz.-György), mely okiratilag is előkerül Zentgurgh néven, a 
mai Temesmegyében fekszik. A XIV. században a magukat innen nevezett Szent- 
györgyiek bírták, kiknek egyik tagját, Szentgyörgyi Jakabot egy 1399. évi okirat 
tanúskodása szerint szentgyörgyi lakházában Oszlári János gyilkolt meg. A XVI. 
század elején, 1503-ban e hely szomszédságában Klastrom-Sz.-Györgyön egy ma is 
fennálló görög-keleti bazilita-zárda s apátság keletkezett. Ma Kamara- és Klastrom- 
Sz.-György Omor fiókjai a krassói főesperestség verseczi kerületében.

18. de Sancto Martino =  Sgent-Márton, ma Magyar-Sgent-Márton Torontál- 
megyében. Midőn Csáky Mihály 1478-ban Ohath (=  Obad) birtokába vezettetett, 
mint szomszéd részt vett az iktatáson Gallus Porkoláb de Zenth Marton.*) Ezen 
Sz.· Márton 1806-ban nyert új telepítést. 1851—55-ig helyi lelkészséggel bírt,

x) Pesty : Krassóvármegye Okltára III, 333
2~3) Eredeti oklevelek a budai kamarai ltban.

4) Eredeti oklevél a gr. Csáky-család ltban.
5) Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
6) Eredeti oklevél a Csicseri-ltban.
7) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
8) Eredeti oklevél a Csáky-család ltban.

Magyarország egyházi földleírása.
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1856-ban pedig plébániát kapott. Védszentje, mely a helység neve után kétségte
lenül eredetileg Sz.-Márton volt, ma is Sz.-Márton. Mint plébánia a krassói főes- 
perestség alsó-torontáli kerületéhez tartozik.

19. de Sancto Michaele =  S^ent-Mihaly a mii Német-S^ent-Mihály Temes- 
megyében. Újabban 1808-ban Rauth kincstári tiszttartó telepítette újból németek
kel s innen vette Rauth- és Rautendorf és Német-S%.-Mihály nevét. De olykor 
S%Uas-nak is nevezték, mert újabb telepítése a régi Szilas-pusztára történt. 1610-ben 
Báthori Gábor fejedelem ezen Zent Mihal falut kéméndi Várady Jánosnak adomá
nyozta.1) 1833— 1842-ig helyi káplánsággal bírt, 1842-ben pedig plébániája is 
helyre állott. Mint ilyen a székesegyházi főesperestség közép-temesi kerületéhez 
tartozik.

20. de Sancto Rege, Scentkural =  Szerit-Király. Említve van Bonifácz pápá
nak egy 1400. évi bullájában is mint ecclesia sancti Stephani ville nuncupate 
sancti Regis, Cenadiensis diocesis. Ezen egyháznak búcsút engedélyez.* 2) Ma ily nevű 
hely e vidéken ismeretlen.

Scentkural lásd de Sancto Rege.
21. Sewrinis. Hogy mily név rejlik alatta, némi okmányok alapján sejteni 

véljük. Pogány Domonkos ugyanis 1399-ben Selmes nevű temesmegyei birtokát 
átengedi Zsigmond királynak.3) Ugyanezen Selmes két XV. századi oklevélben 
Sewrmes-nek mondatik. 1456-ban ugyanis Hunyadi János fiai Szilágyi Mihálynak 
engedik át a temesmegyei Sewrmes-1.4) 1464-ben pedig Szegedy Mátéfia László a 
kolosmonostori convent előtt tiltakozik a temesmegyei Sewrmes-nek eladományoz- 
hatása ellen.5) Nyilván ezen Sewrmes (=  Sörmes?) helységre vonatkozik a tized- 
jegyzékek Sewrinis-e, de hogy hol állott e helység, azt megmondani nem tudjuk.

Swag lásd Sagad.
Tarnuk, Tharnuk lásd a torontáli főesperestségben.

22. Tesola, Tesula, Tesuld, Tosula, Kezeld. Bizonytalan, hogy milyen helyet 
kelljen alatta érteni. Bárány szerint Németi és Beregszó körül feküdhetett, ott, hol 
a Mercator-térképen Tosy jelenik meg. Pesty szerint ellenben bizonyos, hogy nem 
Thés. És ebben a jeles tudósnak igazat adunk. Thésnek földirati fekvése ugyanis 
olyan, hogy egy ott netán létezett plébánia nem soroztathatott volna a két folyó 
kö^t levő alesperestségbe. Ez a Temesen innen levő kerületbe tartozott volna. De 
etymologiai okok sem bizonyítanak mellette. Thés-böl könnyen lehetett volna 
Thesa, de nem Tesola, Tesuld, Tosula. E név ezért mindenesetre más helységnek 
felel meg. Melyiknek? Kisoda-nak avagy Topoly a-nak vagyis a mai Nagy- és Kis- 
Topolovec^-nek? Mindhárom földiratilag megfelelne a tized jegyzékek beosztásának 
s tekintve a dézsmajegyzékek nagyszámú roncsolt nevét, nem volna éppen meg
foghatatlan, hogy Tesola, Tosula a mai Topolya vagy Kisoda helyett áll. De a 
tény, melyet itt constatálnunk kell, az, hogy a tizedjegyzékek helyneve nem ron-

x) Vegyes okmányok Pesty Frigyes gyűjteményében.
2) Fejér: Cod. Dipl. X. Ill, 215—216.
3) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
-5) Eredeti oklevelek a kolosmonostori convent ltban.
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csőit név. Ugyanis a Thesewlch, Thessewld, Thyseld helység okiratilag is előjön a 
XIV. és XV. században. 1399-ben Zsigmond király Pogány Domonkosnak, Mihály 
fiának a turóczmcgyei Blatnicza várát adományozza annak Temesmegyében fekvő 
Wthwyn (=  Utvin), Theseivlch (alább Thes ewlch), Orozy stb. nevű birtokaiért.1) 
1456-ban Hunyadi László és Mátyás beszterczei grófok Szilágyi Mihálynak ado
mányozzák a temesmegyei Kiszeto, Thyseld, Csőit stb. falvakat.* 2) 1464-ben Szegedy 
Mátéfia László dictus de Thesewlch a maga és rokonai nevében tiltakozik az ellen, 
hogy Mátyás király a temesmegyei Thesswlch-ban levő részbirtokukat valakinek 
eladományozhassa.3) Ugyancsak 1464-ben a budai káptalan beiktatta Szentgirolti 
Jánost a temesmegyei Thessewld, Kökénd (=  Kikinda), Tolvajd (=  Tolvadia) bir
tokába.4) Hogy az okiratokban és a tizedjegyzékekben egy- s ugyanazon helység
ről van szó, kétségtelen, de ennél többet sem mondhatunk. A kutatott helység 
mindenesetre a Temes és Bega között fekvő területen állott.

23. Ticaueleke, Tywanteluky. Ma már nem létező helység. A XV. század
ban még említtetik okiratilag. 1455-ben Páznádi Baky János Thynatheleke részéről 
mint szomszéd jelent meg Hunyadi Jánosnak Temesvár zálogjogi birtokába való 
beiktatásán,5) s így Temesvár közelébe kellett esnie. 1471-ben Kéry Balás sóly
most várnagy Tinomtheleke faluban levő birtokait a Csanádi káptalannak aján
dékozta.6)

Tosula lásd Tesola.
24—25. Vtuen, Vtwen, Wtuen, Hutuen, Hutneu, Hutuen Petri =  Utvin. 

Hogy két Utvinról van szó, mutatják maguk a tizedjegyzékek. Szerintök az egyik
nek papja István, a másiké Jakab volt. Mindkettő ugyanazon sorozatban említtetik. 
Ismét más rovatban Jacobus de Hutuen és Jacobus de Hutuen Petri, mit így 
vélünk megfejthetni, hogy az egyik Utvin papja Jakab szolgáltatta be a tizedet a 
másik Utvin után is, melynek papja Péter volt. Ez a Péter Istvánnak lehetett 
utódja. A Mercy-féle múlt századi térképen tényleg két Vtvin kerül elő. Az egyik 
ma is megvan Temesmegyében s Szabadfalva fiókja a közép-temesi kerületben. 
A másik, mely ma már nem létezik, a mai Utvintől délnyugoti irányban feküdt. 
Okiratilag e helység Ewthwyn, fVthwyn, fflthuen, Ewthwen, JVihwyn neveken fordul 
elő. 1388-ban már oly helyként tűnik fel, melyben országos vásárok tartattak, 
mert Omori Katalin Hankó Mihálytól a krassómegyei Szederjes és Sz.-András fal
vakat követelve, a törvényszék Mihályt három országos vásáron nyilvánosan meg
idéztette. A háromszoros kikiáltás a temesmegyei Kenezrekeze, Beregszó faluban 
és in villa Wthuen történt és pedig szerdán azon nap után, melyen az első kikiál
tás Kenezrekezén véghez ment.7) 1399-ben Zsigmond király Pogány Domonkos

r) Fejér: Cod. Dipl X. III, 215—216.
2) Füreded oklevél a budai kamarai ltban.
3) Ereded oklevél a kolosmonostori convent ltban.
4) Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
5) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban. Némi hibával közli az okiratot Teleki is : Hunya

diak kora X, 480. A helynév nála Thyantheleke. Azonkívül lásd Pesty: Magyarország helynevei 
I, 2 4 7 .

6) Oltványi: A Csanádi piisp. birtokvisz. 47· 1.
7) Eredeti oklevél a gr. Csáky-család ltban.
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nak több temesmegyei birtokát s ezek közt Wihwyn-t, máshelyt Wthwyn-1 elcseréli 
beregmegyei jószágokkal.1) 1540-ben Vajai Kis Ferencz tiltakozik az ellen, hogy 
Kun Pálnak a Temes partján Boba falu területén levő két malom helyét Jacobus 
Oloh de Ewthwen vagy bárki más megvehesse.* 2) 1552-ben Losonczy István temesi 
főispán a királyhoz intézett felterjesztésében Ewthwyn mint a temesvári vár tarto
zéka fordul elő.3 4) Ezekből az adatokból eléggé kitűnik az is, hogy a név eredeti
leg Otvény-nek hangzott, mely gyakori magyar helynév hazánk más vidékein is. 
Ötvényből csinált a román lakosság Utvin-t.

Vaya lásd Boya.
26. Veybech, Vybech, Wybech =  Uj-Pécs Torontálmegyében. Régen erős 

vára miatt is nevezetes hely, mely a XVI. század elején sikeresen daczolt a török 
támadásokkal. A törökség elvonulása után Mercy német lakosokkal telepítette 
1720-ban. 1724-ben plébániája is helyreállott. Mint ilyen ma a-brassói főesperest- 
ség alsó-torontáli kerületéhez tartozik.

Waia lásd Baya.
Wtuen lásd Vtuen.
Wybech lásd Veybech.

27. Zephel =  S^ephely, a mai Zsebely Temesmegyében. Okiratilag is mindig 
Sgephely-nek neveztetik. 1319-ben mint Róbert Károly király birtoka említtetik a 
temesmegyei ScephelP) Azért is jelentős hely volt, mert várral bírt. Az erdélyi 
vajdák Marczaly Miklós és Csáky Miklós ugyanis 1402-ben elhatározták Trentul 
Miklós várainak lerombolását és azért utasították Chelemer Györgyöt, hogy Tren- 
tulnak Ohadon, Jobagon és in Zephely levő várait fenekestől lerombolja, árkait 
betöltse és a Csák vízét elzárja. Rendelték egyszersmind azt is, hogy a Sgéphelyen 
nyerendő deszkákat és fákat házak építésére ad castrum Temesvár elvitesse.5) 
1479-ben Garai Jób eladta Bánífy Miklósnak és Jakabnak a Sárád várához tartozó 
Zephel nevű falut.6) Hogy plébániája mikor szűnt meg, pontosan ki nem jelölhet
jük, de alig szenved kétséget, hogy az a török időszakban történt. A törökök elvo
nulása után nem állott többé helyre. Egyházilag ma Liebling fiókja a székesegy
házi főesperestség közép-temesi kerületében.

6. A krassói főesperestség és plébániái.

E főesperestség a Berzavától le a Dunáig húzódott, beszorítva a temesi, a 
torontáli és a sebesi archidiaconatusok által. Vagyis magában foglalta a mai Temes- 
megyének délkeleti részét, mert N.-Szemlak, German s ezek környéke hozzátar
tozott. Továbbá magában foglalta Krassómegyének déli felét, névszerint a mai 
járni és moldovai járásokat. Maga a hely, honnét a megye s a főesperestség

J) Fejér: Cod. Dipl. X. III, 214—216. Bárány: Toront. hajdana. Függelék.
2) Ered. oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
3) A ni. nemz. museum kéziratai között, folio lat. 1386. sz.
4) Eredeti oklevél Testy Frigyes gyűjteményében.
5) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
6) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
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nevét vette, Krassó a mai Krassova t. i. már a szomszéd sebesi főesperestséghez 
tartozott.

A tizedjegyzékek csak jelentéktelen számban tartalmaznak oly plébániákat, 
melyek ezen főesperestséghez tartoztak. Ennek megfejtését nem annyira a tized
jegyzékek hiányosságában, mintsem inkább Krassómegyének népesedési viszonyai
ban kell keresnünk. E megye lakossága a gyéren lakottak közé tartozik, úgy hogy 
viszonylagos népessége egy-egy Π  mértföldre nem több mint 2*850.*) Mihez 
továbbá még az is járul, hogy ezen s a szomszéd Szörénymegyében is a keleti 
vallás kezdettől fogva túlsúlyban volt a róm. katholikus vallás felett.

A tizedjegyzékek mindössze csak a következő plébániákat említik:
I .  Dend. Pesty Frigyes állítása szerint e hely Szudriás szomszédságában állott 

Krassó regyében. Hivatkozik a titeli káptalannak egy 1362. évi okiratára, mely sze
rint Dench terület határában Szederjes nevű falu fekszik. Ezen Szederjes szerinte 
=  Szudriás s így Dench-nek Szudriás mellett kellett feküdnie. S minthogy e hely 
okiratilag mindig Dench néven szerepel, azért a jeles tudós azon további követ
keztetést is vonja le, hogy valószínű, miszerint Dend helyett Dench nevet kellett 
volna bejegyeznie a tizedlajstromba. Mi ellenben azon nézeten vagyunk, hogy a 
titeli káptalan és a tizedjegyzékek által említett Deneb és Dend között mi össze
függés sincsen. A tizedjegyzékek szerint Dend a brassói főesperestséghez tartozó 
plébánia. Igaz, a beosztás nem mindig hibátlan, amint épp e rovatban Paraz =  Pa- 
rászra nézve említettük, hogy ezen temesi főesperesti hely hibásan fordul elő a 
krassói főesperesti plébániák között. Dend-re nézve azonban azon meggyőződésre 
jöttünk, hogy helyesen van a krassói rovatba felvéve, s hogy alatta a temesmegyei 
Denlá-1 kelljen értenünk.* 2) Ez a Denta eredetileg bizonyosan Dent-nek vagy Dend- 
nek hangzott és Íratott. Későbben átalakult Dente-re. Báthori Zsigmond fejedelem 
1597-ben Barcsai Andrásnak adományozza a temesmegyei Dente-1.3) Sándor Pál 
utazási naplójában 1687-ben azt írja, hogy május 16-án hálni jött Dente nevű 
falucska mellé.4 5) Ez időtájt, 1686-ban Sárosi János azt írta a fejedelemnek, hogy 
a törökök Csakovát, Deniét pusztán hagyták.s) Idővel a helynév újabb átalakuláson 
ment át, a mennyiben Dente-ből Denta lett, úgy amint Ivándból Ivánda, Tol- 
vajdból Tolvadia, Gyarmatból Gyarmatha stb. Ezen Denta tehát van nézetünk 
szerint a tizedjegyzékekben említve s földirati fekvése is olyan, mely egészen 
megfelel az adólajstromban való beosztottságának. A krassói és a temesi főespe- 
restséget éppen Denta-nál választotta el a Berzava, úgy hogy Denta a két főespe- 
restség határán, de már a krassói főesperestségen belül feküdt. Hogy mint hely 
már az őshajdanban szerepelt, mutatja a határában talált római Terminus.6) Ha 
Edelspachernek szófejtése helyes, akkor Denta, Zenta, Detta (Denta helyett) a den-

*) Keleti: Hazánk és népe 39. 1.
2) Ennek értelmében kiigazítandó térképünk, hol Dend a sebesi főesperestségben van fel

tüntetve. Ez törlendő s helyette Denta jelölendő meg Opaticzától délre a Berzava mentén.
3) Eredeti oklevél a Macskást-levéltárban.
4) Tört. Tár XIX, 167.
5) Török-maoyarkori államokmánytár VII, 206.
6) Tört. és rég. Ért. I, 99.
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tekre vihető vissza.1) A török időben pusztaságban álló helységgé lett. 1687-ben 
palánkkal bekerített kicsinyke hely volt. A törökök kiűzése után azonban újból fel- 
virágzott, 1724-ben plébániája is helyreállott, de már 1739-ben Dettára lett az 
áthelyezve. Denta ma Detta fiókja a krassói főesperestség verseczi kerületében.

2. Elyad =  Ilyed, a mai Madia Krassómegyében. A XIV. és XV. századi 
okiratokban mindig Ely ed, Iliad, Iliead, Illyed, Ilyed, Ilyeed neveken kerül elő. Ne
vezetes volt mint város, vár és kerületi székhely. 1428-ban oppidumnak nevezte
tik.* 2 3) Várában gyakrabban tartózkodtak királyaink, főleg Zsigmond király a török 
hadak alkalmakor. E várnak romjai ma is megvannak llladiatól délre Szokolár 
közelében s rendszerint, bár alaptalanul szokolár-potoki várnak neveztetik. E vár 
székhelye volt az ilyédi kerületnek, melyhez Ilyéd, Csiklova (Cheglo) Zsitin (Di- 
chyn), Kragunfalva, Lugoth, Marinkolcz, Potok, Szokolár, Váralya, Vrány, 
Verbovecz s Tikvan (Thiwko) tartoztak s így terjedelmére körülbelül Krassó- 
megye mai oraviczai kerületének felelt meg.2) Bírtak itt fekvőségeket né
mely oláhok, kik itt levő telkeiket 1342-ben Róbert Károly királytól kap
ták adományba. A híres Palatics-család is birtokos volt itt s élőn evét is innen 
viselte. 1428-ban az Ilyéden tartózkodó Zsigmond király Ilyédet a maga váro
sának — oppidum — nevezi. 1551-ben Mehetned beglerbeg hatalmába esett, 
de a vidék huzamosabb birtokába a törökség csak 1568-ban lépett. Az 1690— 1700. 
évi összeírás szerint Iladia a palankai kerülethez tartozott s a királyi fiscus-é volt. 
1717-ben Jeladia néven 80 házzal említtetik. A múlt század óta mindig a királyi 
kincstár birtokát képezte, mígnem 1855-ben az osztrák-magyar államvasút-társaság 
tulajdonába át nem ment.4) Egyházi tekintetben ma Oraviczabánya fiókja a karán- 
sebesi főesperestség oraviczai kerületében.

3. Gabrian =  Gáborján. A tizedjegyzék két rovatban közli, egyszer mint 
temesi föesperesti, másszor mint krassói főesperesti helyet. Melyikhez tartozott, 
nem tudjuk. Nincs egyetlen egy okiratunk, mely e helyet említené. Meglehet, 
hogy a Gabrian név téves leírása az Adrian-nak. Ilynevü plébánia előjő a temesi 
főesperestségben.

4. Haram. E név megfelel a mai temesmegyei Palánka, O-Palánka helyén 
állott Haram- avagy Horom-nak, mely vár, város és székhely volt s a történelem
ben jelentős szerepet játszott5.) A XIV. században e várost és vidékét r. kath. 
hitüek lakták. Ezt a tizedjegyzékek adata is bizonyítja. Különben papját egy 1355. 
évi okirat is említi: Clemens Sacerdos de Haram.6) Később szerbek szállották

Σ) Derítek és magyarok 14. 1.
2) Pest}' : Krassóvárm. Okltára III, 327.
3) L. Mátyás kir. egy 1464. oki. az Érd. muz.-ban és az aradi kápt. egy 1464. oki. az Érd. 

múzeumban. Mindkettő közölve Szabó által Pestynél : Szörény vár megye hajdani oláh kerületei 
77—79·

4) V. ö. Pestyvel : Krassóvárm. tört. II. I, 224—227.
5) Lásd Pesty: Az eltűnt régi vármegyék I, 411—424. És ugyanő : Krassóvárm. tört. II. 1, 

205—207.
6) Fejér: Cod, Dipl IX. II. 457. Pesty: Krassóvárm. Okltára III, 30. Délmagy. tört. és rég. 

Ért. 1882. évf. VIII, 88/
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meg, úgy hogy már a XV. század közepén innen szerb gyarmatosok rajzottak ki 
a magyar vármegyékbe. A törökök kezére kerülve, régi fényéből hamar kivetkö- 
zödött. Még a XVI. század végén is egy török bég székhelye. Majd neve is letűn
vén, helyén Paldnka épült fel. Ez ma egyházilag Fehértemplom fiókja a karán- 
sebesi főesperestség fehértemplomi kerületében.

5. Hermen. Első pillanatra úgy tetszhetne, mintha e névben a H  betű hibá
san állna G helyett, úgy hogy olvasása Germen, vagyis a mai German Temesme- 
gyében. Valóban az is, de a tizedjegyzék írásmódja a hehezetes hangoztatáson 
kívül mégis egészen hü a régi eredeti névkiejtéshez. E helység ugyanis a XIII., 
XIV. és XV. századi okiratokban következetesen Ermen-nek íratik. így egy 1323. 
éviben Noghermen és Kyusermen; egy 1371-ikiben Ermen és Eermen; egy 1382- 
és 1384-ben Ermen; egy 1385-ben Nogo Ermin (azaz Nagy-Érmen); egy 1387 
és 1389-ben Ermen és Kysermen; egy 1391-ben Érmen; egy 1404-ben Érmen; egy 
1411-ben Kisemien; egy 1418-, 1424-ben Ermen; egy 1434-ben Kis érmén; egy 
1435-. 1436-ban Ermen néven fordul az elő.1) Lehet, sőt valószínű is, ámbár adat
tal nem bizonyítható, hogy e helység régente épp úgy ejtetett Örmény-nek, a mint 
az esztergommegyei mai Örmény falu is a régi okiratokban következetesen Ermen- 
nek iratik.* 2) Később az Ermen név átalakult Germen-né s illetőleg újabb romlás 
következtében Germán-ná. Egy 1447. évi oklevelében már Gyarman néven van 
említve.3) Eleintén a XIV. és XV. századokban Krassómegyéhez tartozott s csak 
aztán került Temesmegyébe. Úgy látszik, nagy csapások érték, mert az 1670— 1700. 
évi összeírás nem tartalmazza. Az 1717-ikiben már German néven s 26 házzal 
szerepel a verseczi kerületben. Régi birtokosaiul az ermeni Magyarok,4) az eger- 
szegi, debrentei és remetei Himfyek,s) valamint a Papdiak és Csákyak ismeretesek. 
Mint falu egyházilag ma Nagy-Zsám fiókja a krassói főesperestség verseczi ke
rületében.

6. Mausfalua — Majosfalva. Ma már nem létezik, de hajdan a Berzava mellett 
valószínűleg Jerszeg vidékén állott. A XIV. századi oklevelekben Maius, Maius-

z) Mindezekre nézve lásd Pesty : Kras sóvármegye tört. II. I, 14.4— 146.
2) Knauz : Mon. Eccl. Stria. II, 248. 271. 707.
3) Pesty: A% eltűnt régi vármegyék I, 376.
4) 1323-ban adományozta I. Károly magistro Paulo dicto maghor castellano de Gymes 

possessiones Noghermen et Kyusermen vocatas in comitatu de Karaso existentes. Pesty : 
Krassóvárm. tört. Ill, 6— 10. 1371-ben emlittetik Stephanus dictus Magyar de Ermen mint a 
krassói Félegyház és a kévéi Modos birtokosa (u. ο. III, 103.)

5) 1384-ben Nicolaus filius Pauli fi ly de Heem de Egurzeg vallja magát Ermen birtokosának
(Pesty: Krassóvárm. Okltára III, 162.) 1411-ben Stephanus filius petri de remethe tiltakozik az 
ellen, hogy Keresztesi Saphar János elfoglalta dominium porcionis sue possessionarie Kisermen vocate. 
(U. ο. III, 268.) 1418-ban Stephanus filius condam Petri Báni de Remethe et Jobagiones domini 
Georgy de Chak ex parte possessionis Ermen két Idegen ökörnek ki nem adása miatt pénzbírságra 
ítéltettek. (U. ο. III, 288.) 1422-ben Emericus, ladislaus, nicolaus et frank filii petri de Remethe 
több kezökből kisiklott birtokaikat s ezek közt Ermen-1 is visszaszerezni törekszenek. (U. ο. III, 
300.) 1424-ben ladislaus et Emericus filii Heem de Remethe panaszt emeltek a jószágukon 
Ermen-en elkövetett erőszakoskodás miatt. (U. ο. III, 308.) 1434-ben Emericus filius Hym de
Debrenthe possessionem suam Kisermen vocatam in Krassoviensi comitatu elzálogosította nővé
rének Annának. (U. ο. III, 347.)
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falva, Mayanfalva, Moyafalva; a XV. századiakban Majusfalva, Maiosfalva, Majsa 
neveken elég gyakran fordul elő. A majosfalvai Majosok törzsfészke1)

7. Mezewsomlo, Mezewsomlaw =  Me^ő-Somlyó, a mai Nagy-Semlak Temes- 
megyében. Hajdan nevezetes hely és vár, melyben királyaink ismételten megfor
dultak. Már 1270-ben említtetik a comes de Megeusumlow.* 2) Későbben is, mint 
1319-ben, találkozunk a Somlyói főispánokkal3) s így e hely a mező-somlyói kis 
megye központját képezte. 1277-ben is említtetik a comitatus de Sumplio.4 *) Péter 
királyi főlovászmester pedig Somlyói főispánnak neveztetik, comes de Somliod) Itt írta alá
IV. László király 1290-ben egyik okiratát.6) A XIV. századi okiratokban is elég gyak
ran szerepel Me^ewsomlyo, Megew-Somlioiu, Meqeusomlow, Megeusumplyo, Megousom- 
plou, Megewsomlio néven. Olykor Sornlou Maior- vagyis Nagy-Somlyó-nak is iratik 
és viszont az egyszerű Sumlow, Somlyo név sem ritkaság.7) Jelentősége mellett az 
bizonyít, hogy már 1343-ban,8) 1364-ben9) és 1370-ben10 *) civitas-nak nevezte
tik. 1370-ben László nádor Krassóvármegye nemességével prope civitatem Mezeu- 
sumplyo közgyűlést tartott. 1378-ban ugyanezt teszi Garai Miklós nádor. 1390-ben 
is mint civitas szerepel. 1409-ben pedig Ozorai Pipo tart Mező-Somlyó város 
(civitas) mellett a krassói nemességgel közgyűlést. 1417- és 1424-ben oppidum-nak 
mondatik.11) 1437-ben okiratilag említvék a Cives et hospites de Somlou Maiori. 
1454-ben Hunyadi János Mezősomlyót és egyéb temesmegyei birtokokat cserébe 
adja nehány felvidéki városért Szentmiklósi Pongrácznak.12) Várát Oláh Miklós is 
emlegeti 1536-ban. Majd a török hatalmába került, mi névszerint 1552-ben tör
tént. A török uralom jóformán el is pusztította, úgy hogy ma vára csak kevés 
omladékot mutat, az egykori város pedig ez időszerint csak igénytelen falu. Még 
régi nevét is elvesztette. Az 1690—1700. évi összeírásban Semlyung; az 1717-ikiben 
Morava néven említtetik, a XVIII. század eleje óta pedig Semlak-nak hívják. 
A XVIII. század végén Temesmegyéhez csatoltatott.13) Egy házilag ma Móriczföld 
fiókja a verseczi kerületben. A tizedjegyzékekben két plébánosa nevével találko
zunk: a Benedekével és az Egyedével.

8. Somlov. Pesty Frigyes ezen Somlov-ot egynek tartja a fennemlített Me- 
zewsomlo-val. A pápai tizedlajstromban — írja ő — előfordul Michael de Som
lov, ki 12 banalist fizet. Ugyané lajstromban előfordul Benedek pap, kit Theiner

*) Pesty : Krassóvármegye tört. II. II. 18—20.
2) Knauz : Mon. Ecet. Strig. I, 583. Pesty: Az eltűnt régi vármegyék I, 425.
3) Anjouk. Okmtár I, 516.
4) Hazai Okmtár 79. 1.
5) Fejér: Cod. Dipl. V. II, 405. 340. Hazai Okmtár VI. 227.
6) Fejér: Cod. D p i  VII III, 94.
7) Pesty: Krassóvármegye tört. II. II, 171— 173.
8) U. o. 172. 1.
9) U. ο. III, 66. 67. 68.

10) U. o. 96. 97.
IX) Fejér: Cod. Dipl. X. V, 806.
I2) Századok 1878. évf. XI, 113.
*3) Pesty: Krassóvármegye tört. II. II, 171— 176. Az eltűnt régi vármegyék I, 425—427. Bá

rány : Temesvármegye emléke 92—93. és 102. 1.
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de Megew-Somlio nevez, azonban az eredeti forrás a helynevet nem említi.1) Pesty 
itt először az eredeti forrásra, másodszor a helynevek magyarázatára nézve téved. 
A mint t. i. Theiner külön plébániákul tünteti fel Me^ewsonilo-1 és Soml.v-ot,* 2) 
úgy való, hogy az eredeti forrásban, melyet újabban maga Pesty Frigyes és Fejér- 
pataky tettek közzé, Me^ewsomlo és Somlov szintén előfordulnak.3) Hogy pedig ez 
az utóbb említett Somlov tényleg különbözik a fenntebb említett Mezewsomlotól, 
épp a tizedjegyzék rovataiból kétségtelen. Ezekben ugyanis előkerül Benedek ur, 
ki tizedül félmárkát s 30 banalist fizetett, előbb pedig Michael de Somlov, ki 12 
banalist fizetett. E rovatban, igaz, Benedekről nem mondatik, hogy melyik hely 
papja volt, de hogy me^d-Somlyói volt, kétségtelenül kiderül a tizedjegyzék egy 
másik rovatából (149. l.)> mely ugyancsak de archidiaconatu Karaso czím alatt első 
tételében említi, hogy: Benedictus de Me^ewsomlo solvit mediam marcam. Mindjárt 
utána jön a második tételben: Nycolaus de Sancto Georgio, éppen úgy mint a 
153. lapon. Ez így nagyon is világos lévén, az a további kérdés, hogy Miklós pap 
Somlyo-ját mire magyarázzuk ? Alig gondolhatunk másra, mint Erd-Somlyóra, mely 
hajdan vár és falu volt Krassómegyében. Már a XIII. század végén van okiratilag 
említve erdsumlio néven, a XIV. században pedig Erdsomloiu, Ersumlya, Ersomplo, 
Ersomlyo, Ersomlia, Ersumplyo, Erdsumplia, Ersomlya, Erdsonüio neveken. Ilyen vagy 
ehhez hasonló neveken előfordul az a XV. századi okiratokban is, melyekből egyaránt 
kitűnik, hogy az eleinte nem volt királyi vár, mert 1335-ben a kalocsai érsek 
kezén volt. 1343-ban már mint castrum domini regis Ersomplo vocatum említte- 
tik, melynek több birtokát Rajkfi Lukács elfoglalta (Anjouk. Okmt. VI, 321.) 1392- 
ben ugyancsak királyi várnak mondatik, melyet Zsigmond király a hoz/átartozó 
falvakkal Perényi Miklósnak adományoz új adománykép, tehát azt Perényi már 
előbb is bírta. 1440 előtt az Országok, utóbb Hunyadi- (s erőszak útján ideiglen 
Brankovics-) birtok volt.4) 1492-ben Mátyás király adományából Szilágyi Mihályé 
lett.5) Mint vár fennállott még a XVI. század elején is, mert az 1504. évi fize
tési lajstromok az érsomlyói várnagy fizetését még tartalmazzák.6) Nyilván a török 
csapások pusztították el úgy a várat, mint a falut. A mi fekvését illeti, erre nézve 
is az okiratok s régibb földirati müvek eléggé eligazítanak. Oláh Miklós világosan 
különbözteti meg az Er-Somlyó nevű erdős várat, egy másik a síkságra nyíló s 
Temesvár felé eső Somlyó várától vagyis Mező-Somlyótól. A XVII. századi tér
képeken (Endter-, Kreckwitz-, Ortelius-, Cantelli da Vignola-, Homann-féléken) 
Ersomello, Ersomlo, Ersomelo, Ersomollo neveken szintén meg van különböztetve 
Mező-Somlyótól, bár egymástól igen eltérőleg elhelyezve földiratilag. Még legjob
ban egy 1378. évi határjáró okirat tájékoztat, mely szerint Woja falut a Krassó- 
folyó választotta el Ér-Somlyótól. Ez a Woja, Voja =  Vaja falu XIII. és XIV.

x) Krassóvármegye tört. II. II, 172.
2) Mon. hist. Hung. I, 564.
3) Mon. Vat. I. I, 149. 153.
4 Pesty: Brankovics Gy. birtokviszonyai 35. És 38—39. 11.
5) Ered. hártyaokirat a gr. Csäky-csaläd lőcsei ltban CCC. fasc. 33. nr. 4.
6) Mindezekre nézve lásd Pesty imént idézett jeles művét II. II, 165— 171. Azonkívül 

ugyanő: A Szörény vármegyei hajdani oláh kerületek 13. 1.
Magyarország egyházi földleírása. 6 2
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századi okiratokban gyakran Potok néven is említtetik, mely ma is megvan még, 
de a Karastól jókora távolságban, úgy hogy vagy azt kell gondolnunk, hogy az 
okiratilag említett Potok a ma is fennállótól különbözik, vagy pedig azt, hogy 
Vaja (Potok) régi határa igen terjedelmes vott. Kétségtelen az, hogy Ér-Somlyó 
a Krassó, a mai Karas-folyó mellett állott s nincs okunk Pestynek ellentmondani 
abban, hogy ő a régi Érd-Somlyót Varadia vidékén véli létezettnek/) bár másutt 
Érsomlyót Mező-Somlyóval összezavarva, Érsomlyót a mai Semlak tájára helyezi. 
(A szörényvármegyei hajdani kerületek 13. 1.)

9. Wodad =  Vadad. Már nem létező, eltűnt helység.1) A XV. század elején 
1411-ben Jachia de Badad* 2) és 1414-ben Balogdy dictus de Wadach 3) et Emeri- 
cus filius eiusdem és Mathias Bolagdy dictus de Wadach 3) ismeretesek.

7. A sebesi főesperestség és plébániái.

E főesperestség valamennyi között a legnagyobb kiterjedéssel bírt, a mint 
még ma is Csanádegyházmegyének területileg legnagyobb archidiaconatusa. Magá
ban foglalta egész Szörénymegyét; továbbá Krassómegyének éjszaki és középrészét, 
úgy hogy a marosi, facseti, begai, lugosi, temesi, resiczai, bogsáni, krassovai és 
oraviczai járások egészen hozzája tartoztak, sőt Temesmegyének némely része is, 
t. i. a Berzavától éjszakra eső Duboz és vidéke.

A mi plébániáit illeti, ezek száma ugyancsak csekély ugyanazon okoknál 
fogva, melyeket már a krassói főesperestségnél szóba hoztunk. A tizedjegyzékek- 
ben mindössze is csak a következők említvék :

1. Cheri, Chery =  Cseri. Ma e néven nem létezik. Össze nem tévesztendő 
azon temesmegyei Cserivel, melynek valamint várának is sok okiratos nyoma ma
radt. A tizedjegyzékeknek itt szóban levő Cherije mindenesetre Krassóban vagy 
Szörényben keresendő. Pesty azt írta nekünk, hogy e hely ismeretlen, hacsak nem 
a Resicza mellett levő Cgerova. Krassómegyéről szóló müvében azonban e sejtel
mének nem ad kifejezést s nézetünk szerint nem is azonosítható vele. Inkább is 
a szörénymegyei Cseres-re gondolhatunk, mely megkülönböztetésül a temesmegyei 
Cserestől Bis^tra-Cseres-nek neveztetik. Ezen falu Cerese, Cheresze, Cserese, Cse
resze, Csiresa neveken fordul elő s szereplése a XVI. századra nézve okiratilag 
már kimutatható.4) Azonosságát azonban e XIV. századi dézsmajegyzéki Cserivel 
csak halk sejtelemként fejezzük ki.

2. Dobos, Dubas =  Dobos^ vagy Dubo^ Temesmegyében. E hely okiratilag 
Doboz, Dubacz, Dobaaz, Dobaz, Daboz, Dubasy stb. neveken említtetik a 
XIV—XVII. századokban, s minthogy ugyancsak okiratilag a Kysdoboz helység 
is constatált, világos, hogy régen egy Nagydoboznak is kellett lennie. 1369-ben 
Dobaa^ mint Daan és fiai birtoka kerül elő.5) 1404-ben daan de dubasy kijelölt

x) Pesty: Krassóvárm. tört. II. II, 260—261.
2) Ugyanott Okltár III, 276.
3) Ugyanott Okltár III, 279. 280.
4) Pesty : A Szörényi bánság s vármegye tört. II, 42.
5) Eredeti oklevél a m. nemz. múzeum ltban.
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királyi ember.1) 1405-ben Demetrius filius Ladislai dicti dan de doba% alaptalan 
panaszt emelt a Gyertyánosiak ellen.* 2) 1405-ben özvegy Dánfy Mihályné de dóba4; 
perben állott Himfy Istvánnal.3) 1409-ben Demetrius filius Dan de Dóba4 perben 
állott a gyertyánosi Csép-családdal.4 *) 1410-ben Dobált Dánfy Mihály fiai: Mihály, 
János és László osztályra bocsáták birtokaikat s ezek közt Doba\ falut is.s) Ugyan
ezen évben dabagi Dánfy Demeter mester a Kenézi Bálint ellen való perében 
6 márkára elítéltetett.6) 1416-ban doháéi Dánfy Demeter tiltakozik rokonai ellen a 
doháéi földek használata vagy elidegenítése tekintetében.7) 1418-ban Remetei 
István megfizeti dobagi Dánfy Demeternek a maga tartozását.8) 1428-ban Stepha
nus filius Zlonia officialis magistri Ladislai Daan de dóba4 3 márka birságban 
elmarasztaltatott contra magnificum Demetrium Daan de eadem.9) 1434-ben János 
doháéi plébános említtetik.10 *) 1447-ben dobosi Dánfy László Dobo4 faluban levő 
részbirtokait 6 évre elzálogosította Nagymihályi Lászlónak.11) 1453-ban Dánfy 
Lukács özvegye Pócsay László temesi főispán anyósa,12) 1462-ben Nagymihályi 
László özvegye Ilona tiltakozik az ellen, hogy dobosi Daan Lukács fiai András és 
János a Temesmegyében fekvő Dobos s egyéb falvakat elfoglalhassák.13) 1480 körül 
Andreas Dánfy de Doba% említtetik.14) 1512-ben Dobalj Dánfy Márton özvegye 
tiltakozik az ellen, hogy II. Ulászló és fia Lajos a temesmegyei Dobo4 határában 
levő részbirtokait eladományozhassák.IS) 1607 ben Rákóczi Zsigmond fejedelem új 
adományt ad Trombitás Istvánnak a temesmegyei Dubo% falura, mire a beiktatás 
meg is történt még 1607-ben.16) Ugyancsak 1607-ben Rákóczi Zsigmond fejedelem 
Tábor Benedek és Ztépan Péter magtalan halála következtében Dubas4 és egyéb 
temesi falvakban levő részbirtokokat Radichy Mártonnak (Tábor Benedek testvéré
nek) és lugasi Pribék Jánosnak adományozza.17) Ezekből az adatokból tehát nem
csak a dubozi birtokosokat ismerjük meg, hanem egyrészt azt is, hogy e helység 
régen is úgy mint ma Temesmegyében feküdt, másrészt pedig, hogy a tizedjegyzé- 
kekben említett plébániája fenn volt még a XV. században is, mert 1434-ben János 
volt a lelkésze. Későbben megszűnt s helyre sem állott többé. Ma Niczkifalva 
fiókja a székesegyházi főesperestség alsó-temesi kerületében.

Dubas lásd Dobos.
3. Hudus =  Hodos Krassómegyében. A XIII., XIV. és XV. századi okleve

lekben Hodos, Hudus, Hwdus, Kyshwdus neveken jön elő. Névszerint 1247-ben 
Kyshwdus,18) 1256-ban Hwdus19) mint a Csanád-nemzetség birtoka kerül elő. 1337-

x) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
2) Pesty: Krassóvármegye Okltára III, 251.
3) Oklevélmásolat Pesty gyűjteményében.

4 10) Eredeti oklevelek a Kállay-család ltban.
Ix) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
I2) Eredeti oklevél a Kállay-család ltban.
J3) Eredeti oklevél a budai kamarai ltban.
*4) Oklevélmásolat Pesty gyűjteményében.
15) Pozsonyi kápt. Protocollum 3. nr. 82.
16) Eredeti oklevél a M.,cskási-ltárban.
T7) Eredeti oklevél a gyulafehérvári káptalan ltban.
l8) W enzel: Arp. új Okmtár VII, 220.
τ9) W enzel: Arp. új Okmtár VII, 430.

62 *



4 9 2 MÁSODIK RÉSZ.

ben három hozzátartozó faluval a Telegdyeknek jutott.1) 1369-ben mint possessio 
Hudus jön elő.* 2) Majd a Himfy-, a Ződy-, a szeri és ződi Pósa-családok bírták. 
Zsigmond királynak egy 1428. évi oklevele szerint e helység lakói és jobbágyai 
vámmentességi szabadalmat élveztek Lúgoson.3) 1471- és 1475-ben Hodos már 
mezővárosnak mondatik s kastélya is említtetik, castellum hodos cum opido hodos.4) 
1506-ban II. Ulászló király a gersei Petőknek adja a sződi várkastély felével s 
ezen adományát 1507-ben újból átírja és megerősíti.5) A XVI. század végén az 
erdélyi fejedelemé. Még a XVII. század közepén is az erdélyi fiscalis jószágok 
közt soroltatik fel. Az 1717. évi összeírásban 37 háza említtetik. A múlt század
ban a kir. kincstár bírta. A jelen század elején a Bernátffy-, majd részben a Pali- 
kucsevny- és Huszár-családok szerezték meg.6) Ma Daruvár fiókja az alsó-temesi 
kerületben.

4. Illuc =  Illők. Ma már nem létezik. Hajdan Krassovától éjszaknyugotra, a 
Lupák balpartjára esett, Ravnik és Nermed közé, a mint az a Mercy-féle térképen 
látható. Pesty különben e helyre vonatkozólag azt írja: Vájjon Nermet és Krassó 
körül kell keresni ? bizonytalan.7) De ezt a jeles tudós csakis azért mondja, mivel 
a tizedjegyzékek a krassói Illuc-ot a sebesi és nem a krassói főesperestségbe helyezi. 
Csakhogy ez éppen nem alapos ok a kételkedésre.

5. Karaso, Karasow, Karosov, Karosu =  Krassó, a mai Krassova Krassóme- 
gyében, honnan Krassómegye és a krassói főesperestség is nevét vette. A főespe- 
restségnek mégis nem e hely volt székhelye, mi abból tetszik ki, hogy a tized- 
jegyzékekben Paulus archidiaconus de Karosov a Csanádi kanonokok sorozatában 
van előszámlálva. Krassó nyilván úgy mint ma is alesperesti kerületi székhely volt. Mint 
helység gyakran szerepel Nog Carassou, Kys Karassou, Crassowcz, Krassowcz, Crasso, 
Krassovecz, Karasevo stb. neveken a régi okiratokban. 1369-ben bolgárok telepedtek 
le benne.8) 1550-ben már mezőváros (oppidum) volt. 1597-ben Barcsai András kapta 
adományba. A török idő aránylag kevésbbé pusztította, mert az 1717. évi össze
írás 400 házat említ benne. A lelkipásztorkodás itt régen bolgár és bosnyák feren- 
czes barátok, 1726—1741-ig a jezsuiták, 1741-től fogva újból a franciscanusok 
kezén volt, kik itt 1744-ben rendházat alapítottak.9) 1785 óta világi papok működ
nek itt. Mint plébánia a krassói főesperestség krassói kerületébe tartozik. Még 
megjegyezzük, hogy a tizedjegyzékekben plébánosául háromszor a Benedek nevé
vel találkozunk.

x) Nagy : Anjouk. Okmtár III, 370.
2) Pesty: Krassóvmegye tört. Okltár III, 91.
3) Ugyanott III, 326.
4) Ugyanott III, 427. 435.
5) Hagai Okmtár V, 398. 399.
6) Pesty: Krassóvámnegye tört. II. I, 214—216. és Okltár I, 327. Ugyanő: Temesvár er Zeitung 

1857. évf. 49. sz. Tört. Adattár IV, 138— 139.
7) I. h. II. I, 228.
8) Gorove : Tud. Gyűjteni. 1837. évf. VIII. f. 18. 1.
9) Engel püspök 1766. évi relatiója a cs. udvari bizottsághoz. Közölve a Tört. Adattár

ban I, 427.
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6. Lucas. E név alatt valószínűleg Lugos, Krassó-Szörény megye mai szék
helye értetik. Erre vonatkoztatja azt az egyházmegyei névtár is, bár egynémely 
írónk ennek helyességét kétségbevonja. így maga Pesty Frigyes is, ki krassóme- 
gyei egyediratában Lúgost oly helynek mondja, «melyet még a pápai tizedlaj- 
strom sem említ.»1) Későbben, midőn őt a tizedjegyzékek Lucas-íra figyelmeztet
tük, e tárgyat illetőleg ezeket írta nekünk válaszul: «Lucast a hangzás daczára 
sem tartom Lúgosnak. Papja csak egyszer fordul elő, midőn 4 pensát fizet; tehát 
a hely nagyon kicsi lehetett. És miért feküdnék Lugos a sebesi főesperestségben 
és nem a krassóiban ? Igaz, maga Krassó is a sebesi kerületben van, de legalább 
inkább délre esi^. A sebesi főesperestség három éven át említtetik. Miért Lucas 
csak egyszer? Szóval Lucas, Locus stb. előttem gyanús.» Csakhogy — teszszük 
hozzá — a Pesty által felhozott okok éppen nem olyanok, melyek miatt le kel
lene mondanunk ebbeli véleményünkről, hogy Lucas =  Lugos. Hogy papja csak 
4 pensát fizetett tizedül, nem tekinthető érvül arra nézve, hogy — tekintve Lú
gosnak ez időben való jelentőségét — Lucas nem lehet =  Lugos. Mi ugyanis 
nem tudjuk, hogy mennyit fizetett a lucas-i pap más években. A fizetés bizonyos 
összegben volt megállapítva, melynek egyes részletei nagyon különbözhettek egy
mástól, úgy hogy egy-egy kis összegrészlet vagy azt jelentheti, hogy az apostoli 
kincstár a tized-összeg nagyobb részét már megkapta, vagy pedig azt, hogy az a 
tized-összeg nagyobb részére mint hátrálékosra még várandóban van. De még kisebb 
érvül tekinthető Lugos ellen az, hogy Lucas nem a krassói, hanem a sebesi főes
perestségben fekvőnek mondatik. Hiszen Pesty maga mondja, hogy Krassó nem 
feküdt a krassói, hanem szintén a sebesi főesperestségben, pedig úgy a megye, mint 
a főesperestség egyaránt Krassótól kapta elnevezését. Számos egyéb adattal is hason
lót mutathatnánk ki. S azért döntőbb ellenérvek be nem mutatásáig fenntartható
nak véljük azon valószínűséget, hogy Lucas — Lugos. És pedig annál is inkább 
mivel magának a helynek XIV. századi községi és vári jelentősége egyaránt 
valószínűvé teszi, hogy plébániával bírt. Lugos már a XIV. században egy külön 
kerület főhelye, mely kerület a XV. és XVI. századokban is fenn volt. Ma itt a 
minorita-szerzet vezetése alatt álló plébánia van, mely a székesegyházi főesperest
ség alsó-temesi kerületébe van beosztva.

7. Sebes, Sebus — Sebes, ma Karánsebes Szörénymegye főhelye s azon idő
ben, hogy Szörény önálló megye volt, annak székhelye. A mai Karánsebes azon 
időben alakult, midőn a hajdan külön Karán és Sebes oppidumok egymással egye
sültek. Volt külön sebesi és külön karáni kerület. A provincia Scebus már 1352- 
ben említtetik okiratilag, a districtus Kaaran 1422 ben. A XVI. században a karáni 
kerület beleolvadt a sebesibe.* 2) A XIV. században, nevezetesen 1369-ben itt is 
bolgárok telepedtek le.3) 1734-be^ az itt működő ferenczesek fizetésük felemelé
séért folyamodtak.4) 1766-ban még mindig működtek a bolgár franciscanusok.s)

J) Krassóv ármegye tört. II. I, 316.
2) V. ö. Pesty: A Szörény vármegyei oláh kerületek 4—6. 11. s a mellékelt oklevelekkel.
3) Gorove: Tud. Gyűjt. 1837. VIII. f. 18. 1.
4) Engel püspök relatiója a csanádegyházm. ltban. Tört. Adattár I, 427.
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Később világi papok kezébe ment a lelkipásztorkodás s mint önálló plébánia e város 
a karánsebesi főesperestség karánsebesi kerületéhez tartozik.

Sebus lásd Sebes.
8. Toti. A tized jegyzékekben két plébánosának nevével találkozunk: a Mik

lóséval és a Benedekével. Ma nem áll e helység s tudtunkkal semmi későbbi adat 
nem említi.

9; Zerep =  Szerep. Ma szintén nem létezik többé. A tizedjegyzékekben 
ugyancsak két plébánosa van említve: Miklós és Albert.


