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A 14. század végétől több tételes 
felsorolás is készült azokról az egy
házakról, amelyek nem a helyi püs
pök, hanem az esztergomi érsek, 
illetőleg közvetlenül az Apostoli 
Szék joghatósága alá tartoztak. A 
kötet választ keres azon kérdésekre, 
hogy: miért éppen az esztergomi 
érsek gyakorolt különleges jogha
tóságot a legtöbb intézmény felett, 
hogyan alakult ki e helyzet az ér
sekség és az egyes intézmények 
történetében, mi kapcsolta őket 
össze, beszélhetünk-e kiváltságos 
intézménycsoportról? A  könyv 
első része a kiváltságos helyzetű 
királyi egyházak intézménycso
portjának megjelenését tárgyalja. A 
második nagyobb tartalmi egység 
részletesen bemutatja az érintett 
intézmények egyházjogi helyzeté
nek középkori fejlődését, feltárja 
e folyamatban szerepet játszó té
nyezőket. A  kötetet egy „katalógus” 
zárja, amely valamennyi tárgyalt 
intézményről rövid történeti átte
kintést nyújt, majd pedig az egy
házjogi fejlődés egyedi motívumait 
mutatja be. A Magyarországon hi
ánypótlónak számító munka ered
ményeinek befogadását táblázatok, 
grafikonok és térképek segítik.
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Köszönetnyilvánítás

A  könyv elkészültéért sokaknak tartozom köszönettel. A  Bolyai Kutatási Ösztön
díj a megfelelő előtanulmányok elkészítését, az eredmények könyvvé formálását és 
megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap és a Pécsi Történettudományért Kul
turális Egyesület tette lehetővé. Munkámat kollégáim, tanítványaim is segítették, 
akiknek ezúton is szeretném hálámat kifejezni. Köszönettel tartozom családom
nak is, akik tűrték a kutatással és az írással járó nehézségeket, és mindig is támo
gattak munkámban.

Pécs, 2013 július
A szerző



Előszó

A  könyv a középkorkutatás egyik eddig viszonylag elhanyagolt területével, a ma
gyarországi egyházi igazgatástörténet, egyházjog egy sajátos kérdéskörével ismer
teti meg az olvasót. A  hosszabb kutatás eredményeként lassanként körvonalazódó 
eredmények összefoglaló jellegű közzétételét indokolta, hogy a korábbi kutatások
ban hiányoztak a monografikus feldolgozások, vagy csupán egy-egy részterületre 
szorítkoztak. A  királyi egyházakkal\ kiváltságok (exempt) egyházi intézményekkel 
kapcsolatban megjelent kisebb-nagyobb tanulmányok egy része, ide értve saját 
munkáimat is, jórészt nehezen hozzáférhetőek. Ez indított arra, hogy eredménye
iket egybefuzve tárjam az Olvasó elé.

A könyv ugyanis egy hosszabb kutatás gyümölcse. Az 1990-es évek végétől, 
doktori tanulmányaim kezdete óta foglalkozom egyes kiváltságos intézmények 
jogi helyzetével. Elsőként a királyi alapítású, Benedek-féle regulát követő apátsá
gok jogállását dolgoztam fel az Árpád-korra vonatkozólag. E 2006-ban megjelent 
monográfiát követően a kutatást kiterjesztettem más intézményekre is, térben és 
időben egyaránt, egészen a középkor végéig. Tettem ezt azért, mert a kiváltságos 
jogállapotot meghatározó tételes felsorolások (1389-1513) eleve kívül estek a ko
rábbi vizsgálati korszakon, illetve azért mert ezekben egyszerre jelentek meg igen 
eltérő intézménytípusok. A térbeli kiterjesztés mellett szólt az is, hogy a 14. század 
vége és a 16. század eleje között született, az esztergomi érsekségnek alávetett ki
váltságos egyházi intézményeket tételesen felsoroló források keletkezésére eddig 
nem igazán született magyarázat. Az ezekben megfigyelhető egyfajta közös nevező 
meghatározása lett a további kutatások első számú célpontja.

A  kutatásokat 2008-2011 között a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, illetve a 
2011-ben a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatta, ezek összességéből áll ösz- 
sze ez könyv, a korábbi tapasztalatokra épülve. Ennek ellenére, az egy-egy intéz
ményt vagy témát érintő korábbi kutatási eredmények változatlan beemelését nem 
tartom helyes eljárásnak, mivel e könyvnek nem a már máshol megjelent írások 
újraközlése a célja. A  korábbi eredményeket igyekeztem inkább röviden, tömören 
összefoglalva beépíteni e mostani munkámba. Ez alól csak két esetben tettem ki
vételt, az esztergomi érsek különjogai -  itt is azonban csak a téma kifejtésének 
második részében -  és a premontrei prépostságok vonatkozásában. Ez ugyanis nem 
választható el attól a kérdéstől, hogy mi állt a kiváltságolt egyházak 1389 és 1513 
közötti tételes felsorolásának hátterében, ezeket miért kezdeményezték az érin
tett esztergomi érsekek. Az őket megillető különleges jogok általános megerősítése, 
elismertetése mellett logikusan ki kellett térnem a konkrét érseki jogbiztosító tö
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rekvésekre is. Mivel e két részterület elválaszthatatlan, így itt egy korábbi tanulmá
nyom szövegét egészében meghagytam, illetve egy második logikai egységgel ki
egészítettem. A  premontreiekkel kapcsolatban a korábban tanulmányként megje
lent szöveg további tömörítése már nem volt lehetséges, így ezt kivételesen, kisebb 
változtatásokkal meghagytam eredeti formájában. A  korábbi eredmények ilyetén 
közlésének még egy fontos következménye van: az azokban részletesen hivatkozott 
szakirodalmat csak akkor emeltem át, ha arra itt külön is hivatkoztam, egyéb ese
tekben a korábbi tanulmányokban lehet részletesen tájékozódni. Ily módon a jelen 
könyvben valóban csak ténylegesen hivatkozott munkák találhatóak meg.

A  könyv első része, egy rövid kutatástörténeti bevezetőt követően, a kiváltságos 
helyzetű királyi egyházaknak mint intézménycsoportnak a megjelenésével foglal
kozik, nemcsak a magyarországiakkal, hanem külföldiekkel is, illetve egy sajátos 
típusukat (saintes-chapelles) is érinti. Ezt követően külön kitérek az esztergomi 
érsek ezen intézmények feletti joghatóságára is. A  könyv második része részletesen 
bemutatja az érintett intézmények egyházjogi helyzetének fejlődését a magyar kö
zépkor hat évszázadán keresztül, feltárja a fejlődésben szerepet játszó tényezőket. 
Senki ne váljon mindent átfogó intézménytörténetet, értelemszerűen itt most csak 
az egyházjogi helyzetre vonatkozó adatok és azok értelmezése, értékelése kaphatott 
helyet. A  kérdéses intézményeket a késő középkori források „logikája” szerinti sor
rendben -  Benedek-rendi apátságok, premontrei prépostságok, társaskáptalanok, 
kápolnák és plébániák, szebeni és brassói decanatus -  tárgyalom. Minden intéz
mény esetében annak történetébe ágyazva egy rövid összefoglalást adok egyházjogi 
helyzetének alakulásáról, az azt befolyásoló tényezőkről. A  kiindulási alapot ter
mészetesen az 1389 és 1513 közötti, az esztergomi érsek kormányzati joghatósága 
alá tartozó egyházak tételes felsorolása képezi. Éppen ezért kellett foglalkoznom 
olyan intézményekkel is, amelyek jogállására még e felsorolásokban is csak egy-egy 
elszórt, bizonytalan adat található. Sőt néhány olyan eset is akad, ahol a tételes 
felsorolást adó listákon nem is szerepelt az adott intézmény, más forrás alapján 
azonban felmerült annak lehetősége, hogy kiváltságos jogállású volt. Ezt indokolta 
ugyanis az, hogy a királyi birtokon létrejött kápolnák, utóbb plébániák, illetve a 
palota-, vagy rezidenciális kápolnák elméletileg magukban rejthették az exemptio* 
lehetőségét.

A  folyamatosan és esetenként meglehetősen dinamikusan változó egyházjogi 
környezetre való tekintettel azonban óvakodtam mindenfajta, pontos számokat 
felvonultató lista összeállításától. Ilyen értelemben természetesen a II. Táblázat 
magyarázatra szorul. Abban minden olyan intézményt felsoroltam, amelyre a vizs
gálat kiterjedt a késő középkori tételes felsorolásokból kiindulva. Hangsúlyozni 
kell ugyanakkor, hogy e lista nem egyenlő a kiváltságolt egyházjogi helyzetű in
tézmények minden korszakra egyaránt érvényes felsorolásával.

A  könyvet a felhasznált források, szakirodalom zárja, a könnyebb tájékozódást 
a fontosabb fogalmak magyarázata (Fogalmak) -  amelyeket a főszövegben *-gal 
jelöltem első előfordulásuk alkalmával - , táblázatok, térképek, illetve személy- és 
helynévmutató segítik.



I.

A  királyi egyházak intézményének eredete

1 .1. Kutatástörténet

A királyi egyházak jogi helyzetének vizsgálata meglehetősen összetett feladat. E 
téma mind itthon, mind külföldön kevésbé kutatott, s nem állítható, hogy minden 
tekintetben alaposan körüljárták volna a korábbi kutatók, lényegében hiányoznak 
a szorosabb értelemben vett egyházjogi összefoglalások. Természetesen születtek 
kiváló résztanulmányok, és külön esettanulmányok is szép számmal, mégis kifeje
zetten feltűnő a monografikus munkák hiánya.

Természetesen túlságosan terhes is lenne -  az olvasó számára feltétlen -  min
den egyes vonatkozó munka bemutatása és értékelése, így inkább csupán jellemző 
kutatási irányokat és eredményeket mutatok be a következőkben.

Általánosan jellemző, hogy, a kiváltságolt egyházi intézmények helyzetét eddig 
visszafogott érdeklődés övezte. Ez általában is elmondható, hiszen a kiváltságos 
helyzet kutatása elsősorban egy-egy szűkebb kutatási részterület -  jellemzően még 
a szerzetesség történetén belül is egyes rendek, monostorok -  szerint oszlik meg. 
Egyes kutatók kifejezetten csak egyházjogi szempontból vizsgálódtak, mások csu
pán intézménytörténeti megközelítésben tárgyalták a kiváltságolt intézményeket.1

1 Mindenképpen fontos kiindulópontnak tekinthető -  legalábbis általában egyházjogi vonatkozásban 
-  Blumenstok pápai oltalomról írt munkája. (Blumenstok 1890.) Hasonlóképp máig alapvető ér
vényű megállapításokat tett a pápai cenzusról Paul Fabre. (Fabre 1892.) Szintén általánosan is hasz
nosíthatók Georg Schreiber, Ulrich Stutz és Hans Erich Feine munkái. (Schreiber 1910; Stutz 
1895/1955; Stutz 1911-1912; Stutz 1912/1955; Stutz 1936; Stutz 1937; Feine 1941-1943; 
Feine 1944; Feine 1950/1966; Feine 1953/1966; Feine 1972. Vo. még: Plöchl 1962.) Szűkebben 
a szerzetesi közösségek exemptiojával foglalkozott Jean-Franfois Lemarignier több értekezése. 
L emarignier 1937; L emarignier 1951; L emarignier 1957; L emarignier 1959. Az itt felvetett 
problémákat -  pl. a protectio és az exemptio elkülönítését -  többen is alapos kutatás tárgyává tet
ték fogalmi, diplomatikai, jog- és intézménytörténeti szempontból. (Scheuermann 1938; H irsch 
1942; H irsch 1967; Appelt 1954; Szaivert 1951; Schwarz 1959; Pfaff 1971; Pfaff 1986 és 
Szabó-Bechstein 1985.) Különösen erős volt a kutatásban a „Cluny-vonal”, a burgundiai monostor 
sajátos jogállása, az általa kialakított kongregáció számos kutatót megihletett. (Sackur 1892-1894; 
L etonnelier 1923; Hallinger 1950-1951; Hallinger 1954; Cowdrey 1970; C luny, C owdrey 
1995; Wollasch 1959; Bouchard 1990; Iogna-Prat 1988; Iogna-Prat-Sapin 1995; Constable 
1991; Rosenwein 1995.) E  példákból elég jól kirajzolódnak az eddigi kutatások fő érdeklődési te
rületei: 1) az exemptio története általában, 2) a pápaság, az egyház reformja, 3) egyes szerzetesi kö
zösségek, különösen Cluny egyházjogi helyzete. Általános áttekintő -  nemcsak általában a Benedek- 
rendiekre vonatkozó -  jelleggel legújabban Ludwig Falkenstein tollából született remek összefoglalás. 
(Falkenstein 1997.) A  külföldi szakirodalom bővebb ismertetésére 1. Kiss 2002. 8-49.
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Lényegében csak egyetlen olyan terület van, ahol megfigyelhető egyfajta szin
tézisre törekvő igény, ez a kápolna intézménye. Azonban e tekintetben is inkább 
az intézménytörténeti megközelítés látszik érvényesülni.2 Viszonylag kevés azon 
munkák száma, amelyek a különböző, de közel egyformán kiváltságolt intézmé
nyek jogi helyzetének lehetséges (közös) eredetét kutatják.

Ezt a lehetőséget tulajdonképpen elsőként Josef Fleckenstein vetette fel, aki 
szerint az udvari kápolna (Hojkapelle) kiváltságos helyzete a Meroving alapokig 
visszanyúló, de igazából a Karoling korban kiformálódó udvari egyházi szervezetre 
vezethető vissza.3 Erre az alapra építette fel elméletét Nikolaus Grass. Szerinte a 
Karoling udvari kápolna-típusra jellemző kiváltságolt jogállapot honosodott meg 
az egykori birodalom „jogutód-államaiban” is, és ez a kiváltságolt, szabad vagy 
exempt udvari kápolna még jóval később, a 14-15. században is létezett.4 Külön ki
emelte egy sajátos franciaországi változatukat, az ún. szent kápolnákat, vagy sainte- 
chapelle-típust.5 Lényegében innen vezette le a bécsi várkápolna kiváltságolt hely
zetét is. Jelentősége óriási, hiszen elsőként mutatott rá lehetséges közös intézmé- 
nyi gyökerekre és európai elterjedésére, különös tekintettel Közép-Európára (cseh, 
lengyel és osztrák területekre). Más kérdés, hogy milyen mértékig lehet azonosnak 
tekinteni a Karoling udvari kápolnát és a 13. századtól egyre szaporodó, a párizsi 
Sainte-Chapelle-t követő palota-, vagy uralkodói rezidenciális kápolnákat. Erre a 
kérdésre később még visszatérek.

E sainte-chapelle-típusra Grass korának francia kutatása még inkább csak ál
talánosságban utalt,6 a részletesebb kutatások csak jó három évtizeddel később 
indultak meg. Az egyetlen jelentősebb összefoglalás ugyan franciául, de egy né
met szerző tollából jelent meg a ’60-as években.7 Az 1990-es évektől azonban 
nagyobb az érdeklődés, amely sainte-chapelle-típus egyházait övezi. A  kutatások 
lényegében öt közös jellemzőt találtak, elsősorban a francia példák8 esetében: 1) 
olyan királyi vagy hercegi palota-, udvarkápolnákról van szó, 2) amelyeket Szt. 
Lajos vagy egyik leszármazottja -  tehát a Kapeting-dinasztia tagja, vagy oldalági 
rokona alapított, 3) szerkezetük megegyezik a hosszabb folyamat eredményeként 
kialakult párizsi Sainte-Chapelle-éval, 4) rendelkeznek töviskoszorú-, vagy Krisz

2 Jellemző példa erre: LM A  V. (1991) 70-72. (Hofkapelle, I. Allgemein, Frankenreich, Deutsches 
Reich /]. Fleckenstein/, II. Königreich Sizilien /Th. Kölzer/, III. Frankreich (X. de la Selle/, IV. 
England /K. Schnith/. Magyar vonatkozásban hasonlóképpen az intézménytörténeti megközelítés 
tekinthető uralkodónak. Erre 1. alább!
3 Fleckenstein 1959-1966.1.113,121,142.
4 Grass megállapításaiban ugyanakkor Audomar Scheuermann (Scheuermann 1938.54.) gondo
latai is visszatükröződnek. G rass 1960-1961.1.383-384.; G rass 1965.159; 174—175,178.; G rass 
1972.264.
s G rass 1965.159-160.
6 L emarignier 1959; L emarignier-G audemet-M ollat 1962.192-196.
7 H acker-Sück 1962.
8 Sainte-Chapelle, Le Gué-de-Maulny, Vivier-en-Brie, Vincennes, Bourbon-l’Archambault I, Rióm, 
Bourges, Chambéry, Cháteaudun, Aigueperse, Bourbon-l’Archambault II, Champigny-sur-Veude, 
Vic-le-Comte.
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tus keresztje-ereklyével, 5) a hórák rendje a „párizsi gyakorlatot” követi.9 E  típus 
szélesebb körű elterjedését -  elsősorban Közép-Európában -  Grass mellett mások 
is vizsgálták, így Edina Bozoky és Jirí Kuthan.10

A  hazai szakirodalomban hasonló vonulatok figyelhetők meg. A 19. század végi, 
20. század eleji egyháztörténet-írásban általában a kiváltságolt egyházakat mint 
királyi kápolna, királyi egyház említették. Fraknói Vilmos elsősorban a királyi 
kegyuraságot,11 míg Balics Lajos a királyi kápolna jelleget tekintette mérvadónak 
a kiváltságolt állapot kialakulásában. Lényegében ezzel alakult ki a kiváltságok 
egyházak két fő kritériuma a magyar szakirodalomban. Sőt, Balics már összekap
csolta a királyi kápolnát a hivatali írásbeliséggel -  így leginkább a kancelláriával.12 
Ezzel a kérdés erősen intézménytörténeti jellegűvé, az exempt helyzet pedig egyre 
inkább mellékessé vált, lényegében a szűkszavú említés szintjére korlátozódott.

Valamelyest más a helyzet a Benedek-rendi apátságok korabeli históriájával. 
Fuxhoffer (és Czinár) munkájában még jobbára bizonyítékok nélkül, helyenként 
anakronisztikusán szerepeltek „adatok” egyes szerzetesi közösségek, intézmények 
egyházjogi helyzetére vonatkozólag.13 Ezzel szemben a pannonhalmi rendtörténet 
jóval korszerűbb, okleveles adatokra támaszkodó érveléssel igyekezett a királyi ala
pítású monostorok egyházjogi helyzetének sajátosságait bemutatni. Más kérdés, 
hogy egyes esetekben -  különösen Pannonhalma vonatkozásában -  a szerző(k) 
jóindulatú túlzásokba estek.14

Az 1930-as években különösen a főváros környékén egykor létezett kiváltságos 
plébániák kutatásában történt előrelépés. A  Buda és Pest irányában tapasztalha
tó növekvő érdeklődés nemcsak az okleveles anyag összeállításában mutatkozott 
meg,15 hanem annak feldolgozásában is. Mind Gárdonyi Albert, mind Bártfai 
Szabó László sok részlettel gazdagította Pest, Buda és környékük kiváltságolt 
egyházi intézményeinek történetét. Gárdonyi elsőként kísérelt meg átfogó ma
gyarázatot találni a különböző egyházak sajátos helyzetére, amelyet a városi jogból 
vélt levezetni.16

Munkája azonban csak az 1950-es évek végén keltett visszhangot, mégpedig 
Jankovich Miklós munkájában.17 Szerencsére nem csak a szűkebb témával -  a 
Buda környéki plébániákkal foglalkozott -  hanem magyarázatot keresett va

9 C harbonier 1979. 98.; Barbiche 1984. 24. 5. jz.; G randeau 1986. 27.; B illot 1987; B illot 
1988a; Billot 1988b; B illot 1996. 174.; Billot 1998. 9-10.; Teyssot 1999. 288, 334-335.; 
Galand 2001-2002.4-5.; Fouilhoux 2003.246.; Raynaud 2004.24,29.; Palazzo 2007., különö
sen 101-102,110-111.; Gomis 2010.115. és 11. jz. Vö. Branner 1971; B illot 1997.
10 Bozoky 2007; Kuthan 2007.
11 Fraknói 1895.14,39-12.
12 Balics II /2 .88,107-110.
13 M RH, passim.
14 PRT, passim. A  túlzás leginkább Pannonhalma esetében mutatkozik meg: nullius* jellegét az ala
pítás korára vezették vissza, amelynek forrása Montecassino volt. PRT 1 .13-137., kritikáját 1. Kiss 
2003.
15 BTO E, Bártfai Szabó 1938.
16 Gárdonyi 1933; Gárdonyi 1936; Gárdonyi 1937; Gárdonyi 1938; Gárdonyi 1944.
17 Jankovich 1959.
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lamilyen közös eredet irányában. Gárdonyival szemben bizonyítani tudta ezen 
intézmények királyi alapítását, királyi kápolna eredetét. Ezzel máig alapvetően 
elfogadott tételt fogalmazott meg; gondolatai rendre visszaköszönnek a későbbi 
-  zömmel esettanulmány jellegű -  munkákban.18

Mályusz Elemér mai napig nélkülözhetetlen egyházi társadalomtörténete szin
tén elsősorban a városi egyházi társadalom -  pontosabban a plébániák -  kapcsán 
érintette a témát, mindössze egy rövid értékelést adva a források és Gárdonyi mun
kája alapján. Előnye ugyanakkor, hogy a korábbi szerzőktől eltérően részletesebben 
kitért a szebeni és brassói (barcasági) decanatusok problémájára. Ez utóbbival kap
csolatban került felszínre az az erdélyi szász történetírásban19 már korábban teret 
nyert vélemény, amely a hospes-]oggA hozta összefüggésbe a kiváltságos jogállapo
tot.20 Mályusz itt elsősorban Georg Eduard Müller munkájára támaszkodott.

Hasonló, társadalomtörténeti megközelítés érezhető Kubinyi András egyik 
munkáján, amely a királyi kápolna és a kancellária kapcsán részletesen foglalko
zott a királyi udvar egyházi személyzetének, különösen a királyi társaskáptalanok 
vezetőinek kiváltságos helyzetével.21 Ugyanő egészen más, város-, illetve reziden
ciatörténeti szempontból is fontos megállapításokat tett. A korábban Gárdonyi 
által felvetett és Jankovich által bírált Áw/>«jog-kiváltságos jogállás tétellel kap
csolatban kívánt bizonyos félreértéseket eloszlatni.22 Annál is inkább, mert az 
1980-1990-es évek várostörténeti tárgyú írásaiban Gárdonyi elképzelése komoly 
bírálatban részesült Fügedi Erik23 és Szűcs Jenő részéről24.

Mindezek ellenére a királyi egyházakra, királyi kápolnára vonatkozó feldolgo
zásokban alapvetően megmaradt az intézménytörténeti megközelítés.25

Röviden végigtekintve a külföldi és a magyar szakirodalmon, könnyen belátható 
a téma -  a nem a rendes egyházi hierarchiába tagolódó egyházak jogállása -  mo

18 Jankovich munkáját sokan hasznosították: Györffy 1962; Györffy 1973; Györffy 1977; 
Györffy 1991; Györffy 1997; Szűcs 1993, és az újabb munkák is közvetlenül vagy közvetve erre 
épülnek. Pl. Koszta 2001; Tringli 2010.
19 Teutsch 1921; M üller 1934; Kurze 1966. A  Siebenbürgisches Archív 1971-es tematikus kötete jó 
keresztmetszetet ad az erdélyi szász történetírás ezirányú eredményeiről: G randjean 1971; Kurze 
1971; Servatius 1971. Újabban: Z immermann 2000.
20 Mályusz 2007.37-38,117-123.
21 Kubinyi 1999a.
22 Kubinyi 1962; Kubinyi 1972; Kubinyi 1983; Kubinyi 1999c; Kubinyi 1999e; Kubinyi 1999f; 
Kubinyi 1999g; Kubinyi 2001.
23 Fügedi 1981a; Fügedi 1981b.
24 Szűcs 1993.
25 A  Korai magyar történeti lexikonban például szerepel a 'káplán’ (Sebők F.), a ’kápolnaispán’ szócikk, 
mindkettő alapvető intézménytörténeti megközelítéssel. Ugyanakkor a ’kápolna’ címszó a ’templom’- 
hoz (Érszegi G.-M arosi E.) utal, ám ezen belül ismét csak intézményként kerül elő. Sajnos 'királyi 
egyház’, vagy királyi kápolna szócikk nincs, annak ellenére, hogy az exemptio’ kifejezetten használja a 
„királyi egyház” (Solymosi L.) fogalmát. Solymosi 1994, KM TL 324-325,669-671. Legutóbb -  egy 
átfogó kormányzattörténeti összefoglalás keretében a világi igazgatás intézményeként került bemuta
tásra a királyi kápolna. Font 2007.37-38.; Fedeles 2007.64-69. Ugyanitt e sorok szerzője röviden 
kitért a kiváltságolt jogállásra. Kiss 2007b. Más kiadványban már bővebben olvashatunk összetett 
jellegéről, így a kápolna liturgikus szerepéről, egyes típusaik kiváltságos jogállásáról. Solymosi 2006; 
Tóth 2006.
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nografikus igényű feldolgozásának hiánya. Ilyen, mint láthattuk, a külhoni szakiro
dalomban is ritka, itthon az utolsó összefoglaló jellegű feldolgozás pedig Jankovich 
Miklós tollából született meg 1959-ben.

1.2. Királyi egyházak Nyugat-Európában

Az említett kutatások elég változatos, távolról sem egységes képet alakítottak ki 
a kiváltságolt intézményekkel, királyi egyházakkal kapcsolatban. Nyugat-Európá
ban a forrásadottságok következtében -  hiányoznak az eltérő intézménytípusokat 
egy csoportként speciális jogokkal felruházó pápai privilégiumok -  az egyes egy
házak exempt helyzete tulajdonképpen egyedi kérdés volt. Ott éppen ezért nem 
is alakulhatott ki az eltérő jellegű intézmények csoportjára kiterjedő exemptio fogal
ma, ezt hiába is keressük. Legfeljebb csak annyiban, hogy az exempt kápolnák és 
természetesen a közösségi kiváltsággal (privilégium commune) rendelkező rendek 
esetében ezek jellegéből fakadt a kiváltság közösségi jellege.

Jellemző példa lehetne Cluny és a hozzá tartozó kongregáció. Szinte magától 
értetődő arra gondolni, hogy Cluny exempt helyzetében a hozzá tartozó vala
mennyi leánymonostor {filia) automatikusan osztozott. Clunyben bizonyára ezt 
szerették volna, és törekedtek is rá, de a valóság merőben más volt. Éppen az e 
kérdés körüli éles viták mutatják meg világosan, hogy az anya- és leánymonostor 
jogi helyzete nem feltétlenül volt azonos.26

Közös nevező csak egy vonatkozásban, a kápolnák esetében figyelhető meg 
Nyugat-Európában. A  különleges -  ordinariusi* kormányzati joghatóságtól -  
mentesített jogállapotot az udvari kápolnára lehet visszavezetni.27

Az udvari kápolna az uralkodói udvar központi egyházi intézménye volt, 
amely szerte Európában elterjedt. Lényegében három fontos jellemzője volt. 
Egyrészt -  nevében Szt. Márton köpenyére utalva -  ereklyeőrző funkcióval bírt. 
Másrészt horizontálisan kiterjedt volt, hiszen ennek mintájára létesültek további 
uralkodói (és fejedelmi) magánkápolnák is. Harmadrészt személyi jelleggel is 
rendelkezett, hiszen a kápolna alatt az ott szolgálatot teljesítő papságot összefo
gó intézményt is értették.28

26 Kiss 2006.23-24, és 59-60. jz. A  Cluny és alárendelt intézményeinek jogállására vonatkozó vita jel
lemző elemeire 1. VIII. Benedek (1021-1023: PU II, 1007-1010,1023: PU II, 1030.), IX. Leó (1049), 
II. Viktor (1055), IX. István (1058), II. Sándor (1063, PL  CXLIII, 607-609, 658-659, 803-809, 
879-894, CXLVT, 1293-1295.), VII. Gergely (1075: JL  4974, PL  CXLVIII, 661-666.), II. Orbán 
(1088,1095,1097: PL C LI, 291-293, 488^189, 493-494.), II. Paszkál (1109: PL  CLXIII, 51-53, 
56-58,204-205.) II. Lucius (1144), III. Sándor (1178) kiváltságait. Vő. L etonnelier 1923.23-42, 
89-106.; L emarignier 1951.325-326.; Valous 1970. II, 134-135.; Cowdrey 1970.16-21,33-36, 
44-62. Hasonló törekvés -  az anyaegyház kiváltságainak kiterjesztése a filialis egyházakra -  ugyan
akkor konkrét magyarországi példákkal is alátámasztható. Erre 1. Győrfy 2010. A  székesfehérvári 
társaskáptalan esetében is jól látszik ez a tendencia. Kiss 2007a. 286-294., és a jelen kötetben a 
Székesfehérvárra vonatkozó részt.
27 Fleckenstein 1959-1966.
28 Fleckenstein 1959-1966, LM A  V. 70-72. (J. Fleckenstein).
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Ehhez társult utóbb -  már a Karoling időszakban -  az írásbeliséggel kialakuló 
egyre szorosabb kapcsolat, amelynek intenzitását természetesen sok tényező be
folyásolhatta. Mégis ez a „társulás”, amelyhez egyenes út vezetett a királyi udvar 
házi jellegének monarchikussá válásán keresztül, gyakorlatilag mindenütt bekö
vetkezett. Az eredetileg liturgikus feladatokat ellátó kápolna klerikusai egy egyre 
összetettebb királyi udvar (curia regis) mint kormányzati intézmény tagjai lettek.29

Utóbb, és ez megint általános vonás, a kápolna a késő középkorban már ismét 
inkább liturgikus feladatokat látott el, a hivatali írásbeliség legfontosabb intézmé
nye immár a kancellária (esetenként kancelláriák) lett(ek). Erre mutat az is, hogy 
a 12. századig általában a kancellár és az udvari kápolna vezetője egy személy volt, 
majd utóbb e kettő fokozatosan különvált, és ez utóbbi más, esetleg archaikusabb 
nevet megtartva működött tovább.30

Mivel ezek királyi magánegyházként, saját kápolnaként jöttek létre számos ki
váltsággal rendelkező császári/királyi/fejedelmi birtokokon -  értve ez alatt első
sorban a palotát mint birtok- és intézmény együttest (H of Pfalz) -  különleges 
egyházjogi helyzetűek voltak, nem terjedt ki rájuk a megyéspüspök kormányzati 
joghatósága. Ez a sajátságos helyzetű, és alapvetően liturgikus feladatokat ellá
tó, később a hivatali írásbeliségbe is bekapcsolódó intézmény az udvar- vagy pa
lotaszervezet egyes központjaiban szerveződött meg, ilyen értelemben országos 
jellegű volt. Ez a jogállapot azonban csak fokozatosan terjedt ki általában a csá
szári, királyi udvari kápolnákra, és vált közös jellemzőjükké.31 Ugyanakkor ebbe 
a csoportba más típusú intézmények mint királyi egyházak nem kerültek bele. E 
Meroving korban kiformálódó, majd a Karoling korban kialakuló intézmény -  
amelynek archetípusa Aachen volt -  Nagy Károly birodalmának szétesése után az 
egyes utódállamokban is továbbélt.32

A 13. század közepén pedig kialakult egy sajátos típusuk. A  kiváltságok helyze
tű királyi kápolnák sorában ténylegesen külön csoportot alkottak a „szent kápol
nák”, amelyek jellemzően a 13. század közepétől terjedtek el a Francia Királyság
ban, majd később máshol is.

29 Fleckenstein 1959-1966, LM A  V. 72-73. (Th. Kölzer), uo. 73. (X. de la Selle), uo. 73-74. (K. 
Schnith). Vő. Szentpétery 1930; Kumorovitz 1942-1943; Kubinyi 1999a.
30 így a kancellár mellett megmaradó francia maitre chapellain, vagy a szicíliai területen honos 
capellanus maior, angol vidéken elterjedt dean (decanus), osztrák területen gyakori Hofpfarrer mind 
erre mutatnak. Vö. Fleckenstein 1959-1966, LM A  V. 70-72. (J. Fleckenstein). Magyar vonatko
zásban a cancellarius -  comes capelle kettősség említhető meg. A  király kápolna oklevéladó tevékeny
sége meglehetősen változatosan alakult, a 13. században gyakorlatilag a kancellária töltötte be ezt a 
szerepet. A  király kápolna ilyetén jellege csak a 14. század közepén mutatható ki ismét az 1370-es 
évekbeli reformokig. Ettől kezdve a kápolna -  a panaszfelvételt leszámítva -  inkább már liturgikus 
testület volt. Szentpétery 1930; Kumorovitz 1942-1943; Kubinyi 1999a; K M TL 321. (Érszegi 
G.), 355. (Zsoldos A.); Font 2007.37-38.; Fedeles 2007.64-68.
31 Scheuermann 1938.54.; G rass 1965.178.
32 Brunner-S chwerin 1928. 386.; Scheuermann 1938. 54.; Fleckenstein 1959-1966.1. 113, 
121,142.; G rass 1965.159,174-175,178.; G rass 1972. 264. LM A  V. 70-73. (J. Fleckenstein, 
Th. Kölzer)
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A  párizsi Sainte-Chapelle előzményének tekinthető az I. Klodvig által Szűz Má
ria tiszteletére alapított palotakápolna. Hasonló előzménynek tekinthető VII. Lajos 
alapítása, a Notre Dame du Palais 1154-ben.33 Később IX. Lajos király az egykori 
Szt. Miklós-oratórium helyén építtette fel a ma ismert Sainte-Chapelle-t 1239 és 
1245/1246 között. 1248-ban a kétszintes kápolna felső emeletén helyezték el azt a 
töviskoszorú-ereklyét, amelyet Odó tusculumi püspök, pápai legátus hozott el II. 
Balduin latin császártól. A kápolna a királyi család tagjaiért bemutatott áldozatok, 
illetve a töviskoszorú révén egyben ereklyekápolna is lett.34 A dinasztikus kultikus 
szolgálatot erősítette az is, hogy 1306-ben itt helyezték el Szt. Lajos ereklyéjét is.35

IX. Lajos alapításában régi — még Aachenre, tehát Karoling időkre visszamenő 
-  példát követett.36 A  Kapetingek erősen kötődtek a Passió-kultuszhoz. II. Fülöp 
már 1205-ben szerzett Szent-Kereszt Jézus-, Fülöp apostol-ereklyéket, amelyeket 
akkor még Saint-Denis-ben helyeztek el. 1239-től azonban a Sainte-Chapelle lett 
a Passió-kultusz fő központja.37

A  Nagy Károly-kori kultusz Saint-Denis apátságán keresztül jutott el a 
Kapetingekhez, közvetítője minden bizonnyal egy 11. század végi-12. század 
eleji legenda (Descriptio qualiter Karolus magnus clavum et coronam Domini a 
Constnatinopoli Aquisgrani detulerit qualiterque Karolus Calvus haec ad S. Dionysum 
retulerit) volt. Feladata éppen az volt, hogy bizonyítsa: maga Nagy Károly szerez
te, és Kopasz Károly adta az ott megnevezett ereklyéket (töviskorona, szeg, ke
reszt-darab, Krisztus- és Simeon-ereklye) az apátságnak.38 Ugyanezen hagyomány 
(Descriptio) szerint került Szent Szemfedő-ereklye Kopasz Károly compiégne-i 
palotakápolnájába. Egy másik, 1170 körül (vagy a 13. század első negyedében) 
keletkezett epikus alkotás (.Fierábrás, chanson de geste) szerint maga Nagy Károly 
vitte a töviskoronát és a Szent Szeget Saint-Denisbe, a korona egy darabja viszont 
Compiégne-be került.39 Más felfogás szerint a töviskoszorú-ereklye egy másik 
királyi kápolna, Vincennes közvetítésével jutott el a Párizsba, IX. Lajos ugyan
is egy részét a vincennes-i Szt. Márton-kápolnának adományozta.40 Akárhogy is 
történt,41 a lényegen nem változtat: a Karoling-korban gyökerező Passió-kultusz

33 Galland 2001-2002.25.
34 G rass 1965.175.; Billot 1996.172.; Wessel 2003.27.
35 Billot 1996.174-175.; Galland 2001-2002.25-46.
36 Ez a megállapítás csak az intézmény funkciójára érvényes, szerkezetére -  mint alább látható -  nem. 
Hacker-Sück 1962.222-223.
37 Bozoky 2007.19-23.
38 Bozoky 2007.24-25.
39 Bozoky 2007. 26-27. A  Saint Corneille de Compiégne eredetileg társaskáptalan volt, amelyet 
Kopasz Károly alapított 877-ben 100 taggal. 1119. december 4-én II. Callixtus pápa megerősítette 
valamennyi kiváltságát, és a káptalant Róma közvetlen joghatósága alá vette. Ezt később III. Jenő 
pápa is megerősítette (1147. november 3.). 1149-1150-ben VII. Lajos király és III. Jenő közös dönté
se alapján a társaskáptalant szerzetesi közösséggé alakították át, tekintettel a megbomlott fegyelemre. 
Ennek kivitelezését Suger saint-denis-i apátra bízták. D ubois 1992.210-211.; Gasparri 2004. 79.; 
L éon 2008.19-20.
40 Billot 1996.175.
41 A  királyi kápolnák Kapeting kori jelentőségére 1. G uyotjeannin 1996.134. táblázat., Fig. 8.
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volt a Sainte-Chapelle lényegi eleme. Mindez ráadásul egy sajátos építészeti 
megoldással, a kétszintes kápolna-szerkezettel még hangsúlyosabbá vált.42

A  párizsi Sainte-Chapelle ugyanakkor nem egyszerűen intézményi, építé
szeti megoldás volt,43 hanem egy sajátos, modellszerű liturgikus programot is 
kifejezett,44 amelynek szintén nagy hatása volt a többi saintes-chapelles ese
tében. Természetesen a párizsi és más királyi és hercegi „szent kápolnák”, il
letve az ún. capella regis között különbséget kell tenni. Nemcsak arról van szó, 
hogy a Sainte-Chapelle pusztán rangosabb intézmény volt -  ahogyan Róbert 
Branner gondolta45 -  hanem hármas sajátosság (ereklye, építészet, liturgia) 
ötvözete tette egyedi, különleges intézménytípussá.46

Jelentőségét jogi helyzete is mutatja. Párizs exemptiója lényegében egy
korú volt az alapítással. Egy 1244-es pápai privilégium megtiltotta, hogy az 
ordinarius kiközösítse a Sainte-Chapelle klerikusait.47 1275-ben III. Fülöp 
második feleségének koronázását a reims-i érsek végezte el, emiatt a sens-i 
érsek -  akinek provinciájába tartozott Párizs -  panaszt emelt a pápai legátus 
előtt. A  király azonban arra hivatkozott, hogy azért nem a tiltakozást tevő 
érsek végezhette el a szertartást, mert a „capella regis Parisiis exempta erat”.48 
A Sainte-Chapelle három évvel később, 1278-ban kikerült a párizsi püspök 
joghatósága alól, közvetlenül a pápa alá rendelték.49 Ezt később -  igaz a 
sens-i érsekkel szemben -  XI. Benedek és XXII. János pápák is megerősí
tették.50

Maga a Sainte-Chapelle mint ereklye- és kultuszközpont modell volt más 
királyi és hercegi „szent kápolnák” kialakításához, így hatása óriási volt mind 
Franciaországban, mind azon kívül.51 Az öt lényegi jellemző megléte alapján 
ide sorolható intézményeknek52 két fő csoportja ismert. A) királyi -  Szt. La-

42 Francia területen a hosszházas, emeletes palotakápolna-típus volt a meghatározó, első példája 
talán az 1025 k. Jámbor Róbert felesége, Konstancia alapította Etampes lehetett (palotakápol
na). A  Sainte-Chapelle előfutára lehetett néhány apátsági és püspöki kápolna (Berzé-la-Ville, 
Párizs (Notre-Dame), Meaux, Noyon, Reims, Saint-Germain-en-Laye). H acker-Sück 1962. 
223-224,230-242.
43 Vö. Wessel 2003.30-45.
44 Vö. Wessel 2003.48-49.
45 Branner 1971.
46 Palazzo 2007., különösen 101-102,110-111.
47 Idézi: Wessel 2003.50.; M orand 1790.’Piéces justificatives’ 2. alapján
48 G rass 1965.174-175.
49 Hacker-Sück 1962.218.
so G rass 1965.175. Ezen kívül, bár ezek nem feltételei a passzív exemptiönak a társaskáptalan 
további pápai kiváltságokban is részesült. Vezetője IV. Honorius pápától felhatalmazást nyer 
arra, hogy maga szenteljen fel papokat. 1365-ben a pápa V. Károly király kérésére megadta a 
kápolna vezetőjének a főpapi jelvények viselésének jogát. G rass 1965. 161-164.; Hacker- 
Sück 1962.218.
51 Hacker-Sück 1962.243-257.; Bozoky 2007.23-24.; B illot 1987 alapján.
52 C hapelot 1994.125.; Billot 1996.174. (és uo. 179, vitaszöveg), B illot 1997; B illot 1998.
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jós párizsi alapítása mellett Saint-Germain-en-Laye, illetve VI. Fülöp {Le Gué- 
de-Maulny, Le Mans mellett, 132953) és V. Károly {Vivier-en-Brie, Vincennes) 
kápolnái. B) a hercegi alapításúak: Bourbon-l’Archambault /., Rióm, Bourges, 
Chambéry, Cháteaudun, Aigueperse, Bourbon-lArchambault II., Champigny-sur- 
Veude, Vic-le-Comte.

Aigueperse: 1475-ben I. Bourbon-Montpensier (Vendőme) Lajos alapítása
ként jött létre egyenesen Párizsból kért és kapott ereklyék elhelyezését köve
tően.54 Célja a Bourbon-Montpensier család halotti kultuszának ápolása egy 
8 javadalmas kanonokból, 8 káplánból álló, trésorier vezette társaskáptalan 
formájában. 1486-ban maga, majd később fia és unokája is ide temetkezett. 
A  16. század elején, 1517-ben X. Leó kivette a clermont-i püspök jogható
sága alól és közvetlenül a Szentszék alá rendelte.55

Bourbon-l’Archambault I.: 1315-ben alapította Bourbon Lajos, IX. Lajos 
unokája a párizsi Sainte-Chapelle-ből szerzett Szent Kereszt-ereklyével. 
1332-ben XXII. János vette ki Bourges érsekének joghatósága alól.56

Bourbon-l’Archambault II.: 1483-ban I. Bourbon-Montpensier Lajos alapí
totta, de felszentelésére csak II. Péter herceg és felesége, Anna, XI. Lajos 
francia király lánya idején (1508) került sor.57

Bourges: II. János francia király ifjabb fia, János, Berry hercege 1378- 
ban kiváltságot eszközölt ki VII. Kelementől, amelynek értelmében a 
székeskáptalan exemptté. vált az érsektől, közvetlenül a Szentszék alá rendel
ték. Nem sokkal később, 1392. augusztus 17-én engedélyezte VII. Kelemen 
pápa János herceg kérését, hogy bourges-i palotájában kápolnát alapítson a 
párizsi Sainte-Chapelle mintájára {ad instar capelle régié Parisiensis), 45 fővel 
(13 kanonok, 13 káplán, 13 vicarius és 6 karpap). A  tényleges működés ele
inte anyagi okokból problémás volt. 1403-ben azonban János, valószínűleg 
súlyos betegsége hatására is, több jelentős adományt tett. Ugyanekkor ha
tározta el azt is, hogy itt alakítja ki temetkezőhelyét. Kérésére 1404. június 
5-én XIII. Benedek társasegyházzá alakította a kápolnát, azzal a feltétellel,

9-10.; Raynaud 2004.29.
53 A  királyi alapítás miatt szokás ide sorolni, ám az épület romlott állaga, továbbá az írott források -  
amely „csak” királyi kápolnának és nem sainte-chapelle-nek nevezik -  alapján az újabb szakirodalom 
nem tekinti a típushoz tartozónak. Hasonló a helyzet az itt nem említett dijoni palotakápolnával, 
amelyet egy 1244-es pápai oklevél sainte-chapelle-nek nevez ugyan, de sem a Passió-ereklyére, sem a 
párizsival egyező épületszerkezetre nincs adat. Wessel 2003.225-227.
54 Hacker-Sück 1962.253.
ss Gomis 2010.115. és 11. jz.; C harbonier 1979.98.; Wessel 2003.190-197. Építészeti kialakítása 
kissé eltér a párizsi modelltől.
56 Hacker-Sück 1962.243.; Wessel 2003.199-201. Utóbbi 1336-ra teszi exemptiojít.
57 H acker-Sück 1962.253.; Wessel 2003.201-204.
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hogy a herceg a kellő anyagi fedezetet biztosítja. A  társasegyház hivatalosan 
1404. december 7-én állt fel, consecraticíjára 1405. április 19-én, került sor. 
Minden szempontból követte a párizsi példát: vezetője trésorier volt, jogha
tósága alá tartozott teljes személyzete, a tagok felvétele, esküje, a kincstár 
felügyelete, liturgiájában -  prout capella regia Parisiis estjieri consuetum -  is 
a párizsi minta érvényesült. Egyházjogi helyzete is megegyezett a párizsi 
Sainte-Chapelle-lel: János herceg már 1392-ben teljes exemptió megadását 
kérte a pápától, amelyet XIII. Benedek 1404. június 5-i bullájával teljesített, 
majd 1407-ben megerősített. E  szerint a kápolna és személyzete mente
sült a bourges-i érsek joghatósága alól. 1407-ben ez még annyiban bővült 
is, hogy a trésorier kinevezhetett egy személyt egyes intézmények szükség 
szerinti újraszentelésére. 1404-ben szerepelt még a főpapi jelvények vise
lésének a joga (mitra, gyűrű, pásztorbot), ez 1407-ben még kibővült az
zal, hogy ekkortól kezdve a trésorier keresztet vitethetett maga előtt isten- 
tisztelet alkalmával. Bár a kápolna eredetileg a párizsi mintára udvarkápol
naként létesült, 1397-től, János herceg utolsó fiának halálától egyre inkább 
temetkezőkápolna jellegűvé vált. 1404-ben maga János e kápolnát jelölte 
meg végső nyughelyéül.58

Chambéry: 1408-ban VIII. Amadé savoyai herceg és felesége, Johanna, VI. 
Károly francia király testvére alapította, 1421-től 6 áldozópap és 2 klerikus 
látta el a liturgikus feladatokat. 1467-ben II. Pál megerősítette kollegiális 
egyházzá szervezését, 1472-ben IV. Sixtustól nyert exemptiót, aki egyúttal 
vezetését az addig chantre helyett egy trésorier gondjaira bízta.59 Passió-erek
lyével azonban bizonyíthatóan csak 16. század elejétől rendelkezett.60

Champigny-sur-Veude: 1498-1543 között jött létre. II. Bourbon-Mont- 
pensier Lajos alapította, illetve fejezte be apja tervét, ereklyéket szerzett 
Krisztus keresztfájából és töviskoszurújából, illetve már ekkor kieszközölte a 
dékán (!) számára a püspöki pásztorbot és mitra viselésének jogát. 1505-ben 
kezdődött meg az építkezés, de csak 1543-ban szentelték fel.61

Cháteaudun: VI. Károly féltestvére, a törvényetelen Dunois alapította 1451- 
ben és építtette fel két fázisban (1451-1454, 1463-1465). 1491-ben VIII. 
Ince Párizs, Bourges és Dijon mintájára (!) exemptióbán részesítette, kiegé
szítve a püspöki jelvények viselésének jogával.62

58 Hacker-Sück 1962. 249-252.; M esle 1988. 109-111, 115-118.; Raynaud 2004. 24, 28-30, 
32-36.; Wessel 2003.135-144.
59 Hacker-Sück 1962.252.; Wessel 2003.96-104.
60 Wessel 2003.98-99.
61 Hacker-Sück 1962.256.; Wessel 2003.205-215.
62 Hacker-Sück 1962.252-253.; Wessel 2003.175-189.
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Rióm: 1382-ben János, Berry hercege, V. Károly testvére alapította (Sancta 
capella Riomiensis).63 Az ekkor létrehozott várkápolnában az egyházi szolgá
latot eleinte a közeli Saint-Amable monostor látta el, esetenként egy hercegi 
káplán.64 A  15. század végén a kápolna intézményileg is teljesen különvált 
Anna, XI. Lajos francia király lánya és Pierre de Beaujeu jóvoltából (1488).65 
Az „új” alapítvány feladata a család (dinasztia) lelki üdvének előmozdítása 
volt.66 A  társaskáptalan védőszentje Szt. Lajos lett.67 Vezetője itt is trésorier, a 
testületet 12 kanonok, 4 fél-javadalmas, 2 sekrestyés, 1491-től 4, majd 1502- 
től 6 gyermekből álló kórus alkotta.68 Az alapítástól egészen 1502-ig tartott 
a Saint-Amable monostorral69 és a püspökkel szembeni, a kápolna jogairól 
szóló vita. Lezárásakor megerősítést nyertek a már korábban, VIII. Ince által 
biztosított kiváltságok: temetkezési jog (kanonokoknak, és a nem a Saint- 
Amable körzetébe tartozóknak, külön a Sainte-Chapelle-temetőben!), fel
ajánlások elfogadása, három körmenet (Szt. Tamás, Szentkereszt és Szt. La
jos ünnepén) tartásának joga.70

Saint-Germain-en-Laye: nem teljesen 13. századi alapítás volt, ugyanis még 
a 11. század elején perjelséget hozott itt létre Jámbor Róbert, majd azt I. 
Henrik a párizsi püspöknek adta, 1060-ban azonban a püspök, Imbert de 
Vergy a Notre-Dame de Coulomb bencés apátságnak adományozta, később 
I. Fülöp (1073) és VI. Lajos (1124) is adományokkal látta el. 1124-ben sze
repel először királyi rezidenciaként (palatium), különösen II. Fülöp és IX. 
Lajos tartózkodtak előszeretettel Saint-Germain-en-Laye-ben. Az itteni 
kápolna első említése 1223-ból való (Notre-Dame) II. Fülöp rendelkezésére 
a szolgálatot a Notre-Dame de Coulomb apátsága látta el. 1238-ban IX. La
jos azt a plébániaegyház Saint-Gilles kápolnájába helyezte át, ide, a várbéli 
palotakápolnába pedig állandó káplánt nevezett ki, ezzel új kápolna-javada
lom, chapellenie jött létre. Ez volt az a kápolna, amelyik az alakulófélben levő 
Sainte-Chapelle előfutára volt.71

Vic-le-Comte: A  Keresztelő Szt. János-kápolna nem királyi, hanem hercegi 
alapítás volt. Egyes vélemények szerint I. János, auvergne-i és boulogne-i 
gróf (1361-1386) alapította. E feltételezés J. B. Fouilhoux atyának, Vic-le-

63 Hacker-Sück 1962.248.
64T eyssot 1999.288.
65 Teyssot szerint az alapításra 1488 decemberében került sor, amelyet 1489. április 4-én, illetve 1491. 
január 15-én is megerősített VIII. Ince pápa. Teyssot 1999.288,333.
66 G omis 2010.115.11. jz.
67 Teyssot 1999.333.; M orand 1930.198-199. alapján
68 Teyssot 1999.334.
69 Ágostonos kanonokok közösségeként bukkant fel a forrásokban 1077-ben mint Pébrac alárendeltje, 
önállónak 1145-től tekinthető. Teyssot 1999.31-32.
70Teyssot 1999.334-335. L. még összefoglalóan: Wessel 2003.147-174.
71 B illot 1996.171,173.; L éon 2008.10-12,14-15. és Figure 7,18-19.; Wessel 2003.55-59
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Comte 19. századi monográfusának köszönhető. A nála -  Baluze alapján -  
közölt szöveg (ami lényegében egy obituarium kivonata) azonban tartalmaz 
egy 1394-es évszámot. Ebből következőleg téves a feltételezése, hogy János 
gróf volt az alapító.72 A  rendelkezésre álló adatok alapján nem János, hanem 
utóda, a vele nevében azonos berry-i herceg, VI. Károly francia király test
vére lehetett az alapító. Eredetileg 8 káplán (vicaires) szolgált itt. 1511. július 
1-én az akkori auvergne-i gróf, Stuart János társaskáptalanná szervezte át 
X. Leó engedélyével, egy dékáni, 8 kanonoki, illetve 8 fél-prebenda kialakí
tásával. A pápa meghatározta liturgikus kötelezettségüket, illetve kivette az 
intézményt és valamennyi alárendelt népét a clermont-i püspök, és valamen
nyi más ordinarius joghatósága alól, és a Szentszék iurisdictiója alá helyez
te, egyúttal megerősítette belső szabályzatát. Sainte-Chapelle-jellege abból 
fakadhat, hogy a pápai oklevél szerint rendelkezett töviskorona-ereklyével, 
továbbá abból is, hogy ugyanitt egyúttal Jézus Krisztus Szent Koronája és 
Keresztelő Szt. János védőszentű confraternitas is létrejött. Az átalakítás-ala
pítás kezdeményezője, Stuart János felesége, Anna boulogne-i hercegnő ré
vén kapcsolatban állt a francia királyi dinasztiával.73

Vincennes: alapítása még a 13. századra nyúlik vissza. 1248-ban IX. Lajos 
egy palotakápolnát létesített, a liturgikus szolgálat az itteni Szt. Márton ká
polna-egyház feladata volt, tehát ekkor még nem jött létre külön kápolnai in
tézmény (chapellenie). V. Károly 1379-ben a Sainte-Chapelle mintájára hozta 
létre, még a liturgikus kötelezettségekben is azonosság mutatkozott Párizzsal 
{usu dictae sacrae capellaé). A kápolna kiépítése szorosan illeszkedett a király 
Vincennes rezidenciális kiépítésére vonatkozó terveibe. Ő és testvérei nevé
hez több hasonló rezidencia-egyház kiépítése kapcsolódik, így pl. Dijonban, 
Bourges-ban, Riómban. V. Károly 15 klerikust rendelt a kápolna szolgálatá
ra, amelyet 1380-ban VI. Orbán közvetlenül a Szentszék alá rendelt. Ezzel 
mentesítette a párizsi püspök és sens-i érsek kormányzati joghatósága alól 
{interdictum, excommunicatio). Az itteni Szt. Márton-várkápolna már koráb
ban is rendelkezett ilyen kiváltsággal (XI. Benedek: 1304. április 18., XXII. 
János: 1317. augusztus 13.). A  közösség tényleges vezetője, feje a trésorier 
lett, aki büntető (curialis) és lelki hatalmat nyert a közösség felett. Párizs
hoz hasonlóan a kápolna (Szűz Mária) társaskáptalanként működött, tagjai 
azonban nem voltak helyhez kötöttek, máshol is bírhattak javadalommal. 
A kettős szervezetet -  Szt. Márton-várkápolna, Szűz Mária-kápolna -  né
hány évvel később (1389. május 19.) VI. Károly szüntette meg, egyesítve a 
két intézményt. Ezt VII. Kelemen 1390. május 19-én megerősítette, illetve 
ugyanekkor kiadott egy másik bullát is, amelyben mentesítette az ordinariusi

72 Fouilhoux 2003.242.
73 Fouilhoux 2003. 246-250.; Hacker-Sück 1962. 256.; Gomis 2010.115.11. jz.; Wessel 2003. 
216-224.
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zsinatok látogatási kötelezettsége alól a káptalan tagjait, továbbá jogaik tisz
teletben tartására szólította fel a sens-i érseket, a beauvais-i püspököt és a pá
rizsi S"-Geneviéve apátját. Korábban a Szt. Márton-kápolna feje (trésorier) 
nem mentesült a zsinati kötelezettség alól. A  14. század végétől azonban a 
palotakápolna (Szűz Mária) feje egyben a várnép plébánosa volt, amelyet a 
Szt. Márton vezetőjétől „örökölt meg” az egyesítés során. Egy későbbi, 1561. 
évi adat szerint a párizsihoz hasonlóan ez is kétszintes kápolna volt.74

Vivier-en-Brie: 1316. szeptember 11-én XXII. János pápa, majd 1318. febru
ár 8-án V. Fülöp király is megerősítette a Valois Károly és felesége, Mahaut de 
Chátillon által létrehozott Becket Szt. Tamás-kápolna felállítását. A  kápolna 
kegyurasága előbb Valois Károly legkisebb fiára, Lajosra, majd 1328 után 
legidősebb fiára, VI. (Valois) Fülöp francia királyra szállt (1333). Ugyanitt 
létezett egy másik kápolna is, amelyet 1337-ben (?) alapított VI. Fülöp Szt. 
Lajos tiszteletére, és amelyet később, 1352. január 17-én II. János király fia, 
a későbbi V. Károly francia király kérésére VI. Ince pápa társaskáptalanná 
(Notre-Dame, Szentháromság) alakított át. Valószínűleg ez utóbbi lehetett 
kiváltságos helyzetű, mivel Károly kifejezetten a párizsi Sainte-Chapelle 
mintájára alakíttatta át: 1368-ban szerzett ereklyéket Párizsból, templomát 
is ekkor szentelték fel. Személyzete egy trésorierből, egy éneklőkanonokból, 
14 papból (6 kanonok, 4 vicaires és 4 szolgáló) állt.75

A  fenti öt pontban ismertetett közös ismérveken túl van más összekötő kapocs 
is. Abban az esetben, ha nem eleve a párizsi Sainte-Chapelle-t mintázó alapítás
ról van szó, legtöbbször jól kimutatható, hogy az intézmény előzménye valamilyen 
korábbi várkápolna, rezidenciális egyház volt, amelyben a szolgálatot más intéz
mény látta el. Az átszervezés ebben az esetében azt jelentette, hogy ott a párizsi 
modellt mintázó, ám immár önálló kápolna (chapellenie) jött létre. Emellett az is 
fontos közös jellemző, hogy ezek az intézmények legtöbbször társaskáptalanként 
működtek, és vezetőjük a trésorier volt, akárcsak Párizsban. Lényegében mindegyik 
a Kap e ti ng/Valois - dinasztia tiszteletének kiteijesztésére jött létre, egyúttal családi
dinasztikus kultusz ápolását is szolgálták (temetkezőhely).76 Továbbá mindegyikük 
esetében jól kimutatható a Kapeting -  Valois -  Bourbon dinasztikus kötődés.

A  Sainte-Chapelle nemcsak francia területen volt „divatos”, komoly kisugár
zása volt Európa más vidékein is. így pl. II. Majorcai Jakab, miután 1279-ban

74 Hacker-Sück 1962. 246-248.; Barbiche 1984. 24. 5. jz., 26. 7. jz., 26. 8. jz., 27 .1 . jz.; B illot 
1996.173.; C hapelot 1996.102-103,107.; Galland 2001-2002.60-85.; Wessel 2003.121-134. 
Ez utóbbi alapján világos, hogy Vincennes esetében volt egy emeleti helység, amely ereklyekincstár 
lehetett. Búzás Gergely -  valószínűleg Magyar Károly nyomán -  egyszintes épületnek nevezte. Vő. 
Magyar 2008.175.
75 Hacker-Sück 1962. 243-246.; G randeau 1986. 21-24, 27-29.; Galland 2001-2002. 86-93.; 
Wessel 2003.114-120,132-133. Építészeti megoldása nem kizárólagosan a párizsit követi, regioná
lis előképekhez (pl. Meaux) is köthető.
76 Bozoky 2007.23-24.; Billot 1987 alapján.
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Párizsban járt, Perpignanban alapított ilyen kápolnát (Púig dél Rey).77 A hatás 
érdekes módon -  feltehetőleg a személyes kapcsolatok miatt -  Közép-Európában 
volt erősebb, különösen cseh és osztrák területen.

Csehországban II. Frigyes halála után, II. Premysl Ottokár idején bontakoztak 
ki erősebb francia hatások. Erre mutat a prágai Szt. Ágnes-monostor Szt. Meg
váltó-egyháza, amely Ottokár temetkezőhelyeként szolgált,78 vagy a plasy-i cisz
terci monostor, amelynek emeletes kápolnája eredetileg királyi rezidencia volt.79 
II. Ottokár által 1259-1263 között alapított Zlatá Koruná ciszterci monostorba 
a töviskoszorú-ereklyét magától IX. Lajostól szerezte, eredetileg itt is emeletes 
kápolna épült.80

A sainte-chapelle-típus elteijedésének második jellegzetesen erős hulláma IV. 
(Luxemburg) Károly személyéhez köthető. Párizs mintájára létesültek kápolnák 
az egyetem mellett, az új, immár érseki székesegyházban (1344), Praga-újvárosban 
(1348) és Karlsteinbcn (1348).81 Ez utóbbi leginkább a vincennes-i, IX. Lajos-fé- 
le rezidenciával hozható összefüggésbe. Mindkét helyen egy-egy Töviskoszorú- 
ereklye került a kápolnába.82

Különösen érdekes, ahogy a sainte-chapelle-típusra jellemző töviskoszorú- 
ereklye Karlsteinbe került. Bár maga az alapítás 1348-ra megy vissza, tényleges 
kiépítése több időt vett igénybe. Az itt kialakuló Passió-kultusz középpontjában 
álló ereklyét IV. Károly valószínűleg az 1356-os metz-i birodalmi gyűlésen kap
ta V. Károly francia trónörököstől.83 Karlstein tényleges kiépítése nem zárult le 
az ereklyeszerzéssel, tényleges felszentelésére csak 1365. február 9-én került sor.84 
Építése hosszan elhúzódott, teljes befejezése -  a párizsival rokon kétszintes szer
kezetben -  csak 1368-1369-re készült el.85

Az itt elhelyezett ereklye jelentőségét mutatja, hogy egy darabja bekerült a cseh 
királyi koronába, hasonlóképpen ahhoz a „Szt. Lajos-koronához”, amely Saint- 
Denis-ben található, és amelyet maga IV. Károly is megtekintett ugyanott 1378. 
január 4-én. Néhány nappal később egyébként V. Károly újabb Tövisloszorú- 
ereklyét adományozott a császárnak.86

Az eddigiek fényében egyértelmű, hogy uralkodói székhelyeken létesült vár- és 
palotakápolnák igen jelentős szerepet töltöttek be. A  Prága melletti Wyschehrad pl. 
Premysl-diansztia temetkezőhelye volt.87 Nem kevésbé volt fontos a prágai Min

77 Hacker-Sück 1962.256-257.
78 Kuthan 2007.137.
79 Kuthan 2007.138.
80 Kuthan 2007.138-139.
81 G rass 1965.164-165.; Kuthan 2007.141-142.
82 Kuthan 2007.142-143,144.
83 Kuthan 2007.145-146.; Bozoky 2007.33.
84 G rass 1965.168-169.
83 Bozoky 2007. 33-34. Vele szemben Hacker-Sück szerint Karlstein nem ugyanazt a szerkezetet 
mutatta, mint a párizsi. Hacker-Sück 1962.257.
86 Kuthan 2007.146.
87 G rass 1965.166-168.
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denszentek várkápolna. Ez utóbbit 1185-ben szentelték fel, majd II. Vencel 1295 
körül ide telepítette a melniki társaskáptalant, amely 1300 körül visszatelepült 
eredeti helyére. Később, 1338-ban IV. Luxemburg Károly megújította az itteni 
várkápolnát, amelyet a pápa is megerősített 1344. május 3-án. Ez utóbbi oklevél 
szerint -  és a mi szempontunkból ez a lényeges információ -  a pápa búcsút enge
délyezett az ott Károly által elhelyezett töviskorona- és más ereklyék kultuszára 
való tekintettel.88 Az így kialakított -  és ez a megállapítás alapvetően IV. Károly 
korára érvényes -  királyi kápolnák általában fontos, ha nem is minden esetben 
exemptióra utaló kiváltságokkal rendelkeztek.89

A  francia Sainte-Chapelle hatása itt nem ért véget, hasonlóan jelentős volt a 
mai Ausztria területén is. Bécsben még II. Albert alapított palotakápolnát 1296- 
ban,90 majd IV. Rudolf a várban alapította meg a Mindenszentek palotakápolnát 
1356-ban. Előzménye egy társaskáptalan volt, amelyet Rudolf kérésre a pápa, VI. 
Ince 1358. december 31-én kivett a passaui püspök és a salzburgi érsek jogható
sága alól, és élére egy prépostot állított, továbbá 24 kanonoki állást engedélye
zett. 1365. március 16-án V. Orbán pápa megerősítette VI. Ince bulláját, illetve a 
korábbi privilégiumokat, és az immár Szt. István-társaskáptalant közvetlenül az 
Apostoli Szék joghatósága alá rendelte, amiért évi 4 font aranyat kellett fizetni. 
1469-ben a bécsi püspökség felállításával a társaskáptalanból székeskáptalan lett, 
ennek ellenére VI. Sándor pápa 1499. április 18-án megerősítette a káptalan ko
rábbi jogait, exemptióyít a püspökkel szemben.91

*  * *

Nyugat-Európában tehát -  leszámítva a privilégium commune útján kiemelt ren
deket, közösségeket -  megállapíthatjuk, hogy az exemptió minden esetben egye
di jellegű volt, jellegzetes módon hiányoznak a csoportszerű, tételes felsorolással 
történő kiváltságolások. További sajátosság, hogy ezen intézmények nem egy or
szágon belüli felettes egyházkormányzati szint -  pl. Mainz, Reims -  alá rendel
tettek, hanem közvetlenül az Apostoli Szék alá. Ezzel szemben Magyarországon 
-  előlegezzük meg -  az esztergomi érsek kormányzati joghatósága, két kivételt 
leszámítva, ténylegesen is összefűző kapocs volt a különböző intézmények között.

A  kiváltságolt intézmények sorában sajátos típust képezett a királyi kápolnák 
körén belül az ún. sainte-chapelle-típus, amely a 13. század derekától terjedt el 
nemcsak Franciaországban, hanem más területeken is, jellegzetesen erős volt je
lenlétük a közép-európai -  elsősorban cseh és osztrák -  területen. Ezek a legtöbb 
esetben valamilyen vár- vagy palotakápolnai funkcióra mentek vissza, amely a 13.

88 G rass 1965.161-164. Vő. Kumorovitz 1963.120.
89 1346. május 6-án Luxemburg János király kérésére VI. Kelemen engedélyezte a királyi kápolnák 
papjainak, hogy a király kérésére bárhol, bármikor főpapi jelvényekben ünnepi misét végezhessenek 
és benedikálhassanak. G rass 1965.177-178.90. jz.
90 G rass 1965.171.
91 G rass 1965. 169-172, 178. Az 1358-as és 1365-ös bullákra 1. Zschokke 1895. 11-14. (Uo. 
164-165. ) Vö. Zschokke 1895. 165-184.; G rass 1972. 265.; G rass 1960-1961. 1. 383. skk.; 
Kumorovitz 1963.120.; Hacker-Sück 1962.257.
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század közepétől kiegészült a jellegzetesen sainte-chapelle-i jegyekkel (Passió
kultusz, építészet, liturgia).

Végül, a különleges jogállapot, exemptio -  és ez fontos közös vonás mind Nyu
gat-Európa, mind Magyarország tekintetében -  nem eleve adott helyzet volt, hanem 
egy jogfejlődési folyamat eredményeként jött létre. Részben ez is magyarázatot ad 
arra, hogy miért mutatkozik különbség a különböző intézményeket összefogó cso
port-jelleg hiánya, illetve megléte terén. Magyarországon a 13. századtól egy ilyen 
irányú fejlődés figyelhető meg, míg Nyugaton ez jóval szerényebb keretek között 
valósult meg (udvari kápolna, sainte-chapelle-típus).

1.3. A  királyi egyház eredete, kialakulása 
és fogalma Magyaroszágon

Az egyes egyházi intézmények felett az egyházi szokásjog szerint a területileg 
illetékes megyéspüspök rendelkezett joghatósággal. Bár gyakorta pontatlanul püs
pöki hatalomnak nevezik, három elemből, tanítói, szentelő és kormányzati jogha
tóságból (potestas magisterii, ordinis, iurisdictionis) tevődött össze.

A  püspöki joghatóság* alól egyes intézmények egyénileg szerezhettek különbö
ző fokú, teljes vagy részleges mentességet [exemptio). Ez azonban csupán az adott 
intézményre terjedt ki, tehát passzív volt, és csak akkor nevezhető aktívnak, ha az 
adott intézmény gyakorol jurisdictiót (teljesen vagy részlegesen) egy adott terület, 
vagy egyes intézmények felett. Ha az aktív exemptio világos területi körvonalat 
nyert, azzal létrejött egy új, önálló, ún. nullius terület, ami azonban a vizsgált kor
szakban nem volt jellemző.92

A  kiváltságos jogi helyzet -  az exemptio valamelyik formája -  csak akkor jö 
hetett létre, ha az említett hármas ordinariusi joghatóság közül a kormányzói ke
rült korlátozásra vagy megszüntetésre. Szép számmal találunk püspöki potestus 
ordinis-t korlátozó eseteket is, itt azonban alapvetően oltalomról (protectio*) van 
szó. Az sem ritka, hogy egy-egy pápai kiváltságlevélben az oltalom és a mentesség 
is megtalálható, ezek az említett ordinariusi joghatóságok különböző elemeit érin
tették, és jól megfértek egymással.

A  helyzet bonyolultságát jól mutatja, hogy a mentesség tulajdonképpen rést 
ütött az egyházkormányzat megszokott hierarchikus rendszerén. Érthető, hogy az 
exemptio szükségessé tette az adott intézmény(ek) hierarchikus helyzetének újbóli 
rendezését. Ezt lényegében mindig egy magasabb egyházkormányzati intézmény 
alá rendeléssel oldották meg. Egyes egyházakat az esperesi93 joghatóság alól kivéve

92 Fogliasso 1953; Scheuermann 1959; Pugliese 1966; Scheuermann 1982. Újabban 1. még Kiss 
2006.39.
93 A  magyar szakirodalomban alapvetően a főesperes, főesperesség szakkifejezések használatosak, 
azonban ez alapvetően félrevezető fordítása az archidiaconus, archipresbiter szavaknak. Magam ezért 
inkább ezt az esperes, esperesség alakot használom, így elkerülhető a főesperes helyettese = alesperes 
fogalmi zavar.
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püspöki, másokat püspöki alól érseki, ismét másokat -  immár jóval kisebb szám
ban -  pápai iurisdictio alá helyeztek.94

Végezetül különbséget kell tenni az egyedi, különálló intézményeket és az egész 
rendeket érintő exemptio között. A mentességet általában egy-egy intézmény 
hosszabb folyamat eredményeként külön kiváltságlevelekkel {privilégium speciale) 
nyerte el, míg egyes központosított rendek95 közösségi kiváltságolást szereztek 
{privilégium commune). Ez utóbbiak -  így a lovagrendek, koldulórendek -  jellem
zően közvetlenül az Apostoli Szék joghatósága alá tartoztak.96

Az e könyvben tárgyalt egyházak nem a közösségi, hanem az egyedi privilé
giummal kiváltságolt intézmények közé tartoznak, mindegyikük esetében -  ha 
nem is mindig legaprólékosabban -  nyomon kísérhető a kiváltságolás folyama
ta. Ennek ellenére egyes esetekben megfigyelhető csoportszerű, közösségi ke
zelésük is (pl. 1296-ban, királyi egyház ként), a nélkül azonban ténylegesen is 
megvalósult volna közösségi kiváltságolásuk. Jellemzőek e visszás helyzetre azok 
a késő középkori pápai bullák (1389, 1400, 1454, 1464, 1513), amelyek szó- 
használatukban mellőzve minden csoport jellegű megnevezést, mindig tételesen 
sorolják fel a kiváltságolt -  az esztergomi érsek kormányzati joghatósága alatt 
álló -  intézményeket.

A  királyi egyházak exempt státuszának kialakulásában mindeddig kevesebb fi
gyelmet kapott, jórészt általános értelemben fogalmazódott meg a lehetséges „kö
zös nevező(k)” kérdése.97

Mire vezethető vissza tehát az érintett intézmények kiváltságos helyzete? Ha 
végigtekintünk a különleges jogállású intézményeken -  természetesen figyelem
be véve azt is, hogy első tételes felsorolásuk a 14. század végén történt meg -  
öt nagyobb csoport figyelhető meg: 1) bencés apátságok, 2) társaskáptalanok, 3) 
premontrei prépostságok, 4) kápolnák és plébániák, végül pedig 5) két erdélyi 
decanatus, Brassó és Szeben.

Az első csoportba csak királyi alapítású intézmények tartoznak. Vitán felül áll 
-  az egyes apátságok részletes vizsgálata alapján -  hogy ez és a királyi kegyuraság 
volt az a jogi alap, amelyre felépülve exempt jogállásuk fokozatosan, a 13. század 
első felére, megszilárdult.98 Hasonló mondható el a társaskáptalanokról99 és a pre
montrei prépostságokról -  ez utóbbi esetben azzal a megkötéssel, hogy egyesek az 
esztergomi egyházmegye területére estek, így eleve az érsek kormányzati jogható
sága alá tartoztak.100 A  kápolnák és plébániák egyik markáns csoportja, az, amely

94 Fogliasso 1953; Scheuermann 1959; Pugliese 1966; Scheuermann 1982. Újabban 1. még 
Solymosi 1994; Kiss 2006. 38-39.
95 A  ciszterciekkel és a premontreiekkel kapcsolatban nem beszélhetünk automatikusan exemftióml. 
L. összefoglalólag: Falkenstein 1997. 204-216. Vb. Schreiber 1910. I. 78-81. (Vallombrosa, 
kamalduliak)
96 Falkenstein 1997.196-204.
97 L. Kiss 2004; Kiss 2005; Kiss 2007a; Kiss 2010; Kiss 2011.
98 Kiss 2006.43-115.
99 Kiss 2011.289.
100 Kiss 2010.109-117.
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a veszprémi püspökség területére esett (Buda környékén és az egyházmegye más 
vidékén), szintén a királyi alapításnak és -joghatóságnak köszönhette 13. század 
elejére kiformálódó különleges jogállapotát. Esetükben később kisebb törés mutat
kozott, mivel kikerültek a királyi joghatóság alól, és csak a 13. század végén tértek 
ide vissza, ami újabb heves vitákhoz vezetett.101 Egyes budai plébániák eleve csak 
a tatárjárás után osztoztak az exempt egyházak rendkívül előnyös helyzetében a 
királyi alapításnak köszönhetően.102 Más, nem Veszprém egyházmegyei, nem budai 
plébániákkal (Segesd, Városlőd, Szentjakab, Galambok, Nagykomár, Karos) kap
csolatban a hiányos adatok ellenére feltételezhető, hogy szintén a királyi alapítás, 
illetve kegyuraság lehetett a döntő. Ezek az egyházak királyi birtokon létesültek, 
ami per fundationem befolyással volt jogállásukra. Ügy tűnik, ugyanez érvényesült 
még olyan intézmények-jelesül a két erdélyi decanatus (Szeben, Brassó) -  esetében 
is, amelyek mögött ÁwjVrtelepülések húzódtak meg. Egyikük esetében azonban egy 
királyi alapítású társaskáptalan (Szeben) fogta azokat egybe.

Havégigtekintünkezeken azintézményeken,világossá válik,hogyakirályi alapítás 
megfelelő alapot nyújtott a különleges jogállás elnyeréséhez. Ehhez természetesen 
szükség volt arra is, hogy tisztázódjon, melyik magasabb hierarchikus szint látja el 
a kormányzati felügyeletet. Az ezzel kapcsolatos viták a 13. század közepére jutot
tak nyugvópontra, éppen akkor, amikor az említett intézmények többségének jog
állása stabilizálódott. Itt nyilván ugyanannak a folyamatnak a két oldaláról van szó.

Fel kell tennünk mégis a kérdést: vajon ténylegesen is, és ha igen, mennyiben 
beszélhetünk egységes intézményről?

A  csoport-jellegre utalnak az első, 12. század második felében és a 13. század 
első éveiben feltűnő közös kiváltságokra vonatkozó megfogalmazások. Az eszter
gomi és a kalocsai érsekek vitájában megnyilatkozó III. Sándor, majd később Imre 
király és Jób esztergomi érsek konfliktusában állást foglaló III. Ince pápa egyaránt 
általában királyi prépostságok és apátságok, a királyi udvar személyzete feletti jog
hatóságról rendelkeztek, erősítették meg az esztergomi érsek számára. így tehát 
ekkor még csak két csoport kapcsolható egybe fogalmilag.103

A  királyi egyház fogalma -  legalábbis a szakirodalom szerint -  a legszorosabban 
kötődött a királyi udvarhoz, királyi kápolnához, amely a korszak nagy részében 
nem egy konkrét településhez (székváros) kötődött, hanem változó helyszínekhez. 
Lehetséges, hogy éppen ez ad magyarázatot arra, hogy ennyiféle intézmény helyet 
kapott a királyi egyházak körében.

De mit is jelentett ez a királyi egyház? Mennyiben tekinthető azonosnak a 
királyi kápolnával?104 Az általánosságban megnyilatkozó jogi rendelkezések (III.

101 Kiss 2011.289-290.
102 Kiss 2011.290.
103 Fejér II. 180-183,392-393,404-405,416-417,419,420, III/l. 129-134.; M ES 1 .166-167. Vő. 
Kiss 2011, különösen 274-284.
104 Általában a magyar szakirodalom a királyi kápolnára vezeti vissza az itt említett kiváltságolt in
tézményeket. A  teljesség igénye nélkül: G árdonyi 1933. 164-165.; Bártfai Szabó 1935. 9-10.; 
Jankovich 1959.68-69,80.; Kumorovitz 1963.109,125.; E ckhardt 2000.138.; Mályusz 2007. 
38. 24. jz., 38-39.; Györffy 1962. 251.; Györffy 1973. 270.; Koszta 2001. 208-209.; Kubinyi



1.3. K irályi egyház eredete, kialakulása és fogalma M agyarországon 29

Sándor, III. Ince) a királyi prépostságok és apátságok mellett a királyi udvar sze
mélyzetét említik még. Az első két kifejezés teljesen egyértelmű: királyi alapítású 
vagy kegyuraság alatt álló intézményeket jelent, ide sorolhatjuk a megfelelő bencés 
apátságokat, társaskáptalanokat, premontrei prépostságokat.

A királyi alapítású kápolnák, plébániák és a két erdélyi decanatus megfeleltetése 
már nem ilyen egyértelmű. A  királyi kápolnák, plébániák elhelyezkedése -  túlnyo
mó többségük a médium regni területére esett -  azt sugallja, hogy részesei voltak 
a királyi egyházak valamiféle országos hálózatának. A  decanatusok esetében való
jában inkább a királyi területen létrejött, alapvetően hospesjogra visszavezethető 
különleges jogállásról volt szó, amelynek lényege jogi értelemben megegyezett a 
többi exempt egyházéval. Hozzátéve azonban, hogy ennek tényleges kialakulása 
már inkább a 14. századra esett.

A királyi udvar egyházi személyzete alatt a mindenkori királyi udvarban első
sorban liturgikus feladatokat ellátó klerikusokat kell értenünk. Kérdés, hogy ők 
mely egyházi intézményekhez kötődtek (honnét rekrutálódtak), illetve mi fűzte 
össze őket.

A kérdés második részének megválaszolása tűnik könnyebbnek. A  kérdéses in
tézmény egyértelműen a királyi kápolna volt, amely a királyi udvar vándorló jelle
géből adódóan országos szervezetnek tekinthető. Nagy jelentősége volt a hivatali 
írásbeliség területén, különösen a királyi kancellária 1180-as évek eleji megszerve
zését megelőzőleg. Ezzel érkeztünk el a kérdés első feléhez, honnan származtak a 
királyi kápolna tagjai? E kérdésre elsősorban éppen a hivatali írásbeliség, hivatal
viselés adatai alapján tudunk válaszolni.

Az alább ismertetendő vizsgálat során azokat a személyeket kerestem, akik a 
kiváltságolt egyházi intézmények tagjai voltak, és szerepük volt a hivatali írásbe
liségben (1001 és 1301 között).105 Az összehasonlítást úgy végeztem el, hogy a 
királyi oklevelek kiadásában külön vettem a királyi és nem királyi egyházakhoz 
köthető személyeket, illetve a nem azonosítható egyházhoz tartozókat. A  vizsgált 
időszak egészét vettem 100%-nak, ehhez viszonyítottam az egyes korszakok és 
intézménycsoportok relatív képviseleti arányát (I. Táblázat).

Az első és egyik legfontosabb következtetés az, hogy a királyi egyházakhoz 
köthető személyek kizárólag a királyi prépostságok tagjai közül kerültek ki, döntő 
többségük prépost volt.

A  királyi kancellária megszervezését megelőző időszakból, hagyományosan 
1181-et véve alapul nagyjából azonos arányt képviselnek a királyi prépostságok és

1999a. 52.; Kubinyi 1999e. 266-267.; Kubinyi 1999f.292.;FüGEDi 1981a. 301-302.; Fügedi 1981b. 
161-162,230-231. (21. sz. táblázat). A  külföldi szakirodalom is általában a kápolna-eredetet hangsú
lyozza. Vö. Fleckenstein 1959-1966. II. 134-150,228-230,278-287.; G rass 1960-1961; G rass 
1965; G rass 1972. Ugyanakkor az erdélyi szászok esetében a szakirodalom a különleges jogállás 
kialakulásában a hospes-kiváltságot tekinti döntőnek. Teutsch 1921.7-8.; M üller 1934; Servatius 
1971. E  mellett a szebeni prépostság elsőségét hangsúlyozza: Kurze 1966. 453-454, 458-459.; 
Kurze 1971.137-149,151-159.; G randjean 1971.
105 Erre általában 1. Fej ér pata ky 1885; Szentpétery 1930; Kumorovitz 1942-1943; Kumorovitz 
1963.120-121,124-128.; Kubinyi 1999a; Font 2007.37-38.; Fedeles 2007.64-69.
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a nem azonosítható egyházak (4,7 és 4,1%), ennek nem egészen kétszerese köthe
tő nem királyi egyházakhoz (püspökségek, székeskáptalanok, stb., 7%). Az 1180-as 
évek elejétől a tatárjárásig terjedő időszakban jelentősen megnőtt a királyi prépostsá- 
gok szerepvállalása, elérte a nem királyi egyházakét (10,5-10,5%), míg az azonosít
hatatlan intézmények száma értelemszerűen lecsökkent (2,9%). A  tatárjárást követő 
időszakban újabb átrendeződés figyelhető meg. Az azonosíthatadan intézmények 
száma még tovább csökkent (2,3%), ugyanakkor a királyi prépostságok részvétele a 
királyi oklevéladásban csak enyhén emelkedett (19,3%-ra), míg a legnagyobb növe
kedést a nem királyi egyházak könyvelhették el (38,6%). A  teljes korszakra vetítve az 
arányokat, a királyi prépostságok 34,5%-os, a nem királyi egyházak jóval magasabb, 
56,1%-os arányt értek el, az azonosíthatadan egyházak aránya 10% alatt maradt.

Ezek az arányok azonban csak viszonylagosak, hiszen nem tartalmazzák az 
egyes korszakok egyenlőtlen oklevél-kibocsátási mennyiségében rejlő torzításo
kat. Az első időszak másfélszáz alatti, a következő időszak több, mint négyszeres 
és a záró periódus ehhez képest újabb majd’ hétszeres mennyiségű termése fényé
ben rendkívül jelentékenynek mondható a királyi egyházak részvétele a hivatali 
írásbeliségben, pontosabban a királyi oklevéladásban, illetve ennek ilyen mértékű 
növekedésében.106

E vizsgálat nemcsak azért tanulságos, mert jól mutatja a királyi egyházak magas 
részvételét, hanem azért is, mert egyúttal rávilágít az intézmények közötti fontos 
különbségekre. A  kiváltságolt egyházjogi helyzetű intézmények közül csak királyi 
társaskáptalanok szerepeltek. Amint azt már Kubinyi András is feltételezte, ennek 
minden bizonnyal kormányzati oka volt: Arad, Dömös, Óbuda, Szepes, Szeben, 
Székesfehérvár és Titel igencsak alkalmasak voltak ilyen célokra.107

Érdekes lehet ugyanakkor az is, hogy ezen intézmények egymáshoz képest mi
lyen arányban szerepelnek. Az egész időszakot (1001-1301) tekintve az óbudai 
társaskáptalan végig egyenletesen szerepel, vele szemben a székesfehérvári folya
matos emelkedést, míg az aradi és a titeli csökkenést mutat. Dömös e vonatko
zásban csak a korszak végén, míg Szeben és Szepes értelemszerűen szintén csak 
később (előbbi a tatárjárás előtt, utóbbi csak ezután) jutott valamelyest szerephez. 
Az egész korszakra vetített „abszolút” rangsor élén Székesfehérvár szerepel (26 
személy), majd Óbuda következik (12), utánuk Arad (6), Szeben (5), Szepes (4), 
Titel és Dömös (3-3) állnak.108

106 Nyilvánvalóan érdemes lenne figyelembe venni a hiteleshelyi tevékenységet is, erre azonban itt 
most terjedelmi okokból nincs mód.
107 Kubinyi 1999a. 51. Azzal a megállapítással már kevésbé értek egyet, hogy ezen intézmények jelen
tőségére területi elhelyezkedésük -  a médium regnitől, illetve az ország stratégiailag fontos peremterüle
teiről van szó -  is befolyással volt, mivel a királyi oklevelek kiadási helye és a kiállításban szerepet vállaló 
egyháziak „szolgálati helye” nem esett egybe, illetve az előbbi nem mindig egyértelmű. Másképpen 
megfogalmazva, pl. a székesfehévári prépost közreműködése a királyi oklevéladásban nem feltétlen 
kötődött éppen Székesfehérvárhoz. Itt sokkal inkább arról volt szó, hogy a királyi magánegyház te
kintélye miatt támaszkodott rájuk az uralkodó. L. még: M édium Regni, különösen: Kubinyi 2004.
108 Hasonló vizsgálatot a vegyesházi királyok korára nehéz pontosan elvégezni. Általánosságban úgy 
tűnik, hogy a kápolnaispánság oklevéladói szerepének növekedésével -  1374 előtt -  együtt járt a királyi
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A  királyi prépostságok különösen a 12-13. század fordulóján voltak aktívak. A 
tatárjárást megelőző évszázadot tekintve sajátosan meredek növekedést mutat a 
királyi oklevéladásban mutatkozó szerepvállalásuk aránya. Fontosságukra utal III. 
Sándor pápa már említett kiváltsága, amely fontosnak tartotta külön kiemelni a 
királyi prépostságokat (és apátságokat).109

Mindezzel azonban még nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy miért ter
jedt ki a már említett kiváltságos egyházjogi helyzet a többi intézményre, azaz 
arra, hogy a kiváltságos jogállás intézménytípustól függetlenül valójában visszave
zethető-e a királyi kápolnához.

A  királyi alapítású bencés apátságok és premontrei prépostságok esetében 
egyértelműen kimutatható azoknak az alapítók és leszármazottaik személyéhez 
köthető kultikus feladata (temetkezőhely és az üdvözülés elősegítése). Hasonló 
kultikus feladatot tölthettek be a királyi alapítású kápolnák, amelyek egy része a 
13. század elejére plébániává fejlődött, más részük -  éppenséggel Budán -  a 13. 
század közepétől egyre jelentősebb királyi székhelyen és környékén létesült. Ta
lán nem véletlen, hogy Buda jelentőségének növekedésével párhuzamosan -  a 13. 
század utolsó negyedében -  értékelődtek fel ismét a nem Budán, hanem annak 
környékén korábban létesült királyi kápolnák, plébániák is. Ezzel tulajdonképpen 
ismét funkciót nyertek, újra szerepük lett a királyi család liturgikus szükségletei
nek biztosításában. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy a nem budai vagy Buda 
környéki, tehát távolabb fekvő királyi kápolnák helyzetében ezt a hullámzó fejlő
dést nem lehet nyomon követni; bár ennek esetükben a meglehetősen szórványos 
forrásadottság is oka lehet.

A  két erdélyi decanatus helyzete valamelyest eltér a többiekétől. Egyfelől ugyan
is világos, hogy a Királyföldön és a Barcaságban nem királyi alapítású egyházak 
létesültek, hanem olyanok, amelyeket királyi engedéllyel, királyi földön hoztak 
létre, ami érthetően önmagában királyi egyház jelleget kölcsönzött nekik. Másfelől 
-  a 13. század első harmadában -  e területen a ténylegesen királyi alapítású, és az 
itteni németek egyházát összefogó szebeni társaskáptalan szerezte meg a passzív 
exemptiót, fokozatosan kiterjesztve azt az itteni szászok területi alapon szervező
dő közösségi egyháza (Landkapitel, decanatus) fölött is, elindulva ezáltal az aktív 
exemptió felé vezető úton.110

egyházak közül érdekes módon ismét egyes királyi prépostságok szerepének növekedése, de ez csak 
ideiglenes jellegű volt. A 14. század közepén jelenlétük különösen az alkancellárok sorában (pl. Berke fia 
János, székesfehérvári, László titeli prépost /1307-1322,1322-1323 között/), valamivel kevésbé a titkos 
kancellároknál (Miklós szepesi /1385-1386/, Knoll Péter dömösi prépost /1388-1389/) érezhető. A  (fő) 
kancellárok ekkor már csak főpapok közül kerültek ki. Vö. Szentpétery 1930.165-170.; Kumorovitz 
1942-1943; Bónis 1971a. 40-41,93-120,149-175.; E ngel 2001; Fedeles 2007.64-68.
109 Fejér II. 180-183.
110 Ezt támasztja alá az is, hogy a 14. század eleje előtt nyoma sincs a szebeni vagy a brassói decanatus 
exemptiós törekvéseinek. A  12. század vége és az 1300-as évek eleje között csupán a szebeni prépost- 
ság kiváltságos helyzetére, annak kialakulására vannak adatok. Jellemző, hogy a térségre vonatkozó 
egyházkormányzati viták a 12-13. fordulóján kizárólag a szebeni püspökség felállításáról, a „németek 
egyházáról” szólnak. U G D S 1.2 ,4 ,5 ,1 8 ,2 0 ,5 8 . sz.; Fejér III/l. 129-134. Még 1264-ben is együtt 
szerepel a szebeni egyházmegye (!), dékánja és plébánosai, éppenséggel egy közös kiváltság ügyében.
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Valamennyi kiváltságolt intézményre érvényes volt tehát a királyi alapítás, leszá
mítva a két erdélyi decanatust, amelyek különleges jogállása a 14. századtól kezdett 
kiformálódni. Ugyanakkor nem bizonyítható egyértelműen, hogy a királyi kápolna 
fogta volna össze e különböző intézményeket. A  királyi alapítású bencés apátságok, 
premontrei prépostságok vezetőit és tagjait a források nem nevezik királyi káplán
nak, ez csak a királyi kápolnák papsága, és olykor, de nem mindig, a királyi okle
velek kiállításában résztvevő királyi prépostok, kanonokok esetében fogható meg. 
Ez utóbbiak királyi kápolnához tartozását azonban egyértelműen mutatja, hogy 
a 12. század közepén konventszerű testületük feje a comes /  magister capelle volt. 
Ugyanakkor a szerzetesi intézmények hasonló liturgikus („kápolnai”) feladatokat 
is elláttak az uralkodó és családja számára. Ennek ellenére mégis kérdés -  hogy az 
alábbiak figyelembe vételével — a királyi kápolnához számíthatóak-e.

Ráadásul -  bármilyen kézenfekvőnek tűnik is -  arra a kérdésre sem könnyű 
válaszolni, hogy miért az esztergomi érsek kormányzati joghatósága alá kerül
tek, tartoztak ezek az intézmények. Erre csak áttételesen -  a 12-13. században az 
esztergomi érsek kíilönjogait érintő vitákban megjelenő kifejezések alapján gon
dolhatunk. A  „királyi prépostságok és apátságok” megfogalmazás már III. Sándor 
korától kezdve folyamatosan jelen volt a pápai kiváltságlevelekben, ehhez társult
III. Celesztintől kezdve a „királyi udvar személyzete feletti lelki joghatóság” mint 
kifejezés. Maga a „királyi egyház” fogalma azonban csak igen későn, 1225-ben az 
aradi préposti szék betöltése körüli vitában bukkant fel, szoros összefüggésben a 
pápai joghatósággal.111

Elgondolkodtató az is, hogy a kiváltságolt intézmények megjelölésében a „királyi 
kápolna” kifejezés sokáig, egészen a 13. század végéig nem jelenik meg. A  veszp
rémi székeskáptalan 1296. augusztus 1-jén kelt oklevele az első, amely fogalmilag, 
jogilag összekapcsolja a királyi egyház és a király(né)i kápolna intézményét. Az eset 
egyértelmű: a káptalan -  hosszas vita után -  kénytelen volt elismerni, hogy bizo
nyos Buda környéki plébániák (Örs, Sasad, Csík, Keszi, Szentjakab, Fehéregyház) 
tizedjövedelme az esztergomi érseket illeti, plébánosaik, elöljáróik -  és ez a döntő 
szempontunkból -  az érsek zsinatán kötelesek megjelenni, nem a püspökén. Sőt, 
elismerték azt is általában, hogy minden királyi és királynéi egyház és kápolna plébá
nosa, igazgatója teljes tizedjövedelmet élvez, és az érseki zsinaton tartozik megjelenni,112

Valójában ettől az időszaktól kezdve beszélhetünk egységesen kiváltságolt ki
rályi egyházakról, amelynek körébe beletartoztak a királyi alapítású bencés apát
ságok, társaskáptalanok, egyes premontrei prépostságok és a király(né)i kápolnák, 
plébániák, hogy azután ez a sor később még kiegészüljön a két erdélyi decanatus- 
szal. E folyamat egyes állomásait az itt megismert intézménytípusok szerint a kö
vetkező fejezetekben részleteiben is bemutatom.

U G D S 1 .104. sz. Az első -  szebeni társaskáptalan, illetve a szebeni és brassói decanatusok közötti -  
egyházjogi viták, amelyek már az utóbbiak önállósodási törekvését mutatják, csak 1302 utáni időszak
ból ismertek. U G D S 1.296. (1302), 311,312. (1308), 314. (1309) sz., stb.
111 Fejér III/2 .51-52.
112 D F 237 414, M ES II. 390-391.
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1.4. Az esztergomi érsek és a királyi egyházak

A  korábban már említett késő középkori források -  IX. Bonifác 1389. és 1400., 
II. Pius 1464. évi kiváltságlevelei, továbbá az esztergomi székeskáptalan 1397-es 
egyházlátogatási jegyzőkönyve -  egyaránt az esztergomi érsek kormányzati jogha
tóságát erősítették meg különböző, részletesen felsorolt intézmények felett. Jogos 
tehát a kérdés, hogy ez a különleges joghatóság hova, mikorra vezethető vissza? 
Nyilvánvalóan kézen fekvő lenne azt gondolni, hogy a magyar egyház feje kezde
tektől és vitathatatlanul Esztergom főpapja volt. Ha kicsit is alaposabban meg
vizsgáljuk e kérdést, mindjárt kiderül, hogy nem is olyan egyszerű rá választ adni.

A  14. század legvégétől (1389) a 16. század elejéig (1513) négy pápai privilé
gium és egy-egy, Szécsi Dénes esztergomi érsekhez köthető oklevél, illetve egy 
jegyzőkönyv is egyenként felsorolta azokat az egyházi intézményeket, amelyek a 
rendes egyházi hierarchiából kiemelve különleges jogállást élvezve az esztergomi 
érsek kormányzati joghatósága alá tartoztak.

Az első két oklevél IX. Bonifác pápa nevéhez köthető, aki 1389-ben és 1400- 
ban adott ki egy-egy privilégiumot.113 A  kettő közé ékelődik időben az eszter
gomi káptalan vizitációs jegyzőkönyve (1397), pontosabban annak feltételezhető 
alapszövege.114 Majd’ fél évszázaddal később (1449) Gergely milkói püspök, esz

113 Egyes alkalmakkal felmerült VIII. Bonifác egy állítólagos, 1295. november 14-én kelt bullája, 
amely hasonló tételes felsorolást tartalmazna. Ez azonban tévedés, mivel X. Leó pápa 1513. augusztus 
4-i bullája IX. Bonifác nevét hibásan írta át. D F  237 361. A  félreértést valószínűleg az is okozhatta, 
hogy X. Leó egy másik átiratában IX. Bonifác két -  egyaránt 1389. november 14-én kelt oklevele 
mellett -  valóban szerepel VIII. Bonifác egy diplomája, amelynek dátuma azonban 1296. június 1., és 
ez a veszprémi püspök és székeskáptalan, illetve a budai Szűz Mária-egyház vitájában került kiadásra. 
E mellett még felbukkant a szakirodalomban egy szintén IX. Bonifáctól származó, hasonló tartalmú 
oklevél 1399-ből, azonos dátummal. Fejér X/2. 789.; ZsO I. 6145. sz.; U G D S III. 1448. sz. (1400. 
május. 1.) Zusatz 2. (1399. november. 14.). Az 1389-es pápai oklevél szövegét X. Leó 1513. augusztus 
23-i átírása tartotta fenn., D F  279 024 (a pozsonyi káptalan 18. századi másolatában). U G D S III. 
1448. sz., Zusatz 1. (1389. november. 14.), ZsO I. 1221. sz. IX. Bonifác 1400. május 1-jei bulláját 
szintén X. Leó 1513. augusztus 4-i oklevele írt át. M V I/IV. 198-201. A  szövegekre 1. Fejér VI/1. 
350-353. U G D S 1.271. sz. (1295, regeszta), U G D S III. 1448. sz. (1400.05.01.) Zusatz 2. sz. (1399. 
november. 14.), BT O E III/2. 87. ([1389.] november. 14. Mindezek dacára azonban világos -  és ez 
leginkább X. Leó 18. századi másolatban fennmaradt átírásából látszik (D F 279 024) - , hogy IX. 
Bonifác 1389. november 14-én adott ki két privilégiumot, majd 1400. május 1-jén, és ezekben tétele
sen felsorolta az esztergomi érsek joghatósága alá tartozó kiváltságolt egyházakat.
114 Esztergomi káptalan vizitációja (Visitatio capituli E . M. Strigotiiensis anno 1397). Kollányi 
1901. D F  237 946. Kollányi közlése félrevezető, hiszen az Esztergomi Prímási Levéltárban őrzött 
irategyüttes több eltérő korú réteget tartalmaz. Ezek közül kétségtelenül az egyik darab az 1397-ben 
lefolytatott esztergomi egyházlátogatásról készült jegyzőkönyv, amely a 17r-52v foliókon olvasható. 
A  M Ó L digitális adatbázisában szereplő fényképek közül ezek a D F  237 946: 029-171.ecw talál
hatóak meg. A  jegyzőkönyv előtt különböző esküformulák szerepelnek (lOv, 15r-16v, 17r). Ezek is 
több időpontban keletkezhettek, hiszen a 17r-n olvasható jegyzői esküformulában Verancsics Antal 
neve olvasható, a szöveg írásképe koraújkori. Továbbá szintén a vizitáció szövege előtt olvashatók a 
nagyprépost és a lector panaszai (13r-14v). A  jegyzőkönyv után különböző bejegyzések és oklevelek 
olvashatóak, ez utóbbiak az 1492 és 1588 közötti időszakból származnak. Maga a vizitációs jegyző
könyv sem 1397-ben került lejegyzésre. Ezt már Kollányi is megállapította, aki Kesztölczi Mihály
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tergomi érseki helynök oklevele -  amely egyértelműen Szécsi Dénes érsek meg
bízására tett körútja eredményeként született115 - , illetve néhány évvel később egy 
érseki folyamodvány (1454)116 is hasonló felsorolást tartalmazott. Sorban II. Pius 
pápa 1464. évi privilégiuma a következő,117 az utolsó pedig -  mintegy az előzőek 
összegzéseképpen, IX. Bonifác és II. Pius okleveleit is átírva -  X. Leó 1513 au
gusztusában kelt két oklevele.118

Sajnos nincs olyan szerencsénk, hogy ezek a listák tökéletesen fednék egymást, 
leszámítva talán X. Leó két bulláját, amelyek a két korábbi előd okleveleit szóról 
szóra átírják. E különbségekre csak az adhat magyarázatot, hogy egyrészt külön
böző körülmények folytán keletkeztek, és így a számbavétel céljai is eltérőek vol
tak, másrészt az, hogy a kiváltságolt egyházak köre is változó volt.119

Amennyire ez ilyen időbeli távolságból megállapítható, mindhárom pápai ösz- 
szeírás mögött határozottan kirajzolódik az akkori esztergomi érsekek alakja. IX. 
Bonifác 1389. és 1400. évi privilégiumainak szövege világosan utal erre az össze
függésre. A pápa mindegyik esetben megemlítette, hogy Kanizsai János akkori 
érsek kérésére adta ki a felsorolt intézményekre vonatkozó jogok megerősítését. 
Ebben eddig semmi különös nincs, hiszen mi mást várnánk el egy érsektől, kü
lönösen Esztergom főpapjától, mint jogainak védelmezését. Ha azonban kicsit 
szélesebb összefüggésben tekintünk ezekre a pápai oklevelekre, egy csapásra vi
lágossá válik miért volt szükség rájuk. Egyrészt az 1390-es években feltűnően 
sok a felsorolásban említett egyházak egy része -  budai és Buda környéki plé
bániaegyházak, Lelesz és más premontrei prépostságok -  feletti joghatósági vi
ta.120 Másrészt Kanizsai igyekezett megerősíteni, megújítani tartománya egyházi

lector idejére, 1469 és 1499 közé tette a szöveg lejegyzését. Azonban az eredeti kódex legújabb 
vizsgálata alapján annak összeállítása a 16. század elején kezdőhetett meg. Elsőként az 1397-es 
vizitáció szövege kapott benne helyet, majd annak szövege elé és után újabb lapok és bejegyzések (az 
esküformulák és oklevelek) kerültek. Maga a vizitáció szövege is több rétegből tevődik össze, egyik 
rétege biztosan a 14. század végén készült, egy másik valamikor 1407 után keletkezhetett, amikor 
Kanizsai János visszakapta a királytól Esztergomot és az érseksé jövedelmeit. E  mellett vannak olyan 
elemek -  így pl. Szécsi Dénes érsek említése -  amelyek még későbbi időszakra mutatnak. Az itt 
említett folio számozást az eredeti, az Esztergomi Prímási Levéltárban őrzött kódex leírása alapján 
adtam meg. C.Tóth Norbertnek tartozom köszönettel a kódex leírásért, valamint azért, mert a témá
ban készülő tanulmány szövegét rendelkezésemre bocsátotta, annak eredményeit hasznosíthattam. 
Vö. C .T óth MS.
115 Batthyány III. 462-465., CX. sz.
116 1454. október 8., Lukcsics 1938. II. 1340. sz.
117 1464. június 12. Átiratai: 1. Atyai Miklós közjegyző, 1504. szeptember 7. /  esztergomi káptalan, 
1504. szeptember 7. (D F 249 044), 2.1513. szeptember 27., Genuzzi Jeromos pápai ügyhallgató (DF 
278 961), 3. esztergomi káptalan, 1504. szeptember 7. / X. Leó, 1513. augusztus 23. újkori másolatban 
(D F 279 024), 4. X. Leó, 1513. augusztus 4. (D F 237 361). Újkori másolata: D F  265 101. Kiadása: 
M R EV III. 173-174. Ezen kívül D F 237 324 jelzet alatt is található eredeti oklevél, amely az előb
bivel tartalmilag egyezik. Napi dátuma azonban nehezen kivehető, mivel a ’quinto’ és a ’decembris’ 
között levő szó nehezen olvasható, valószínűleg ,kalendas’, azaz a kelet 1459. november 27. A  M Ó L 
adatbázisában december 27-e szerepel.
1181) 1513. augusztus 4. (D F 237 361), 2) 1513. augusztus 23. (D F 279 024).
119 L. a II. Táblázatot!
120 Pl. a teljesség igénye nélkül: Sasad, Örs, Csík: 1390. szeptember 11. (Fejér X /l. 573-575.; ZsO I.
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életét: 1390-ben pl. zsinatot is tartott.121 Harmadrészt az 1390-es évek közepén 
még hangsúlyosabbá tette a megelőző évszázadban kialakult hierarchikus elsősé
gét. IX. Bonifác 1394. április 24-én személyére nézve elismerte prímási jogát, és 
született legátusi tisztet adományozott neki.122 Egy évre rá (1395. március 17.) a 
kalocsai tartományra nézve is megerősítette ezeket, immár nemcsak a személyére 
nézve, hanem utódaira is kiterjesztve.123 Ezekben az oklevelekben világos kifeje
zést nyert az érseki joghatóságnak alárendelt intézmények fogalma.124 Mindezek 
alapján mind az 1389-es, mind az 1400-as pápai privilégium jól beleillik Kanizsai 
tartományi érseki politikájába.

Ugyanezt erősíti az a jegyzőkönyv (1397), amely a székeskáptalan helyzetének 
áttekintéséről készült, és amely ugyancsak a korábban említett sasadi ügyekben 
már felbukkant Antonius de Ponto sebenicói püspök, érseki helynök nevéhez köt
hető. A  ma ismert szöveg -  mint utaltam rám -  ugyan számos ponton kiegészítés
re került, és a 16. század elején került lejegyzésre, alapszövege minden bizonnyal 
egy ténylegesen 1397-ben lefolytatott egyházlátogatás eredményeként született 
meg.125 A  vizitáció számba vette a székeskáptalan javadalmait, jövedelmeit, a hoz
zá tartozó intézményeket az egyházmegyén belül és kívül egyaránt. A  helynök 
által megfogalmazott kérdések közül témánk szempontjából a hatodik érdemel 
különös figyelmet, amely a székesegyházon kívül, neld alárendelt egyházi javak 
iránt érdeklődött.126 Egy ilyen áttekintés aligha készülhetett el az érsek engedélye, 
támogatása, mi több, kezdeményezése nélkül.127

Végül még egy konkrét eset említhető meg, amely rávilágít Kanizsai törekvése
inek indíttatására, legalábbis az 1400. évi pápai bulla kieszközlésével kapcsolatban. 
Az érsek 1399. november 20-án panaszt nyújtott be az Apostoli Székhez, amely
ben azt kifogásolta, hogy az egri püspök elvitatja tőle a leleszi premontrei prépost

1655. sz.), 1391. szeptember 14. (M REV II. 279-280.; ZsO 1.2210. sz.), 1395. április 29. (Fejér X/2. 
283.; ZsO I. 3951. sz.), 1395. december 11. (BTO E III/l. 195.; ZsO I. 4518. sz.), 1396. február 28. 
(D F 237 421, ZsO 1.4282. sz.), 1396. szeptember 18. (D F 237 422, M V 1/4.203-204.; BT O E III/l. 
216.; ZsO I. 4518. sz.), különösen érdekes: 1400. május 1. (D F 237 308, BTO E III/2 .307.; ZsO II. 
240. sz.). Buda (Szűz Mária- és Szt. Mária Magdolna-plébániaegyházak): 1390. december 1. (Fejér 
X /l. 622-630.; BT O E III/l. 111.; ZsO 1.1774. sz.), 1391. február 4. (BTO E III/l. 114.; ZsO 1.1878. 
sz.). Lelesz: 1399. november 20. (Fejér X /2 .685-691.; ZsO 1.6170. sz.)
121 Péterffy I. 174-178. Kanizsai ebben valószínűleg az elődje, Demeter által megkezdett poli
tikát folytatta. 1382 körül készült el az a zsinati határozatokat tartalmazó könyv, amelyet éppen 
Kanizsai módosított, és amely jelentős hatással volt a késő középkori magyar szinodiális könyvekre. 
L. Solymosi 2002.13-14. és 28., 30. jz.
122 M V 1/3.249-250.
123 M V 1/3.291-292.
124 M V 1/3.249-250.
125 L. 114. jz.!
126 D F 227 946, ecw.033; Kollányi 1901.75.
127 Kollányi 1901. Vö. Vajk 2003.199. Ugyanakkor problémás, hogy a királyi társaskáptalanok felso
rolása Pozsonnyal kezdődik -  amely a többi tételes felsorolásban csak 1464-ben és 1513-ban szerepel 
- ,és csak itt olvashatunk nevet, mégpedig Johannes Jubar de Bohemia-t.Jubar János azonban 1407 és 
1421 között mutatható ki a prépostság élén. Arra gondolhatunk, hogy egy eredeti 1397-es feljegyzés 
lett utólag (1408 körül?) kiegészítve, és kerültek bele olyan nevek, amelyeknek semmi keresnivalója 
nem lenne egy 1397-es jegyzőkönyvben. Vö. C.T óth M S.; C.Tóth 2013.58.
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feletti joghatóságot. Sőt, még tovább is ment, kifejtette, hogy a rend valamennyi 
prépostja, monostora (!) az ő joghatósága alá tartozik. IX. Bonifác pedig nem egé
szen hat hónappal később tételesen felsorolta az esztergomi érsek lelki joghatósága 
alá tartozó egyházakat.128

A  következő általános jogbiztosítási, -megerősítési hullám a 15. század közepére 
esik. Vélhetőleg nem csupán az ország közállapota vezette Szécsi Dénest arra, hogy 
érseki jogait megerősítse. Ebben kiválóan fel tudta használni bíborosi tekintélyét. 
1452 és 1455 között két pápától (V. Miklós és III. Callixtus) is kieszközölte az 
1394—1395-ben szerzett előjogok megerősítését és területi kiterjesztését.129 De már 
ezt megelőzőleg, az 1440-es évek végén igyekezett rendbe hozni, megerősíteni az 
érsekség helyzetét. Erről tanúskodik -  Kanizsaihoz hasonló -  kiterjedt zsinati tevé
kenysége.130 Az 1449-es helynöki oklevél kiadása már egészen közeli kapcsolatban 
volt az exempt egyházakkal. Az azévi zsinaton az esztergomi bazilika felújítására ki
vetett hozzájárulás megfizetésének ugyanis több intézmény -  a vikáriusi oklevélben 
szereplők -  ellenszegültek, sőt a pápa előtt tiltakoztak, aki azonban ezt elutasítot
ta.131 Gergely milkói püspök, érseki helynök útja során arra tett kísérletet, hogy az 
Esztergom joghatóságát vitató intézményeket jobb belátásra térítse.132

Ebbe a sorba illeszthető be a dömösi társaskáptalan helyzetének hosszan elhú
zódó kálváriája az 1440-1450-es években. Szécsi kormányzati ideje alatt az ügy 
több fordulatot is vett. Előbb az Olajfák hegyéről nevezett bencés közösség kapta 
meg a prépostságot, de kísérleteztek pálos perjelséggé alakításával, sőt más in
tézményhez kapcsolásával is. Ebben a folyamatban -  úgy tűnik -  Szécsinek csak 
végrehajtói szerep jutott, talán ez motiválhatta az alárendelt intézmények feletti 
joghatóság megerősítésére tett lépéseit.133

Az érsek nagy jelentőséget tulajdonított az egyházi (szentszéki) bíráskodás
nak. Kormányzati ideje alatt végig megfigyelhető kormányzati joghatóságának 
következetes érvényesítése. Szempontunkból ez különösen izgalmas, hiszen a 
legtöbb adat éppenséggel a főegyházmegyén kívül eső területekről -  így legin
kább Szeben és Brassó vidékéről -  maradt fenn.134 Ehhez természetesen felké
szült, egyházjogban jártas emberekre volt szükség, akikben nem volt hiány ez idő 
tájt Esztergomban.135

128 Fejér X /2 .685-691.; ZsO I. 6170. sz.
129 Theiner II. 440. sz.; Beke 2003a. 205.
130 B eke 2003a. 205-206.; Solymosi 2002.14.
131 Theiner II. 253.; L ukcsics 1938. II. 1083. sz.
132 L ukcsics 1938. II. 1083. sz.; Kubinyi 1999d. 233. Kubinyi András mutatott rá arra, hogy ez 
vizitációs út volt, és ily módon az itt említett egyházak esetében, mivel kívül esnek az esztergomi fő
egyházmegyén, csak az exemptio lehet a magyarázat felkeresésükre, illetve ellenszegülésükre egyaránt.
133 Fraknói 1895.165-167,170-171,170-173.; M REV III. 126,129,131-132,136-137.; Nedeczky 
1880. 36.; Koszta 2001. 204.; Fraknói 1899. 37-39.; L ukcsics 1938. II. 1219. sz.; Kumorovitz 
1963.128. és 163. jz. Vő. M RT 5.67.; M R T 6.68.
134 Néhány jó példa: 1442. november 15. (UGDS V. 103.), 1443. április 3. (D L 13 717; U G D S V.
111.), 1443. november 12. (UGDS V. 122.), 1447. július 13. (Theiner II. 238-239.), 1447. december 
4. (U GD S V. 218.), 1450. április 25. (UGDS V. 297.)
135 így pl. Örmény Tamás, Gergely milkói püspök, Turoni Mihály, vagy Temesvári Miklós. Vö. Beke
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Még közelebb visz a megoldáshoz V. Miklós pápa 1453-as oklevele.136 E  szerint 
Szécsi a töröktől egyre fenyegetettebb milkói püspökség székhelyét és működési 
területét Brassóba kívánta áttenni. A  pápa előbb megerősítette, majd ezzel az ok
levelével érvénytelenítette a rendelkezést. A  korábbi években a szebeni és brassói 
decanatusok szentszéki bíráskodási és kormányzati joghatósága körül kialakult vi
ták, és a milkói püspökség áthelyezési tervének feladása után logikusnak tekint
hető Szécsi azon lépése, hogy megerősítse főegyházmegyéjén kívül eső területek 
feletti kormányzati joghatóságát. Ez vezette az érseket arra, hogy az egyes exempt 
egyházak feletti jurisdictio megerősítését kérje a pápától (1454).

Arra már nehezebb válaszolni, hogy Szécsi tíz évvel később miért kérte kor
mányzati joghatóságának újbóli elismerését. A  közbeeső időben a korábbi ilyen jel
legű viták intenzitása alábbhagyott, kevés olyan konkrét eset ismert, ami egyértelmű 
magyarázatot adna erre a lépésre. A  választ megismerni annál is izgalmasabb lenne, 
mivel éppen ez a pápai bulla említ több, korábban nem szereplő intézményt is.

A 16. század elején az Esztergom alá tartozó különleges jogállású egyházak 
kérdése ismét felszínre került. 1504. szeptember 7-én az esztergomi káptalan át
írta II. Pius 1464. évi bulláját, erre BakóczTamás esztergomi érsek kérésére került 
sor. Ez került bele abba az 1513. szeptember 14-én Bácskai Miklós bácsi kanonok 
és Lőcsei (?) János Esztergom egyházmegyei klerikus által hitelesített másolati 
gyűjteménybe, amelyben többek között helyett kapott IX. Bonifác két (1389. nov
ember 14.) és II. Pius már említett 1464. évi oklevelének egy másik átírása is. X. 
Leó 1513. augusztus 23-i okleveléből -  amelyet eddig mint a korábbi releváns pá
pai bullák átírását kezelte a szakirodalom -  csak annyi derül ki, hogy Bakócz Ta
más azért kérte különleges jogai átírását, mert egyházát korábbi években a csehek 
(Bohemi) fenyegették, ostromolták. Itt azonban csak általánosságban olvashatunk 
az érsekség jogairól.137

1513. augusztus 4-én azonban készült egy másik átírás is IX. Bonifác 1389. 
november 14-i, 1400. május 1-i, V. Miklós pápa 1451. március 24-i és 1452. április 
22-i, továbbá II. Pius 1464. június 12-i okleveleiről. A  kérés mögött ismét Ba
kócz érsek állt, aki igyekezett gátat szabni az érsekségnek alárendelt intézmények 
önállósodási törekvéseinek. Ebben valószínűleg szerepet játszott a néhány évvel 
korábban megindult, Tolnai Máté pannonhalmi apát vezette reform is, amely -  a 
Magyar Bencés Kongregáció megalakításával és Pannonhalma főapátsággá eme
lésével -  alapvetően sért(h)ette az érsek különleges jogait.138

Az itt átírt két, V. Miklós által kiadott oklevél is érdekes. Mindkettő arról tanús
kodik, hogy V. László kérte a pápától az esztergomi érsekek különleges -  prímási, 
született pápai követi, illetve exempt intézmények feletti -  jogainak megerősítését.

2003a. 205-207.; Bónis 1971a; Bónis 1971b; Bónis 1997.647-657.
136 1453. szeptember 22. (Theiner II. 267-268.)
137 D F 279 024. II. Pius oklevelének ugyancsak 1504. szeptember 7. kelt átírását 1. D F  249 044.
138 A  Tolnai-féle reformra és értékelésére 1. Mályusz 2007. 211-212., aki 1517-től számol Tolnai 
és Bakócz viszonyának megromlásával. Ennek alapvető oka azonban az unió 1512-es megalakulása 
lehetett.
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A  király mindkét esetben arra hivatkozott, hogy e jogokat régtől fogva bírja az 
érsek, és azokat most, Szécsi Dénes idején többek is kétségbe vonták. Ez a gondolat 
vezethette Bakóczot is a bulla kieszközlésében. Az átírások után ugyanis előadta, 
hogy az érseki különleges jogokat újabban a johanniták és a domonkos apácák 
sértik, amikor rendi kiváltságaikat felhasználva az érseknek alárendelt exempt in
tézmények felett joghatóságot gyakorolnak a javadalmak betöltése révén.139

Összességében tehát X. Leó két 1513 augusztusi bullája átírta és megerősítette 
a korábbi tételes felsorolásokat tartalmazó bullákat. Csupán három forrást „ha
gyott ki”: az 1397-es canonica visitatiót, Gergely milkói püspök, érseki helynök 
oklevelét és Szécsi 1454-es folyamodványát. Ezekre partikuláris jellegüknél fogva 
talán nem volt szüksége az újabb átírást és megerősítést kezdeményező Bakócz 
Tamás esztergomi érseknek. Fel kell hívni ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy az 
átírásba olyan intézmények is bekerültek, amelyek rendi hovatartozása, jogállása 
időközben megváltozott.

*  *  *

Az eddig ismertetett forrásokból kitűnik: számos olyan intézmény volt a középko
ri Magyarországon, amelyek kívül estek a rendes joghatósági rendszeren, és egye
dül az esztergomi érseknek voltak alárendelve. Az intézmények változatossága 
ellenére jogi helyzetük egyfajta közös nevezőnek tekinthető.

E ponton tehát „csak” az a kérdés, hogy 1) vannak-e olyan korábbi források, 
amelyek általában vagy összefoglalóan említik az esztergomi érsek joghatóságát 
más, nem a főegyházmegyébe tartozó intézmények felett, és 2) és mindez mire 
vezethető vissza?

E két kérdésre korábban már részben igyekeztem választ adni a királyi egyház 
eredetének, fogalmának magyarázata során (1.2. fejezet). Az ott leírtakat kiegészí
tendő mutatom be itt az esztergomi érsek vezető szerepének kialakulását.

Az I. István-kori egyházszervezés egyik leglényegesebb eleme az önálló 
egyház(tartomány) kialakítása volt, ami elvileg feltételezte Esztergom vezető sze
repét. A  11. század eleje és a 12. század közepe közötti időszak forrásai azonban 
ennek mintha ellentmondanának. Míg a külföldi források egyértelműen Eszter
gomot tekintették a magyar egyház fejének,140 addig a hazai kútfőkben ez nem raj
zolódik ki ilyen egyértelműen. Bár van néhány példa Esztergom vezető szerepének 
kiemelésére,141 éppen ezek bizonytalan hitele miatt a magyar egyház vezetésének

139 D F  237 361; Theiner II. 597-606.
140 Frankfurti zsinat, 1007 (DHA 43.), a bambergi székesegyház felszentelése, 1012 (Á K ÍF 105-106., 
Thoroczkay Gábor ford.), Arnold regensburgi szerzetes tudósítása, 1020-1030 k. (ÁKÍF 171. és 534. 
sz.jz., Thoroczkay Gábor ford.)
141 L. pl. Szt. István király nagyobbik legendája (ÁKÍF 280-281., Thoroczkay Gábor ford.), Kálmán 
király I. dekrétumának bevezetése (Závodszky 1904. 181., ÍF  169., Körmendi Tamás ford.), az I. 
esztergomi zsinat bevezetésének egyik szövegvariánsa (Závodszky 1904.197., 2. sz. jz., magyarul: ÍF  
218., Nótári Tamás ford.). A  kollegiális jellegre 1. Koszta 2007b. 239-240.; Koszta 2007c. 255-256.
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kollektív jellege is felvethető.142 A  magyar egyház kifelé nyilván egységes képet 
mutatott, erre mindenképpen szükség is volt a III. Ottó halála után megváltozott 
politikai környezet miatt. A  belső kép egyenetlensége pedig arra vezethető vissza, 
hogy a l l .  század közepére vitathatatlanul két érsek működött az országban. A 
Kalocsa megszervezésével, rangjával kapcsolatos máig lezáratlan, és valószínűleg 
lezárhatatlan vita ellenére látható, hogy az említett ellentmondásos kép a kalocsai 
érsekség felállítása miatt alakulhatott ki.143

A  kulcskérdés az, hogy Kalocsa érsekségként való megjelenése a l l .  századi for
rásokban egyházkormányzati jellegű volt-e. Másként megfogalmazva, van-e olyan 
forrás, amely szerint Kalocsa főpapja érsekként egy tartományt igazgatott.

A  forrásokat időrendbe véve első alkalommal 1050-1051-ben hallunk kalocsai 
érsekről, Györgyről, aki valószínűleg I. András diplomatájaként működött, egy
házkormányzati tevékenysége nem igazolható.144 Az 1067. évi százdi oklevélben 
Derzs érsek neve olvasható, ám a diploma híradásának értékét valamelyest rontja 
az a tény, hogy székvárosának neve hiányzik, és ugyanez a helyzet két püspök
társával (Jeromos, Elek) is.145 Nem teljesen bizonyos tehát, hogy valóban a kalo
csai érsekről van itt szó, különösen akkor, ha figyelembe vesszük azt is, egy adott 
egyházi intézmény alapításánál, az egyházi szokásjoggal összhangban általában a 
területileg illetékes főpap(ok) vesz(nek) részt.146

A  14. századi krónikakompozíció 1060-as évekre vonatkozó részében két he
lyen is szerepel Dezső, hol kalocsai püspökként, hol érsekként, ami arra utal, hogy 
címe, rangja még tisztázatlan volt.147 A  garamszentbenedeki apátság interpolált 
alapítólevelének hiteles részében Dezső vitathatatlanul kalocsai érsekként sze
repel Ne(h)emias esztergomi főpap és más püspökök mellett, azonban itt „csak” 
korjelölő méltóságsorról van szó.148 Az 1080-as évek végéről két adatunk is van 
Fábián kalocsai (bácsi) érsekre. Dávid dux oklevelében székvárosa megjelölése 
nélkül tanúként,149 a zágrábi püspökség alapításáról szóló, de csak 1134. évi dip

142 Vö. Szt. László király I. törvénykönyvének (szabolcsi zsinat, 1092) bevezetése. Závodszky 1904. 
157. Hasonló olvasható a Kálmán-kori zsinati töredékben. Uo. 209., vö. Koszta 2007b. 239-240.; 
Koszta 2007c. 255-256. Újabban Koszta 2013.38-39.
143 A  vitára korábban 1. Koszta 2007b; Koszta 2007c; Koszta 2013; Thoroczkay 2009b. 33-50.; 
Thoroczkay 2009c. 51-65. Legújabban: Koszta 2013.7-31. A  szerző korábbi munkáinak szövegét 
részben megtartva és kiegészítve összegezte a korábbi kutatási eredményeket és saját véleményét.
144 G ombos II. 1641.; DH A 139. Pauler Gyula szerint György I. András III. Henrikkel kötendő béke 
miatt küldött diplomatája volt, 1. Pauler 1899.1 .101.
145 D H A  185. Ennek ellenére a szakirodalom kalocsai érsekként kezeli, azonosítva a később felbuk
kanó Dezsővel. L. E ngel-K oszta 1994; Koszta 2013.40.
146 A  közel egykorú zselicszentjakabi alapításban György veszprémi püspök tevőlegesen is részt vett, 1. 
D H A  172. Somogyvár alapításánál is ott találjuk Almarius veszprémi püspököt,Vö. Solymosi 1999; 
Solymosi 2001.38-43.
147 A  14. századi krónikakompozíció szövege az egyik helyen püspökként (SRH I. 362.), a másikon 
érsekként említi (Uo. 402.). Dezsőt a szakirodalom egy része esztergomi, más része kalocsai érsekként 
kezeli, vö. Szovák 1994, Engel-K oszta 1994.319.; Udvardy 1991. Az esztergomi érsekek életraj
zát bemutató kötet (Beke 2003) már nem szerepelteti Dezsőt az esztergomi érsekek sorában.
148 D H A  218.
149 D H A  265.
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lomában fennmaradt tudósításban bácsi érsekként szerepel existente megjegyzés
sel.150 Az 1093 táján készült, a pécsi püspökség határait a kalocsaitól elhatároló 
hamis oklevél hiteles diplomára támaszkodó részében szintén Dezső neve olvas
ható, ezúttal kalocsai püspökként, ugyanitt Fábián is szerepel, szintén püspöki 
rangban, székhely nélkül.151 A  két egyházmegye elhatárolása mögött egyfajta ki
rályi tanácsi döntés állt, amelyben a király mellett helyet kaptak (világi) előkelők, 
az esztergomi érsek és alárendeltjei.152 A  szöveg két szempontból is tanulságos: 
egy helyen egyfelől kalocsai püspököd említ, másfelől kiemeli az esztergomi tar
tományi székváros érsekinek szerepét egy egyházkormányzati szempontból igen 
jelentős döntés kapcsán.

Az említett források tehát egymásnak ellentmondó információkat közölnek, ami 
már önmagában kételyt ébreszt a kalocsai főpapok tényleges, kormányzati értelem
ben vett érseki működése iránt, legalábbis a 1080-as évekig. Egyházkormányzati 
döntés csupán egy helyen tapintható ki, a pécsi püspökség határai megállapításánál, 
itt azonban Dezső püspökként szerepel, a tartomány igazi fejének szerepével fel
vértezett esztergomi érsekkel szemben. Természetesen felvethető, hogy ez esetben 
egy meglehetősen tendenciózus tálalásáról van szó, Esztergom vezető szerepének 
reflektorfénybe állításáról.153 Ha ezt elfogadjuk, akkor is felmerül a kérdés, mire 
vezethető vissza, volt-e alapja két érsekség, Esztergom és Kalocsa, vitájának.

Az eddig idézett források alapján elmondható, hogy Kalocsa egyházkormány
zati szerepére, tartománnyal rendelkező érseki működésére nincs adat a l l .  század 
végéig. Az említett főpapok közül diplomataként, békét létrehozó politikusként 
(György), illetve egy egyházkormányzati kérdés érdekelt feleként (Dezső) jelentek 
meg. Dezső szerepe már inkább tekinthető egyházkormányzati jellegűnek, és ez 
jól beleilleszkedik az alább ismertetendő képbe.154

A  kalocsai főpap egyházkormányzati tevékenységére a 12. század első éveiből 
érdekes információk kerültek napvilágra. Közismert a Hartvik-féle Szt. István- 
legenda azon része, amely szerint a Sebestyént betegsége idején az esztergomi ér
seki székben helyettesítő Aserik (Aszkrik) utóbb palliummú, érseki válszallaggal 
tért vissza saját egyházába, Kalocsára.155 Ez alapján Kalocsát már Aserik korában 
alárendelt püspökségekkel rendelkező érsekségnek tekinthetnénk. A  szóba jö
hető püspökségek azonban -  az egyetlen erdélyi kivételével -  még egyáltalán 
nem is léteztek: a Csanádi, a bihari (váradi) és a zágrábi mind később jöttek lét

150 D H A  261. Fábián hivatali pályafutását legutóbb Körmendi Tamás úgy rekonstruálta, hogy 1083- 
ban székesfehérvári prépost volt, a királyi írószerv vezetője, utóbb 1083-1103 között pedig bácsi érsek 
volt. Körmendi 2012.334.20. jz., 337-338.37-41. jz.
151 D H A  289-290. „Colochensis namque sedis Desiderius episcopus [...] episcopis Fabiano, Cosma, 
Stephano [...]”. A  szövegben mindkét főpap püspökként szerepel. Ezzel szemben Koszta szerint 
Dezső érsek volt. Koszta 2013.41.
152 D H A  290. és 1. jz. VÖ. Koszta 2009. 62-63.
153 Vö. Koszta 2007b. 243-244.
154 Körmendi 2012.334.20. jz.
155 A  legenda inkriminált szövegének legújabb fordítását 1. Á KÍF 327-328. (Thoroczkay Gábor ford.).
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re.1S6 Véleményem szerint Hartvik elsősorban Aserik személyét, szerepét, a király 
apostoli jogainak védelmét állította műve ezen részének középpontjába, kalocsai 
érsekségével pedig korának egyik problematikus kérdését kívánta megmagya
rázni. Számára azonban nem elsősorban a kalocsai érsekek létezése -  amelyet 
a korábbi források bizonyítanak -  várt magyarázatra, az egyházi szokásjogban 
igencsak jártas legendaíró lényegében a pallium  szerepeltetésével is az apostoli 
jogok védelmét szolgálta. A  kérdés különös aktualitását mutatja az a -  feltehető
en a kalocsai érseknek -  1104 után írott pápai levél, amelyben II. Paszkál pápa a 
palliumvaA kapcsolatban az Apostoli Széknek teendő esküt emleget, és elvitatja 
a magyar király apostoli jogait.157 Ha ebben a közegben értelmezzük Hartvik 
tudósítását, nyilvánvalóvá válik, hogy az egyszerre szolgált védelmül az apostoli 
jogokat elvitató, és a magyar egyház ügyeibe a pallium küldésével ténylegesen is 
beavatkozó pápai politika ellen. Aserik nemcsak a koronát, az apostoli áldást és 
felhatalmazást hozta el pápai engedéllyel, támogatással, hanem -  Hartvik szerint 
-  Kalocsa püspökét (!) a király a római főpap egyetértésével helyezte Eszter
gomba Sebestyén helyettesítésére. A  visszatéréssel és palliummzl záruló történet 
alapján nyilvánvaló, hogy Hartvik tudatában volt annak, hogy Kalocsa élén püs
pök állt eredetileg, ahogy ezt ki is fejtette,158 viszont a pápai egyetértéssel, királyi 
akarattal történt érsekké emelés története alkalmas volt arra, hogy az 1104 táján 
történt beavatkozást, jogigényt semlegesítse. István korába helyezésével pedig 
választ adott a kalocsai főpap még saját korában is tisztázatlan státuszának kér
désére is. A pallium -  amely az érsek pápától eredő kormányzati hatalmát jeleníti

156 Újabban Thoroczkay Gábor hívta fel a figyelmet arra -  Tellenbach alapján (Tellenbach 1993. 
35.), hogy Kalocsához hasonlóan Angliában kezdetben Yorknak sem voltak alárendelt püspökei, 1. 
Á KÍF 328. (1145. jegyz.).Tellenbach azonban nem hoz adatot állítása alátámasztására.TELLENBACH 
1993.35. Thoroczkay más helyen (Thoroczkay 2009d. 20.) említi Peter Hunter Blair munkáját, aki 
azonban a skandináv betörések hatásait elemezve azt állapította meg, hogy miután a dánok Yorkot 
866-ban elfoglalták, az érsek kénytelen volt nyugatra menekülni. Ebben az időszakban vesztette el 
York négy egyházmegyéje közül Hexhamot és Whithornt. Az érsekség tehát rendelkezett aláren
delt püspökségekkel, vö. H unter Blair 1966.167-168,171. Legújabban Koszta Kalocsa provincia 
nélküli érseksége kapcsán tért vissza York kérdésére. Világos, hogy források nélkül, vagy azok ellent
mondása esetén nehéz állást foglalni, hogy milyen formában működtek suffraganeus püspöségek 
York joghatósága alatt. Magam korábban csupán arra kívántam rámutatni -  ahogy itt is a tagadás 
szándéka nélkül - , hogy van olyan vélemény, amely szerint York provincia nélküli érseksége nem 
támasztható alá egyértelműen.
157 ÍF  236-241. (Körmendi Tamás ford.).
158 Ezt alátámasztja az, hogy Hartvik kétszer is kalocsai püspöknek nevezi Aseriket (ÁKÍF 321., 
328.). Kalocsa eredetileg nem rendelkezett alárendelt püspökségekkel. Az 1050 tájától több alkalom
mal felbukkanó érseki cím azt sejteti, hogy csírájában elindult az egyházkormányzati átalakulás. A 
kalocsai érsek későbbi suffraganeusú is ezidőtájt jelennek meg, az erdélyi után 1030-ban a Csanádi, az 
1050-es évek közepén -  esetleg már valamivel korábban -  a bihari. Ezzel teljesült az a minimális egy
házi szokásjogi feltétel, amely szerint egy érseki tartományban a főegyházmegyén kívül három másik 
egyházmegyének kellett léteznie. Vö. Thoroczkay 2009b. 40.; Thoroczkay 2009c. 53-56. Zágráb 
lényegesen később szerveződött meg, 1087 és 1091 között, ez inkább már egy újabb átrendeződés 
egyik eleme volt. Legújabban Körmendi Tamás 1089/1090-re keltezi. (Körmendi 2012.340.) Ekkor 
került át a bihari püspökség székhelye Váradra, és jelent meg a bácsi székhely is. Kalocsa érseki rangra 
emelésével kapcsolatban elképzelhető az is, hogy éppen az 1046. évi pogánylázadás miatt volt szükség 
az egyházszervezet megerősítésére az ország délkeleti végein.
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meg159 -  utalt arra, hogy születőfélben van egy tartománnyal rendelkező második 
érsekség Magyarországon.160

Mindezzel összhangban a 11. század végi és 12. század eleji forrásokban kita
pintható a két érseki szék közötti kormányzati vita, Esztergom elsőségének finom 
hangsúlyozása. Az 1093. évi oklevélről már volt szó, ehhez hasonló (metropolitana 
urbs) szövegezést tartalmaz az I. esztergomi zsinat bevezetése (metropolitanus).161 Ezt 
megelőzően már Szt. István nagyobbik legendájának szerzője is kiemelte Esztergom 
vezető szerepét, Kalocsát meg sem említette.162 Hartvik ezt az előadást lényegesen 
átalakította: Kalocsa esetében elhagyta a pápai beleegyezés motívumát, Aseriket 
püspökként szerepeltette,163 sőt, történetén keresztül -  egyes vélemények szerint -  
még Kalocsa érsekségét is Esztergomból vezette le.164 Feltűnő, hogy mindkét legen
da szövege ugyanúgy az ecclesiam metropolim et magistram kifejezést alkalmazza.

1103-ban Szerafin esztergomi érsek döntött Mátyás veszprémi püspök és Péter 
szentmártoni apát viszályában, amelynek során Ugolin kalocsai, Sixtus és Arduin 
(!) győri püspökök is jelen voltak.165

Hasonlóképpen Esztergom elsőségét sugallja az 1111. évi zobori oklevél. A 
nyitrai vámharmad ügyében Lőrinc esztergomi érsek ítélt, ugyanő mint metro- 
polita erősítette meg az oklevelet. Vele szemben Pál kalocsai püspök (!) egy a ta
núk közül.166 Zobor 1113. évi oklevelében szinte szóról szóra ugyanez olvasható a 
corroboratióban, sőt, az is kiderül, hogy a birtokösszeírás végrehajtásában is fontos 
szerepe volt Lőrinc esztergomi érseknek.167

159 Kranemann 2003; Braun 1907.620-676. Vő. Braun 1901.
160 Ezzel ellentétesen Kalocsát eredetileg püspökségnek, majd korán érsekséggé váló központnak te
kinti Thoroczkay Gábor, 1. Thoroczkay 2009b. 41-42.; Thoroczkay 2009c. 53-56.
161 L. 73. jz. Ehhez képest a két idézett 1080-as évek végi eseményekre vonatkozó diploma semle
gesnek nevezhető. Az 1134. évi oklevél ugyan különösen is kiemeli Esztergom elsőségét (primatum), 
ez azonban vélhetőleg a 12. században került a szövegbe. D H A  261., 265. A  13. századtól kezdve 
Esztergom elsőségét a királyi oklevelek általában az „első”, „anyaegyház”, „metropolis" kifejezésekkel, 
néha ezek kombinációjával fejezték ki. Fejér III/l. 31.; RA 224. sz. (1206); RA 373. sz. (1221), Fejér 
III/2 .224. (1231!); M E S 1 .277. (1231!); M E S 1 .265. (1227); Fejér IV /1.152.; M E S 1 .328.; RA 660. 
sz. (1239);Theiner 1.232.; M ES 1.406-407.; RA 991. sz. (1253). Vö. Balics II/2 .4-7.
162 Á KÍF 280-281. (Thoroczkay Gábor ford.)
163 Á KÍF 321. (Thoroczkay Gábor ford.).
164 Kristó 1990.59-60.; Koszta 2007b. 242-243.
165 D H A  I. 335. Kalocsai püspökökre további okleveleket (1111, 1118, 1124, 1125-1128) is em
lít: Koszta 2013. 41—42. Ezek közül azonban csak az 1111-es hamis arbei, és az 1118-as szintén 
arbei oklevél addimentumz adja meg a kalocsai püspök székhelyét, a többi nem. Egy másik, 1124-es 
oklevélben egy bizonyos Gergely bácsi érsek szerepel. Az elsőként hivatkozott 1124-es, illetve az 
1125-1128-közöttre keltezett oklevelekben is szereplő Gergely püspök tehát -  Koszta szerint -  azo
nos személy.
166 D H A  382-383.
167 D H A  396. E  két oklevéllel kapcsolatban fogalmazta meg Koszta László azt, hogy bennük Pál ka
locsai főpap minősítése lehetett tudatos is, de lehetett véletlen is, ha az oklevelet az érdekelt fél íratta, 
tehát nem feltétlenül tekinthető Esztergom tudatos torzításának (Koszta 2007b. 243-244.). Györffy 
György kritikai kiadása szerint a két oklevél szerzője gall (frank, vallon) származású helyi szerzetes 
lehetett, az oklevelet utólag látták el királyi pecséttel (DH A 382,392.). Ez, valamint az, hogy Zobor 
az esztergomi érsekség érdekkörébe tartozott, valamelyest gyengíti a tudatos beállítás lehetőségét. 
Újabban Koszta László -  egy 1176. évi adatot is figyelembe véve -  ismét hangsúlyozta a kalocsai fő
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Esztergomnak ez a -  fentiek alapján tudatosnak tekinthető -  törekvése az egész
12. századot végigkísérte,168 ennek ellenére -  részben a vitákban részt vevő főpapok 
habitusa miatt is -  a század második felére a kalocsai érsek látszott előnyösebb 
helyzetbe kerülni. 1162 előtt még az esztergomi érsek szándéka jutott érvényre, 
ezt követően azonban fordult a kocka. A II. Géza halálát követő trónviszályok 
közepette -  rövid időre -  megrendült az esztergomi érsek vezető szerepe.

II. László és IV. István megkoronázása olyan kedvező helyzetet teremtett Mikó 
kalocsai érsek számára, amelyet az ő szempontjából nézve vétek lett volna kiaknázat
lanul hagyni. Utóda, András előtt pedig néhány évvel később még kecsegtetőbb lehe
tőség nyűt: a III. Béla koronázásától elzárkózó Lukács esztergomi érsek helyett, pápai 
engedéllyel, ő koronázhatta meg az új uralkodót. Igaz, a 12. század második felének 
egyik legkiemelkedőbb jogászpápája, III. Sándor elismertette az esztergomi érsek 
királykoronázási jogát mind Bélával, mind a kalocsai érsekkel. E  három példa értékű 
királykoronázás táplálta a kalocsai és az esztergomi főpapok évszázados vitáját.169

Ennek újra és újra visszatérő eleme a főpapi jövedelmek kérdése volt. Jól tük
rözik ezt a III. Béla-kori jövedelemjegyzék inkább csak arányaiban elfogadható 
számadatai, amelyek szerint az esztergomi érsek bevételei messze meghaladták a 
többi főpapét, így a kalocsaiét is. Sőt, a királyi pénzverés, bevételek feletti tizedjog 
rendkívüli gazdasági előnyt biztosított az esztergomi érsek számára, ennek kikris
tályosodása is a 12. század második felére tehető.170

A  királykoronázás és a bevételek mellett a viták harmadik -  a téma szem
pontjából legfontosabb -  eleme az esztergomi érsek egyházmegyéjén kívüli lelki 
joghatósága volt. Ennek gyökereit a két érsek közötti vita kiéleződésének korába 
lehet visszavezetni. A II. Géza és III. István idején III. Sándor nyomására vállalt 
kötelezettségek között jelenik meg elsőként a királyi egyházak feletti joghatóság. 
a szöveg kifejezetten két intézménytípust (királyi prépostságokat, apátságokat) 
említ. II. Géza és III. István kötelezték magukat, hogy nem helyeznek át ön
hatalmúlag egyetlen főpapot sem, az egyházi vagyon kezelésébe nem engedik a 
laikusok beleszólását, és elismerik, hogy a királyi prépostságok és apátságok veze

pap püspöki minősítésének jelentőségét. Korábbi véleményétől eltérően, bár nem „tolihibának” tartva 
ezeket az elírásokat, immár nem foglal egyértelműen állást: „Gyakran konkrét történeti vagy kánon
jogi helyzetre vezethető vissza az, ha egy érsekség élén álló főpapot püspöknek, vagy fordítva egy 
püspökség elöljáróját érseknek nevezték”. Koszta 2013. 43. Itt azonban csak külföldi példák állnak 
(Krakkó, Siponto, Braga), sajnos azt nem tudjuk meg, hogy éppen magyar vonatkozásban melyek 
voltak ezek a konkrét történeti és kánonjogi okok.
168 Az 1134. évi váradi zsinaton Felícián esztergomi érsek ítélkezett, de jelen volt Fancika kalocsai 
érsek is. II. Géza 1142. évi spalatói kiváltságlevelében pedig egyértelműen kiemelkedik Makár eszter
gomi érsek szerepe a bácsival szemben. Minderre 1. Koszta 2007b. 243. Ugyanő vetette fel a királyi 
oklevelek tanú- és méltóságsorai elemzésének szükségességét (Koszta 2007c. 256.) Ezek szerint a 
királyi oklevelek kiállításában, a döntéshozatalban az esztergomi érseknek meghatározó szerepe volt, 
viszonylag kevés alkalommal szerepelt együtt a két érsek, legalábbis ezt mutatja egy II. Géza haláláig 
lefolytatott rövid vizsgálat eredménye. Vö. D H A  261,416. sz.; RA 58,69,84,85,86. sz.
169 Összefoglalóan 1. Koszta 2007b. 244—246.; Koszta 2007c. 256-257.; Solymosi 2012. 8-11.; 
Koszta 2013. 85-86.
170 Koszta 2007b. 247,248-249.
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tőit kánoni ítélet nélkül nem lehet letenni, illetve azt a pápai legátus ítéletére kell 
bízni. Ezeket a rendelkezéseket -  és ez különösen fontos -  Kozma kalocsai érsek, 
valamennyi főpap, királyi prépost és apát elfogadta és megerősítette. Ez utóbbi 
kitétel, ha kimondatlanul is, de sejteti, hogy ezek az intézmények az esztergomi 
érsek joghatósága alá tartoztak.171

A  12. század utolsó negyedére tehát a következő helyzet alakult ki. Az eszter
gomi érsek királykoronázási joga elvi megerősítést nyert, azonban a gyakorlat
ban III. Béla, III. Sándor, illetve Lukács esztergomi érsek szembenállása miatt a 
kalocsai főpapnak lehetősége nyílott ennek elvitatására. A királyi adók, vámok, 
pénzverés feletti tizedjog kérdésében egyszerűbb volt a helyzet. Úgy tűnik, ezt 
Esztergom főpapja viszonylag háborítatlanul birtokolta. Ugyanakkor Esztergom 
sajátos különjogai között megjelent a királyi prépostságok és apátságok feletti 
lelki joghatóság.

Ezzel szemben Kalocsa ekkor már vitathatatlanul területi értelemben vett jog
hatósággal rendelkező érsekséggé lett,172 még ha -  a korábbiak fényében -  ennek 
kezdetei homályosak is. Első alkalommal a III. Béla-kori jövedelemjegyzékben 
olvashatjuk Esztergom és Kalocsa-Bács suffraganeus püspökeinek tételes felsoro
lását. Sőt, a szöveg kiemeli Esztergom metropolitai jellegét, nyilván egyházkor
mányzati értelemben.173

A 12. század utolsó negyedére tehát a magyar egyházszervezet belső hierar
chikus tagozódása jelentősen megváltozott. A  11. század első felére jellemző tes
tületi vezetés helyett Esztergom vezető szerepe egyre erőteljesebbé vált, és ezzel 
egyidőben, már a 11. század végén megjelent, területi-joghatósági értelemben 
egyfajta versenytársként, a kalocsai érsekség is. Kettejük 12. század közepi kor
mányzati-politikai vitája hozta felszínre azokat a joghatósági ellentéteket, amelyek 
később -  13. század második felére -  elvezettek Esztergom vezető szerepének, 
különjogainak egyértelmű elismeréséhez.174

Az 1180-as évek elejére a korábbi viták mintegy tanulságaként az uralkodó 
igyekezett magát függetleníteni a két érsek vitájától mind intézményi (királyi kan
cellária), mind szimbolikus értelemben (kettős kereszt).175 A  kérdés, úgy tűnik, az 
1190-es években sem jutott, legalábbis Esztergom szempontjából, nyugvópontra, 
erre mutatnak Esztergom 1188 és 1191 között kieszközölt pápai oklevelei.176

1188-ban Jób kérésére III. Kelemen -  elődje III. Lucius példájára -  pápai ol
talom alá helyezte annak egyházát, és valamennyi birtokában megerősítette, sőt,

171 Fejér II. 180-183. (1169-re datálva), RA 118. sz. Egy ilyen horderejű rendelkezés megszületését 
joggal lehet ún. legátusi zsinathoz kötni. Erre 1. bővebben Szuromi 2002; Szuromi 2006.200.
172III. István 1171-re keltezhető oklevelében -1. az előző jz .-m á r szerepel mindkét érsek alárendelt
jeinek általános megnevezése.
173 Ifj. Barta-Barta 1993.443-444.
174 Vö. újabban: Koszta 2013.105-113.
175 Koszta 2007b. 246. A  kettős kereszttel kapcsolatosan óvatosságra int Koszta László (Koszta 
2013.107.447. jz.), elsősorban Körmendi Tamás újabb kételyei nyomán. Körmendi 2011.
176 Másként értelmezte Kumorovitz L. Bernát. Szerinte Esztergom jogainak megerősítése mögött a 
király és az érsekek viszonyának elmérgesedése állt. Kumorovitz 1971.29-30.
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a Szt. Istvántól nyert szabadságait is helybenhagyta.177 Három évvel később III. 
Kelemennel megerősíttette a szentmártoni apát és a székesfehérvári prépost feletti 
joghatóságát,178 a királykoronázás jogát, majd III. Celesztinnel azt a jogot, hogy a 
királyi udvar személyzetét a kiközösítés alól feloldozhassa és lelki ügyekben felet
tük ítélkezzék, továbbá azt, hogy ez a jog a magyar főpapok közül III. Sándor en
gedélye folytán egyedül csak őt illesse meg. Megerősíttette a pápával azt is, hogy az 
erdélyi németek egyháza egy szabad prépostságban intézményesüljön, amelyet III. 
Béla király hozott létre, és az akkori pápai legátus, Gergely, a S. Marié in Porticu 
diakónus-bíborosa is helyben hagyott.179

Mi lehetett e feltűnően sok pápai jogbiztosító irat kieszközlésének az oka? 
A  válasz egyértelmű: a királyi egyházak feletti lelki joghatóság megerősítése, 
amely ugyan III. Sándor pápa részéről általánosságban elismerést nyert, csak ép
pen az esztergomi érsek említése nélkül. Ezzel szemben pedig két intézmény, a 
szentmártoni apátság és a székesfehérvári társaskáptalan igyekezett magát ez idő 
tájt függetleníteni, maguk is éppen III. Sándor korábbi rendelkezésére hivatkoz
va.180 A  szebeni társaskáptalan esetében királyi kezdeményezés alapján indult meg 
az erdélyi német egyházak egyesítése, mégpedig egy exempt prépostság formájá
ban. Az már csak a későbbi, ezzel kapcsolatos vitákból derül ki, hogy Szeben fe
lett Esztergom igyekezett lelki joghatóságot gyakorolni, s ez váltotta ki az erdélyi 
püspök tiltakozását.181 Mindezek fényében teljességgel érthető ez az Esztergom 
részéről megmutatkozó határozott jogbiztosítási törekvés.182

A  13. század első éveiben Jób esztergomi érsek és Imre király viszálya még 
inkább felszínre hozta az esztergomi érsekség jogaival kapcsolatos ellentéteket. 
Ebben az 1202 és 1204 között zajló súlyos vitában, amelynek egyúttal a kalocsai 
érsek is részese volt, a már említett vita-elemek közül kettő újra felszínre került 
(királykoronázás, királyi prépostságok, apátságok).183

1202 novemberében III. Ince arról értesítette a magyarországi érsekeket és 
püspököket, hogy a királyi prépostságokban, amelyek lelki ügyekben az ő, anya
giakban a király joghatósága alatt állnak, a kánonilag megválasztott prépost az 
Apostoli Széktől tartozik kérni megerősítését egy éven belül.184 A  következő év

177 M ES I. 135-136. A  12. század utolsó negyedének pápai jogbiztosító okleveleiben rendre visz- 
szaköszön a szentistváni eredetre utaló kitétel, nyilván az adott jogigény vitathatatlan érvényének 
biztosítására,Vő. Koszta 2007b. 246-247.
178 P R T 1.614., vö. Koszta 2007b. 246-247.; Balics II/2 .10.
179 M ES 1.141-142. Gergely oklevelére 1. U G D S 1.2-3., vö. Koszta 2007b. 246-247.
180 Kiss 2004.265-324.; Kiss 2007a. 271-297.
181 Fejér II. 348-349.; U G D S 1.4-5.,Vö. Koszta 2007b. 246-247.
182 Itt említhető meg az az újabb feltevés, amely szerint kalocsai kanonokok, a székeskáptalani prépost 
és a szegedi esperes kezdeményezésre 1198-ban indult pápai vizsgálat -  amelynek tárgya III. Sándor 
pápa regisztrumkötetének megcsonkítása volt -  az esztergomi és kalocsai érsekség viszonyát sza
bályozó oklevél eltűnésének körülményeire vonatkozott. Koszta 2013.102-103. A  következő évek 
joghatósági vitáiban azonban ez az oklevél, illetve maga az ügy nem került elő ismét.
183 Vö. Koszta 2007b. 247-248.
184 Fejér II. 392-393.
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februárjában III. Ince Imre király azonos tartalmú kérését teljesítette.185 Néhány 
hónappal később (1203. május 5.) azonban rendelkezését megváltoztatta, mivel 
Jób esztergomi érsek személyesen tiltakozott az ellen. A  főpap minden lehetséges 
bizonyítékot „bevetett”. Törekvése arra irányult, hogy elérje 1) a királykoronázásra, 
2) a szentségek kiszolgáltatására a királynak és a királynénak és utódainak, 3) a 
királyi ház tisztviselői és a királyi prépostok, illetve 4) az ország bármely területén 
elhelyezkedő királyi prépostságok és apátságok feletti lelki joghatóságra, továbbá 
5) a királyi bevételek feletti tizedre vonatkozó jogai megerősítését, elismerését. A  
siker kulcsa a korábbi rendelkezéseken nyugodott. Amint azt a szöveg részletesen 
is megemlíti, a királykoronázási jogot III. Sándor, III. Béla és a kalocsai érsek 
is elismerték, ahogy III. Kelemen és III. Celesztin is. A  második, harmadik és 
negyedik esetben III. Celesztin pápa rendelkezése volt a jogforrás, míg az ötödik 
esetben III. Ince a szokásjogra (consuetudo) hivatkozva erősítette meg az említett 
jogokat.186 III. Ince figyelmét tehát nem kerülte el az a tény, hogy az említett öt 
kiváltságcsoport közül négy esetben állt rendelkezésre korábbi pápai privilégium.

A  vita hátterében alapvetően a király és Jób konfliktusa állt. Ugyanakkor világos 
az is, hogy a kalocsai érsek is igyekezett a helyzetet kihasználni: látványosan sem
mibe vette az esztergomi érsek tartománybeli joghatóságát. Éppen ezért tiltatta 
el Jób III. Ince pápával attól, hogy az ő tartományában áldást osszon, akadályoz
za a püspökszentelést, illetve érseki ornátusban (galliummal) maga előtt keresztet 
vitetve misézzen.187 Jób elérte céljait, kivéve azt, hogy a szintén igényelt legátusi 
felhatalmazást nem nyerte el.188

Az 1204-1205. évi esztergomi érsekválasztási vita során a konfliktus újra kiéle
ződött. Csák nembeli Ugrin halála után a káptalan János kalocsai érseket választot
ta meg, ami ellen Esztergom több alárendeltje tiltakozott, elsősorban azért, mert 
szerintük János mindig is Kalocsa egyenjogúságát hangoztatta, és ezzel számos 
jogsérelmet okozott Esztergomnak. A vitában végül, Kalán pécsi püspök rövid 
ideig tartó ellenjelöltsége dacára, a káptalan akarata kerekedett felül, amit III. Ince 
pápa is támogatott. E  vitában újfent kérdésessé vált -  Esztergom suffraganeusamak 
panasza szerint -  a királykoronázási jog, ám a pápa ezt a korábbiak szerint, régi 
szokásra hivatkozva megerősítette.189 Ezzel azonban az Esztergom-Kalocsa vita 
nem szűnt meg végleg, sőt, egyre kiélezettebbé vált.

A  háttérben minden bizonnyal a királynak, sógora, Gertrúd testvére, Bertold ér
dekében tett lépései álltak. Bertold kalocsai érseksége (1207-1218) csak felizzította 
a korábbi vita hamuja alatt szendergő parazsat; lényegében tartománya egyenran
gúságát kívánta több szempontból is elismertetni.190 Újra elvitatta az esztergomi ér

185 Fejér II. 404.; RA 203. sz.
186 Fejér II. 416-417. III. Ince másik, szintén e napon kelt oklevelében olvashatunk Jób személyes 
tiltakozásáról, illetve a királyi prépostságok és apátságok feletti joghatóságról. Uo. II. 420.
187 D F 237 277; Fejér II. 419.
188 M ES 1 .166-167.
189 M ES 1 .180-181. Vő. Balics II/2 .9.
190 Vő. Koszta 2007b. 249-250.
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sek királykoronázási jogát. Első alkalommal, 1209-ben ez még nem járt sikerrel, III. 
Ince -  részletesen ismertetve a III. Sándor, III. Béla és az akkori kalocsai érsek által 
elfogadott jogelvet -  újra megerősítette a mindenkori esztergomi érsek ez irányú 
jogát.191 Néhány évvel később azonban a terv majdnem sikerrel zárult, azt csak az 
esztergomi káptalan tiltakozása és az azt elfogadó pápai határozat hiúsította meg.192

III. Ince 1212. február 12-én kelt oklevele részletesen beszámol az ügy részlete
iről. Ezek szerint az esztergomi és kalocsai érsek között alárendeltjeik (egyfelől az 
egri, a győri és a veszprémi, másfelől a váradi, a Csanádi és az erdélyi püspök) köz
vetítésével egyezség jött létre, amelyet írásban rögzítettek, és amelyet Esztergom 
oldaláról Péter prépost, a pécsi püspök, Benedek esztergom-szenttamási prépost, 
Jakab, esztergomi scholasticus az ottani káptalan képviselői, Kalocsa oldaláról Jakab 
kalocsai és Hosmundus háj szentlőrinci prépostok is megerősítettek.

Az egyezség a következőkből állt: 1) a király első koronázásának joga egyedül az 
esztergomi érseket illeti, kivéve ha nem tudja, vagy nem akarja a királyt megkoro
názni, illetve ha az esztergomi szék üresedésben van, ekkor a kalocsai érsek koronáz, 
de nem formálhat jogigényt az első koronázásra; 2) a második és minden további 
(ünnepi) koronázás viszont mindkettőjüket egyformán megilleti; 3) az esztergomi 
érseket illeti a királyi pénzverés tizede; 4) az esztergomi érsek minden joghatósá
gáról, lelki jogáról lemond a kalocsai tartományt illetően, kivéve a pisetum-)ogtó\\ 
5) a királyi ház tisztviselői feletti ítélkezés -  lelki ügyekben -  a területileg illetékes 
püspököt illeti; 6) a szentségek kiszolgáltatása a királyoknak és gyermekeiknek egy
aránt megilleti mind az érsekeket, mind a püspököket saját területükön, az adott 
főpap kiválasztása a király akaratától függ. Az egyezséget több záradék szavatolta: 
a) a két egyház egyéb jogai sértetlenek maradnak; b) bármely más, e rendelkezés
sel ellentétes kiváltság érvénytelen az Apostoli Szék jogainak fenntartásával; c) az 
érsekek és alárendeltjeik, valamint megjelent képviselők esküvel erősítik meg az 
egyezség megtartását. Abban az esetben pedig, ha a pápa nem erősítené meg azt, 
a jelenlegi helyzet marad érvényben. Az egyezség megerősítését a felek képviselői, 
valamint a király és a királyné is erősen szorgalmazta, többen mellette foglaltak 
állást, név szerint az (esztergomi) érsek, az egri és a győri püspök is.

Ennek ellenére III. Ince nem erősítette meg azt. Három indokot is felhozott 
döntése alátámasztására: 1) az egyezség ellen az esztergomi káptalan tiltakozott, 
mivel az az ő beleegyezésük nélkül jött létre, és abból az esztergomi egyháznak 
hatalmas kára származna, 2) maga a pápa is ellentmondást látott a király korábbi 
kérése -  tudniillik az esztergomi érsek királykoronázási jogának megerősítése -  és 
a jelen tervezet között, sőt 3) rendkívül gyakorlatias módon, nyilván emlékezve 
Imre és András korábbi harcára is, felettébb veszélyesnek ítélte a jövőre nézve, 
hogy egy országban két érsek is rendelkezzen koronázási joggal. Másképp meg
fogalmazva, joggal tartott attól, hogy egy ilyen egyezség az ország megosztottsá
gához vezet.

1.1 M E S 1 .187-189.
1.2 Vö. Koszta 2007b. 250-251.
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Hasonló sorsra jutott a király azon javaslata is, amely arra irányult, hogy a pápa 
végre engedélyezze a szebeni társaskáptalan püspökséggé szervezését és kalocsai 
érsek alá rendelését. III. Ince itt is több okot nevezett meg. Egyrészt tiltakozott az 
erdélyi püspök jogai csorbítása miatt, másfelől megemlítette, hogy a kérés tárgyát 
képező szebeni társaskáptalan vagy az ő, vagy az esztergomi érsek joghatósága alá 
tartozik. A  király kérését végül igen kemény szavak kíséretében utasította el.193

A  koronázást leszámítva a többi kérdésről a pápa külön is kiadott oklevelet, 
amely a pápai válaszlevéllel együtt 1213-ban elveszett, ezért II. András 1214-ben 
új oklevelet kért. Ebben a királykoronázásra és a pénzverésre vonatkozó tervezet
beli rendelkezéseket a pápa elfogadta, a többit elvetette, vagyis egyértelműen Esz
tergom javára döntött.194 Az egész hátterében lényegében a magyar püspöki kar 
törekvése tükröződött: a királyi udvar officiálisai feletti bíráskodás jogával nagyobb 
befolyást szerettek volna elérni. Ez különösen a tervezet motorjának tekinthető 
Róbert veszprémi püspöknek volt fontos, mert az ekkor már Óbudán megerősö
dő királyi kúria tekintetében nagyobb befolyást tudott szerezni. Erre mutat az a 
tiltakozás is, amit amiatt tett Róbert, mert János esztergomi érsek koronázta meg 
Jolánta királynét, illetve az 1216-os oklevél is ezért tér ki e jogra, továbbá Óbudára, 
Dömösre és egy másik királyi székhelyre, Segesdre is.195

A tervezetek és azok elutasítása rendkívül fontos tanulságokat hordoz magá
ban. Még a téma szempontjából „másodlagos” jelentőségű királykoronázási jog 
esetében is ott találjuk a pápai elutasítást alátámasztó érvelésben a korábbi -  az 
Apostoli Szék által megerősített -  jogi helyzet felrúgását, a pápai joghatóság sérel
mét ugyanúgy, ahogy a szebeni társaskáptalan esetében is.196 A  pápa tehát nemcsak 
a tervezet megerősítése esetén szinte bizonyosan elmélyülő ellentétek kialakulása, 
hanem az Apostoli Szék jogainak sérelme miatt is elvetette azt.

A  pápa 1212. évi határozott elutasítása, úgy tűnik, nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, az esztergomi és kalocsai érsek viszálya egyelőre nem jutott 
nyugvópontra. 1219-ben Kalocsa főpapja, az igen határozott természetű Csák 
nembeli Ugrin jelentős sikert ért el tartománya egyenrangúságának elismerteté
se terén. Június 12-én sikerült ugyanis a pápával biztosíttatni tartománya kirá
lyi egyházai felett a tizedszedés jogát, valamint azt, hogy ott érseki ornátusban, 
palliummú misézhessen,197 sőt, el tudta érni azt is, hogy ettől III. Honorius tiltsa 
el az esztergomi érseket.198 Úgy tűnik azonban, hogy a kalocsai főpap sikere elmé
leti jellegű maradt, a gyakorlatban egyre nyilvánvalóbbá vált, az esztergomi érsek 
királyi egyházak feletti joghatósága -  ha közvetett módon is, de -  egyre inkább 
érvényesült.199

193 Az oklevél teljes szövegét 1. Fejér III/l. 129-134.; M E S 1 .198-200.
194 Kumorovitz 1971.31.; Fejér III/l. 165.
195 Kumorovitz 1971.30-33.
196 Erre részletesebben 1. a II. 5. fejezetet!
197 Theiner 1.21-22. Ugyanekkor szinte szó szerint megegyező tartalmú levelet küldött az érintett 
királyi egyházaknak is (uo. 22.), vö. Koszta 2007b. 251.
198 Theiner 1.22.
199 Vö. Koszta 2013.111.
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Ez tükröződik az aradi prépostválasztás, és a felettes joghatóság körül 1225 és 
1246 között lezajlott vitában is. 1225-ben ugyanis III. Honorius saját káplánját, 
Johannes Caputius-t nevezte ki aradi préposttá, arra hivatkozva, hogy mivel az 
királyi prépostság, a collatio a pápát, a bemutatás (presentatio) a királyt illeti.200 A 
király Albertét szánta a préposti tisztségbe, aki végül 1227-ben el is foglalhatta 
azt, miután megegyezett Caputius-szal, és az egyezséget III. Honorius meg is erő
sítette.201 Néhány évvel később Albert -  IX. Gergely pápa 1235. szeptember 26-i 
oklevele szerint -  kétségbe vonta az esztergomi érsek joghatóságát, arra hivatkoz
va, hogy az az egyházmegye, és nem a tartomány elöljárója, továbbá elpanaszolta, 
hogy az érsek emiatt őt kiközösítette, jóllehet közben Rómába fellebbezett.202 Az 
ügy kimenetele nem ismert, de talán ezzel állt összefüggésben, hogy IX. Gergely 
még ezév novemberében elrendelte: az esztergomi érseket tartományában vizi- 
táció alkalmával engedelmesen fogadják, és rendelkezéseinek engedelmeskedje
nek.203 Az aradi prépost és az esztergomi érsek ügye 1246-ban oldódott meg oly 
módon, hogy a prépost engedelmességet fogadott feljebbvalójának, az esztergomi 
érseknek, egyúttal ígéretet tett arra, hogy zsinatán megjelenik.204 Azaz az 1219. évi 
pápai rendelkezés ellenére a kalocsai tartományban is az esztergomi érsek jogha
tósága érvényesült a királyi egyházak felett.

Az 1212. évi pápai elutasítással szinte egyazon időben újabb, ezúttal jóval eny
hébb „támadás” érte Esztergom jogainak egy részét. Az érseki különjogokat ez
úttal is egy főpap, a veszprémi püspök, Róbert tette vita tárgyává. Egy 1212. évi 
oklevél már erre enged következtetni. Ebben III. Ince elrendelte a Veszprém egy
házmegyei apátoknak, prépostoknak és más, kivett (exemptus) egyházak főpapjai
nak, hogy az egyházi rendeket, krizmát csak a veszprémi püspöktől kérjék, hacsak 
ez alól mentességet biztosító kiváltságuk nincs.205 1216-ban ugyanebben a kérdés
ben már név szerint szerepel az esztergomi érsek. Pelagius és István pápai delegált 
bírók hoztak ítéletet János esztergomi érsek és Róbert veszprémi püspök vitájában. 
E  szerint a királyi apátságok és prépostságok vezetői, illetve a ciszterci apátok és 
szerzetesek valamennyi szentséget a veszprémi püspöktől kötelesek kérni.206

Róbert püspök később még tovább ment. 1220-ban nemcsak az 1212-ben és 
1216-ban írásba foglalt, hanem a királyné koronázására vonatkozó jogát is el
ismertette a pápával.207 A  veszprémi püspök tökéletesen tájékozott volt az esz
tergomi érsek királykoronázási jogát illetően, hiszen az 1212. évi elutasító pápai 
ítéletlevél, és II. András egy 1214. évi, részben ez ügyben is III. Incéhez intézett 
levele szerint ő volt az, aki a pápa elé teijesztette a tervezetet, és a pápa is általa

200 Fejér III/2 .51-52.
201 Fejér III/2 .102-103.
202 Fejér III/2 .457-458. Vő. Balics II /2 .10.
203 Theiner 1 .140.
204 M ES 1.362-363.
205 D F  230 073, M REVIV. 305.
206 M ES 1.209-210.
207 D L  3115; M REV 1.51.
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tudatta döntését.208 Ez a vita azonban korántsem fajult el annyira, mint a kalocsai 
érsekkel folytatott sok évtizedes viszály. Ugyanakkor jelezte, hogy a 13. század 
első felének püspökei is igyekeztek megerősíteni kormányzati hatalmukat. Velük 
együtt szintén részt kértek a kormányzásban a káptalani testületek is, ahogy azt 
más szempontból III. Ince 1212. évi ítéletlevele jól mutatja.209

A királykoronázás már csak egy alkalommal, 1231-ben merült fel, amikor IX. 
Gergely a szebeni társaskáptalan mint az erdélyi németek közös egyháza elisme
rése mellett ismét megerősítette azt, az immár megszokott módon, hivatkozva 
elődei III. Sándor és III. Celesztin pápákra.210

E viták eredményeképpen a 13. század közepére egyértelművé vált, hogy a ma
gyarországi egyházszervezet ugyan két érseki tartományból áll, de annak tényleges 
vezetője az esztergomi érsek.211 Tisztázódtak alapvető különjogai, így egyértel
mű megerősítést nyert a királykoronázás, a királyi jövedelmek feletti tized joga.212 
Valamelyest más a helyzet a királyi udvar személyzete, a királyi egyházak feletti 
joghatósággal.

Ebben az esetben rendkívül változatosan alakult az érintett intézmények köre, 
helyzete. Az esztergomi érsek kormányzati joghatósága alatt álló intézményekre 
vonatkozó, 1389 és 1513 között keletkezett forrásokból kiderül, hogy ide tartoz
tak a királyi alapítású bencés apátságok, több premontrei prépostság, a szintén ki
rályi alapítású társaskáptalanok, jó néhány plébánia, valamint a szebeni és brassói

208 Fejér III/l. 163-166.; RA 294. sz.
209 Korábban ezt már hangsúlyozta Koszta László, 1. Koszta 2007b. 250.
210Theiner 1.92-93.
211 Erre utal az esztergomi érsek megnevezése során a 13. század közepén felében felbukkanó prímási 
cím -  1239-ben, IV. Béla egy oklevelében (M ES I. 329.) — , amely a 14. század végétől (Kanizsai 
János 1394,1395) vált a főpap címzésénekelválaszthatadan részévé,!. 1394: U G D SIII. 72-74., 1395: 
ZsO  1.3885. sz., Vö. M ezey 1976; Koszta 2007b. 252.
212 E  jogoknak mintegy foglalataként szerepel egy leírás az esztergomi érsek jogairól az 1397-es canonica 
visitatio szövegében. Az érseki helynök által feltett kérdések közül az elsőre adott válaszban részletesen 
szerepel az érsekség létrejöttének története, a hat (akkori) suffraganeus felsorolása (Eger, Pécs, Veszprém, 
Győr, Vác és Nyitra). Majd a sor folytatódik azzal, hogy az esztergomi érseket különleges előjogként ren
des lelki hatalom illeti meg a királyi és királynéi udvarban (bíráskodás, gyóntatás és feloldozás, szentsé
gek kiszolgáltatása). Ezen kívül őt illeti a királyt és a királynét (!) megkoronázni és felkenni, és eltemetni 
őket. Továbbá szintén különleges előjogként Magyarország csaknem valamennyi egyházmegyéjében, 
mind a saját, mind pedig a kalocsai érsek tartományában rendes joghatósággal rendelkezik bizonyos 
társaskáptalanokban, prépostságokban, apátságokban és plébániákban. Ezen túlmenően a szöveg még 
megemlékezett a koronázáshoz kötődő adományozási hagyományról, arról, hogy a mindenkori érsek a 
király és a királyné kancellárja, illetve Zsigmond király jóvoltából prímás, és mindkét provinciára kiter
jedően született pápai legátus, nemcsak ő maga, hanem utódai is. Szerepel még továbbá az is, hogy az 
esztergomi érseket tized illeti meg minden királyi jövedelemből (kamara haszna, pénzverés, juhötvened, 
a székelyek ökörsütés-adója), továbbá ismerteti, hogy a káptalan népei milyen immunitas-kiváltságokkal 
rendelkeznek. D F 237946 /  041-045.ecw, Kollányi 1901. 79-81. A  szövegben természetes sok az 
aktualizálás, gondoljunk csak a legátus natus dm  elnyerésére (1394/1395), de ide sorolható az a rész 
is, amely szerint az érsekség egyes kiváltságleveleit azért nem lehet megmutatni, mert az esztergomi 
várat Stibor vajda tartja a kezében. Ez azonban 1397-ben lehetetlen lett volna, Stibor ugyanis csak a 
Zsigmond elleni lázadás során -  amelynek Kanizsai János részese volt -  a vár elfoglalása után tarthatta 
kezében Esztergomot, ez pedig 1403 és 1408 közé esik. C. Tóth Norbertnek köszönöm, hogy e részletre 
felhívta a figyelmemet. A  szöveggel kapcsolatos problémákat és felvetéseket 1. a 114. jz.-ben írtakat.
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decanatus,213 A  magyar kutatásban egyértelműen az az álláspont alakult ki, hogy 
ezek az intézmények -  összefoglalóan a királyi egyházak -  mind a királyi kápol
nára vezethetőek vissza.214

Első alkalommal 1169-1171 táján találkozunk az esztergomi érsek jogható
sága alá tartozó királyi prépostságokkal és apátságokkal,215 majd Imre király és 
Jób esztergomi érsek 1202 és 1204 között folyó vitájában került elő ismét ez az 
intézménycsoport. A  királyi prépostságok, a királyi udvar személyzete feletti lelki 
joghatóság -  amit a király előbb a pápának adott át, majd Jób esztergomi érsek til
takozása következtében ezt visszavonta, és az érsek számára biztosította —, illetve 
a szentségek kiszolgáltatásának joga a királyi család számára mind egy irányba 
mutat: a tágabb értelemben vett királyi egyház intézményéről volt szó ebben a 
viszályban. Feltűnő azonban, hogy a 13. század elejéig a forrásokban ez a meg
fogalmazás egyáltalán nem szerepel, első alkalommal az aradi prépostválasztás 
kapcsán találkozunk a „királyi egyház” összefoglaló elnevezéssel. Elgondolkodtató 
az is, hogy a pápa ez esetben (1225) kifejezetten saját kormányzati joghatóságát 
hangsúlyozta.216 Az aradi préposti tisztség körüli vitát is a pápa zárta le (1227).217 
Később változott a helyzet: Albert prépost előbb kétségbe vonta (1235),218 majd 
elismerte az esztergomi érsek kormányzati joghatóságát.219 Az esztergomi és kalo
csai érsekek 1212. évi egyezségtervezete is fontos információkkal szolgál. Az, hogy 
az esztergomi érsek Kalocsa tartományában minden joghatóságáról, lelki jogáról 
lemondott, továbbá az, hogy a királyi ház tisztségviselői feletti ítélkezés, a szentsé
gek kiszolgáltatása a királyi családnak a területileg illetékes vagy erre kiválasztott 
főpapok kezébe kerül át, sejtetni engedi, hogy itt korábban az esztergomi érsek 
rendelkezett befolyással, ami igazolható is III. Sándor, III. Kelemen és III. Ce- 
lesztin okleveleivel.220 Más a helyzet a szebeni társaskáptalannal: itt sajátos átme
netiségről, bizonytalanságról beszélhetünk. III. Ince 1212. évi oklevelének meg
fogalmazása ugyanis meglehetősen homályos. Két lehetőség adott 1) a szebeni 
társaskáptalan vagy az ő, 2) vagy az esztergomi érsek joghatósága alá tartozik. Az 
előbbi ellen azonban a király kifejezetten tiltakozott, az utóbbi mellett pedig hatá
rozottan kiálltak az érsekség megbízottai.221 A  szöveg rendkívül tanulságos: maga 
a pápa sem foglalt egyértelműen állást a kérdésben. Mindez teljesen összhang
ban állt a korábbi évtizedek rendelkezéseivel: 1199-ben az esztergomi érsek,222 
1212-ben viszont az Apostoli Szék kormányzati joghatóságára utaló kitételekkel

213 Részletes felsorolásukat 1. Kiss 2005.
214 Gárdonyi 1933.164.; Jankovich 1959. 68-69.; Kumorovitz 1963.109.; 120-121.; 124-125.; 
M ályusz 2007.38-39.; Eckhardt 2000.138.; Koszta 2001.208-209.
21! Fejér II. 180-183. (1169-re datálva); RA 118. sz.
216 Fejér III/2 .51-52.
217 Fejér III/2 .102-103.
218 Fejér III/2 .457-458.
219 M ES 1.362-363.
220 Fejér III/l. 129-134.
221 Fejér III/l. 129-134.
222 U G D S 1.4-5.
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találkozunk,223 az 1212. évi pápai elutasító határozat lényegében ezt a ténylegesen 
fennálló kettősséget rögzítette.

Mindezeket figyelembe véve az esztergomi érsek királyi prépostságok és apát
ságok feletti kormányzati joghatósága az 1210-es évekre megszilárdult. Ez a jogál
lapot azonban -  itt utalnék az előző 1.3. fejezet egyik következtetésére -  még nem 
engedi meg, hogy automatikusan kiterjesszük a királyi egyházak egészére. Ez csak 
a 13. század végétől mondható el, de még akkor sem foglalta magába az összes, 
14-16. századi forrásokban felbukkanó intézményt, miután a két erdélyi decanatus 
csak később csatlakozott e körhöz.

Éppen ezen a ponton érdemes röviden kitérni ezekre a sokat emlegetett 14-16. 
századi tételes felsorolásokra. E hét forrás közül IX. Bonifác 1389. és 1400. évi, 
II. Pius 1464-es és X. Leó 1513-as bullái országos keretben, a teljesség igényével 
készültek az akkori esztergomi érsekek nyomására (Kanizsai, Szécsi, Bakócz). Eh
hez hasonló volt Szécsi 1454-es kérvénye is, míg az esztergomi káptalan vizitációs 
jegyzőkönyve és Gergely milkói püspök, esztergomi érseki helynök oklevele sok
kal korlátozottabb volt mind földrajzi, mind jogi értelemben.

Ezekben a forrásokban nem mindig ugyanazok az intézmények szerepeltek. A 
legállandóbbnak a királyi alapítású Benedek-rendi apátságok és a társaskáptalanok 
tekinthetők, őket e szempontból a premontrei prépostságok követik, végül a ká
polnák, plébániák és a két decanatus zárják a sort. Ez utóbbiak közül a kápolnák, 
plébániák esetében sok az esetlegesség. A  könyv második részében tehát a koráb
ban említett öt csoport szerint haladva az egyes intézményekre vonatkozó továb
bi források bevonásával határozom meg -  a lehetőségekhez mérten -  egyházjogi 
helyzetük alakulását.

223 U G D S 1 .12.



II.

A  királyi egyházak köre

II. 1. Benedek-rendi apátságok

A királyi alapítású Benedek-rendi apátságok különleges jogállására vonatkozó 
adatokkal néhány alább részletesebben is említendő forráshely mellett az Árpád
korban csak általános megnyilatkozásokkal találkozunk. Mivel ezek -  jellegze
tesen az 1200-as évek elején -  a király és az esztergomi érsek közötti vitában 
keletkeztek, ezért ismételt részletes bemutatásuktól eltekintek. Mindössze arra 
utalok, hogy a Benedek-rendi apátságoknál sok esetben csak ezek adnak felvi
lágosítást jogi helyzetükről, azzal összefüggésben, hogyan is alakult ki az eszter
gomi érsek felettes joghatósága. Az Imre király és Jób esztergomi érsek között 
kialakult vitában III. Ince eleinte úgy foglalt állást, hogy a királyi udvar egyházi 
személyzete, a királyi prépostságok és apátságok lelki ügyekben közvetlenül az ő, 
anyagiakban a király joghatósága alá tartoznak (1202 november). Később, Jób 
erőteljes közbelépésére, a pápa már elismerte Esztergom jogait, amelyek azután 
hosszas vita után a század közepére általánosan elfogadottá váltak. Sok esetben -  
a forrásadottságok folytán -  kénytelenek vagyunk erre a meglehetősen általános 
megállapításra [közvetlen pápai, majd esztergomi érseki alárendeltség) hagyatkozni. 
Hasonló, szintén összefoglaló, ám immár tételes felsorolásokkal csak a késő kö
zépkorból rendelkezünk.224

E késő középkori pápai kiváltságlevelekben és az 1397-es esztergomi canonica 
visitatiob&n az egyik, ha nem is a legnépesebb csoportot a Benedek-rendi apátságok 
alkotják. Ezt vehetjük alapnak, amelyből kiindulva állíthatjuk össze azon intézmé
nyek listáját, amelyek mentességet élveztek az ordinariusl joghatóság különböző 
elemei alól. Elöljáróban érdemes leszögezni, hogy ezek a kései felsorolások ko
rántsem egységesek. Még a hasonló célzattal készült 1389., 1400., 1454., 1464. és 
1513. évi pápai bullák és az 1397-es esztergomi egyházlátogatási jegyzőkönyv sem 
egyöntetűek.225 Nem is szólva Gergely milkói püspök, esztergomi érseki vikárius 
okleveléről, amely földrajzi értelemben véve sokkal szűkebb területet ölel fel.226

224 Részletesebben 1. az 1.4. fejezetet!
225 Összefoglalóan 1. a II. Táblázatot!
226 Szerencsére ez utóbbi jól kiegészíthető két pápai oklevéllel, amelyek alapján képet kaphatunk ar
ról, mely apátságok élveztek exempt jogállást. Theiner II. 253. (1449. április 25.); L ukcsics 1938. 
II. 1083. sz. (1450. február 18.). Ezek tartalmát figyelembe vettem az 1449-es állapot értékelésekor.
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Mindent összevetve e kései listákon 23 intézmény szerepel. Nagyobb részük kirá
lyi alapítású (Bakonybél, Báta, Földvár, Garamszentbenedek, Kolozsmonostor, Pan
nonhalma, Pécsvárad, Somogyvár, Szekszárd, Szentjobb,Tihany, Visegrád, Zalavár, 
Zobor), kisebb részük egyházi- vagy magánalapítás volt (Bulcs, Csanád, Dombó, 
Ercsi, Lekér, Ludány, Madocsa, (Báta)Szék, Zebegény), illetve bizonytalan (Kolos).

E  második csoporton belül sincs egység. Bulcs pl. csak 1464-ben227 és 1513- 
ban228 szerepel, a további listákon nem, míg Dombó és Ercsi csak 1449-ben, akár
csak (Báta)Szék.229 Ez utóbbi esetére azonban magyarázatot ad az, hogy az ere
detileg ciszterci apátság ekkor már több, mint két évtizede egyesítve volt a bátai 
monostorral.230 Kolos, Lekér és Ludány is csak egy alkalommal, 1397-ben231 fordul 
elő tételes felsorolásban, sem előtte, sem utána. Más a helyzet Madocsával és Ze- 
begénnyel. Az előbbi 1449-ben majd 1464-ben és 1513-ban tűnik fel, míg a másik 
1397-ben is. A  legtöbbször -  gyakorlatilag megszakítás nélkül -  szerepel Csanád, 
amely csak 1449-ben nem bukkan fel. Ez utóbbi világít rá e forrás esetlegességére: 
Gergely milkói püspök, esztergomi érseki vikárius lényegében a főegyházmegyei 
központtól és környékétől a Duna hosszában, Péterváradig járt végig különböző 
intézményeket.232 Ebből következőleg a csak itt szereplő intézmények esetében 
felmerül a kétely, hogy pusztán a konkrét ügy -  az érseki felszólítás megtagadá
sa -  és a vikárius útvonala miatt kerültek más, igazolhatóan exempt intézmények 
társaságába. Ugyanakkor viszont az egész ügy háttere azt sejteti, hogy sokan igye
keztek különböző kiváltságokra -  így pl. exempt jogállásra -  hivatkozva kibújni a 
fizetés alól. V. Miklós pápa két, 1450 elején kelt oklevele szerint ugyanis mások 
is -  mind bencés apátok -  jelentettek be tiltakozást a Szécsi Dénes által kivetett 
subsidium charitativum ellen. A  pápa 1449. április 25-i oklevele kifejezetten emlí
tette az esztergomi egyházmegyén kívül eső, ám az érseknek közvetlenül alávetett 
exempt egyházakat.233 1450. február 18-án ugyanő már név szerint is megnevezte 
-  a közben Szekszárdon tiltakozást tevő -  bencés apátokat. Ezeknek a sora ismét 
más neveket (is) tartalmaz.234 Országos problémáról lehet szó, erre utal a váci püs
pök és a pécsváradi mellett a szentjobbi apát megbízása.235

Feltűnő azonban, hogy ekkor -  1450-ben -  már csak a dombói apát szere
pel nevesítve a korábbiak közül.236 Összességében tehát az 1449-es forrás nem

227 M R EV III. 173-174. Vö. II. Táblázat.
228 Theiner II. 597-606. Vö. II.Táblázat.
229 Batthyány III. 462-465. Vö. II.Táblázat.
230 Kiss 2009.363.
231 Kollányi 1901.243. Vö. II. Táblázat.
232 Batthyány III. 462-465.
“ Theiner II. 253.
234 Zsigmond szekszárdi, László bátai, ugyancsak László tihanyi -  egyben prokurátor is -  András 
dombói, István földvári, Péter zalavári, Balázs tatai apátok jegyezték a tiltakozást. Ugyanakkor a szö
veg „több más apát” kitétele miatt a lista nem lehet pontos. Országos problémával állunk szemben. 
L ukcsics 1938. II. 1083. sz.
235 L ukcsics 1938. II. 1083. sz.
236 A  tiltakozó apátok gyűlésének indokaként Kubinyi András is a kiváltságos helyzetet jelölte meg. 
Vö. Kubinyi 1999d.
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tekinthető perdöntőnek, csak annyi bizonyos, hogy az abban szereplő apátságok 
igyekeztek magukat kiváltságos helyzetűnek feltüntetni.237 Szükséges tehát az in
tézményeket egyenként megvizsgálni.

Madocsa
Az apátsággal kapcsolatban fellelhető adatok nem igazán meggyőzőek. 1425. má
jus 24-én apátja, György egy V. Márton pápához intézett folyamodványában III. 
Sándor és III. Lucius állítólagos kiváltságainak megerősítését kérte.238 Az 1449-es 
szereplésről már volt szó.239 Úgy tűnik, a törekvés sikerrel járt, mert II. Pius pápa 
1464-ben az esztergomi érsek joghatósága alatt álló intézmények között Mado- 
csát is megemlítette.240 Feltűnő ugyanakkor, hogy e jogállapot kialakulásának mi
kéntjére szinte egyáltalán nem találunk támpontot a monostor korábbi történe
tében. Az egyetlen fogódzó III. Honorius pápa 1225. évi parancslevele, amelyben 
meghagyta a pécsváradi és bulcsi apátoknak, hogy hívjanak össze rendi káptalant 
Madocsára.241 Ennek megtartása, illetve a 13. század második felének reformja 
ennek ellenére kétségesnek tűnik.242

Bulcs
Ugyanezt mondhatjuk Bulcs esetében is, az egyetlen 1225-ös adat mellett szin
te semmilyen támpontunk sincs arra nézve, hogyan került az 1464-ben felsorolt 
exempt apátságok közé. Magyarázatként legfeljebb annyi említhető meg, hogy az 
aradi társaskáptalan talán már a 15. század vége előtt megkísérelte Bulcs bekebe
lezését annak pusztulása miatt. Erre az első kézzelfogható adat 1496-ból való, a 
tényleges egyesítés 1542 előtt következett be.243

Csanád
A Maros menti monostor esete -  mint utaltam rá -  a legjobban dokumentált. 
Érthető okokból csak az 1449-es forrásban nem szerepel, a többiben rendre fel
bukkan. Azaz a 14. század végétől már következetesen az exempt intézmények 
közé számították. Ennek alapja a források tanúsága szerint az lehetett, hogy a 
14. század végére már királyi kegyuraság alá került a l l .  századi püspöki alapítá
sú intézmény. Ugyanakkor súlyos ellentmondást jelent Csanád esetében az, hogy, 
legalábbis a ferences források szerint, az 1493-ban az elnéptelenedett apátságot

237 Erre utal az iváni apát jelenléte a tiltakozók sorában. Az apátság nem királyi alapítású volt, és 
magénkegyuraság alatt állt. Kiss 2009.343.
238 PR TX II/B . 332.
239 Batthyány III. 462-464.; D F 249 013; Kubinyi 1999d. 233
240 M R EV III. 173.
241 F. Romhányi Beatrix szerint (Romhányi 2008.’Madocsa’) 1225-ben a bencések itt tartottak káp
talant, ami nem bizonyítható, hiszen csak az ezt elrendelő pápai parancsról van tudomásunk. A  13. és 
14. századi reformtörekvések legújabb értékelésére 1. Homonnai 1999.
242 PRT II. 200., XII/B. 331. Az 1253-as megbízás tartalma nem utal arra, hogy megindult volna a 
rend belső reformja. Vö. Kiss 2009.344-345.
243 Á M T F 1 .174. PR T X II/B  445-449.; Paradisum plantavit 485.; Romhányi 2008,’Bulcs’.
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VI. Sándor pápa a ferenceseknek adta.244 Kérdés, hogy az 1513-as pápai bulla nem 
túlságosan „szorosan” követte-e 1464. évi forrását. Nem lehetetlen, de nem is bi
zonyítható egyértelműen. Összességében tehát Csanád kiváltságos helyzete csak a 
14. század végétől igazolható.

Dombó
Itt valamennyivel egyértelműbbek az adatok. Legalábbis annyiban, hogy vi
szonylag könnyű megadni, hogy miért csak egyetlen alkalommal, 1449-ben 
szerepel olyan felsorolásban, amely alapján exempt helyzete esetleg feltehető 
lenne. Egy 1348. évi adat szerint a dombói apátság akkor minden bizonnyal 
a kalocsai érsek kegyurasága alá tartozott: Ulrik apátot ugyanis a konvent vá
lasztása után az érsek erősítette meg. A  15. század második felében a helyzet 
már más volt, ekkor már vélhetően a szerémi püspöké lett az apátság, amely 
egyre inkább csak mint vár játszott szerepet. E két dátum közé ékelődik be az 
egyetlen 1449-es adat Dombó esetleges exempticjárói. András apátot Gergely 
milkói püspök felkereste, sőt ugyanezen András szerepel az érseki parancsot 
megtagadó, Szekszárdon összegyűlt bencés apátok között is. Ez a szereplés -  te
kintve, hogy benne a kiváltságos helyzet összemosódni látszik az érseki parancs 
széleskörű megtagadásával, egyfajta általános ellenállással -  önmagában nem 
egyértelműen perdöntő, így jelen pillanatban úgy tűnik, Dombó nem sorolható 
az exempt apátságok közé.245

E m i
Hasonlóan problémás Ercsi esete. Eredetileg a benedeki regulát követő apátság 
volt, amely azonban már a tatárjárás előtt (1238) -  legalábbis IX. Gergely szán
déka szerint -  átkerült volna a karthauziakhoz. A  tatárjárás azonban ezt megaka
dályozta, így a néma barátok nem is népesíthették be a monostort. Ezért került a 
ciszterciek kezére Báncsa nb. István esztergomi érsek és a pápa engedélyével. Egé
szen a 15. század végéig, amikor újabb rendi váltás eredményeként az ágostonos 
remetéké lett. Sajnos esetleges exempticjárói csak hézagos információink vannak. 
IX. Gergely említett, 1238. évi rendelkezésében mint közvetlenül az Apostoli Szék 
alá rendelt apátság jelent meg. 1253-ban az esztergomi érsek közvetítésével került 
a ciszterciek kezére. Mindez -  kiegészítve az 1449. évi bizonytalan adattal -  azon
ban elég sovány eredmény ahhoz, hogy Ercsit ténylegesen besorolhassuk a közép
kor egészében igazolhatóan exempt Benedek-rendi apátságok sorába.246

Kolos
A  Nyitra megyei bencés monostor meglehetősen bizonytalan hagyomány szerint 
királyi alapítású volt, I. (Szt.) László hozta volna létre. Forrásain közül egyedül

2*4 pRT XII/B. 436-439.; Csánki I. 691.; Á M T F I. 850-853.; Paradisum plantavit 485-486.
2<s PRT XII/B. 432-434.; C sánki II. 243.; Paradisum plantavit 487.
246 Theiner I 164. (1238); PRT XII/B. 310-311.; H ervay 1984. 98-100.; Á M T F II. 360-361.; 
Hervay 2001.488.
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1397-ben szerepel, a többi tételes felsorolásból hiányzik, ez alapján aligha sorol
hatjuk a ténylegesen exempt intézmények közé.247

Lekér, Ludány
Valószínűleg magánalapítások lehettek, csak az esztergomi káptalan 1397-es vizi- 
tációs jegyzőkönyvében szerepelnek. Meglepő besorolásuk {extra), hiszen mind
kettő Bars megyében, azaz a főegyházmegyében feküdt. így csak arra gyanakod
hatunk, hogy itt a káptalan érdekeltségének nyomatékosítása miatt hangsúlyozták 
Esztergomhoz tartozásukat.248

Zebegény
1397-ben, 1449-ben, 1464-ben és 1513-ban is szerepel a tételes felsorolásokban. 
A 14. század végén biztosan magánkegyuraság alatt állt (előbb a Kapi, majd a 
Treutel család kezében volt). Az 1449-es adat értékéről már volt szó. 1454-ben 
Szécsi folyamodványában Zebegény nem szerepelt. Minden bizonnyal azért, mert 
két évvel korábban az apátot (Szentdénesi Tamás domonkos szerzetes) a boszniai 
püspök, Szekcsői Herceg Rafael kezdeményezésére nevezték ki. Nem sokkal ké
sőbb a monostor királyi kegyuraság alá került. Erről tanúskodik Mátyás 1483-ban
IV. Sixtus pápához intézett folyamodványa, amelyben azt kérte, hogy Zebegényt 
adományozza Ernuszt Zsigmond pécsi püspöknek commenda gyanánt. Ugyanezt 
látszik megerősíteni szereplése az 1464. és 1513. évi pápai oklevelekben.249

A  pápai oklevelek és az 1397-es canonica visitatio alapján a Benedek-rendi 
apátságok e csoportjának egyházjogi helyzete tehát meglehetősen bizonytalan. 
Ügy tűnik, hogy exempt jogállásuk igencsak esetleges volt. A  csak 1449-ben sze
replők esetében sokkal inkább jogi törekvésről lehet beszélni, mintsem ténylegesen 
kiváltságolt jogállásról. Ez csak azokban az esetekben állt fenn -  ha időben nem 
is teljesen töretlenül - , ahol a királyi kegyuraság igazolható. Ugyanakkor ezek az 
esetek nyomatékosan jelzik az intézmények helyzetének változó jellegét.

A  késő középkori csoportos felsorolások másik csoportjába a királyi alapítású 
apátságok tartoznak.250 Az 1389-1513 közötti listákat tekintve251 valamennyi mo
nostor egyházjogi helyzete kiegyensúlyozottnak tekinthető. Báta, Pécsvárad, Szek- 
szárd és Visegrád valamennyi forrásban szerepel. Garamszentbenedek és Zobor 
csak 1397-ben, amire az a magyarázat, hogy a canonica visitatio jellegéből adódó
an kifejezetten az esztergomi érsek és különösen a székeskáptalan jogainak, anyagi

247 PRT XII/B. 177-182., IÁ M T F IV . 410-411.; Paradisum plantavit 496-497.
248 PRT XII/B. 183-189,191-196.; Á M T F 1.457., IV. 420-421.; Paradisum plantavit 500-501.
249 D L  3253. Vö. PRT XII/B. 348. 11. jz. (D L 3235!); D L  10 755; Fejér X/2. 347-348. és PRT 
XII/B. 349. tévesen 1396-ra teszi. ZsO I. 2709. sz. Treutel Miklós 1387-1408 között pozsegai is
pán, 1394-1397 között macsói bán, 1402-1408 között pedig tárnokmester volt. E ngel 2001; D F
249 013, Kubinyi 1999d. 233.; L ukcsics 1938. II. 1340. sz.; M R EV III. 173-174.; Harsányi 1938. 
95-96.; Koller IV. 432-435.; Theiner II. 483-484.; Kiss 2009.356-357.
250 Ezekről az intézményekről készült már részletesebb összefoglalás is, ezek erdményeit, kiegészítve 
az újabb kutatásokéival, foglalom itt össze. Vö. Kiss 2004; Kiss 2006.
251 L. a II. Táblázatot!
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helyzetének, kötelezettségeinek összeírását tartalmazza, amelyben megemlítették 
ezt a két, esztergomi főegyházmegyébe tartozó intézményt is. A  többi forrás -  az 
1449-eset leszámítva -  viszont az ezen kívül eső, de az érsek kormányzati jogható
sága alá tartozó egyházakat vette sorra, így e két apátság említésének hiánya teljesen 
érthető.

1449-ből több monostor (Garamszentbenedek, Bakonybél, Kolozsmonostor, 
Somogyvár, Szentjobb, Tihany, Zalavár, Zobor) is hiányzik, ám ez magyarázható 
a forrás, a vikáriusi vizitáció sajátos földrajzi behatároltságával. Úgy tűnik tehát, 
hogy a 14. század végére biztosan megállapodott a királyi alapítású apátságok egy
házjogi helyzete: exemptek voltak, és az esztergomi érsek kormányzati joghatósága 
alatt álltak. A  felsorolt forrásokból egy apátság, Pannonhalma hiányzik, ennek jog
állására -  különleges volta miatt -  később külön kitérek.

Bakonybél
A  monostor jogi helyzetéről a 13. század elején csak a korábban már megismert 
általános iformációk alapján lehet nyilatkozni. Ezek szerint itt is -  mint a többi ki
rályi alapítású Benedek-rendi monostor esetében kezdetben a pápai alárendeltség 
és az esztergomi érsek kormányzati joghatósága volt a meghatározó. Ezzel szem
ben 1212 és 1220 között ugyan három olyan forrás is akad, amely szerint a me
gyéspüspök szentelő hatalma érvényesült az apátság felett, ez azonban éppenhogy 
nem mond ellent az exemptiónak.. IX. Gergely 1230-as bullájában „jól megfért” 
egymás mellett a püspök szentelő hatalmának érvényesítése, a pápai oltalom és 
tulajdon kifejezése, valamint a kormányzati hatalom alóli mentesítés, vagyis az 
exemptio. Nem befolyásolta lényegesen a helyzetet az ún. „alapítólevél” és az I. 
László-féle birtokösszeírás sem, bár mindkét oklevél hamis. Az alapítólevél teljes 
egészében, az összeírásnak pedig egy része (az ún. harmadik hozzátoldás) e kor
szakban, tehát a 13. század első felében készült ugyan, de ezekben csak a püspök 
szentelő hatalmának korlátozása található meg, amely nem exemptiós elem. A  ta
tárjárásig a közvetlen pápai alárendeltségre és az esztergomi érsek joghatóságának 
érvényesülésére vannak újabb, igaz általában a királyi apátságokra vonatkozó ada
taink. A  későbbi időszakból érdemes megemlíteni egy további adalékot. 1354-ben 
pápai bullában olvashatjuk, hogy az apátság nullo medio tartozik az Apostoli Szék
hez.252 Az eset Ercsihez hasonlóan elszigeteltnek tekinthető, később nem bukkant 
már fel. Sokkalta valószínűbbnek tekinthető, hogy az esztergomi érsek joghatósá
ga érvényesült Bakonybél felett is, amire e bulla előtt (1351) és után is (1397,1400, 
1454,1464) van adatunk.253

Báta
Az apátságról rendkívül kevés ismerettel rendelkezünk. Csak az általános jelle
gű pápai oklevelekből kapunk képet egyházjogi helyzetéről. Ezek szerint itt is a

252 Theiner II. 7-8.; PRT VIII. 331-332.
253 Kiss 2006. 43 ,44 ,57-58 ,61 ,65,66,68,70,73,74,77,78,80,92,93,95,96,104,106,112-113.
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közvetlen pápai alárendeltség és az esztergomi érsek joghatósága érvényesült. A 
monostor a 13. század közepétől bizonyíthatóan a Koroncói család (1267,1337), 
illetve Kernen baranyai ispán (1291) magánkegyurasága alatt állt. A 14. század vé
gén Báta már ismét a királyi apátságok között foglalt helyet az 1397-es esztergomi 
vizitációs jegyzőkönyv tanúsága szerint. Később, 1460-ban rövid időre a Garai 
család birtokába, kegyurasága alá került.254 Ennek ellenére exempt állapotát látszik 
igazolni folyamatos szereplése az 1397-1513 közötti tételes felsorolásokban.255

Földvár
A  földvári apátsággal kapcsolatban zömében általános adatokkal rendelkezünk a
13. század elejétől. A  területileg illetékes püspökkel egy alkalommal került szembe 
az apát, mégpedig a 12. század legvégén. Kalán pécsi püspök éppen azért alkalma
zott egyházi fenyítéket S. apáttal szemben, mert az csalárd módon -  privilégium 
hamisításával -  kívánt volna változtatni a monostor egyházjogi helyzetén. Az apát 
szemszögéből nézve viszont éppen a püspök akadályozta meg a jogigény érvé
nyesítését azáltal, hogy elvette az apáttól ezt a fontos dokumentumot. Az ügy 
végeredményét sajnos ebben az esetben sem ismerjük. Ennek ellenére, a korszak 
többi adatának figyelembe vételével, itt is a közvetlen pápai alárendeltség és az 
esztergomi érsek joghatóságának érvényesülése látható. Sajnos a későbbi időszak
ból a monostor egyházjogi helyzetéről csak a már ismertetett tételes felsorolások 
adnak felvilágosítást,256 sem a 14. századi rendi reformban betöltött szerepe, sem 
az apátság 15. század végi hányattatatásai nem árulnak el semmit.257

Garamszentbenedek
Helyzete igen sajátosan alakult. Az első adatok (1202-1204) a közvetlen pápai alá
rendeltséget és az esztergomi érsek joghatóságának érvényesülését mutatják. III. 
Ince pápa 1209-es bullája szerint az apátság felett érvényesült az ordinarius szen
telő hatalma, viszont az Apostoli Szék oltalmába és tulajdonába került, sőt cenzust 
kellett fizetnie, mégpedig az elnyert szabadságért. Ez utóbbi elem egyértelműen 
exemptiós kritérium. A  későbbi adatok -  még a tatárjárás előtt -  rendre megerősí
tik az ordinarius kormányzati hatalmának korlátozását és az esztergomi érsek jog
hatóságát. Mivel maga a monostor az esztergomi egyházmegyében volt, így ösz- 
szemosódott az ordinarius és közvetlen pápai alárendeltségből fakadó jogokat gya
korló esztergomi érsek személye. Ennek tudható be, hogy Garamszentbenedeknél 
nem találunk adatot a zsinati kötelezettség alóli mentesítésre, illetve az, hogy az 
apátság hiányzik IX. Bonifác és II. Pius bulláiból, ahol éppen az szerepelt, hogy a 
felsorolt intézményeknek nem az egyházmegyei, hanem az érsek zsinatán kellett 
megjelenniük.258

254 Kiss 2006.43,80,104,105,106,107,108,110,111,114, Kiss 2009.337-339.
255 L. a II. Táblázatot!
256 L. a II. Táblázatot!
257 Kiss 2006.43,57,78,79,80,104,105,106,107,108,110,114, Kiss 2009.341-342.
258 Kiss 2006. 43, 44, 45, 59, 61, 65, 73, 74, 80, 91, 95, 96,102, 103, 104, 107,108,109, 110,113;
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Kolozsmonostor
Itt a már többször említett, 13. század elejétől folyamatosan jelentkező általános 
megnyilatkozásokon túl, amelyek a közvetlen pápai alárendeltség és az eszter
gomi érsek joghatóságának érvényesülését tartalmazták, az 1220-as 1230-as 
években súlyos konfliktus bontakozott ki az apát és a területileg illetékes erdélyi 
püspök között. Három egymást követő főpap is (Adorján, Vilmos és Rainald) 
megkérdőjelezte az apátság exempticját, két esetben ez erőszakkal párosult. Arra 
a kérdésre azonban, hogy ezek a viták milyen eredménnyel zárultak, nem tu
dunk feleletet adni. Mindenesetre sokat elárul az első, 1222-ben kipattant ügy 
kapcsán felbukkanó pápai megnyilatkozás, amely az apátságot a nullo medio 
formula alkalmazásával közvetlenül az Apostoli Székhez tartozó monostorrá 
nyilvánította. Ez ugyan a későbbiek során már nem jelent meg, de egyéb forrá
sok azt mutatják, hogy a korábbi jogállapot -  Esztergom joghatósága -  maradt 
érvényben. Jó példa erre, hogy 1311-ben maga Tamás érsek gondoskodott az 
apáti tiszt betöltéséről, az apátság feletti joghatóságára hivatkozva. 1342-ben 
Gervasius fia, Péter pápai adószedő számadásaiban Kolozsmonostort az eszter
gomi egyházmegyéhez tartozóként tüntette fel. Ugyan nem volt exemptiós elem, 
de figyelmet érdemel egy 1416. évi adat is, amely szerint az apát felhatalmazást 
nyert arra, hogy megáldását bármely püspöktől kérhesse. Az eset érdekessége 
volt, hogy erre azért kapott engedélyt az apát a konstanzi zsinati atyáktól, mert 
az őt kinevező XXIII. János erről nem állított ki oklevelet. Fontos e felhatal
mazás abból a szempontból is, hogy a zsinati atyák siettek leszögezni: ebből a 
felhatalmazásból az erdélyi püspöknek jogsérelme nem származhat.259 Az itt 
ismertetett adatokat csak megerősíti az, hogy Kolozsmonostor -  az 1449-es ok
levelet érthetően leszámítva -  következetesen szerepelt az 1389-1513 közötti 
tételes felsorolásokban.260

Pécsvárad
A monostor helyzetéről a 13. század első éveiből csak általános adatok vannak. 
Ezekben egyszerre van jelen a közvetlen pápai alárendeltség és az esztergomi 
érsek joghatósága. Az „alapítólevél” -  amely 1212 és 1228 között készült -  hamis 
volta miatt természetesen nem a 11. század elejére, hanem éppen a 13. század 
első felének viszonyaira nézve mérvadó. Amint a szöveg vizsgálatából kiderült, 
forrása leginkább a pannonhalmi kiváltságlevél, illetve az ottani pápai bullák 
lehettek, kiváltképp a III. Kelemen-féle oklevél. A  hamisító a Pécsvárad számára 
hiányzó pápai kiváltságlevelet, amely mentességet biztosított volna, az Apostoli 
Szék beleegyezésének kidomborításával pótolta az oklevélben. Ez maradékta
lanul sikerült, hiszen minden egyházjogi kiváltság esetében ott szerepel a pápai 
engedély, hozzájárulás. Feltűnő ugyanakkor, hogy az „alapítólevelet” sem ebben

Keglevich 2010.36-38. Szerepelt viszont a pápai tizedjegyzékben Esztergom alatt. M V 1/1.218-220.
259 Kiss 2006.43,44,69,80,93,94,95,96,103,104,106,107,108,109,110,114; M V 1/1.427. (1342); 
D F 253 485; Szabó 1889.237. sz.; ZsO  V. 1895. sz. (1416).
260 L. a II. Táblázatot!
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az időszakban, sem később nem érte komoly támadás. Ebből arra következtet
hetünk, hogy a benne foglalt jogokat a megszerkesztés idejében már ténylegesen 
bírta az apátság.261 A monostor későbbi helyzetében jelentősebb változások nem 
tapasztalhatóak. Az a három pápai oklevél, amelyeket a tatárjárás időszakáig 
ismerünk, részben a közvetlen pápai alárendeltséget, illetve ennél még erőtelje
sebb módon az esztergomi érsek joghatóságát hangsúlyozták. Mindezek alapján 
teljes mértékben igazoltnak látszik a monostor exempt jogállása az esztergomi 
érsek alá rendeléssel. Annak ellenére tartható ez az álláspont, hogy az idézett 
1389 és 1513 közötti tételes felsorolásokat262 leszámítva nincs adatunk az egy
házjogi helyzet megváltozására, csupán a kegyuraság vonatkozásában (Percnyi
ek, 16. század eleje).263

Somogyvár
A  somogyvári apátság esetében egyértelműbb a helyzet. A 13. század elejéről 
származó általános adatok szerint az apátság felett a közvetlen pápai alárendelt
ség és az esztergomi érsek joghatósága érvényesült. Az apátválasztás kapcsán 
1204-ben kitört viszály hatására III. Ince pápa 1210-ben oltalom alá vette az 
apátságot, ám e bullában exemptiós elemek nem szerepeltek. Ennek ellenére a ko
rábbi, illetve a későbbi, 1230-as évekből származó adatok arra vallanak, hogy az 
apátság az esztergomi érsek alá rendelt exempt monostor volt. Kiegészítésképpen 
említhető meg, hogy az apát 1411-ben XXIII. Jánostól engedélyt kapott arra, 
hogy megáldását bármely főpaptól kérje, ezzel korlátozva a megyéspüspök szen
telő hatalmát. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ebből a veszprémi püspöknek jogi 
hátránya nem származhat. M íg e rendelkezés csak a püspök szentelő hatalmát 
érintette, és így nem tekinthető exemptiós elemnek, egy másik, négy évtized
del későbbi adat már erről látszik tanúskodni. 1451-ben ugyanis a somogyvári 
apátságba betolakodó András „apátot” Hunyadi János kormányzó az esztergomi 
érsek elé rendelte, hogy ítélkezzék ügyében.264 Végezetül, egy 1529. március 15- 
én kelt iratban, amelyben Máté zselicszentjakabi apát öregsége és vaksága mi
att utódjává fogadta Pécsváradi László ottani szerzetest, az eseménynek otthont 
adó somogyvári monostort Esztergom joghatósága alá tartozó intézményként 
(diocesis spirituális Strigoniensis) nevezik meg.265 E csekély számú, de egy irányba 
mutató adatok mellett az 1389-1513 közötti forrásokban való szereplés -  ért
hető okokból az 1449. évit leszámítva -  is az apátság különleges jogállását tá
masztja alá.266

261 Kiss 2006.55-57,112.; Kiss 2009.346-349.
262 L. a II. Táblázatot!
263 Kiss 2006.43,65,70,78,112.
264 Kiss 2006. 43,44,45, 57,60, 61, 66,73, 80, 90,91, 92, 95, 96 ,104,105,106,107,108,109,110, 
113.; M R EV II. 358-359. (1411); D L  14 487; Bónis 1997.2698. sz. (1451)
265 E T E  1.446. sz.
266 L. a II. Táblázatot!
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Szekszárd
Az Árpád-korra vonatkozólag csak általános információk vannak, amelyek nem 
nevesítik az apátságot. Ennek ellenére feltehető, hogy a monostor felett -  ezekkel 
összhangban -  a közvetlen pápai alárendeltség és az esztergomi érsek joghatósága 
érvényesült. A  14. század elejének egy érdekes adata is ezt támasztja alá. XXII. 
János egy 1323-as, Johannes Bohemus szekszárdi szerzetes átlépési ügyében ki
adott parancslevelében a monostort Esztergom egyházmegyeinek nevezte. Tételes 
adatok sajnos csak kései időből vannak (1389-1513),267 de ezek is az előbb említett 
jogi helyzet meglétét erősítik.268

Szentjobb
Hasonló sajátosság mutatkozik Szentjobb esetében is. Itt nem sokkal az alapítást 
követően Kálmán király átadta a kegyuraságot Pál nádor családjának. A  12. szá
zad közepén II. Géza király visszavette a kegyuraságot, majd III. István ezt újból 
megerősítette a korábbi kegyurak támadása után, sőt kinyilvánította az esztergomi 
érsek joghatósága alá rendelést is. Ez utóbbi mellett a 13. század elején feltűnt a 
közveden pápai alárendeltség is, így a korszak egészéről összességében hasonló 
kép bontakozik ki, mint a többi monostor esetében. Ezt látszik megerősíteni egy 
1459-es adat, amely szerint -  Vitéz János váradi püspök folyamodványáról van 
szó -  Szentjobb az esztergomi egyházmegyéhez tartozik.269 E mellett folyamatos 
szereplése az 1389-1513 közötti tételes felsorolásokban -  1449 kivételével -  kel
lőképpen alátámasztják kiváltságos helyzetét.270

Tihany
Egyházjogi helyzetéről több elszórt adatunk van. Az eredetiben fennmaradt 
alapítólevél alapján az illetékes veszprémi püspök joghatósága alatt állt. A  13. 
század elejétől az ordinarius szentelő hatalma már korlátozódott (1212, 1216, 
1220, 1267, 1297). A püspöki kormányzati joghatóság korlátozása -  azaz egy 
exemptióra utaló elem -  első alkalommal 1262-ben jelent meg. Feltételezhetően 
ekkor mentesült az apátság a megyéspüspöki zsinat-látogatási kötelezettség alól. 
A  néhány évvel későbbi, IV. Kelemen pápa által kiadott kiváltságlevél (1267) ezt 
nem tartalmazta, csak egy oltalmi és birtokjogi formulát. Mindezek alapján nem 
lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy Tihany exempt állapotú volt. Erre 
csak az 1262-es adat, illetve általános -  az esztergomi érsek jogaira vonatko
zó -  források alapján következtethetünk. A  bizonytalanságot csak fokozza, hogy 
1271 és 1274 között az apátság átmenetileg a ciszterciek kezén volt, továbbá az 
1332-1337-es pápai tizedjegyzék, amely -  eltérően több más exempt egyház

267 L. a II. Táblázatot!
268 Kiss 2006. 43,44, 57, 73, 80 ,104,105,106,107,108,110,113.; Kiss 2009. 352-354.; Theiner 
1.492-493.
269 Kiss 2006.43,44,. 80,102,104,105,106,107,108,109,110,114.; Theiner II. 320-322. (1459)
270 L. a II. Táblázatot!
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tói -  Tihanyt a rendes egyházmegyei keretben sorolta fel.271 Ilyen ingadozást a 
későbbiekben nem tapasztalunk: Tihany, nem számítva Gergely milkói püspök, 
érseki helynök 1449-es oklevelét, rendre ott szerepel a 14. század végi-16. század 
eleji tételes felsorolásokban.272

Visegrád
A  Szt. András-monostor ugyan királyi alapítás volt, de eredetileg nem bencések, 
hanem ortodox szerzetesek lakták. 1221-ben került az előbbiek kezére. Az átszer
vezés áttételesen utalhat a joghatóság kérdésére, hiszen IX. Gergely a feladatot az 
esztergomi érsekre és a pilisi apátra bízta. E  mellett csak az 1389 és 1513 közötti 
tételes felsorolások szolgáltatnak adatokat a monostor exemptiófaz. Hiába volt ak
tív az apátság a 14. század bencés reformjában, nincs közvetlen adat a monostor 
egyházjogi helyzetének korabeli alakulására. Sőt, mintha ellentmondás mutatkoz
na a 15. század végi állapotok és a korszak pápai bullái között. 1493-ban ugyanis 
az akkor már pusztulófélben levő apátságot II. Ulászló kérésére a pápa a pálosok
nak adományozta, akik egészen a török hódításig (1544) birtokolták.273

Zalavár
Az apátság esetében kevesebb adat van. Itt is a 13. század első éveiben jelenik 
meg egyazon időpontban és pápai oklevelekben a közvetlen pápai alárendeltség 
és az esztergomi érsek joghatósága. A  tatárjárást közvetlenül megelőző évtizedben 
ez tovább erősödött, sőt még későbbről, 1252-ből is van adatunk arra, hogy az 
ordinarius, a veszprémi püspök kormányzati joghatósága a monostor felett kor
látozásra került (zsinati kötelezettség alóli mentesség), illetve az esztergomi érsek 
joghatósága érvényesült.274 Ezt követően Zalavár csak 1449-ben nem szerepelt a 
sokszor említett tételes felsorolásokban, így kiváltságolt helyzete kiegyensúlyo
zottnak tekinthető.275

Zobor
A  helyzet itt is hasonló volt, mint Garamszentbenedek esetében, bár itt az egy
házi közigazgatásbeli besorolás nem problémáktól mentes. Az apátság ugyan
is éppen a nyitrai püspökség és az esztergomi érsekség határterületén feküdt. 
Tovább bonyolítja a dolgot, hogy mindkét egyházmegye nyitrai esperessége itt 
terült el. A  monostor azonban vélhetőleg az esztergomi egyházmegyébe tarto

271 Kiss 2006.43,44-45,60,61,65,66,71, 74, 80,92,95,96,100,101,104,105,106,107,108,109.; 
M V 1/1. 384. (1332-1337). Ez utóbbi adat természetesen nem perdöntő, mivel egyazon intézmény 
az adószedés különböző éveiben más-más helyen -  egyházmegyei keretben, Esztergom alatt -  fordul 
elő. Pl. Zalavár. M V 1/1.227., 384.
272 L. a II. Táblázatot!
273 Theiner II. 29.; M REV IV. 17.; DAP III. 224.; D L  21 650 ([1505-1510]); Bártfai Szabó 
1938.321.; C sánki II. 11-12,19.; PR TX II/B . 47-53.; Á M TFIV . 705-712.; Paradisum plantavit 
523-524.; Romhányi 2008. ’Visegrád’.
274 Kiss 2006.43,44,59,61,66,69,72,80,104,105,106,112.
275 L. a II. Táblázatot!
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zott, így státusa megegyezett a garamszentbenedekivel. Az apátság a 13. század 
utolsó harmadában a Hont-Pázmány nem kegyurasága alá került. Ez az állapot 
azonban az 1397-es esztergomi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint már nem 
állt fenn, az apátság az esztergomi érsek alá rendelt monostorok között jelenik 
meg.276

A  királyi alapítású bencés apátságok túlnyomó többsége esetében tehát elmond
ható, hogy egyházjogi helyzetüket tekintve a 13. század első felétől bizonyítható 
az exemptio megléte. A 13. század eleje és a tatárjárás közötti időszak első felében 
még egyenlő súllyal szerepelt a közvetlen pápai alárendeltség és az esztergomi ér
sekjoghatósága, ám a korszak végén már inkább a második elem, az érseki jogha
tóság került előtérbe. Ez ténylegesen exemptiot jelentett, hiszen a megyéspüspö
kök kormányzati hatalma megszűnt az apátságok felett. Ez a mentesség azonban 
csak az apátra, a szerzetesekre és a monostorra terjedt ki, azaz csak részlegespasz- 
sztv exemptio volt.

Pannonhalma
Az első magyarországi Benedek-rendi monostor egyházjogi helyzete merőben 
másként alakult, az azt meghatározó elemek megjelenése a 12. század elejére te
hető. Ha végigtekintünk azon az öt pápai bullán, amelyeket Pannonhalma 1102 
és 1189 között elnyert, világosan kirajzolódik egy tendencia. II. Paszkál 1102-es 
bullája az oltalom mellett még csak a zsinati kötelezettséget és a fegyelmi eszkö
zök alkalmazását vette ki az ordinarius kezéből. III. Sándor mindezeket kibőví
tette a pápai tulajdonra utaló formulával (1175), illetve a montecassinoival azo
nos szabadsággal (1181). Jelentősebb változást III. Kelemen bullája hozott, amely 
egyfelől korlátozta a püspök szentelő hatalmát, másfelől kifejezte a közvetlen jogi 
alárendeltséget a pápának. Pannonhalma tehát a 13. század végére bizonyíthatóan 
egy csak az Apostoli Széknek alárendelt, exempt apátsággá, vált. Ezt követően ezt az 
állapotot még markánsabb jelek erősítették tovább. így III. Incénél megjelent a 
nullo medio és az ad ius etproprietatem Apostolice Sedis formula. Ide illeszkedik Szt. 
István interpolált „alapítólevele”, helyesebben kiváltságlevele. Jól látható, hogy 
az apátság egyházjogi helyzetét az 1230-as évektől egyre kevesebb támadás érte, 
valószínűleg ennek tudható be, hogy a későbbi pápai oklevelek általában már 
nem a jogi státus kérdésével foglalkoztak, hanem más fontosabb problémákkal, 
és elegendőnek tartottak csak annyit megjegyezni, hogy a monostor közvet
lenül az Apostoli Székhez tartozik (nullo medio formula). Egyedi sajátosság a 
montecassinoi szabadság, amely a pápai bullákban még inkább hangsúlyossá tette 
az egyházjogi kiváltságokat.277

Az egyházjogi kiváltságok kiterjedését tekintve maga az apátság azáltal, hogy 
a megyéspüspök kormányzati hatalmának minden eleme alól mentességet nyert,

276 Kiss 2006.43,44,80,104,107,108,109,110,111,113., 1. a II.Táblázatot!
277 Az egyházjogi helyzet részletes bemutatását 1. Kiss 2004.
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és kizárólag, közvetlenül a pápa joghatósága alá tartozott, teljes exemptiót nyert. Ez 
azonban csak passzív volt, mivel csupán magára az apátságra terjedt ki.278

Apácasomlyó
Végezetül itt kell szót ejteni erről az apácamonostorról is. Alapítása valószínűleg 
a l l .  századra megy vissza, és a királyi családhoz köthető.279 A 13. század végéig 
királyi kegyuraság alatt állt,280 1297-ben azonban III. András Devecseri Emecs fia 
Márton alországbírónak adományozta azt.281 A különböző, uralkodó biztosította 
gazdasági kedvezmények ellenére282 Apácasomlyó királynéi és királyi segítségre 
szorult az 1330-as évek elején.283 Valószínűleg ennek köszönhető, hogy 1363-ban 
ismét királyi kegyuraság alatt állt, igaz, a kép éppen nem hízelgő, hiszen az apáca
monostor pusztult állapotát mutatja.284

Egyházjogi helyzetére ez lehetett leginkább befolyással, hiszen az 1389-1513 
közötti tételes felsorolásokban végig szerepel.285 Meglepő ugyanakkor, hogy ezek
ben nem a Benedek-rendi intézmények, hanem mindig a plébániák sorában tün
tették fel. Erre még igazán a 15. század második felétől hanyatló szerzetesi élet286 
sem ad kellő magyarázatot. Ugyanakkor kiváltságos helyzetét alátámasztani lát
szik az, hogy az 1511-1512-ben megindított átszervezés -  a szegedi premontrei 
apácák betelepítése -  az esztergomi érsek és helynöke kezdeményezésére, királyi 
támogatással történt meg.287

278 Vö. Győrfy 2010. 33-35. Pannonhalma esetében is igazolható, hogy saját egyházainak jogállása 
nem volt azonos az anyamonostoréval. Anyagi tekintetben az anyamonostornak megmaradt a ren
delkezési joga, ám a spiritualia vonatkozásában ezek intézmények felett a megyéspüspöki joghatóság 
érvényesült. Az intézményekre 1. uo. 41-57.
279 Jankovich 1959.73.; Györffy 1952-1953.328.
280 1212: H O VIII. 15. L ukcsics 1923.12., 53.1. sz., 78. 7. sz.; 1265: H O  VIII. 133. L ukcsics 1923. 
12., 77.3. sz.
281 D L  86 886; ÁÚO X. 260-262.; RA 4154. sz. Ezt az oklevelet még ebben az évben átírta és meg
erősítette Lodomér esztergomi érsek. D L  86 885; ÁÚO X. 275. Jelzésértékű, hogy az érsek külön 
hangsúlyozta: mint metropolita erősítette meg a királyi rendelkezést. Lukcsics szerint 16. századi 
hamisítvány. L ukcsics 1923.18.2. jz. és uo. 78. 8-9. sz.
282 D L  3443; AOkmt. II. 205.; L ukcsics 1923.12.; D L  5155; L ukcsics 1923.14.
283 1331. szeptember 21-én Erzsébet királyné az apácasomlyói apácamonostor konventjét oltalmába 
vette, és Csanád esztergomi érsek védnöksége alá helyezte. DL 2682; AOkmt. II. 549-550.; Lukcsics 
1923. 18,79.14. sz. 1332. október 21-én I. Károly ugyanígy tett. L ukcsics 1923.12,18, 80.17. sz.; 
Fejér V III/3.575.
284 D L  5155; L ukcsics 1923.12., 81.20. sz.
285 Kivétel 1449-ben. L. a II. Táblázatot!
286 1422-ben Tamás, a római Szent János és Pál egyház bíborosa az apácasomlyói monostor Krisztus 
öt sebéről nevezett kápolnájának 100 napi búcsút engedélyezett. DL 11 198; L ukcsics 1923.88., 32. 
sz. 1436-ban Vásárhelyi Katalin apátnő pápai engedélyt kapott gyóntatója szabad megválasztására. 
L ukcsics 1923.21,88,34. sz.; M R EV III. 173.
287 Az átszervezésre a Benedek-rendi apácák botrányos élete miatt került sor. D L  2214; Lukcsics 
1923. 92-93., 51. sz. Vö. D L  22 191; L ukcsics 1923.35,55-59.8. sz., 93,52-55. sz. Az átszervezést 
végül 1512-ben a pápa is jóváhagyta. Theiner II. 587.; M REV IV. 211-212.; Lukcsics 1923. 94. 
56. sz. Vö. D F  208243 (1524. január 13.) -  VII. Kelemen megparancsolta Lábadi Pál és Kajári István 
győri kanonokoknak, hogy vizsgálják ki, jogszerű volt-e a a Bakócz Tamás esztergomi érsek által 
végrehajtott átszervezés.
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II. 2. Premontrei prépostságok

Az előzőekben megismert 1397 és 1513 között keletkezett, az esztergomi érsek 
kormányzati joghatósága alá tartozó egyházakat felsoroló forrásokban Benedek- 
rendi apátságok, társaskáptalanok, plébániák, decanatusok mellett több premontrei 
prépostság is felbukkant.288

A  középkori Magyarországon létesült több mint harminc férfi premontrei pré
postság közül összesen 12 esetében mutatható ki az esztergomi érsek kormányzati 
joghatóságának érvényesülése. Az adatok megoszlása nem egyenletes: a két vizi- 
tációs forrásban és a három pápai oklevélben nem mindig szerepel az összes in
tézmény egyszerre, előfordulásuk, ha nem is estleges, mindenestre feltűnően egye
netlen. Vegyük sorra elsőként ezeket az intézménycsoport szerinti felsorolásokat!

A  források között időrendben az első az 1397-es esztergomi canonica visitatio. 
Az érsekség állapotát feltáró vizsgálat eredményei után következnek az érsekségnek 
alávetett egyéb egyházak. Ezek között a társaskáptalanok után szerepel a leleszi, a 
váradhegyfoki, a bozóki, a sági, a zsámbéki, a jászói, a turóci, a bényi, a hatvani, és 
a csúti (csőti) premontrei prépostság.289

Az első tételes felsorolást adó pápai bulla 1389-ben kelt. Ebben IX. Bonifác 
pápa más intézményekkel együtt megemlítette a csőti, jászói, leleszi, váradhegyfoki 
és zsámbéki prépostságokat.290 1400. május 1-jén IX. Bonifác ismét ugyanezen in
tézmények felett erősítette meg az esztergomi érsek lelki joghatóságát. E prépost
ságok kötelesek voltak az érsek zsinatán megjelenni, és egyedül csak ő volt egyházi 
feljebbvalójuk, aki iránt tisztelettel és engedelmességgel kellett viseltetniük, a pápa 
a püspöki kormányzati hatalom minden eleme alól mentesítette azokat.291

Mintegy fél évszázaddal később, 1449-ben Szécsi Dénes esztergomi érsek, prí
más parancsára Gergely milkói püspök, az érsek vikáriusa több intézményt is meg
látogatott (visitatio). Az intézmények különböző fajtái, valamint az, hogy jelentős 
részük más egyházmegyében feküdt, arra utal, hogy az érseki helynök a különleges 
jogállású, exempt intézményeket vizitálta. A  vikárius a premontrei prépostságok 
közül azonban egyedül a csőtit kereste fel.292

Néhány évvel ez után, 1454. október 8-án Szécsi Dénes esztergomi érsek kérte 
egyes egyházak exemptiófindk megerősítését V. Miklós pápától, aki ezt teljesítette 
is. A  premontrei prépostságok közül Zsámbék, Csőt, Lelesz, Jászó, Váradhegyfok 
található meg a felsorolásban bencés apátságok, társaskáptalanok, plébániák és két 
decanatus társaságában.293

288 Erre 1. II. Táblázatot!
289 Kollányi 1901.242-244.
290 1389. november 14. Átírta 1)X. Leó pápa 1513. augusztus 4. (D F237 361;Theiner II. 597-606.), 
2) X. Leó 1513. augusztus 23. (a pozsonyi társaskáptalan 18. századi másolatában, D F 279 024). Az 
oklevéllel kapcsolatos további megjegyzéseket 1. a II. Táblázatnál!
2,1 M V 1/4.198-201; M ezey 1976.368-374.
292 Batthyány III. 462-464.
293 L ukcsics 1938.1340. sz.; Kubinyi 1999d. 235.



II.2. Premontrei prépostságok 67

Végül II. Pius pápa 1464. június 12-én kelt bullájában, hivatkozva elődje, IX. 
Bonifác rendelkezésére, ismét részletesen felsorolta az esztergomi érsek joghatósá
ga alá tartozó egyházi intézményeket, köztük ismét több premontrei prépostságot 
is (Csőt, Zsámbék, Hatvan, Nyúl-sziget, Jászó, Lelesz, Váradhegyfok, Darnó), és 
ugyanezen intézmények szerepeltekX. Leó 1513. évi bullájában is.294

Az említett felsorolások -  mint látható -  nem minden esetben ugyanazokat a 
prépostságokat említik. Bény, Bozók, Ság és Turóc csak egy-egy alkalommal sze
repelt. Valamivel többször, két alkalommal tűnik fel Darnó, Hatvan, Nyúl-sziget, 
míg Jászó, Lelesz, Váradhegyfok és Zsámbék egy kivétellel minden összeírásban 
szerepelt. Végül legtöbbször, valamennyi felsorolásban ott van a csőti prépostság 
neve. Kérdés, hogy ez a sajátos megoszlás, eltérés mire vezethető vissza. Ahhoz, 
hogy erre a kérdésre választ kapjunk, meg kell vizsgálni az egyes intézmények lét
rejöttének körülményeit rend- és háztörténeti szempontból, valamint a különleges 
egyházjogi státuszra vonatkozó források keletkezési körülményeit és tartalmát.

A  fehér kanonokok magyarországi története -  így az egyes intézmények sajátos 
egyházjogi helyzetének kialakulása is -  számos problémát vet fel.295 A  premontrei 
rend és az ordinarius viszonyát alapvetően két általános kiváltságokat {privilégium 
commune) rögzítő pápai bulla határozta meg. Az első III. Ince pápa 1198. július 
27-én kelt privilégiuma. Az egyik ide vonatkozó rendelkezés szerint egyedül a rend 
legfőbb törvényhozó szerve, a generális káptalan jogosult büntető intézkedéseket, 
szankciókat hozni, ezeket egyetlen érsek vagy püspök sem érvénytelenítheti, ha
csak erre kifejezett pápai felhatalmazása nincs. Hasonlóképpen rendelkezett a pápa 
a bulla egy másik részében. Itt az olvasható, hogy egyetlen érsek, püspök, vagy 
ezek officialisú sem vehetik tilalom (interdictum) alá a premontreiek egyházait, a 
kanonokokat nem függeszthetik fel (suspensio), ilyen intézkedésre ismét csak a rend 
generális káptalanja jogosult.296 Ezzel szinte szó szerint egyező kiváltságot olvasha
tunk IV. Márton pápa 1281. december 6-án kelt kiváltságlevelében: egyetlen érsek 
vagy püspök sem veheti tilalom alá a premontreiek egyházait, a kanonokokat nem 
sújthatja kiközösítéssel (excommunicatio).297 E kiváltságok az ordinarius kormány
zati joghatóságának (potestas iurisdictionis) egyik legfontosabb elemét, az egyházi 
fenyítékek alkalmazását érintették, azaz részleges passzív exemptiót biztosítottak. 
Ennek további feltétele volt -  a más intézményeknél is megjelenő mentességet 
biztosító pápai kiváltságlevelekkel összevetve -  egy magasabb hierarchikus szint

2.4 M R EV III. 173-174. Vö. PRT X. 106, XII/B. 75,102,106.; M ezey 1976.
2.5 Az egyik legfontosabb probléma a forrásanyag igen gyér és egyenetlen volta. Hazai okleveles emlék 
rendkívül csekély számban maradt fenn a premontreiekről, a különböző rendi katalógusok (az ún. I. 
és II. Ninivei Katalógus -  mindkettő 1241 előtt készült - , az 1270 körül készült Vetus Registrum, az 
1294 körül összeállított Catalogi Recentiores és az ezeket összedolgozó, csekély forrásértékkel bíró 17. 
századi Jean Le Paige-féle jegyzék), bár alapvető források, sok helyen pontatlanok. O szvald 1957.; 
Körmendi 2001a; Körmendi 2001b; Körmendi 2002a; Körmendi 2002b.
2.6 III. Ince oklevelének teljes szövegét közli: Oszvald 1957.236.
2.7 D L  2395 -  Lodomér esztergomi érsek 1293. szeptember 15-i átiratában, amely tartalmazza V. Ince 
pápa keltezetlen (1276-ra datálható) privilégiumát is. Vö. O szvald 1957.236-237.
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(tartományi érsek, Apostoli Szék) alá rendelés.298 Ez esetünkben látszólag hiányzik, 
e felettes joghatóságot azonban itt a rend generális káptalanja gyakorolta.

E rendelkezések azonban csak általános kiváltságokat (privilégium commune) 
fogalmaztak meg, és alapvetően nem az egyes intézményeket emelték ki a rendes 
egyházi hierarchiából, hanem rendi generális káptalan törvényhozói és kormány
zati joghatóságát erősítették meg. Az egyes intézmények tényleges egyházjogi 
helyzetét azonban alapvetően nem ezek, hanem a konkrét esetekben kiadott egye
di kiváltságok (privilégium speciale) határozták meg. Ez adhat magyarázatot arra, 
hogy a középkori Magyarországon létrejött valamennyi premontrei intézmény 
miért nem részesült azonos egyházjogi kiváltságokban.

A  magyar egyháztörténet-írásban elterjedt felfogás, hogy az esztergomi érsek 
kormányzati joghatósága nemcsak főegyházmegyéje intézményei, hanem a kirá
lyi egyházak felett is érvényesült. Ha a Benedek-rendi apátságok esetét vesszük 
alapul: a 12-13. század fordulójának iratanyagában olvasható általános megál
lapítások -  ti. az, hogy a királyi apátságok és prépostságok felett a pápa, később 
az esztergomi érsek rendelkezett kormányzati joghatósággal -  bátran vonatkoz- 
tathatóak a királyi alapítású premontrei prépostságokra is. Itt azonban van egy 
ellentmondás, hiszen az eddig megismert források tanúsága szerint az esztergomi 
érsek kormányzati joghatósága nemcsak a királyi alapítású premontrei prépost
ságokra (Váradhegyfok, Csőt, Jászó, Turóc, Nyúl-sziget299 300) terjedt ki, hanem több 
olyan intézményre is, amelyeket magánszemélyek hívtak életre (Bény, Bozók, 
Hatvan, Lelesz, Ság, Zsámbék), vagy éppen ismeretlen személy (Darnó).

A megoldásához több szempontot is figyelembe kell venni: 1) az egyes intéz
mények egyházi közigazgatási helyzetét, 2) az alapítás körülményeit, a kegyura- 
ság kérdését, 3) az egyes intézményekre vonatkozó kiváltságokat.

Az érintett intézmények közül a váradi egyházmegyében egy (Váradhegyfok), 
a veszprémiben három (Csőt, Nyúl-sziget, Zsámbék), az egriben és az esztergo
miban pedig 4-4 prépostság feküdt (Darnó, Hatvan, Jászó, Lelesz; Bény, Bozók, 
Ság, Turóc*00). A  12 prépostság egyharmada eleve az esztergomi egyházmegyé
ben feküdt, ezek esetében kizárható, hogy különleges jogállásuk lett volna. Fel
tűnő ugyanis hiányuk az 1389-es, 1400-as, 1449-es, 1454-es és 1464-es forrá
sokból. Ugyanakkor az 1397-es canonica visitatiobán szerepel Bény, Bozók, Ság 
és Turóc is, mégpedig az egyéb alárendelt javadalmak és méltóságok (Beneficia 
et dignitates extra ecclesiam séd subjectae) felsorolásában. Valószínű azonban, hogy 
a forrás az ő esetükben csak azt kívánta hangsúlyozni, hogy az érsek, és nem a 
székeskáptalan joghatósága alatt állnak.301 A  további nyolc premontrei intéz-

298 Vö. Kiss 2006.38-39.
299 Jánoshida egyes feltételezések szerint királyi alapítású volt, ez azonban nem bizonyítható egyértel
műen, ráadásul egyetlen tételes felsorolásban sem szerepel, illetve nincs olyan értékelhető adat, amely 
szerint exempt lett volna, ezért részletesebben itt nem foglalkozom vele. Vö. O szvald 1957. 243.; 
Körmendi 2002a. 45. és 1. jz.
300 Romhányi 2000.69.; Romhányi 2008 (Turóc) szerint a nyitrai egyházmegyében feküdt.
301 Kollányi 1901.242.
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mény egyházjogi helyzete eleve más volt, mivel nem az esztergomi egyház
megyében feküdtek.

Csőt
Ez a prépostság volt az utolsó királyi alapítás, amely 1264 előtt IV. Béla jó
voltából jött létre.302 Sajnos az Árpád-kori okleveles adatokban a prépostság 
egyházjogi helyzetének alakulására vonatkozó adat nem található, így csak a 
későbbi, sokszor idézett forrásokra hagyatkozhatunk. Csőt az egyetlen pre
montrei prépostság, amely mind a hét 1389-1513 közötti forrásban szerepel. 
Ez alapján biztosan állítható, hogy az esztergomi érsek kormányzati jogha
tósága alatt állt. Ennek alapja a királyi alapítás és kegyuraság volt, amelyet 
megerősít az is, hogy Mátyás király adta a prépostságot a pálosoknak.303

Darnó
Az egri egyházmegye területén a 13. század közepén létesült darnói prépostsá
got304 forrásaink csak két alkalommal említik (1464,1513). A  korábbi források
ban talán azért nem szerepelt, mert -  bár ez elsősorban csak a 14. század közepe 
és a 15. század eleje közötti időszakra igaz -  szinte egybeolvadt Lelesszel.305

Hatvan
Ugyanebben az egyházmegyében további három prépostság létesült: Hatvan, 
Jászó és Lelesz. Ezek közül Jászó királyi alapítás volt, míg a másik kettőt magán- 
személyek hívták életre. A  hatvani prépostság feltehetőleg a 13. században jött 
létre egy bizonyos Symon Banco jóvoltából.306 A magánalapításból következően 
elméletileg Hatvan nem szerepelhetne az esztergomi érsek kormányzati jogha
tósága alá tartozó intézmények felsorolásában. Ennek dacára három alkalommal 
is felbukkan ilyen összefüggésben (1397, 1464, 1513). Ezt a változást konkrét 
források hiányában nehéz megragadni, csupán feltételezhető az, hogy a hatvani

302 1264: D F  208 789 (/az óbudai társaskáptalan többszörös átírásában/; M ES 1.509.; RA 1415. 
sz.), D F  248 407; D F 248 413 /III. András 1291. június 3-i átiratában/ M ES I. 514-517.; RA 
1416. sz.). Azún. csúti esperesség problémájára 1. M R E V 1.91.1. jegyzet; M ezey 1963.8., velük 
szemben: M ályusz 1969.
303 DAP I. 56-63. Romhányi 2000. 20. (1475-1477 között), Kubinyi 1999h. 246. (1482) A 
pálosok ennek megerősítését 1480-ban kérték a pápától, az itt lefolytatott vizsgálat szerint a 
premontrei prépostság teljesen pusztult állapotban volt ekkor. M REV III. 260—267., különösen 
264. A  helyzet tehát itt is az, mint Zsámbék esetében: a pálosoknak történt átadás ellenére Csőt 
kiváltságolt intézményként került be az 1513-as pápai bulla felsorolásába.
304 O szvald 1957.242.; Körmendi 2002b. 24.; Romhányi 2000.20.; Romhányi 2008 (Darnó).
305 A  14. század második felében és a 15. század elején két esetben is a leleszi konvent tagúként 
mint hiteleshelyi kiküldött szerepel Lőrinc, illetve Egyed darnói prépost (1369,1418). O szvald 
1957.242.
306 KM T L 257. (Koszta László), Körmendi 2001b. 106-108.; Körmendi 2002b.23.; Vajk2004.; 
Romhányi 2008 (Hatvan). Ezzel szemben M RH II. 23. és Rupp 1870-1876.1.702. Báncsa nb. 
István váci püspökben kereste az alapítót, az alapítást 1240 körűire helyezte. Ugyancsak széles 
körben elterjedt felfogás, hogy Hatvan még 1180 előtt jött létre, ennek azonban kézzelfogható 
bizonyítéka nincs. O szvald 1957.243.; Romhányi 2000.30.
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prépostság is királyi kegyuraság alá került, és mint ilyen kapott helyett e két említett 
forrásban.307

Jászó
Az eredetileg szintén az egri egyházmegyében fekvő,308 valószínűleg a 12. század 
végén, a 13. század elején létesült Jászó biztosan királyi alapítás volt, az azonban 
nem határozható meg egyértelműen, hogy melyik uralkodó hívta életre.309 A  kegy- 
uraságban a későbbiekben nem állt be változás,310 az 1397-1464 közötti források 
egy kivétellel (1449) minden alkalommal megemlítik Jászót is. Ugyancsak az esz
tergomi érsek kormányzati joghatóságára utal az az 1415. január 16-án kelt ok
levél, amelyben Stibor egri püspök a jászói konvent tizedügyében a Szentszéktől 
kiküldött eseti bíró, egyúttal János esztergomi érsek általános helynöke intézkedett.311

Lelesz
E prépostság helyzete sem kevésbé problémás. Eltekintve attól, hogy az alapítás 
ideje sem megnyugtatóan tisztázott,312 az eredetileg egyházi alapításként létrejött 
prépostság kegyurasága meglehetősen változatosan alakult. IV. Béla egy 1252- 
ben kelt adománylevele szerint a fundator, Boleszló váci püspök (1188(?)—1212) 
a kegyuraságot a királyra, II. Andrásra ruházta, majd fia 1252-ben azt András 
comesnek és utódainak adta.313 A  kegyuraság később ismét megváltozott: 1290. 
április 29-én IV. László azt Balogsemjén nb. Ubul fia Mihály comes fiainak, Ist
ván és Pál mestereknek adományozta. Ebből azt is megtudjuk, hogy a prépostság 
patrónusai korábban a Baksa család tagjai voltak.314 Lelesz ennek ellenére a 14-15.

307 Egy 1273. március 9-re keltezett királyi oklevél szerint a prépostság és az egri püspök, Lampert 
között egy plébániaegyház miatt kialakult tizedvitában IV. László járt el a prépostság érdekében: az 
ügy kivizsgálását kérte X. Gergely pápától. Fejér V /2 .82-83.
308 Az 1410-es években kelt oklevelekben Jászót rendre esztergomi egyházmegyei intézménynek ne
vezik. Pl. ZsO  IV. 1040. (1413), 1825. (1414), V. 211., 272. (1415) sz.
309 O szvald 1957. 243.; Romhányi 2000. 33.; Romhányi 2008 (Jászó) /1220-as évek, Kálmán 
herceg!/, Körmendi 2002a. 45. A  prépostság oklevelei a tatárjáráskor elpusztultak, ezért került sor 
1255-ben a korábbi adományok megújítására. Itt olvasható az a rövid megjegyzés, amely szerint a 
prépostságot IV. Béla egyik elődje alapította.
310 Erre egyértelmű utalás történik IV. Béla 1256. november 8-i oklevelében. Fejér VII/5. 322. 
Ugyanígy erre utal IV. Béla egy 1263. augusztus 17-i oklevele, amely Jászót monasterium nostrumnak 
nevezi. Vö. RA 1345. sz. A  királyi kegyuraságot említi III. András 1290. december 21-i diplomája is. 
DF 232 770; RA 3682. sz.; Fejér VI/1. 58-60.1422 tavaszán Zsigmond bemutatása alapján nyerte 
el a préposti javadalmat Füredi András fia Péter. ZsO  IX. 419. sz.
311 ZsO  V. 77. sz. Vö. ZsO  V. 211,272. sz.
312 Egyes vélemények szerint a 12. század végén (Oszvald 1957. 245.; Romhányi 2000. 41.; 
Romhányi 2008 (Lelesz), más felfogás szerint a 13. század elején létesült (Körmendi 2002a. 46.). 
Elképzelhető azonban az is, hogy a prépostságot a 13. század elején újra kellett alapítani. Vö. Fejér 
V III/3.734.; RA 295. sz. (1214); O szvald 1957.245. és 98. jegyzet.
313 Fejér IV/2. 140-141.; O szvald 1957. 245.; Romhányi 2000. 41.; Körmendi 2002a. 46.; 
Romhányi 2008 (Lelesz).
314 D F 285 752; F ejér V/3.487.; RA 3553. sz.; Romhányi 2000.41.; Körmendi 2002a. 46.; Romhányi 
2008 (Lelesz). A  király ugyanazon a napon kelt másik oklevelében megparancsolta a prépostnak, a kon- 
ventnek és a monostor jobbágyainak, hogy engedelmeskedjenek a kegyuraknak. D L  56 478; ÁÚO IX
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századi említett forrásokban egy kivétellel (1449) rendre szerepel, ez alapján leg
alábbis annyi feltételezhető, hogy ismét királyi kegyuraság alá került.

Az esztergomi érsek kormányzati joghatóságára nézve értékes információt őr
zött meg egy 1348. július 31-én kelt oklevél. Ebben Miklós egri püspök Ba
lázs leleszi préposttal szemben elismerte a prépostság jogi kiváltságait (iusque 
exemptionis eiusdem monasteriil), a püspök csupán annak külső (plébánia)egyházai 
felett tudta fenntartani püspöki jogait (tizedszedés). A  joghatóság szempontjából 
rendkívül fontos, hogy a vita rendezése Telegdi Csanád esztergomi és István kalo
csai érsek közbenjárásával történt. Annak ellenére, hogy az oklevél meglehetősen 
általánosan fogalmaz a prépostság jogi kiváltságaival kapcsolatban -  egy helyen 
exemtiót, más helyen egyéb jogokat említ -  annyi kiolvasható a szövegből, hogy 
a püspök elismerte a prépostság sajátos jogi helyzetét, vagyis azt, hogy bár egy
házmegyéje területén fekszik, felette sem tizedszedés, sem egyéb tekintetben nem 
gyakorolhat joghatóságot.315 A joghatóság kérdésében Kanizsai János esztergomi 
érsek 1399. november 20-án kelt panaszlevele tekinthető döntőnek, amelyben az 
Apostoli Székhez folyamodott, mivel István egri püspök a leleszi prépostság feletti 
iurisdictiót elvitatta tőle. Az érsek panaszában két fontos elemre is hivatkozott: a 
prépostság felett régi szokás szerint az esztergomi érsek gyakorolja a joghatóságot, 
a szerzetesek az esztergomi érsek zsinatán jelennek meg. Ez utóbbi a döntő, hiszen 
ebben egyértelműen megnyilvánult az érseki potestas iurisdictionis.316

Nyúi-sziget
A  nyúl-szigeti premontrei prépostságot minden bizonnyal II. András király ala
pította, valamikor 1225 előtt.317 A  joghatóság tekintetében érdekes adatot őrzött 
meg egy 1297. január 14-i oklevél. Ebben Lodomér érsek elmarasztalta a pre
montreieket, mivel a szigeten lakó világiaknak istentiszteleteket tartottak, keresz
teltek, gyóntattak, vezeklést szabtak ki, temettek, és ezzel megsértették a veszp
rémi püspök szentendrei esperesének jogait. Az, hogy az ügyben az esztergomi 
érsek hozott ítéletet, arra enged következtetni, hogy már ekkor az ő kormányzati 
joghatósága alatt állt a prépostság.318 Ezt csak megerősíti az, hogy az intézmény 
szerepel II. Pius pápa 1464. évi és X. Leó 1513-as bullájában is.319

558.; RA 3554. sz. Május végén az uralkodó meghagyta, hogy a kegyuraknak járó adót a monostor népei 
fizessék meg. D F 285 756, ÁÚÓ IX. 549. (év nélkül), RA 3558. sz. Vo. O szvald 1957.246.
315 Fejér IX /1.583-585.
316 Fejér X/2. 685-691.; ZsO  I. 6170. sz. Vő. ZsO I. 6187, 6196. sz. A z érsek panaszában egészen 
odáig elment, hogy kijelentette: a rend valamennyi prépostja és monostora az ő joghatósága alá tar
tozik. Érdekes megjegyezni, hogy az oklevél külön is említést tesz IX. Bonifác pápáról, akihez az 
érsek panaszát küldi, és aki bő fél évvel később (1400. május 1., M V 1/4. 198—201.) részletesen is 
összeírta az esztergomi érsek joghatósága alatt álló egyházi intézményeket. Ennek jelentőségére 1. az 
1.4. fejezetet.
317II. András ezévben kelt adománylevele nem szól az alapításról. Vö. D L  121 (óbudai társaskáptalan, 
1410. május 8-i átírásában), D L  8388 (Bebek Detre 1399. évi tartalmi átírásában), Fejér III/2. 11., 
V II/5.234.; RA 423. sz.
318 M ES II. 397. Vo. O szvald 1957.247.
319 Arra azonban, hogy az 1397-es, 1400-as, 1454-es forrásokban Nyúl-sziget miért nem szerepel,
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Váradhegyfok
A  váradi egyházmegyében egyetlen királyi alapítású premontrei intézmény léte
sült: Váradhegyfok.320 A  14-16. századi forrásokban egy kivétellel (1449) min
dig szerepel, ez alapján biztosan állítható, hogy az esztergomi érsek kormányzati 
joghatósága alatt állt. Ennél korábbi időszakból különleges egyházjogi helyzetére 
csak általános -  a királyi apátságokra és prépostságra vonatkozó -  információk 
állnak rendelkezésre.

Zsámbék
A  veszprémi egyházmegyéből három olyan premontrei intézmény ismert, amely 
szerepel a 14-16. századi idézett forrásokban: Csőt, Nyúl-sziget és Zsámbék. E 
három intézmény közül csupán egyetlen volt magánalapítású, a zsámbéki, amelyet 
az Eynard nb. Egyed és Smaragd cornesek alapítottak a 12-13. század fordulóján.321 
Az 1397 és 1513 között kelt forrásokban Zsámbék csak 1449-ben nem szerepel. 
Ez alapján feltételezhető, hogy királyi kegyuraság alá került. Erre utal az is, hogy 
1475-ben Mátyás király adta a premontrei prépostságot a pálosoknak.322

*  *  *

A  premontrei prépostságok és az esztergomi érsek joghatósága szempontjából a 
következő mondható el. A 12. század végi és 13. század eleji általános megfogal
mazású forrásokban szereplő kiváltságos helyzetű királyi apátságok és prépostságok 
körébe a királyi alapítású premontrei intézményeket bizonyosan beleszámíthatjuk. 
Az 1397 és 1513 közötti forrásokban 12 kiváltságolt intézmény neve merült fel. 
Elvileg ezek mind királyi egyházként (királyi alapítású vagy királyi kegyuraság alatt 
álló intézményként) szerepelnek e forrásokban. Ez a szám azonban nem pontos, 
mivel négy intézmény (Bény, Bozók, Ság,Turóc) csak 1397-ben szerepel és mind 
Esztergom egyházmegyeiek voltak. A  többi nyolc esetben a különleges jogállás ki
alakulásában a királyi alapítás vagy a királyi kegyuraság lehetett a döntő mozzanat.

egyelőre nem lehet megnyugtató választ adni.
320 Pauler 1899. I. 665-666.; H orváth 1931.; O szvald 1957. 251-252.; K M T L 293. (Makk 
Ferenc), 712. (Hervay Ferenc Levente), Romhányi 2000. 71.; Romhányi 2008; Körmendi 2002a. 
48-49.; Körmendi 2002b. 26.
321 G yörffy 1956; O szvald 1957. 252.; Romhányi 2000. 75-76.; Romhányi 2008. ’Zsámbék’; 
Körmendi 2002a. 50.
322 DAP III. 303. A  pálosok ennek megerősítését 1480-ban is kérték a pápától. M REV  III. 260- 
267. A  királyi kegyuraságnak ugyanakkor ellentmondani látszik egy 1467. június 11-én kelt oklevél, 
amelyben Maród Mátyus elidegenítette zsámbéki kegyúri jogát. D L  106 098. Regesztája: Kőfalvi 
2006. Mivel a szöveg általános értelemben templomot, egyházat említ, elképzelhető, hogy nem a 
prépostságra vonatkozik a Keresztelő Szt. János-egyház kitétel. Elgondolkodtató, hogy a pálosoknak 
történt átadás után a rend 1480-as pápai kérvényében az átadás indokaként a premontrei prépostság 
pusztult állapota szerepelt. M REV III. 264. Az 1470-es évek oklevelei és X. Leó 1513. évi bullája kö
zött nyilvánvaló az ellentmondás. Mint korábban is utaltam rá, a pápai oklevél gyakorlatilag II. Pius 
1464. évi bulláját követte anélkül azonban, hogy az időközben bekövetkezett intézményi változásokat 
következetesen érvényesítette volna.
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A késő középkori -  1389 és 1513 között keletkezett -  tételes felsorolásokból ki
indulva meglehetősen változatos kép bontakozik ki. IX. Bonifác 1389. és 1400. évi 
bulláiban csak Arad, Dömös, Óbuda, Szeben és Titel szerepel, 1397-ben ehhez 
képest Arad mellett, három esztergomi (Szt. György, Becket Szt. Tamás, Szt. Ist
ván első vértanú) társaskáptalant, Óbudát, Pozsonyt, Szebent és Titelt találunk. 
Gergely milkói püspök 1449-es vizitációs útja során Dömöst, Óbudát és Titelt 
kereste fel. Szécsi Dénes 1454-es folyamodványában csak Dömös, Óbuda és T i
tel szerepel. A  sorban a két utolsó pápai bulla (II. Pius, 1464; X. Leó, 1513) már 
egységes képet mutat, ezekben ugyanis ugyanazok a társaskáptalanok szerepelnek 
(Arad, Dömös, Óbuda, Pozsony, Szeben, Szepes és Titel). Annyi újdonság azért 
van, hogy csak ezekben szerepel Budafelhévíz.323

Ezekre a különbségekre részben éppen a források jellege, részben az egyes in
tézmények története ad magyarázatot. Székesfehérvár például azért nem szerepel 
egyetlen idézett felsorolásban sem, mert ekkorra -  mint e fejezetben később lát
hatjuk -  már megszilárdult a többi társaskáptalantól eltérő jogi helyzete. Feltűnő 
a három esztergomi társaskáptalan és Pozsony időleges szereplése. Az 1397-es 
esztergomi canonica visitatio jellegéből adódóan sorolta ide e négy intézményt. 
Ugyanakkor Pozsony szereplése 1464-ben és 1513-ban már fejtörést okoz, erre 
egyelőre nincs magyarázat. Az 1449-es felsorolással kapcsolatban láthattuk, hogy 
az csak egyes Duna-menti intézményeket érintett. A többi eltérésre az egyes in
tézmények története adhat felvilágosítást.

Arad
A  Szt. Márton társaskáptalant II. Béla alapította valamikor 1131-1141 között.324 
Jogállására nézve sokáig élt az a vélemény amely szerint kezdetben a Csanádi püs
pök, majd az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott, ezt azonban a 13. század 
első fele előtt bajosan lehetne bizonyítani.325 Egyetlen általános érvet lehet csak 
megfogalmazni. A  12. század végi-13. század eleji joghatósági vitákban többször

323 L. a II. Táblázatot!
324 Alapítását a 19. századi történészek a 12. század végére, III. Béla korára tették, mivel 1197-ben 
szerepelt (volna) először írott forrásban. Ennek azonban ellentmond Zsigmond király egy 1399-ben 
kelt oklevele, amely szerint a prépostság egy birtoka ügyében II. Béla oklevelet állíttatott ki. Ezt 
az oklevelet, illetve más töredékeket is Szentpétery Imre III. Béla vagy Imre király személyéhez 
kötötte. HO VIII. 8.; ÁÚO I. 85.; F ejér VII/4. 68.; VIII/6. 137.; RA 127., 202. sz. Az alapítást 
II. Bélának tulajdonítja Balics is. Szerinte a véres aradi gyűlés emlékének enyhítése motiválta az 
uralkodót. Balics II/2. 57.; B enkö 1998. 24.1135 körűire teszi Juhász Kálmán, Karácsonyi Jánost 
követve (Karácsonyi 1887). J uhász 1927.121-123. Györffy szerint II. Béla alapította, közelebbi 
dátum nélkül, tehát 1131-1141 között. Á M T F 1 .171. Az a 19. század eleji vélemény, amely szerint 
Gellért Csanádi püspök alapította volna szerzetesi közösségként, téves. Ezt a véleményt 1927-ben 
Juhász Kálmán cáfolta. J uhász 1927.121-122.5., 7. jz.
325 J uhász 1930-1947.1.99., adatok nélkül. J uhász 1927.125. Vö. B orsa 1962.
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megerősítést nyert az, hogy a királyi prépostságok felett általában az esztergomi 
érsek joghatósága érvényesült.326

Ezt valamelyest meghazudtolni látszik néhány, az aradi préposti állás betöl
téséről fennmaradt adat. Gottfried prépost327 halála után (fl224) István pápai 
szubdiakónus, királyi alkancellár nyerte el a préposti méltóságot.328 Miután ő 1225- 
ben zágrábi püspök lett, utódát III. Honorius nevezte ki Johannes Caputius sze
mélyében arra hivatkozva, hogy az aradi társaskáptalan királyiprépostság, amely lel
kiekben az ő, anyagiakban a király joghatósága alá tartozik.329 A  prépost személye 
azért vált érdekessé, mert a király a pápa jelöltjével szemben saját emberét, Albertét 
kívánta a préposti állásba helyezni. A királyi kegyúri jogot érintő vita330 végülis a 
két jelölt pápai jóváhagyással kötött egyezségével zárult, amelynek értelmében Jo 
hannes Caputius lemondott Albert javára.331 Mindez jól mutatja, hogy a 13. század 
elején még milyen kétségek merültek fel egy-egy intézmény helyzetét illetően: több 
esetben láthattuk, és láthatjuk a közvetlen pápai alárendeltség és/vagy az esztergo
mi érsek kormányzati joghatóságának megerősítését.

Ez itt, Arad esetében is jól követhető. Ugyanezen Albert ugyanis, valamivel ké
sőbb -  IX. Gergely pápa 1235. szeptember 26-i oklevele szerint -  kétségbe vonta 
az esztergomi érsek jurisdictióját. Albert érvelése azon alapult, hogy az esztergomi 
érseknek azért nincs felette joghatósága, mert nem tartozik annak egyházmegyé
jébe. A  pápa először kiközösítette a prépostot. Később megbízta pilisi és a bélakúti 
ciszterci apátokat, hogy Albertét oldozzák fel a kiközösítés alól, és idézzék meg 
Rómába az ügy tisztázása végett.332 Ez, úgy tűnik, elég hosszú ideig elhúzódott, 
mert Albert csak 1246-ban fogadott engedelmességet Báncsa nb. István eszter
gomi érseknek. Sőt -  és ezt kormányzati joghatósága érvényesülésének biztos je
leként tekinthetjük - , az engedelmességen túl Albert azt is megfogadta a pilisi és 
bakonyi ciszterci apátok előtt, hogy az érsek zsinatán megjelenik.333

A  kormányzati joghatóság érvényesülését támogatja néhány tovább adat is. V. 
Orbán pápa 1371. október 15-én Garázda Miklóst nevezte ki aradi préposttá, 
és az erről készült oklevélben a társaskáptalan mint esztergomi egyházmegyei

326 Erre 1. részletesen az 1.4. fejezetet!
327 Az ő idején súlyos támadás érte a társaskáptalant Miklós és Othes comesek és embereik részéről. 
Kormányzati időszaka végén helyreállt a béke Aradon, erre mutat az új prépostsági templom felépí
tése, amelynek felszentelését Gottfried már nem érte meg.THEiNER 1.37.; Fejér III/l. 406.; M REV 
1.50-58.; J uhász 1927.126-127.; J uhász 1930-1947.1 .153-155.; J uhász 1927.127. adatok nélkül. 
November 11. a patrónus, november 18. pedig Jolánta királyné névnapi ünnepe. Juhász ez alapján 
tette a felszentelést a két dátum közé. Györffy szerint a közel száz évvel korábbi alapítást követően 
csak ekkor szentelték fel. Á M T F 1 .171.; Theiner 1.52.
328 Fejér III/l. 458.; HO IV. 12.; M T T 1.52.; J uhász 1927.127.
329 T heiner 1 .62-63. Vö. J uhász 1930-1947.1 .155.
330 III. Honorius két, 1225. szeptember 7-i oklevelében világosan szerepel ez. F ejér III/2. 50-52.; 
T heiner 1 .62.
331 F ejér I I I/2 .102.; T heiner 1 .72.; J uhász 1927.128.; J uhász 1930-1947.1 .156. Vö. Balics II/2. 
58-59.
332 Theiner 1 .137-138. Vö. J uhász 1927.128-129.
333 M ES 1.362-363. Vö. J uhász 1927.128-129.
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intézmény jelenik meg.334 A  késő középkori tételes felsorolásokban pedig Arad 
rendszeresen szerepelt, leszámítva két alkalmat (1449,1454).335 Mindezek alapján 
kiváltságolt helyzete biztosnak tekinthető.

Dömös
A  dömösi társaskáptalan egyházjogi helyzetéről csak kevés forrás áll rendelkezés
re. A  királyi családhoz kötődő alapítás vitathatatlan, amint az is, hogy kialakítása 
egy királyi udvarház átszervezésével történt meg a 12. század elején.336

Dömös további története meglehetősen hézagosán ismert, következésképp ne
héz biztosat mondani egyházjogi helyzetéről is. Túl a többször említett általános 
érvényű kiváltságokon, amelyek az esztergomi érsekség kormányzati joghatóságát 
erősítették meg a királyi prépostságok felett, nagyon keveset tudunk Dömös hely
zetéről. Ennek oka lehetett a tatár pusztítás mellett az is, hogy földrajzi helyze
te révén kevesebb figyelmet kapott uralkodóink részéről. Dömös helyett -  amint 
később látni fogjuk, a médium regni más királyi egyházai kerültek előtérbe Buda 
környékén. Mindezek együttesen okozhatták Dömös háttérbe szorulását.337

A  13. század elején, egy 1216-os oklevél szinte „elejtett megjegyzése” mégis ad 
némi támpontot egyházjogi helyzetéről. 1216-ban Pelagius és István pápai dele
gált bírók hoztak ítéletet János esztergomi érsek és Róbert veszprémi püspök vi
tájában. Az oklevélbe foglalt egyezség több kérdéskört érintett. Rendelkezett a ki
rály és a királyné koronázása ügyében, a legtöbbet azonban az óbudai prépostság- 
gal folglalkozott. Az esztergomi érsek a veszprémi püspök engedélyével szokásjog 
alapján -  azaz egy már létező joggyakorlat megerősítéséről van szó -  élhetett a 
kanonokok megerősítésének, behelyezésével, letételével és belső ügyeik megítélé
sének jogával. Ezek az elemek a kormányzati joghatósághoz tartoznak, említésük 
részleges exemptióra utal. Innen a szöveg alapvetően a püspöki szentelő hatalom
mal kapcsolatos elemeket, az egyházi rendek feladását, a krizmát, a betegek olaját, 
illetve a gyermekek keresztelését és bérmálást érinti, mindegyiket a veszprémi 
püspökség részére biztosítja. Továbbá az ítéletlevél szerint a királyi apátságok és 
prépostságok vezetői, illetve a ciszterci apátok és szerzetesek valamennyi szent
séget a veszprémi püspöktől kötelesek kérni, az esztergomi érsek pedig békében 
visszaadja a segesdi egyházat a veszprémi püspöknek. Dömösről egyetlen rövidke

334 M V 1/1.467., 515. Vö. J uhász 1927.131.
335 L. a II. Táblázatot!
336 A  prépostság korai történetével kapcsolatban az biztos, hogy Álmos alapította 1107 táján. SRH 
II. 431-433. Vö. M R T 5.67.; Balics II/2 .61.; F raknói 1895.163-164. Eredetileg királyi udvarház 
volt, itt érte I. Bélát a halálát okozó baleset. G ombos 1.629. sz. A  királyi udvarház létét igazolja, hogy 
1079-ben I. László egy oklevelét itteni kúriájából keltezte. D H A  225-226.; M ES I. 61.; M RT 5. 
67. A prépostság javait II. Béla 1138-ban összeíratta, ebből következőleg valószínűleg ő fejezte be az 
apja által megkezdett, de félbemaradt alapítást. Ennek szövege I. Károly 1329. január 20-i átiratában 
maradt fenn. D F 238 281; RA 63. sz.; F ejér II. 94-109.; M ES I. 88.; G yörffy 1991.VÖ. Rupp 
1870-1876.1. 33.; Balics II/2. 62-63.; Szabó 1936.; Koszta 2001.203. A  prépostság történetének 
legújabb összefoglalását I.Thoroczkay 2012b.
337 Koszta 2001.203.
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mondat emlékezik meg, az óbudai prépostságról szóló részt követően: az említett 
döntés a dömösi prépostságra is ugyanaz vonatkozik.338 Másképpen fogalmazva: 
az esztergomi érsek részleges exemptiót nyert a két prépostság felett, míg a szen
telő hatalom megmaradt a veszprémi püspök kezében. Más kérdés, hogy a kirá
lyi apátságokra és prépostságokra utaló, eddigi gyakorlatot megerősítő kitétel is 
fontos utalás. III. Ince 1212. évi oklevleéről van szó, amely elrendelte a Veszprém 
egyházmegyei apátoknak, prépostoknak és más, kivett (exemptus) egyházak fő
papjainak, hogy az egyházi rendeket, krizmát csak a veszprémi püspöktől kérjék, 
hacsak ez alól mentességet biztosító kiváltságuk nincs.339

A  14. század elején tulajdonképpen a társaskáptalan léte is fenyegetetté vált. 
1321-ben, a visegrádi várkatonaság pusztítása miatt, Károly Róbert a pápától 
egyesítését kérte az óbudai Szt. Péter társasegyházzal.340 Erre a veszprémi püs
pök vizsgálatát követően mégsem került sor, Dömös 1322-ben ismét önálló 
társaskáptalanként jelent meg.341 Helyzete továbbra is ingatag maradt, erre utal, 
hogy 1329-ben segélyben részesült Vác és Esztergom jövedelmeiből.342

Ami a prépostság egyházjogi helyzetét illeti, ebből az időszakból XX3I. János 
pápa két mandátumában is fontos információkat találunk. Az első még 1322-ben 
kelt, amely szerint a préposti méltóságot Anjou Klemencia, Károly Róbert húga 
kérésre a pápa Simon székely ispán fia Aymo-nak juttatta. A  prépostság itt Esz
tergom egyházmegyei intézményként szerepel, illetve a pápai oklevél megjegyzi 
azt is, hogy a javadalom betöltése az esztergomi érseket illeti.343 A  másik egy 1334. 
július 10-én kelt mandátumában olvasható, amely szerint Dömös az esztergomi 
egyházmegyéhez tartozott, jóllehet a korábbi oklevelek alapján (is) egyértelmű, 
hogy a veszprémi püspökség területén feküdt.344 Hasonlóképpen szerepel Péter 
fia, József Veszprém egyházmegyei pap dömösi préposti kinevezése kapcsán is az 
1373-1375-ös pápai adószedői kimutatásban.345 Ezután „csak” IX. Bonifác két, 
tételes felsorolást tartalmazó bullája (1389,1400) említi.346

Újabb, közel fél évszázados szünet után vannak ismét adatok Dömösre és egy
házjogi helyzetére. Ezek azonban épphogy a társaskáptalan helyzetének rendezet
lenségét mutatják.

1433-ban Zsigmond kérésére IV. Jenő pápa az Olajfák hegyéről nevezett ben
cés közösség tagjait telepítette be Dömösre,347 akik azonban 1447-ben lemondtak

338 M E S 1.209-210.; B T O E 1 .13-14.; M R E V 1.35-36. Vö.T horoczkay 2012b. 419.
339 D F 230 073; M REV IV. 305.
340 Theiner I. 476.; AOklt. VI. 335. Vő. M R T 5. 67. Ebből az oklevélből értesülünk arról, hogy a 
prépostságot a tatárok földig rombolták. Vö.T horoczkay 2012b. 425.
341A  dömösi prépost által Roozold birtokon elkövetett hatalmaskodásról volt szó. Z ichy 1.212-213.; 
M ES III. 10. Vö. M R T 5. 67.; T horoczkay 2012b. 425—426. Utóbbi szerző szerint egy 1325-ös 
elszigetelt adat az egyesítés időleges megvalósulását mutatja.
342 Rupp 1870-1876.1.33.
343 T heiner 1.504. Vö. T horoczkay 2012b. 426.
344 Theiner 1.599-600.
145 József tényleges kinevezését a király megakadályozta. M V 1/1.467., vö. uo. 487.
346 L. II. Táblázat!
347 F raknói 1895.165.
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a monostorról348. Ekkor IV. Jenő,349 majd V. Miklós pápa is megkísérelte pálos 
perjelséggé alakítását.350 Jellemző, hogy V. Miklós 1447. november 25-i oklevele
iben az esztergomi érsekre bízta az ügy elintézését.351 Határozottan elrendelte az 
érseknek, hogy a perjelséggé alakítást foganatosítsa, illetve pápai oltalom alá vette 
azt.352 Két évvel később még tovább ment: nemcsak oltalom alá vette a peijelséget, 
hanem az Apostoli Szék közvetlen joghatósága alá helyezte. Erre a perjel és az 
intézmény fenyegetettségét hozta fel indoklásképpen.353

Újabb két év elteltével ismét nagyot változott a helyzet. 1451. március 27-én 
ugyanis Hunyadi János kormányzó és az országnagyok a királyi kegyúri jog sé
relmére hivatkozva a pápával érvényteleníttették Bálint perjel kinevezését. Ezen 
felül azt kérték a pápától -  sikerrel - , hogy érvénytelenítse az átszervezést, továbbá 
azt, hogy Zsigmond király által a budai királyi várban alapított kápolnával egye
sítve lényegében egy új prépostságot hozzon létre. A  kérdéses oklevél még továb
bi érdekességeket is tartogat. Dömös egyházjogi helyzetét ugyanis úgy határozza 
meg, hogy a veszprémi egyházmegyében fekszik, de Esztergom lelki joghatósága 
alá tartozik.354 Ugyanezt olvassuk a Szt. Zsigmond-kápolnával történő egyesítést 
elrendelő pápai parancslevélben is.355 Megoldást ez sem jelentett, ezért Dömöst 
1501-ben egyesítették a nyitrai püspökséggel.356

Esztergom (Szt. György-, Becket Szt. Tamás, Szt. István első vértanú)
Az 1397-ben lefolytatott esztergomi egyházlátogatásról készült feljegyzésben 
minden előzmény nélkül bukkan fel a három itteni társaskáptalan neve. Ennek 
legvalószínűbb oka -  amint azt már más Esztergom egyházmegyi intézmények 
esetében is láthattuk -  a káptalan jogainak hangsúlyozása lehetett. A  társaskáptalan 
tényleges kiváltságos helyzete ezáltal nem is bizonyítható.357

Óbuda
A  társaskáptalan alapítását a krónikás hagyomány I. Istvánnak tulajdonítja; e ha
gyomány azonban bizonyosan nem hiteles, az alapítás inkább Orseolo Péterhez 
köthető. Gallus Anonymus műve ezt látszik alátámasztani.358 A társaskáptalan

348 A  lemondással kapcsolatban azonban felmerül egy nehézség. Fraknói szerint 1446-ban történt. 
Fraknói 1895.165. De 1447 januárjában még ők folyamodtak a pápához, hogy az semmisítse meg a 
Fábián fia Benedek nevezetű pap számára tett adományozását. Fraknói 1899.XXII. sz.; M R EV III. 
129. Itt Dömös Esztergom egyházmegyeiként szerepelt.
349 Fraknói 1899. XX. sz.; M REV III. 126-127.
350 M REV III. 129,131-133,136-137. Vö. M R T 5.67.; F raknói 1895.166-167.
351 M REV III. 131,132-133.
352 M REV  III. 132-133.
353 M REV  III. 136.
354 M REV III. 140-141.
3S! Fraknói 1899. XXX. sz.; M REV III. 140-141.; L ukcsics 1938. II. 1219. sz. Vö. Fraknói 1895. 
170-173.; Kumorovitz 1963.128. és 163. jz. M R T 6.68.
356 M REV  IV. 139-140. Vö. N edeczky 1880.36,42.; Koszta 2001.204.; M R T 5.67.
357 L. a II. Táblázatot!
358 Bagi 2007.130-131. Vö. uo. 13., 262.532. jz.
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egyházjogi helyzetére nézve a szentistváni alapítás igen előkelő lett volna, ennek 
forrása azonban minden bizonnyal a székesfehérvári társaskáptalan alapításáról 
szóló krónikaszöveg lehetett.359

Óbuda a kezdetektől királyi székhely volt, a nagyböjti időszakban rendszeresen 
tartózkodtak itt az uralkodók, ez II. András és IV. Béla korától oklevelekkel is 
alátámasztható.360

1212-ben II. András a társaskáptalannak adományozta Óbuda területét (te
lepülését).361 Ezzel az adománnyal a társaskáptalan igyekezett befolyását Óbuda 
egész területére kiterjeszteni. Erre leginkább az adott alapot, hogy az új területen 
is kizárólag a prépost bíráskodhatott362. Ennek az intézkedésnek „eredménye” az 
az 1216-os oklevél, amelyben két pápai delegált bíró úgy döntött, „hogy a prépost 
és a kanonokok közvetlenül az esztergomi érseknek vannak alárendelve, viszont a 
Buda helységben lakók a szentségeket a veszprémi püspöktől kapják”.363

Óbuda teljes területe a társaskáptalan joghatósága alatt állt 1212 és 1235 között, 
és bár IV. Béla a királyi javakat, a királyi egyházakat visszavette, a társaskáptalan 
nem mondott le ez utóbbiakról. Erre utalhat az az 1243-as keltezésű gyanús (eset
leg hamis) oklevél, amely szerint IV. Béla megerősítette Tamás prépostot a budai 
polgárok feletti bíráskodási kiváltságban.364

A  káptalan jogkiteijesztő törekvésére utal az, hogy egy másik leányegyháza, 
a Szt. Margit-kápolna sem tartozott a veszprémi püspök joghatósága alá.365 A  
társaskáptalanhoz tartozott még a Boldogasszony-kápolna is, amelyben 6 kano

359 A  Vetus Buda névalak Buda(vár) helyett, illetve a „római egyház szabadsága” utal erre, ez utóbbi 
azonban csak pápai adomány lehetett, királyi nem. Györffy 1973.266-267.; SR H II. 315-318.
360 Kumorovitz 1971.7-28,34-36.
361 Györffy 1973.265,276-277.; BT O E 1.7-10.
362 Györffy 1997. 106. Az 1212-es adatot némileg gyengíti, hogy az adománylevél egyik, rövdebb 
változata 1233 előtt készült hamisítvány. Uo. 107-108.
363 Györffy 1973.280.; BTO E 1 .13-14.
364 EFH U  32. sz.; RA 747. sz. Mindezt bonyolította az, hogy a királyi egyházak feletti joghatóság 
Esztergomot illette, a terület viszont a veszprémi egyházmegyében volt. Györffy szerint ebből lehet 
levezetni az itteni -  értsd budai és óbudai királyi egyházak, pontosabban tizedeik feletti -  joghatósá
gi vitákat. Ide kapcsolható Pál veszprémi püspök 1269-es oklevél-hamisítása, amely szerint IV. Béla 
visszaadta neki Bana (Fehéregyház), Szent Margit (Óbuda), Szent Jakab (Felhévíz), Szűz Mária 
(Buda), Szent Gellért (Kelenföld), nagyszigeti királyi egyházait. Györffy szerint IV. Béla itt leírt 
mentegetőzése, illetve a margitszigeti domonkos monostor alapításának itt előadott zavaros leírása 
miatt hamisnak tekinthető az oklevél. (Györffy 1973.280.; Györffy 1997.108-109,163.; BT O E 
I. 104-107.) 1288. július 29-i keltezéssel újabb hamisítvány készült. Ebben IV. László „elismerte” 
az 1212. évi adománylevélben foglaltakat: visszaadta Bana egyházát a káptalannak. (Györffy 1997. 
163.; BT O E 1.242-244.) Ilyen előzmények után 1296-ban egy egész persorozat indult a veszprémi 
püspök, illetve az óbudai prépostság -  általában a Buda környéki egyházak (Kelenföld, Szentjakab, 
Keszi, Örs, Nyék és Tétény) tizedei ügyében. Az utóbbiakkal a püspök egyezségre lépett: elismerte, 
hogy királyi/királynéi egyházak, maguk szedik a tizedet és az esztergomi érsek zsinatát kötelesek 
látogatni. Az előbbi ügy kimenetele nem ismert, mert 1296-ból már csak perhalasztások ismertek. 
Ide tartozik még a püspök és bélakúti ciszterci apátság újabb pere is. (Györffy 1997.164.) Éppen a 
lényeg nem ismert, vagyis az óbudai prépostság és a veszprémi püspök perének kimenetele. Érdemes 
megegyezni, hogy a püspök és a bélakúti ciszterciek között létrejött ugyan egy egyezség, de a rendi 
vezetés ezt érvénytelenítette.
365 BT O E 1 .104.; G yörffy 1973.268.; G yörffy 1997.109.



II.3. Társaskáptalanok 79

nokból álló testület működött. Vélhetően ez lehetett az az egyház, amelyet talán II. 
Géza alapított, és amelyet 1150 Martirius egri püspök szentelt fel.366

A  társaskáptalan óbudai „egyeduralma” nem tartott sokáig, 1226 körül már 
ismét mutatnak jelek arra, hogy Óbudán királyi udvarház, igazgatási központ 
működött. Az itteni palota kiépítésére utal a Szt. Erzsébet-kápolna felszentelé
se (1235), az 1230-as évektől gyakoribb igazgatási tevékenység, királyi jelenlét.367 
Ugyanerre mutat Óbuda 1355. évi felosztása is, amely szerint itt királyi kastély/ 
palota létesült korábban, és ezért a várnagy évi cenzust fizetett a prépostnak.368 
Óbuda a tatárjáráskor elpusztult, a társaskáptalant csak többé-kevésbé hozták 
rendbe. 1263-ban legátusi zsinat helyszíne volt, de súlyosan sérült, romos állapotát 
még 1321-es oklevél is említi.

A  régi (romos) káptalani egyház újjáépítése végleg lekerült a napirendről, ami
kor Erzsébet királyné jóvoltából -  1330 és 1342 között -  új egyház épült fel -  
patrocíniuma már Szűz Mária volt369 -  helye a mai óbudai (III. kerület) Fő téren 
régészetileg is igazolt.370 Erzsébet királyné VI. Kelementől több búcsúengedélyt is 
kért az új prépostsági templomra (1348. június 19.,371 1349. március 14.,372 1349. 
március 22.373).

Ugyanekkor a budai vár rezidencia jellege is megerősödött, és ez hatással volt 
az óbudai királynéi székhelyre is. Egy 1353. augusztus 31-i pápai parancslevélből 
értesülünk arról, hogy a királyi udvarban felmerült a másik vár-rezidencia kiépíté
sének igénye, mivel az Óbuda (királyné rezidenciája) és Újbuda (budai vár, királyi 
székhely) közötti intenzív kapcsolattartás zavarta az óbudai prépostság életét.374 
Erre azután került sor, hogy 1343-ban az özvegy anyakirályné elhagyta Visegrá- 
dot, és fia engedélyével Óbudán kezdte kiépíteni saját kúriáját.375 Az emiatt az 
itteni prépostsággal támadt zavar miatt született az 1353-as pápai mandátum, I. 
Lajos kérésére. Ennek eredménye lett Óbuda 1355. évi felosztása.376

A  prépostság egyházjogi helyzetében meghatározó volt a királyi alapítás, és 
amint láthattuk, a szinte folytonos királyi, királynéi jelenlét. Első alkalommal a 
már említett 1216-os pápai delegált bírák által adott oklevél említi kiváltságos

366 Rupp 1868.11.
367 Györffy 1997.109-110.; Magyar 2008.61. és 298. jz.
368 Györffy 1997.109-110.
369 Az új Szűz Mária-prépostság előzménye a Mária-kápolna lehetett -  neve alapján Árpád-kori előzmé
nyekre mehet vissza. Kubinyi 1973.11.; Bártfai Szabó 1935.8-14.; M ES II. 635-639.; D L  68 720.
370 Györffy 1997. 162-163.; Koszta 2001. 204.; Bertalan-A ltmann 1995. 145, 153-158. Vo. 
Rupp 1868.16.
371 Bossányi 1/2.381.; M R EV II. 128.; Kumorovitz 1963.118. Vö.T heiner I. 764-765.
372 Bossányi 1/2. 400.;Theiner 1 .771. (teljes búcsú a felszenteléskor). Kumorovitz 1963.118-119.
373 Bossányi 1/2. 411. (búcsú a dedicatmz és ennek nyolcadára), uo. 412. (a felszentelésen részt vevő 
főpapok búcsúosztási lehetősége). Kumorovitz 1963.118—119. Vő. Bertalan-A ltmann 1995.182.
374Theiner II. 5.; Bossányi II. 274-275.; Kumorovitz 1966.9-10. és 5. jz.
375 1343. január 7-én I. Lajos Erzsébetnek adományozta óbudai várát minden jövedelmével, hogy 
ott éljen, ameddig úgy tartja jónak. D L  3551; AO IV. 297.; Kumorovitz 1966. 9. és 4. jz. Újabban: 
Magyar 2008.61-63.
376 Kumorovitz 1966.10.; Kumorovitz 1976.; Bertalan-A ltmann 1995.145. Gárdonyi szerint a 
háttérben a királyi székhely Budára való áthelyezése állhatott. Gárdonyi 1944.224.
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helyzetét, Esztergom joghatósága alá tartozását.377 Ugyanezt támasztja alá Ger
gely székesfehérvári kanonok óbudai préposttá választása és megerősítése. IV. 
Márton pápa 1282. november 4-én ugyanis meghagyta a váci püspöknek, hogy 
az óbudai préposttá választott Gellért székesfehérvári kanonokot erősítse meg, 
miután a káptalan préposti méltósága János prépost kalocsai érsekké választásával 
(1278) megüresedett, és a káptalan Gellértet választotta meg, majd kérte megerő
sítését az esztergomi káptalantól, akihez ez tartozik, mivel az érseki szék üresedés
ben volt. A  pápa azt is megemlítette, hogy miután az ügyben Fíilöp pápai legátus 
és egy pápai ügyhallgató is eljárt, és ennek eredményeként valóban Gellért nyerte 
el a prépostságot, erről értesítette az esztergomi érseket és a káptalant, nehogy 
időközben valami más megoldást találjanak.378

Következő adatunk még egyértelműbb. 1292-ben Lodomér esztergomi érsek 
tartományi zsinatán született döntés Pozsony mester, budai kanonok és bizonyos 
budai polgárok hatalmasodási ügyében. Amellett, hogy az ítélet az érsek zsinatán 
született, a kanonok eskütételében határozottan megemlítette, hogy a budai egy
ház az esztergomi egyháznak közvetlenül alá van vetve.379

Az 1332-1337-es pápai tizedjegyzékben az óbudai prépost és káptalan Eszter
gomhoz tartozóként tűnt fel.380 Ezt követően Óbuda kiváltságos helyzetére már 
csak az említett 1389-1513 közötti tételes felsorolásokban találunk utalást. Ez 
alkalmasint arra utal, hogy a 13. század elejére már biztossá vált a társaskáptalan 
egyházjogi helyzete.

Pozsony
Hasonló mondható el itt is, mint az esztergomi társaskáptalanok esetében. Az 
1397-es esztergomi canonica visitatión kívül semmilyen más forrás nem támasztja 
alá, hogy valaha is kiváltságolt helyzetű lett volna.381

Szeben
III. Béla alapította a társaskáptalant, amit Gergely pápai legátus is megerősített. 
Létrehozása már a kezdetektől egybeforrt az Erdélybe betelepülő németek feletti 
egyházi joghatóság kérdésével. Éppen ezért a prépostsággal kapcsolatos kérdése
ket a szebeni decanatus keretében tárgyalom.382

Szepes
Az itteni társaskáptalan kezdetei feltehetőleg a 12. század végére mennek vissza. 
Jóllehet a szentistváni eredetet ma már bizonyosan kizárható, az 1198-1202/1209

377 M E S 1.209-210. Ezt III. Honorius 1220. december 20-án megerősítette. D L  3115; M R E V 1.51.
378 Fejér V /3 .135-136., V II/5.456-457.; Theiner 1.351-352.; M REV II. 7-8.; BTO E 1.202.
379 Átírta Pál szepesi prépost, 1302. augusztus 20.: D F 272 688; Fejér VI/1. 223-226 • M ES II 
325-327.; BTO E 1.279-281.
380 M V  1/1.199.
381 L. a II. Táblázatot!
382 L. II. 5. fejezet!
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körüli alapítás körülményei is meglehetősen homályosak.383 Elképzelhető azon
ban, hogy létrejötte itt is a betelepülő szász közösségnek köszönhető, akárcsak 
Szeben esetében. Erre utalhat IV. Béla 1249-es oklevele, amelyben megjegyzi, 
hogy ő és elődei nem adtak támogatást a prépostságnak. így feltehető, hogy a 
szászok saját erejükből hozták létre azt.384

Miután a prépostság az esztergomi érsekség, főegyházmegye területén jött 
létre, tulajdonképpen érdektelen lenne különleges jogállás után kutakodni. A 
társaskáptalannal kapcsolatban több alkalommal is felmerülő átszervezési törek
vések mégis indokolttá teszik ezt. Erre figyelmeztet az is, hogy tételes pápai ösz- 
szeírások közül a II. Pius- és X. Leó félében (1464,1513) Szepes is szerepelt. Nem 
extra provinciám intézményről volt szó, de Szepes egyházkormányzati különállása 
sarkallhatta Esztergom főpapjait -  Szécsi Dénest és Bakócz Tamást arra - , hogy 
jogaikat Szepes felett is megerősíttessék.

A prépostság esetében ugyanis többször felmerült a püspökséggé alakítás gon
dolata. Első alkalommal III. András Farkasfalvi Jakab prépostot (1284-1301) kí
vánta püspökké tenni, de ez a terv az esztergomi érsek ellenállása miatt lényegében 
Jakab halálával megbukott, az ezt követő zavaros időszak pedig nyilvánvalóan nem 
volt alkalmas ilyen jellegű és horderejű átszervezésre. Jakab 1274-ben még custos, 
1277-1284 között már lectorts szepesolaszi plébános, 1283-ban királyi káplán volt, 
utóbb, 1293-1301 között mint szepesi püspök szerepelt a forrásokban.385 1283- 
ban és 1295-ben királyi követ volt.386 Préposti tevékenysége nem korlátozódott a 
társaskáptalanra, „területén” templomokat építtetett, a neki fizetett cathedraticum, 
descensus pedig ténylegesen egyházkormányzati tevékenységre utal.387 Püspökként 
gyakorlatilag hasonló szerepben tűnt fel, rendezte egyes egyházai helyzetét, ti
zedet szedett, plébánosokat erősített meg. Tőle származott a menedékkőiek, és a 
nagyszombati klarisszák búcsúengedélye.388 1297-ben Lodomér esztergomi érsek

383 A  11. századi alapítás kritikájára 1. Wagner 1774-1778.11.279. és (a) jz. Pirhalla Márton 1202-re 
tette az alapítást, amely egy sikertelen, 1198-as kísérletet követett. Alapítóját Imre királyban vélte 
felfedezni, aki András legyőzése után alapította volna a társaskáptalant. Pirhalla 1899. 6-7. ada
tok nélkül! Pirhalla ugyan hivatkozik egyes pápai és királyi oklevelekre (1198: M ES 1 .154., 156.), 
ezek azonban általában az érseki jogokat, illetve a királyi jövedelmek tizedét és az esztergomi vámot 
biztosítják az érsek számára, egyáltalán nem utalnak a szepesi prépostságra. L. RA 175. sz. Pirhalla 
véleményét teljes mértékben átvette Ortvay Tivadar is. O rtvay 1891-1892.1. 54. 1201-1202-ben 
készült két privilégium Esztergom javára, ezek azonban hamisítványok. RA 196., 199. sz. Van olyan 
vélemény is, amely szerint első prépostja Adolf volt, aki 1209-ben tűnik fel II. András adománylevelé
ben. Fejér III/l. 76-78.; RA 243. sz. Ebben szepesi, Poprád környéki földekről, az ide betelepítendő 
népek feletti bíráskodási kiváltságról van szó.
384 L. az előző jegyzetet is! Fejér IV /2.45-47.; Ortvay 1891-1892.1 .53.; Balics II /2 .80.
385 Kovács 1992.145,146. Vö. Fejér V II/5 .396-397.; D L  83 135,83140; RA 3205., 3932. sz. (D F 
272 445).
386 D L 83 140; Wagner 1773-1778. III. 18.; Kovács 1992.145.
387 D L  71 262; D F 272 691,263 053; D L  14 014,25 058,25 059; D F 275 939; D L  60 958,1547, 
36 444; D F  272 387,272 404,280 896; D L  1618; Kovács 1992.145.
388 D F 272 687; D L  1547,36 444; D F 272 387,272 404,280 896,264 126,264 127; Kovács 1992. 
145-146. Illetve: D L 1502; Fejér V II/5.465-466.
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vikáriusa volt, részt vett a pozsonyi ferences templom felszentelésén.389 1295-ben 
búcsút engedélyezett a zwetd-i monostor egyik kápolnájának.390 1297-ben pápai 
delegált bíró (prépostként391) volt. A püspökség azonban ténylegesen nem jött lét
re, a Jakab halála utáni zavaros időszakban elenyészett.

A  szepesi püspökség létrehozásának terve másodszor a 14. század közepén me
rült fel. I. Lajos 1348-ban az András herceg meggyilkolása miatt Avigonba küldött 
Jakab prépost püspöki kinevezését kezdeményezte. Erre VI. Kelemen 1348. április 
16-án vizsgálatot rendelt el a pécsi püspök, a pannonhalmi és a visegrádi apátok 
útján. A  kezdeményezés ezúttal is elakadt az esztergomi érsek ellenállása miatt.392

Az utolsó alkalom, amikor a szepesi püspökséggel találkozunk, a 15. századra 
tehető. Egy 1402-es oklevélben a szepesi prépost, káptalan és papjai említik -  bár 
erre vonatkozó okleveleik elpusztultak - , hogy a Szt. Márton-egyház korábban 
székesegyház volt, prépostja püspöki jogokat gyakorolt. IX. Bonifác erre való te
kintettel engedélyezte a prépostnak a püspöki jogok gyakorlását.393 Ezt erősítette 
meg II. Pius 1459-ben,394 majd 1472-ben IV. Sixtus engedélyezte a püspöki jel
vények használatát.395 1513-ban ezeket a jogokat X. Leó az esztergomi érsek nyo
mására visszavonta,396 majd 1515-ben mégis megerősítette (az 1459-es és 1472-es 
privilégiumok alapján)397.

Már az első két sikertelen kísérlet ellenére is jól kimutatható, hogy a prépost- 
ságnak volt területi kiterjedése. Ilyen volt Torna megye, amelyet ugyan 1273-ban
IV. László az esztergomi érseknek ítélt, de kevéssel utóbb ismét a prépostságé lett, 
és ott egészen a 16. századig egy szepesi kanonok volt a tornai esperes.398

Hasonlót mutat az az 1245-ös adat, amely szerint a szepesi prépost pápai se
gítséggel szerezte vissza a tárcafői esperességben a caíhedraticumov, márpedig ez 
kormányzati joghatóságra utal.399 Ugyanerre találunk adatot 1311-ből. Pál prépost 
„csak” erre tartott igényt a tárcafői esperesség papjaitól, a tizedet átengedte ne
kik.400 1275-ből van adat arra, hogy a zsigrai pap Muthmer prépostnak tartozott 
engedelmességgel, és évente Szt. Márton napján 5 fertőt a zsigrai tizedért, illet

389 M ES II. 400-401.; Kovács 1992.146.
390 Wagner 1774-1778. III. 18.; Kovács 1992.146.
3,1 Fejér V I/2.64-65.
392 Wagner 1773-1778.1.319-322.; O rtvay 1891-1892.1.55.; Kovács 1992.146. Vö.T heiner I. 
792.
393 M V 1/4.415-416.; Kovács 1992.146.
394 Theiner II. 345-346.; Kovács 1992.146.
395 Wagner 1773-1778.1.344-347.; Kovács 1992.146.
396 Wagner 1773-1778.1.366-369.; Kovács 1992.146.
397 Wagner 1773-1778.1.369-372.; Kovács 1992.146. A  püspöki jogok összefoglalását 1. uo.
398 O rtvay 1891-1892.1. 55. Érdekes ellenpélda ugyanakkor, hogy IV. László király 1273. évi pri
vilégiuma szerint a szepesolaszi egyház papját szabadon választhatják, mivel királyi plébánia (!), a 
megerősítést az esztergomi érsek adja meg, mivel az itteni egyház alapítása óta ki van véve a szepesi 
társaskáptalan joghatósága alól. Fejér V/2. 127-128.; Gárdonyi 1933. 165-166.; Fekete Nagy 
1934.26-27.
399 O rtvay 1891-1892.1.55.; Wagner 1773-1778.1 .108., II. 283.; Kovács 1992.145.
400 O rtvay 1891-1892.1. 55.; Wagner 1773-1778.1. 310.; Pirhalla 1899. 40. Tamás esztergomi 
érsek ezt lényegében elismerte 1312-ben. Fejér V III/1.459-462.
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ve engedelmesség okán (ratione obedientié) 1 fertőt tartozik fizetni.401 Ugyancsak 
Muthmer szabályozta a prépostság méltóságait, amelyet Fermói Fülöp legátus is 
megerősített, utóda, Lukács pedig újabb 6 stallummal bővítette a prépostságot.402 
Muthmer mester szepesi prépost a Jordán comes alapította görgői (görgei) Szűz 
Mária-plébánia kötelezettségeit 1278-ban rendezte.

A plébános helyzetének szabályozása -  cathedraticum és a descensus említése itt 
és más egyházak elöljárói esetében -  arra enged következtetni, hogy a szepesi pré
post joghatóságot gyakorolt a plébánosok felett.403 Ezt erősíti meg egy 1294-es 
adat. Jakab ekkor szintén Görgő ügyében intézkedett, mégpedig úgy, hogy annak 
papjai úgy szolgáljanak neki, mint a többi szepesi plébános.404

A  Szepesség betelepülésével párhuzamosan kiépülő területi hatalomra talán a 
legjobb példa V. István 1271-es oklevele. Ebben ugyanis azt olvassuk, hogy az 
itteni plébánosok megkapják a hívektől származó tizedet, de évente a szepesi pré
posttól való függés elismeréseként cathedraticumot fizetnek neki.405

A  kialakult területi joghatóságot jól mutatják a Sáros (Tárcafő) vidéke körül 
az 1320-1340-es években kialakult egyházkormányzati viták is. 1329-ben az egri 
püspök magához vonta a sárosi kerületet -  a tárcafői esperesség területét -, ami 
Szepes tiltakozását váltotta ki. Telegdi Csanád érsek és az egri püspök 1336. évi 
egyezsége ellenére -  amely szerint Tárcafő Egerhez tartozott406 -  1345-ben János 
szepesi prépost visszaszerezte az esperességet, a káptalannak pedig átengedte az 
itteni tized egyharmadát.407

A  területi elkülönülést sejtetik a pápai tizedjegyzékek is, amelyekben a szepesi 
prépostság külön szerepel, „területe” Szepes megyére teljed ki, míg Tárcafő Sáros 
néven Eger alatt szerepel, Árva, Liptó, Torna pedig Esztergomnál.408

A  helyzet tehát úgy áll, hogy a 15. században mindenképpen számolhatunk te
rületi-kormányzati joghatósággal rendelkező, időnként proforma püspökként tevé
kenykedő szepesi prépostokkal. Ez a püspöki jog -  és erre fontos utalni -  azonban 
általában csak egy-egy jelentősebb prépostot illetett meg adpersonam. Ide vezethető 
vissza az, hogy egyes esztergomi érsekek ezt meg kívánták szüntetni, nyilván félve 
attól, hogy a szepesi prépostság területe véglegesen kiszakad egyházmegyéjükből.409

A 15. századiak közül ilyen „erős” prépost volt Stock János (1433-1464). 1442- 
ben Julianus Cesarini pápai legátus oklevele szerint Stock János kiközösítést alkal-

401 Fejér IV /1.398-399. (hibás); Fekete Nagy 1934.52.; Wagner 1773-1778.108. alapján Kovács 
1992.145. Vő. Pirhalla 1899.16.
4°2 M ES II. 92.; Wagner 1773-1778.1.302. alapján Kovács 1992.145. A  vikáriusi jogkörhöz rossz 
a hivatkozás (Szeredy 1883.558-559.), mert a „modern” (19. századi) egyházjogi felfogást tükrözi.
403 HO. VI. 237-238.; Fekete Nagy 1934.52. Vö. Pirhalla 1899.17.
404 D L 60 958.
405 D L  24 795; RA 2116. sz.; Fejér V /l. 132-135.; Wagner 1773-1778.1. 190-192.; Pirhalla 
1899.23.További példák: D F272  688 (1298); Wagner 1773-1778.1.308. (1299).
406 Fejér V III/4 .189-191.; Balássy 1865. 80-81. (hiányos); M ES III. 288-289. Vö. Ortvay 1891- 
1892.1.56.
407 Ortvay 1891-1892.1.56.
408 Ortvay 1891-1892.1.56.
409 O rtvay 1891-1892.1.55. időbeli megjelölés nélkül.
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mázott.410 1448-ban joghatósági vita támadt Stock és a káptalan között. Az ügy
ben Szécsi Dénes esztergomi érsek hozott ítéletet, és az eset rendezését részben az 
érseki zsinat elé rendelte, fenntartotta magának a döntést.411

1459-ben Stock gyakorlatilag olyan jogokat ismertetett el II. Pius pápával, ami 
azt a látszatot keltette, hogy püspökként tevékenykedik. A  pápa ugyanis -  Stock 
azon érvelése alapján, hogy Szepes egykor székesegyház volt (!) -  megerősítette 
számára azt a jogot, hogy papjai felett ítélkezzék, zsinatot tartson, egyházi fenyí
tékeket alkalmazzon, vagy azok alól feloldozást adjon.412 Mindezek fényében talán 
nem alaptalan a feltételezés, hogy 1460-ban Stock maga hívott össze zsinatot, 
nem pedig az esztergomi érsek utasította erre.413

Egyértelműen a püspöki jelleget erősítette IV. Sixtus kiváltságlevele (1472. nov
ember 21.), amelyben püspöki jelvények viselését engedélyezte a prépostnak.414 
Már Bakócz érseksége idejére esik egy újabb konfliktus a szepesi préposttal. 1499- 
ben Mekcsey György (1494-1509) prépost415 és a káptalan nevében Szemercsenyi 
Kristóf kanonok kifogást emelt Bakócz Tamás felszólításával szemben, amely 
szerint a szepesi prépostságnak is hozzá kell járulnia (subúdium charitativum) az 
esztergomi székesegyház felújításához, az érsek költségeihez. A  kifogás szerint a 
prépostság mintegy püspöki feladatokat lát el területén. Az ügy kimenetele is
meretlen.416 Ugyancsak kiterjedt jogkörre utal László prépost 1511-es oklevele, 
amelyben rendezte a Krisztus Teste-kápolna helyzetét: élére kápolnaispánt (comes 
capelle) állított. László rendelkezését később az akkori pápai követ tovább finomí
totta: az oltárigazgatót az érsek nevezte ki, aki köteles volt annak zsinatán megje
lenni, évi 3 aranyat fizetett, de ő dönthetett a káplánok végrendeletéről.417

A  16. század elején ismét feszültté vált az érsek és a szepesi prépost viszonya. 
Nem lehet nem észrevenni az összefüggést X. Leó 1513. május 8-i418 és augusztus

410 D F  272 782; Wagner 1773-1778. III. 61-62.
411 Itt egy 11 pontból álló egyeszségről volt szó. E  szerint 1) a káptalan elfogadja Jánost törvényes 
prépostnak, és neki engedelmességgel tartozik; 2) János elismeri Karácsonymezei Miklós kanonoki 
kinevezését, amely még Dénes érsek elődje, György nevéhez köthető; 3-7,10) birtokok, jövedelmek 
meghatározása, 8) a káptalan köteles a prépost kérésére a privilégiumait, okleveleit átadni betekin
tésre; 9) kölcsönös segélyezés, 10) egyházi (papi) szolgálat, 11) megerősítő záradék. D F 272 784; 
Pirhalla 1899. 93-94. György személyére 1. Beke 2003.201-203. (Beke M.)
412 Wagner 1773-1778.1.366-368.
413 Rimely 1881. 52. adatok nélkül!; Szentirmai 1961. 280-282.; Solymosi 1997. 13. és 26. jz. 
Vő. Pirhalla 1899. 97. Ez utóbbi szerint Nyásy Demeter esztergomi helynök folyatott vizsgálatot 
János prépost ellen, mert a szepesi prépost zsinatot tartott és subsidium charitativumot akart papjaitól 
beszedni.
414 D F 264 485; Wagner 1773-1778.1. 344-347 [345!]; Pirhalla 1899.101.; Rupp 1870-1876. 
II. 160.
415 Mekcsey éppenséggel az akkor a király által átadott kegyuraságot élvező Szapolyai István szepesi 
ispán jóvoltából került a préposti székbe. Wagner 1773-1778.1.351-352.
416 D F 263 107; Pirhalla 1899.120.
417 Wagner 1773-1778.1.364.; Pirhalla 1899.133.
418 Wagner 1773-1778.1. 366-369.1515. július 11-én X. Leó pápa ezzel azonos tartalmú oklevelet 
adott ki. 18. századi másolatai: 1.: 1701-1800: D F 249 870,2.: szepesi társaskáptalan, 1714. Wagner 
1773-1778.1.370-372. (pontatlan); Pirhalla 1899.139. ezzel ellentétesen, megerősítésről beszél.
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23-i oklevele között. Az előbbivel visszavonta II. Pius pápa 1459. november 17-i, 
Stock János szepesi prépost számára annak különleges jogait megerősítő oklevelét, 
mivel azokkal a szepesi prépost visszaélt: megtagadta a zsinati kötelezettséget, és 
azt, hogy a szent olajokat és a megerősítést az esztergomi érsektől köteles venni. A 
szöveg külön hivatkozik arra az V. Miklós-féle oklevélre, amely általában megerő
sítette az esztergomi érsek különleges jogait. Vagyis Bakócz támadásnak fogta fel 
a szepesi prépost II. Pius pápa által biztosított jogait, és visszavonatta azt. Kicsivel 
több, mint három hónappal később pedig megszületett az a X. Leó-féle oklevél, 
amely felsorolta az érsek joghatósága alá tartozó egyházakat, továbbá V. Miklós 
említett kiváltságlevelét.419

Ettől azonban még nem szűnt meg a szepesi prépost joghatósága területének 
papsága felett -  jóllehet különleges, püspöki jogokat már nem élvezett. Erre mutat 
egy 1519-es oklevél, amely szerint Horváth Mihály, János szepesi prépost jöve
delmeinek kezelője (factor) Henckel János lőcsei plébánostól átvett 11 forintot 
Szt. Márton ünnepén a préposti kúriában Lőrinc vikárius és Mihály, a kanonokok 
mestere jelenlétében cathedraticum címén.420

Székesfehérvár
A  hazai szakirodalomban általánosan elterjedt az a felfogás, hogy a székesfehérvári 
Nagyboldogasszony társaskáptalan jogi értelemben is igen különleges helyet fog
lalt el a magyar egyházi hierarchiában. Másként megfogalmazva: a társaskáptalan 
az egyházi szokásjog általános gyakorlatától eltérően nem tartozott sem a terüle
tileg illetékes veszprémi püspök, sem a magyar egyház feje, az esztergomi érsek 
joghatósága alá, hanem kizárólag a római Szentszéknek volt alárendelve.421 Ez az 
alapvetően helyes megállapítás azonban nem egyidős az alapítással, hanem egy 
hosszabb fejlődés eredményeként alakult ki.

A  székesfehérvári társaskáptalan egyházjogi helyzetében a pannonhalmi 
apátságéval hasonló ívű fejlődés figyelhető meg. Ez is több szakaszra bontha
tó, amelyek közül az első az alapítás és III. Kelemen kora közé esett. Erre az 
időszakra vonatkozólag az ismeretek meglehetősen homályosak. Valószínűleg 
ide köthetőek bizonyos, a püspök szentelő hatalmával kapcsolatos túlkapások 
elhárítását célzó korlátozott kiváltságok, amelyek szerepelnek -  meglehetősen 
anakronisztikus módon, de nyilvánvaló jogbiztosító igénnyel -  a Hartvik-féle 
István-legendában. Ez egészült ki III. Sándor révén a pápai oltalommal, amely 
még nem változtatott alapvetően Székesfehérvár egyházjogi helyzetén. Az át
törést itt is, akárcsak Pannonhalma esetében, III. Kelemen kiváltságlevele hozta

419 Úgy tűnik, hogy a szepesi prépost nem hagyta szó nélkül az érsek intézkedését, legalábbis erről 
tanúskodik X. Leó visszavonó rendelkezésének hádapján található feljegyzés, amely szerint a pré- 
postság 1524-ben panaszt emelt amiatt, hogy korábbi kiváltsága ellenére Szatmári György érsek 
suhsidium charitativumot követel tőle. A  szepesi társaskáptalan 1714. évi átiratában: D F  263 187.
420 Wagner 1773-1778. II. 191.
421 A  teljesség igénye nélkül pl. Károly-N yirák 1877.106,113.; N émeth 1901; Sebestyén 1925- 
1926; Ifj. H orváth 1967.112-113.; M ezey 1972.; Mályusz 2007.38-39.; Siklósi 1991.109-118.; 
Köblös 1994.11-14,100-101.; Püspöki Nagy 1996.7-93.; É rszegi 1996.
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meg: a pápa a püspök kormányzati joghatóságának több elemét is megszüntette 
(passzív exemptiö). Sőt, a magasabb hierarchikus szint (Apostoli Szék) alá ren
delés is megvalósult. A  12-13. század fordulójának éles egyházkormányzati vitái 
ismét szükségessé tették ezen „új” kiváltságok megerősítését III. Ince részéről. 
A  társaskáptalan egyházjogi helyzete ekkortájt stabilizálódott: a még ki-kiújuló 
viták ellenére elmondható, hogy a társaskáptalan egyházjogi értelemben minden 
közbeeső fórum nélkül a római Szentszék joghatósága alá került [teljes passzív 
exemptiö). A  13. század felétől rendszeresen megfigyelhető közvetlen pápai be
avatkozás (1234, IX. Gergely), a közvetlen pápai alárendeltséget hangsúlyozó, 
formulaszerűen alkalmazott -  azaz a jogállapotot tényként kezelő -  nullo medio- 
formula mind ebbe az irányba mutatnak.

Székesfehérvár saját egyházjogi helyzete a későbbiekben már nem módosult, 
annak ellenére, hogy a 15. század első felében viszályt tört ki Benedek prépost és 
a káptalan között, a XXIII. János által a prépostnak adott (elismert) igen kiterjedt 
kormányzati joghatóság miatt (1411-1432). A  vita rendezését követően a kápta
lan és a prépost, immár ismét együttműködve, igyekezett a korábban megszerzett 
teljes passzív exemptiót időről időre szükség szerint megerősíteni, illetve az önálló 
kormányzati és szentelő hatalmat biztosítani és kiterjeszteni (püspöki jelvények, alá
rendelt népek feletti lelki és kormányzati joghatóság). Ez utóbbi már az ún. aktív 
exemptiö irányába mutat, amely -  úgy tűnik -  csak jóval később valósulhatott meg 
maradéktalanul, a székesfehérvári püspökség felállításával.422

Titel
A  társaskáptalant I. László öccse, Lampert alapította 1077-1095 között,423 őt is itt 
temették el. Egyházjogi helyzetére sajnos kevés adat van. 1264-ben IV. Kelemen 
pápa az alapítók kérésére engedélyezte, hogy a titeli társaskáptalan Szt. Ágoston 
regulája szerint élhessen, kivette valamennyi esperes és püspök, érsek joghatósá
ga alól, ellenben a szerzeteseket kötelezte arra, hogy az érsek gyűlésén (zsinatán) 
megjelenjenek. Nyilvánvalóan alapvető átszervezésről volt szó: a kanonoki testület 
reguláris átalakításáról.424 Sajnos ezen kívül csak a már említett tételes felsorolások 
(1389-1513) említik Esztergom alá tartozását.425

II. 4. Kápolnák, plébániák

Az 1389 és 1513 közötti tételes felsorolásokat tartalmazó forrásokban426 szereplő 
kápolnák és plébániák esete nagyon összetett. Az eddig megismert intézmények

422 A  prépostság egyházjogi helyzetének részletes bemutatásra 1. Kiss 2007a.
423 D L  87 218; Á M T F 1 .240.
424 Fejér Vl/1. 322-325., VII/3. 58-60. (1268). Átírta Lodomér esztergomi érsek, 1294 augusztus 
29. (D F 248 974)
425 L. II. Táblázat!
426 L. a II. Táblázatot!
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kel kapcsolatban domináns a királyi alapítás. Gondolhatnánk, hogy a kápolnák és 
plébániák esetében is ez a helyzet. Alaposabb vizsgálat után rá kell jöjjünk azon
ban, hogy a hasonló elnevezésű intézmények mögött jelentős különbségek mu
tatkoznak abban, ahogyan és amiért egyházjogi helyzetük úgy alakult, ahogy ezt 
ezekben a késő középkori forrásokban látjuk.

Egy részük ténylegesen királyi alapítású kápolna volt, amely utóbb plébáni
ává alakult. Más részük -  jellegzetesen a 14-15. században akadnak ilyenek -  
rezidenciális kápolnaként jött létre. Harmadik típusuk pedig betelepült hospeszk 
alapításai voltak, amelyek királyi földeken jöttek létre.427

Apácasomlyif28

Aranyos
Az aranyosi kápolnáról, plébániáról nem sokat tudunk. A  13. század közepén már 
biztosan a segesdi királynéi uradalom tartozéka volt. E kapcsolat révén feltételez
hetjük, hogy különleges egyházjogi helyzetet élvezett, de ezt csak az 1389-1513 
között listák támasztják alá.429

Bereg
Eredetileg erdőispánsági központ volt,430 egy 1263-as adat szerint királyi kúria és 
vár is állt itt.431 Az itteni egyház jogállására az Árpád-korból csak egyetlen adat áll 
rendelkezésre: szerepel az egri püspökség területén fekvő Esztergomnak aláren
delt exempt plébániák 1284. évi felsorolásában.432 Ugyanakkor, más plébániáktól 
eltérően az 1333-1335-ös pápai tizedjegyzékek szerint plébánosa minden esetben 
az egri püspökség keretében fizetett.433

Ezen kívül egyházjogi helyzetére csak az 1389 és 1513 közötti általános 
források alapján következtethetünk. Ezek közül csak két esetben (1397, 1449) 
nem szerepelt, ami viszonylagos stabilitást mutat. M íg arra, hogy az esztergomi 
canonica visitatio miért nem említette, egyelőre nem lehet megnyugtató választ 
adni, addig a másik forrás (1449) esetében annak sajátos földrajzi kötöttsége -  
Gergely érseki vikárius Duna-menti vizitációs útjáról van szó -  kellő magyará
zatot ad a hiányra.

427 Kurze 1966.451-453.; Kurze 1971.138-139.
428 L . a II. 1. fejezetben!
429 Csánki II. 'Aranyos'; Magyar 1988.55. forrás nélkül. Bővebben 1. még Segesd alatt is!
430 Váradi Regestrum art. 314.; Á M T F 1 .530-531. további adatokkal.
431 D L 76 144; Zichy 1.12.; Á M T F 1.532. A  várat 1264-ben, várnagyát 1312-ben említik. Szűcs Jenő 
szerint 1262-es a „curia domini regis Stephani [...] de Bereg” kitételt tartalmazó oklevél. Szűcs 1993. 
17.91. jz. Pauler 1899. II. 533. alapján. Királyi udvarház volt Görgőn is, az ehhez tartozó -  exempt -  
plébánia -  véli Szűcs -  azonban a szomszédos Torna faluban volt. M E S 1 .496.; R A 1378. sz. (Görgő). 
Torna (és Vendégi) hospes-falvak voltak, plébánosuk exempt a pápai tizedjegyzék szerint. M V 1/1. 
233.; Szűcs 1993. 17. 91. A  szöveg ezt egyáltalán nem igazolja, eleve az esztergomi egyházmegye 
tizedjegyzékében szerepel.
432 D F 209 901; Á M T F 1.533.; Szűcs 1993.10.51. jz.
433 M V V \. 356,371.; Á M T F 1.533.
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E sajátos jogállás kialakulásában minden bizonnyal a királyi birtokon léte
sült /for^ítelepülés lehetett a meghatározó mozzanat. A  vele szoros rokonságot, 
esetleg közös gyökeret mutató Lampertszász (Beregszász) ezt látszik alátámasz
tani.434

Buda, Szűz M ária/ Nagyboldogasszony (Pest-Újhegy)
A  budavári terület egyik legjelentősebb plébániájára már szerencsére sokkal több 
adat áll rendelkezésre.

Alapítása és tényleges működésének megindulása között hosszabb idő telt el. 
Kezdetei a tatárjárásig nyúlnak vissza. IV. Béla a tatárjárás után védelmi okok miatt 
a Várhegy területére telepítette a pesti németeket.435 Két későbbi adat alapján a plé
bánia felépítése sokáig eltartott, valószínűleg az 1260-as évek végére fejeződött be.436 
Létrejötte tehát szorosan köthető a pesti németséghez, valószínűleg ide, már a bu
dai várhegyi plébániához köthető a plébánosválasztási szabadság kialakulása, amely 
azonban éppen emiatt csak egy hosszabb folyamat eredményeként szilárdult meg.437

A  plébánia jogállását ugyanis a kezdetektől fogva számos vita övezte. Már az 
első források is mutatják az itteni egyház körüli kegyurasági vitákat, rendezetlen
séget. Úgy tűnik, eleinte a veszprémi püspök kegyurasága alatt állt a Szűz Má- 
ria-egyház,438 majd ezt -  legalábbis egy, mint láttuk, kétes 1269-es királyi okle
vél439 szerint -  IV. Béla 1255-ben a nyúl-szigeti apácáknak adományozta,440 utóbb 
megint visszaadta a veszprémi püspöknek és a káptalannak.

A  budavári Szűz Mária-egyház helyzete tehát igen vitatott volt, státusza egyál
talán nem volt rendezettnek tekinthető még az 1260-as évek végén sem. Az egyik

434 Az előbbire 1. Á M T F I. 533., az utóbbira Szűcs 1993.10.51. jz.Vö. e fejezetben a Lampertszász 
alatt írtakat is!
435 A  pesti hospesek már 1244-előtt elnyerték a jogot arra, hogy maguk választhassák plébánosukat. 
Ekkor kelt ugyanis IV. Béla megerősítő oklevele, amely visszautal a tatáijárás előtti időre. RA 781. sz.; 
EFH U  40. sz.Vö. BVJ 62.78. jz.
436 Zolnay 1963. 75. felhasználva Csemegi József művészettörténeti alapú kormeghatározását. 
C semegi 1955. 10-11, 73. Csemegi szerint ez volt a főtemplom, így nem lehet későbbi mint az 
1257-ben említett Szt. Mária Magdolna, illetve a domonkos monostor (1254). Építése az 1240-es 
évek végén kezdődött el, legnagyobb erővel 1255-1269 között folyt. Györffy György a tatárok vé
lelmezett visszatérésével hozza összefüggésbe a pesti németek Várhegyre telepítését. Szerinte még 
1255-ben is épülőfélben volt. RA 1043. sz. Vö. Rupp 1868. 91.; Gárdonyi 1936. 60-61.; C semegi 
1955. 11.; Györffy 1997. 144. szerint 1248-ban kezdték építeni, de csak a hatvanas évek végén 
fejezték be (az 1269-es, szerinte hamis oklevél noviterfabricata kitétele miatt).
437 EFH U  34. sz. Gárdonyi 1936.61. A  pestiekhez kötődést mutatja az egyház korai időkben szoká
sos „novis mons Pestiensis” megnevezése is. L. még C semegi 1955.9.
438 Zolnay 1963. 46.; BT O E n. 33.; Jankovich 1959. 82.; Kubinyi 1972. 34.; C semegi 1955.10.; 
BTO E. n. 34.; Jankovich 1959.82.1247 és 1248 alapján: mint általában a királyi kápolnákat, ezt is 
eladományozták a 12-13. század fordulóján, a veszprémi püspök joghatósága alá került, a tatárjárás 
után azonban igyekeztek visszaszerezni. Vö. Zolnay 1963.46.
439 D F 200 023; Fejér IV /3.495-502.; BTO E 1 .103-108.; RA 1617. sz.; Bártfai Szabó 1938.12.; 
Györffy 1973. 280.; Györffy 1997.109. szerint ez egy Veszprém érdekében készült hamisítvány. 
Vö. Rupp 1868.91-92.
440 BTO E. n. 40.; Jankovich 1959. 82.; Zolnay 1963. 47; C semegi 1955. 10.; Rupp 1868. 92; 
Györffy 1997.144.



II.4. Kápolnák, plébániák 89

legfontosabb „tényező”, a plébánia önállóságának legfontosabb ellenzője -  érthető 
területi okokból -  éppen a veszprémi püspök volt. Az 1260-as évek végén a vita 
egyáltalán nem ült el. Sőt, a későbbi évek igen intenzív pereskedései inkább annak 
elmérgesedéséről tanúskodnak. Ügy tűnik, hogy a 13. század utolsó negyedében az 
uralkodók igyekezték támogatni a budavári Szűz Mária-plébánia önállóságát -  szá
mos más Buda környéki egyházéval együtt. 1277-ben pl. IV. László a budavári Szűz 
Mária-plébánia feletti kegyuraságot sójövedelem-adománnyal kívánta megváltani a 
veszprémi egyháztól.441 Ugyanakkor a margitszigeti apácák is ragaszkodtak a kegy- 
urasághoz, amiből újabb viták fakadtak. 1285-ben az esztergomi érsek lépett közbe, 
aki rendezte az egyház és a kegyuraságot gyakorló apácák közötti tizedvitát.442

Egyházjogi helyzetére nézve -  legalábbis a kezdeti időszakra vonatkozóan -  
kevés támpontunk van. A 13. század második feléből csak közvetett adatokkal 
rendelkezünk. így pl. az az ítélet, amelyet Benedek esztergomi érsek 1257-ben 
az itteni, illetve a Szt. Mária Magdolna- és a Szt. Péter mártír-egyház plébánosai 
közötti joghatósági perben hozott,443 illetve ennek későbbi megerősítése Lodomér 
esztergomi érsek részéről444 arról tanúskodnak, hogy kormányzati kérdésekben a 
prímásnak volt joghatósága. Ennél közvetlenebb, ugyanakkor még szintén meg
lehetősen általános megfogalmazást olvashatunk I. Károly 1324. május 24-én kelt 
oklevelében, amely egyébként marosi hospesek kiváltságait sorolja fel. E szerint a 
budai plébánia az esztergomi érseknek tartozik engedelmességgel.445 Hasonlóan 
általános jellegű információt olvashatunk az 1332-1337-es pápai tizedjegyzékben, 
amely szerint a plébániát az esztergomi egyházmegyéhez tartozónak ítélték.446

Néhány évvel később VI. Kelemen pápa egy oklevelében Budai Miklós Vesz
prém egyházmegyei laikusnak adott engedélyt a Szűz Mária-egyház temetőjében 
levő kápolna gyarapítására. Miklós apósa alapította és dotálta a kápolnát, mégpe
dig az esztergomi érsek, akinek alá van vetve -  értsd, a joghatósága alá tartozik -  és 
a helyi egyházi egyház vezetője beleegyezésével. Ez egyértelműen úgy értelmez
hető, hogy a Szűz Mária-egyház is Esztergom alá tartozott.447

1352-ben ismét az esztergomi érsek előtt jött létre egyezség a Szűz Mária-, 
illetve a Szt. Mária Magdolna és Szt. Péter mártír-egyházak plébánosai közti jog
hatósági vitában.448 1390-ben hasonlóképpen az esztergomi érsek emberei jártak 
el egy hasonló jogvitában.449

441 Ebben szerepeltek a kelenföldi Szt. Gellért-egyház tizedjövedelmei is. Gárdonyi 1936.61.; Fejér 
IX /7 .692.; RA 2789. sz.
442 1285. szeptember 22.: Theiner I. 453.; Gárdonyi 1936. 61-62.; Rupp 1868. 92. Ez az ügy 
még sokáig vitákat keltett. MV 1/1. 22.; AO II. 587.; Gárdonyi 1936. 62, 82.; Zolnay 1963. 85.; 
Gárdonyi 1936.82.
443 Átírta Lodomér esztergomi érsek, 1279-1285: M E S II. 428-430.
444 Átírta Albert budai plébános, 1279/1285-1297: D L  1059; M ES II. 429.; B T O E1.323-324. (1298 e.)
445 Fejér VIII/2.514-517.; BR 206.; A O klt. VIII. 269. sz. (1324. május 22.) A  hivatkozás itt példa
ként, már kialakult jogi helyzetre utalva hivatkozik a budai plébániára.
446 M V 1/1.195.
447 Theiner 1.675.; M R EV II. 106-107.
448 M REV II. 383-384. (hiányos)
449 Fejér X /l. 622-630.; M T T IV . 159-161.; BTO E III/l. 111.
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1404-ben egész különös módon értesülünk a plébánia és Esztergom viszo
nyáról. Zsigmond király ugyanis az érsek és emberei -  vikáriusai és officiálisai 
-  által elkövetett sok jogsérelemre hivatkozva a budai egyház és a pozsonyi 
társaskáptalan feletti ítélkezés jogát elvonta az érsektől, és magának tartotta fenn, 
megtiltva neki a felettük való bíráskodást, egyházi fenyítékek alkalmazását, a ró
mai kúria elé idézésüket.450

Ugyanerre az időszakra -  a 15. század első felére -  esik a Budai Jogkönyv ösz- 
szeállítása, amelyben szintén megtalálható a plébánia kiváltságok jogállására tör
ténő konkrét utalás. A  21. cikkely a négy legfontosabb tisztségviselő között első 
helyen említi a plébánost, a 23. cikkely pedig megemlékezik a választás módjáról. 
E szerint a városbíró és a tanács a hívek egyetértésével maga választja meg a plé
bánost — ebben eddig nincs lényegi eltérés a pesti hospeseknek. IV. Béla által adott 
kiváltsághoz képest -  akit az esztergomi érseknek vagy helynökének kell bemu
tatniuk megerősítés végett. Ha nem is kormányzati joghatóságról van szó -  ez itt 
a szentelő hatalmat érintő kérdés volt -  mindenképpen elgondolkodtató, hogy a 
veszprémi püspök mint szentelő hatalmat gyakorló ordinarius fel sem merült.451

Ezután csak jóval később -  a plébániaegyházzal kapcsolatos nagyszabású átala
kítási terv kapcsán -  hallunk egyházjogi helyzetről. V. László ugyanis a bátaszéki 
apátságot akarta egyesíteni vele. A  tervből ugyan nem lett semmi, mégis fontos, 
hogy az erről szóló 1456-os oklevél kifejezetten említi, hogy a plébánia az eszter
gomi érsek joghatósága alatt áll.452

Kiváltságos helyzetének alapvetően az volt az oka, hogy a király létesítette a bu
dai várba feltelepítendő németek számára. Királyi kápolna jellegét érdekes módon 
csak egy 14. századi forrás hangsúlyozza.453 Az uralkodó és a plébánia szorosabb 
kapcsolata a 15. század második felében mutatható ki inkább: 1458-ban Mátyás

450 D F 249 003; Fejér X /4 .312-314.; ZsO II. 3124. sz.
451 BVJ 314-316. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy szöveget gondozó Blazovich László 
még két helyen tér ki a plébánia jogállására. A  jogkönyv 270. cikkelyéhez (Az esztergomi ének jogairól) 
fűzött magyarázatban (422., 2. jz.) úgy foglalt állást, hogy „a budai plébániák kiemelt (exempt) voltára 
utal, hogy a hozzájuk tartozó ügyek fellebbezési fóruma az esztergomi érsek és nem a veszprémi 
püspök volt, akinek a püspökségében a középkori Buda feküdt”. A  jogkönyv ezen része azonban 
csak annyit tartalmaz, hogy az esztergomi érsek jogosult ítélkezni a kegyes végrendeleti ügyekben. 
A  jegyzetben idézett megállapítás forrását nem sikerült megtalálnom. A  bevezetőben hasonló ál
láspontot fogalmaz meg Blazovich: a plébános „felettes hatósága egyedül az esztergomi érsek volt, 
megválasztása után neki mutatták be a polgárok az új plébánost. Exemptio-1 élvezett tehát a plébánia, 
ugyanis ismeretes, hogy Buda ebben az időben a veszprémi püspökség területéhez tartozott”. Uo. 71. 
A  fentiek értelmében a megállapítás helyes, de nem emiatt, mert itt nem a kormányzati joghatóságról 
van szó. Zavaró továbbá, hogy a szerző hol egy, hol több budai plébániára utal.
452 Theiner II. 284-286.; M R EV III. 149-151.; Gárdonyi 1936.63.; Gárdonyi 1938.180. szerint 
a kérvény 1456-ban kelt. Az ügyet az akkori magyarországi legátusára bízta (volna) a pápa, aki azon
ban „nem élt a pápai felhatalmazással”. G árdonyi 1938.180.
453 1332: AO II. 587.; Zolnay 1963. 85.; Gárdonyi 1936. 82. Ezt az adatot a budai Szt. Márton- 
kápolnára vonatkoztatja H. Gyürky Katalin. Tény, hogy az egyház titulusa nincs kitéve, csak annyi, 
hogy a budai várban álló királyi kápolnáról van szó. Mivel a szöveg szerint az intézménynél beszedett 
kegyes adomány 2/3-a a margit-szigeti domonkos apácákat illette, feltehető, hogy volt közöttük in
tézményes kapcsolat. Ez pedig a két intézmény közül, legalábbis a korai időkre alapozva, egyedül a 
Szűz Mária-egyházra lehetett igaz.
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megválasztása utáni ünnepélyes bevonulásának színhelye volt.454 Kiemelt szerepé
re utal, hogy 1476-ban itt tartották Mátyás elsőfokú unokatestvérének, Dengelegi 
Pongrác erdélyi vajdának a halotti búcsúztatóját, noha a Nagyboldogasszony a 
németek plébániája volt. Természetesen reprezentatív jellege is szóba jöhet az ese
mény helyszínének kiválasztásánál.455 A  csekély számú egyedi adat mellett csak az 
1389-1513 közötti tételes felsorolásokat tartalmazó források adnak felvilágosí
tást. Ezek helyzetét stabilnak mutatják, ugyanis mind a hét forrásban szerepelt az 
exempt intézmények között.456

A  Nagyboldogasszony-plébánia fejlődéséről, joghatóságának alakulásáról ellen
ben sokkal több adat maradt fenn. A  vele szomszédos Szt. Mária Magdolna- és 
az alsóvárosi Szt. Péter mártír-egyházakkal folytatott pereskedést már érintettem. 
Ezekből világosan látszik, hogy a Szűz Mária-plébánia már igen korán, a 13. század 
utolsó negyedében igyekezett befolyását kiterjeszteni/megtartani e két másik felett.457

Kései, de szintén igen jellemző példa Wann Pál plébános 1497. május 13-i fo
lyamodványa VI. Sándorhoz, amelyben azt kéri, hogy a plébániát a pápa emel
je esperességi rangra, a plébánosok élhessenek az archipresbyten címmel, főpapi 
jelvényeket viselhessenek, a mise végén osztott áldásaik, az általuk adott búcsúk 
a püspökökével azonos megítélés alá essenek. Ezt 1497. július 15-én a következő
képpen egészítette ki: a pápa korábbi megszorító rendelkezését -  az említett jogok 
közül a szabad áldásosztással a plébános-archipresbytér püspöki jelenlét esetében 
nem élhetett -  oldja fel, illetve szűkítse a pápai legátus és a veszprémi püspök 
jelenlétére, mivel az erősen korlátozza a plébánost. Ezt a pápa teljesítette is.458 Az 
archipresbyter címet a plébános még 1506-ban is viselte.459

Buda, Szí. Mária-Magdolna
Már létrehozása sem volt mentes a joghatósági vitáktól. Lényegében a kezdetek
től érezhető, kimutatható a Szűz Mária- és Mária Magdolna-egyházak alapítása 
körül az elsőség, és az ebből fakadó joghatósági vita. Ez az 1240-es évek második 
felétől nyomon követhető a forrásokban, és tulajdonképpen mind a mai napig 
hatással van a plébánia kialakulásáról alkotott nézetekre.

Györfíy szerint a váralj aiak -  a Mária Magdolna plébánia híveinek -  felköltözése 
megelőzte a pestiekét.460 Szerinte a budaiak felköltözése 1243-ban, a pestieké 1247

454 Kubinyi 2001.15-18.
455 Kubinyi 2001.18.
456 L. a II. Táblázatot!
457 Ennek részleteit 1. alább az érintett egyházaknál!
458 Gárdonyi 1936. 65. forrás nélkül. Kubinyi 2001.13. szerint a második folyamodvány júniusban 
kelt. Szövegeik egyébként szoros egyezéseket mutatnak a budai tanács egy 1498-as oklevelével, jól
lehet nem a plébános szövegeire épült. Szék- és főváros jellegű megközelítését 1. uo. 12-13. Ehhez 1. 
még: Gárdonyi 1944.228.
459 II. Gyula 1506.június 30-i oklevele szerint. M REVIV. 166.; Gárdonyi 1936.65-66.; Gárdonyi 
1938.181-182.
460 Györffy 1997.138-139.
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tavaszán történhetett.461 Ez esetben azonban alaposabb magyarázatra szorul a Mária 
Magdolna- és a budai Szűz Mária-egyház egymás közötti vitáiban a korabeli forrá
sokban rendre elhangzó érv, amely szerint ez utóbbi volt a Várhegy első plébániája.

Zolnay László szerint a Mária Magdolna-egyház 13. század közepén már állt, 
lehetséges, hogy megelőzte a Nagyboldogasszony-templom építését is, létesítése 
összefüggésben állt a budai várterület első betelepítési hullámával az 1243-1249 
közötti időszakban, míg a Nagyboldogasszony ennél későbbi, a betelepítés máso
dik hullámához kapcsolódik, azaz a pesti németeknek a budai várterületre történő 
telepítésével (1247-1255) állt összefüggésben.462

Más vélemény szerint a németek plébániájánál, azaz a Szűz Mária-egyháznál ké
sőbb keletkezett, az 1250-es évek vége felé épült, mivel első említése 1257-re tehető.463

1247-ben a veszprémi püspök oklevelében kilenc dunántúli egyház cenzu
sát szabályozta, illetve kijelentette, hogy a telki apátság és a Mária Magdolna- 
egyház betöltésének joga őt illeti. Az intézkedés oka a frissen létesült plébánia 
(budaváraljai lakosok felköltözése) feletti joghatóság gyors biztosítása lehetett. Ezt 
látszik alátámasztani egy 1248-as pápai mandátum is, amely vizsgálatot rendelt el 
a veszprémi püspök panaszára a székesfehérvári prépost és káptalan, az esztergomi 
és budafelhévízi keresztesek, valamint két laikus ellenében. Ez utóbbiak ugyanis a 
püspökhöz tartozó újbuda-hegyi Szűz Mária-egyházat megsértették tizedeiben és 
birtokaiban.464 A  kevés forrás miatt nehéz állást foglalni a két plébánia kialakulá
sának pontos időbeli sorrendiségével kapcsolatban, különösen akkor, ha visszagon
dolunk arra, hogy a Szűz Mária-egyház létrejötte is egy hosszabb folyamat ered
ménye volt.465 Ugyanakkor az alább ismertetendő források alapján valószínűbbnek 
tűnik a Szűz Mária-egyház elsősége.

Mint említettem, gyakorlatilag a kezdetektől jellemző volt a Mária Magdolna- 
és Nagyboldogasszony-egyházak közötti joghatósági vita. 1257-ben az esztergomi 
érsek, Benedek előtt folyt per eredményeként a Mária Magdolna-egyház négy már
ka egy fertő, míg a Szt. Péter mártír-egyház négy márka három fertó ezüstöt kel
lett fizessen cenzusként a Szűz Mária plébánosának.466 Később, ugyanebben a kér
désben született 1279-1285 között Lodomér esztergomi érsek több ítéletlevele is, 
amelyekben megtiltotta, hogy a Nagyboldogasszony-templom plébánosa, Angelus 
a Mária Magdolna-egyház papjától, Kelementől az annak alapításától és építésétől 
fogva szedett 1 márka cenzust 2,5 márkára emelje, illetve az esztergomi érsek vagy

461 Györffy 1997.139,140.
462 Zolnay 1963.75-76.
463 Ez utóbbi véleményt képviseli: C semegi 1955. 9. Némethy Lajosra (1257) hivatkozva. Vö. M ES 
II. 430-431.
444 D F  200 013; B T O E 1 .48. (hiányos), Györffy 1997.140. Györffy szerint a panasz főleg a felhévízi 
keresztesek miatt keletkezett, de a többi fél is érdekelt lehetett, főleg a birtokok tekintetében.
465 A  Vámegyed egyházainak korai történetét jellemző nehézségekre legutóbb Végh András is felhívta 
a figyelmet. Végh 2006. 61. Egyúttal a Szűz Mária-egyház elsősége mellett foglalt állást. A  Mária 
Magdolna-egyház esetében ugyanő rendkívül óvatosan fogalmazott az alapítás tekintetében. Csak 
röviden utalt esetleges kezdeti kápolna jellegére, és függésére a Szűz Mária-egyháztól. Uo. 65-66.
466 Schier 24-25. alapján Kubinyi 1972.37. L. még: M ES II. 428-430.; Rupp 1868.103.
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a szentszéki legátus jelenléte okán különleges adókkal terhelje Kelement és egyhá
zát.467 Néhány évvel később azonban a németek plébánosa, Albert elismerte, hogy 
a plébánosválasztás kapcsán a Mária Magdolna alapításától fogva fuggeden volt a 
Nagyboldogasszony-plébániától, és ehhez a plébániához tartoznak a magyarok.468

A  14. században a viták megint kiújultak. 1342-ban a Nagyboldogasszony-plé- 
bánia hívei úgy vélték, hogy egyházukat maga a közösség építtette fel még IV. Béla 
uralkodása előtt.469 Ebből újabb per keletkezett, amely 1352-ben a pápa elé került. 
Ebben átírták azt a Benedek esztergomi érsek előtt (1254—1261) kötött egyezsé
get, amelyből kiderül, hogy a Mária Magdolna-egyházat és a vízivárosi Szt. Péter- 
egyházat budai emberek, hospesek, azaz a magyarok (!) alapították.470 Ennek az 
állításnak azonban az alapja annyiban kétséges, hogy a Benedek esztergomi érsek 
által kiadott oklevél pontos szövege nem ismert, csak annyi, hogy a Szűz Mária- 
egyháznak fizetendő cenzusról rendelkezett a Mária Magdolna- és a Szt. Péter 
mártír-egyházak számára.471

1390-ben a vita újabb fordulatot vett. Ekkor ugyanis a Nagyboldogasszony plé
bánosa azt állította, hogy az a budai vár és alsóvárosok egyeden plébániaegyháza, 
a Mária Magdolna ennek meg nem nevezett határok közötti leányegyháza kerü
let nélkül, papja felett a Nagyboldogasszony plébánosa gyakorol felügyeletet, és 
a Mária Magdolna plébánosa ezért évi 4,5 ezüstmárka cenzust fizet. Ez utóbbi 
ellenben azt állította, hogy rendelkezik önálló plébánia-kerülettel, nem tartozik a 
Szűz Mária felügyelete alá. Végül egyezség jött létre: a Mária Magdolna-plébánia 
átadta a Lógod, Zsidók negyede -  Szt. János evangélista monostora -  királyi kúria 
közötti területet a Szűz Mária-egyháznak.472

Az ellentétek ennek ellenére nem csitultak. 1391. február 4-én a Szűz Mária- 
egyház hívei panaszt emeltek IX. Bonifác előtt amiatt, hogy a Mária Magdolna- és 
a Szt. Péter mártír-egyházaknak nincs önálló plébániakörzetük, alárendeltségük 
okán évi adót fizettek, és a szentségeket csak azoknak szolgáltatták ki, akik nem 
tudtak németül, vagy zarándokok voltak. Bár a felek között egyezség jött létre, 
amelyben megállapították körzetüket (1390),473 és ezt az esztergomi érsek is meg
erősítette, ez mégis jelentős anyagi hátránnyal jár a Szűz Mária-egyház számára, 
amelynek 30 papját így már nem lehetett eltartani. Éppen ezért kérték a Szűz M á
ria-egyház hívei a korábbi állapot visszaállítását. IX. Bonifác az ügy vizsgálatát a 
bécsi skótok bencés apátjára bízta, aki feleket 1391. március 2-án a pesti és a Szt. 
Gellért plébánosa útján megidéztette Bécsbe. A  vizsgálat azonban befejezetlen ma

467 M ES II. 429.; Gárdonyi 1936.68.; Zolnay 1963.76.; BT O E 1.323,344. alapján.
468 Gárdonyi 1936.69.; Zolnay 1963.76.; BTO E 1.323,327,343. alapján.
469 Zolnay 1963.76.
470 Zolnay 1963.76.; M R EV II. 383.; Györffy 1997.138.
471 M REV II. 383-384.; Gárdonyi 1936.69.; Kubinyi 1962.162. Gárdonyi szerint a Szt. Péter már
tír-egyház ekkor még nem állhatott, ez az információ csak az 1352-es per során került bele az átírásba.
472 Gárdonyi 1936. 69-70, Zolnay 1963. 76-77.; Rupp 1868. 93., aki szerint már 1366-ban is per 
volt a Szűz Mária-plébániával. Schier 24-29. alapján.
473 Az 1390-es oklevél szerint a körzet megállapítása csak a Mária Magdolna-egyház esetében történt 
meg.
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radt az apát halála miatt.474 Úgy tűnik, hogy végülis az 1390-es megegyezés maradt 
érvényben, ezt tükrözi IX. Bonifác egy 1401-es oklevele.475

A  Szűz Mária-, a Szt. Péter mártír- és a Mária Magdolna-egyház közötti jog
hatósági vita később is rendre kiújult Zsigmond, Albert idején, majd a budai vá
rosi tanács hozott létre egyezséget, részletesen megállapítva a határokat, I. Ulászló 
1441. január 3-i oklevele szerint. Ennek előzménye az volt, hogy Tornallyai János, 
a Szűz Mária-egyház plébánosa kérte a tanács döntésének felülvizsgálatát, de a ki
rály a kérést elutasította, és a tanács döntését erősítette meg. Ezzel tulajdonképpen 
megerősödött a Mária Magdolna-plébánia helyzete: önállósult mind jogi, mind 
területi értelemben.476

Egyházjogi helyzetére nézve a Szűz Mária-plébániával folytatott pereskedések 
dacára kevés adat áll rendelkezésre. A  legkorábbi adatok is éppen a másik budai 
plébániával kapcsolatban kerültek napvilágra. Az 1257. évi per, majd annak 1270- 
1280-as évekbeli folytatása látszik alátámasztani különleges, exempt jogállását, te
kintettel arra, hogy ezekben rendre Lodomér esztergomi érsek ítélkezett.477 A  két 
plébánia közötti vitákban már érintett 1390-es közjegyzői oklevél vezetőjét Eszter
gom joghatósága alá tartozó plébánosnak nevezte, akárcsak a Szűz Mária-egyház 
plébánosát.478 Ezt követően az egyházjogi helyzetre nézve az 1389-1513 közötti 
tételes felsorolások adnak felvilágosítást, ezek közül a Mária-Magdolna-plébánia 
csak az 1397-es esztergomi canonica visitatiobm  nem szerepelt.479

Buda, Szí. Márton
1349-ben Erzsébet anyakirályné búcsúengedélyt kapott az általa alapított és 
kibővített királyi/királynéi palotakápolna számára, helye a budai várban lévő 
Kammerhofhoz480 kapcsolható.481

H. Gyürky Katalin szerint I. Károly építtette,482 ennek azonban valamelyest 
ellentmond, hogy már 1309-ben említik. Valószínűbb, hogy az Árpád-korban lé
tesült. Királyi vagy királynéi alapítás lehetett, amelyet a 14. század eleji források 
(1332,1349) is megemlítenek.483

474 Schier 28.; Gárdonyi 1936. 70-71.
475 Gárdonyi 1936.70.; Zolnay 1963. 77.
476 Gárdonyi 1936. 71. forrás nélkül. D L  107 530; D F 249 009 (Hety Benedek császári közjegyző 
1441. augusztus 16-i átiratában) Vö. Végh 2006.66.
477 D L  1059; BT O E 1.323-327,343-344.
478 BT O E III/l. lll.V ö . 244. jz.
479 L. II. Táblázat!
480 Theiner I. 476., amely cathedra-ként említi a király tartózkodási helyét. Vö. Végh 2006. 67-69, 
86-87.; Magyar 2008.58-60.
481 Theiner 1.770-771. Ez az oklevél nem utal arra, hogy az esztergomi érsek joghatósága alá tarto
zott volna a kápolna. Röviden említi palotakápolnaként Búzás-S zőke 1992.133. H. Gyürky 1984. 
alapján. Vö. Rupp 1868.118.; Györffy 1997.142. Ez utóbbi szerint újjáépítésről van szó, holott a 
szöveg alapításról, építésről és kibővítésről szól. Az mindenképpen biztosnak látszik, hogy volt előz
ménye az intézménynek.
482 H. Gyürky 1984. 29, 39. szerinte az oklevél utal arra, hogy I. Károly építtette a kápolnát, de ez 
nem igazolható a szövegből.
483 D L  2713; AOkmt. II. 587. (1332), M REV II. 130-131. (1349) Vő. Végh 2006.66-67.
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1382-ben Lajos király a budaszentlőrinci pálosoknak adta, majd ők 1416-ban 
elcserélték Ciliéi Hermannal. E cserét 1423-ban megerősítették, ekkor szerepel az 
a leírás, amely szerint a Chammerhoff-bán volt.484

Elrendezése, méretei leginkább a pozsonyi Szt. Katalin-kápolnával rokonítha- 
tóak. Képe felismerhető -  H. Gyürky szerint -  a Notia Hungarie III. kötetében 
szereplő Schmutzer-féle Buda látképen.485 Helyzete ugyan elüt a sainte-chapelle- 
típustól, de emeletes volt, a palotához építették hozzá.486 Maga az intézmény a 14. 
század közepén létesülő királynéi rezidenciális kápolnák közé tartozott, egyút
tal arra példa, hogy ezek nem váltak automatikusan exemptXí, hiszen a Szt. Már
ton esetében sincs ennek semmi nyoma. Feltűnően hiányzik ugyanis valamennyi 
1389-1513 közötti tételes felsorolásból, de ez nem is meglepő, hiszen mint láthat
tuk, a király nem sokkal korábban már eladományozta.487 Feltehető, hogy szerepét 
a szintén a budai várban létesített Szt. György-kápolna vette át.488

Buda, Szűz M ária mennybevétele /  Szt. Zsigmond társaskáptalan 
1366. június 23-án Földetek Erzsébet anyakirályné kérvényt intézett V. Orbán 
pápához, hogy búcsút engedélyezzen azok számára, akik az I. Lajos király és neje, 
Erzsébet által saját palotájukban Szűz Mária tiszteletére épített kápolnát felke
resik, vagy ott szentmisén vesznek részt.489 Építési ideje a fentiek alapján 1366 
nyarára tehető.490

Arra, hogy a budavári királyi palotában volt egy Szűz Mária patrocíniumú vár
kápolna, a 15. század elejéről van adatunk. 1418. július 4-én a Sacra Rota pálosok 
kiváltságairól szóló 1418. évi privilégiumát Csehi János közjegyző a budai várbéli 
királyi kúria Szűz Mária-kápolnájában hirdette ki, János, a királyi kápolna alispán
ja, Barnabás lector, a királyi jelenlét pecsétjének őre, Szirmai Péter pecsétőr, őrkano
nok, János beregszászi plébános, a királyi kápolna javadalmas kanonokja és mások 
jelenlétében.491 Ez az adat azért is becses, mivel rávilágít arra, hogy királyi kápolna 
országos szervezet volt, hiszen tagja volt egy távoli egyház elöljárója, a beregszászi 
plébános is. A  kiváltság kihirdetésére egy évvel később -  1419. június 3-án és 4-én 
is -  ismét sor került ugyanott; a tanúk sora ezúttal kissé eltért az előzőtől.492

E kápolnát Zsigmond már 1410-ben társakáptalanná akarta átszervezni. Erről 
tudósít XX3II. János pápa 1410. augusztus 3-án kelt oklevele. E  szerint a pápa fel

484 D L  11 384; Rupp 1868.118-119.; Györffy 1997.142-143.
485 H. Gyürky 1984.33-35.
486 H. Gyürky 1984.34-35.
487 L. II. Táblázat!
488 L. alább!
489 Bossányi II. 412. sz. (hiányos) Kumorovitz 1963.114-115. és 49. jz.
490 Kumorovitz 1963.117. Kumorovitz azonosítását továbbgondolásra készteti Érszegi Géza azon 
felvetése, miszerint Erzsébet anyakirályné 1366. június 23-i folyamodványa nem Budára, hanem 
Visegrádra vonatkozott. É rszegi 1992., különösen 95-97. Ezt fogadja el Magyar Károly is, ugyan
akkor nem tagadva, hogy valóban épült Budán egy kétszintes kápolna. M agyar 2008.63-66,83.
491 D L  10 817; Kumorovitz 1963.112. és 29. jz.
492 D L  34 367; Kumorovitz 1963.112-113., 33. jz.
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oldozta Zsigmond királyt ama kiközösítés alól, amelyre a korábbi országos zavar
gások miatt került sor -  mivel az egyházakat és az egyháziakat megkárosították 
tekintettel arra, hogy Budán Szűz Mária tiszteletére (!) társaskáptalan alapításába 
fogott, és arra már sok ezer forintot költött.493 Az átszervezés mintái IV. Rudolf 
(Bécs, Mindenszentek palotakápolna -  Szt. István társaskáptalan, 1358-1365), és
IV. Károly (Prága, 1344) alapításai lehettek.494 XX3II. János pápa az intézményt 
Szűz Mária-kápolnának nevezte, szemben a Windecke-féle krónikával.495

1417-1418-ban még nem volt teljesen készen, ez csak 1424-ben következett 
be,496 sőt még 1429-ben is újonnan alapított és épített, ráadásul Szűz Mária-kápol
nának nevezték.497

Az egész átszervezésben bizonyára szerepet játszott az udvar Visegrádról Bu
dára költözése.498 1434-ben szintén mint Szűz Mária-kápolna említik.499 Elneve
zése később is változó volt, pl. 1471-ben az egyik forrás alapján Szt. Zsigmond, 
egy másik alapján Szűz Mária volt az egyház védőszentje.500 Mátyás 1474. március 
13-án oklevele szerint társasegyház volt (Szűz Mária).501 1484-ben mint Szt. Zsig- 
mond-templom jelent meg.502

A  helyzetet bonyolítja, hogy egy magánkápolna is csatlakozott hozzá. 1486. 
május 10-én Lendvai Bánffy Miklós VIII. Ince pápához intézett folyamodvá
nyában az általa alapított Mária mennybemenetele-kápolna -  amelynek titulusa 
alkalmasint a korábbi intézmény emlékét őrizhette meg -  fuggetlenítését kérte 
a Szt. Zsigmondtól, és kegyuraságának átruházását a budai városi tanácsra.503 A 
16. század elején is váltakozó volt az elnevezés. 1503. február 24-én Márton, a 
budavári új Szűz Mária-egyház prépostja és káptalanja ígéretet tett arra, hogy a 
Corvin János által egyházuknak visszaadott Eszék városáért, az ő és atyja lelki 
üdvéért minden szombaton misét mondanak.504 II. Gyula pápa 1505. szeptember

493 Theiner II. 188.; Kumorovitz 1963.109-110. Vő. Gárdonyi 1938.; Koszta 2001. 204. Rupp 
1868.122-126.; Gárdonyi 1936. 82-83.
494 Kumorovitz 1963.120.; Magyar 2008.127.
495 201. fejezet: „Ugyanebben az évben [1424 -  K.G.] Zsigmond király a budai Zsidó utcában levő új 
kápolnában az Úristen és Szent Zsigmond tiszteletére prépostságot alapított”, (ford. Skorka Renáta). 
Windecke 139. A  szöveg arra is utal, hogy az alapításnak csak a felét biztosította az uralkodó, a másik 
részét tette (volna) ki Salgói Miklós elkobzott vagyona. Skorka Renáta is úgy foglalt állást, hogy az 
1410-ben alapított Szűz Mária-társaskáptalan újjászervezése történt meg 1424-ben. Uo. 529-530. 
jz. (forrás nélkül). A  Salgói vagyon problémájára 1. Engel 1992 és Kubinyi 1999c. 225-226. Vö. 
Gárdonyi 1938.182.
496 Kumorovitz 1963.123-124.
497 D L  35 523; Kumorovitz 1963.113. és 39. jegyzet. L. fentebb is!
498 Kumorovitz 1963.122-123.
499 Esztergomi kápt. m. lt. 3-4, idézi: Kumorovitz 1963.128.159. jz.
500 1.: Gárdonyi 1938. 183. (forrás nélkül) 2. Gárdonyi 1936. 82.; Kumorovitz 1963. 129. Vö. 
Rupp 1868. 123. szerint az eredeti Szt. Zsigmond prépostsággal szemben épült fel Szűz Mária új 
vagy kisebb egyháza, amelyet mintegy 50 évvel a prépostság alapítása után építettek és egyesítettek 
a prépostsággal.
501 G árdonyi 1936. 82.; Gárdonyi 1938.183. (forrás nélkül), Kumorovitz 1963.129.
502 Kumorovitz 1963.129.
503 G árdonyi 1936. 82.; M R EV III. 303.
504 D L  37 748; Kumorovitz 1963.116.
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1-i oklevelében egész különös néven Szűz Mária kisebb, más néven Szt. Zsig- 
mond-egyház szerepel.505 A  rá következő évben ennek egy újabb változata bukkan 
fel: Szűz Mária új, más néven Szt. Zsigmond egyháza.506 Ugyanebben az évben 
„egyszerűen” Szűz Mária-egyházként is szerepelt.507

Mindezek alapján biztosnak tekinthető, hogy Zsigmond a létező, korábban 
megismert Szűz Mária mennybevétele várkápolnával azonos -  ugyancsak Szűz 
Mária titulusú -  kápolnát szervezte újjá, és ez okozza a két patrocínium, illetve az 
egyház/prépostság elnevezések vegyes használatát.508

Ettől függetlenül királyi kápolna mivoltát jól lehet adatolni. 1437-ben Bylke-i 
Sandrinus, a királyi felség lectorz, aulicusz, a kápolna tagja szerepel.509 1441. április 
25-én Tamás káplán I. Ulászló követe volt IV. Jenő pápánál.510 1450. július 31-én 
Hunyadi János kormányzó nyújtott be kérelmet káplánja, Pál fia,Tamás részére,511 
ugyanekkor az intézményt királyi kápolnaként említik.512 1453-ban a kolozsvári 
plébános jelenik meg mint a Szűz Mária-kápolna káplánja.513 A  javadalmat egy 
1455. január 30-i oklevél szerint Kaposi Miklós főkáplán, küküllői esperes tartotta 
kezében.514 A  későbbi prépostok közül Huszti Márton (1503-1510), Huet Mihály 
(1527-1538) szintén a királyi kápolna tagjai voltak.515

Jelentőségét növelte, hogy 1480-ban a Buda környéki aszályt követően a pálo
sok szervezte körmenet helyszíne volt.516 A  királyi család erős kötődését mutatja, 
hogy egy 1483-as pápai követjelentés szerint Mátyás kápolnája volt.517 VIII. Ince 
pápa 1485. február 12-i oklevele ezzel egybehangzóan mint királyi és királynéi 
kápolnát említi, amelynek papi testületé 40 főt tett ki.518 Fontosságát mutatja egy
felől Bertrandus Constabilis ferrarai követ jelentése (1489. november 17.), amely 
szerint Alamizsnás Szt. János-ereklye került itt elhelyezésre.519 Másfelől Szerémi 
György, II. Lajos és Szapolyai János káplánjának tudósítása, amely szerint Mátyás 
híveit az itteni Alamizsnás Szt. János ereklyéit tartalmazó oltárnál eskette meg 
Corvin János támogatására.520 A  század végén a Szűz Mária királyi kápolna rekto
ra, Pesti Ambrus egy perben szerepelt az aradi káptalan ellenében.521

505 G árdonyi 1936. 82.; M REVIV. 158.; Kumorovitz 1963.129.; G árdonyi 1938.183.
506 Gárdonyi 1936.82.; M REV IV. 164.; Kumorovitz 1963.129.
507 D L  22 563; Kumorovitz 1963.129.
508 Ezekre 1. még: Kumorovitz 1963.129.166. jz.; Gárdonyi 1936.82.; Gárdonyi 1938.183. Rupp 
1868.131,133. szerint ez éppen a királyi palota részét képezte, védőszentje Keresztelő Szt. János volt.
509 Kumorovitz 1963.128.160. jz.
510 L ukcsics 1938. II. 726. sz.; Kumorovitz 1963.129-130.
511 L ukcsics 1938. II. 1132. sz.; Kumorovitz 1963.130.
512 Bártfai Szabó 1938.765. sz.; Kumorovitz 1963.128.
sl3 Kumorovitz 1963.130. és 184. jz.
514 L ukcsics 1938. II. 1353. sz.; Kumorovitz 1963.130.
515 D L  37748; Kumorovitz 1463.116.
516 Kumorovitz 1963.130. és 186. jz.
517 Kumorovitz 1963.130.
518 Kumorovitz 1963.130. és 188. jz.
519 Kumorovitz 1963.130-131. Rupp 1868.134-135. szerint külön kápolna volt.
520 Kumorovitz 1963.116.
521 D L  29 856; Kumorovitz 1963.115.
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A  társaskáptalanná alakítás ugyanakkor felszínre hozta az intézmény anyagi 
ellátásának kérdését is. Az országtanács 1451. március 27-i, V. Miklóshoz inté
zett folyamodványa -  amely szintén kápolnának nevezte -  ismét megemlítette a 
társaskáptalanná alakítást, valamint ellátása biztosítására a dömösi társaskáptalannal 
való egyesítését kérvényezte.522 Ez a terv azonban nem valósult meg, és ezzel to
vábbra is megoldatlan maradt a kápolnából társaskáptalanná átszervezett intéz
mény anyagi háttere. Ezt az 1450-es évek második felétől igyekeztek orvosolni 
azáltal, hogy a széki -  volt ciszterci apátságot -  egyesítették a társaskáptalannal, 
később pedig a társaskáptalan megkapta a jelentős eszéki uradalmat is.523

Mindezeket az adatokat figyelembe véve biztosnak tekinthető, hogy a két korábbi 
különálló intézmény egybefonódott a Szt. Zsigmond-társaskáptalan keretei között.

Jóllehet alapításának körülményei jól mutatják rezidenciális királyi kápolna 
eredetét -  amelyet ugyan társaskáptalanná szerveztek át, de királyi kápolna jel
lege nem szűnt meg - , ez önmagában mégsem jelentette feltétlenül azt, hogy ki
váltságos helyzetű volt. Ezt támasztaná alá az is, hogy sem Szűz Mária, sem Szt. 
Zsigmond titulus alatt nem szerepel a 14-16. századi felsorolásokban.524 Ezzel 
szemben egy kései, 1528. szeptember 21-i irat, amely a kanonoki állások betöltése 
ügyében kelt, egyértelműen fogalmaz: a prépostság az esztergomi érsek joghatósá
ga alá tartozik (iurisdictione subiacet).525

Buda, Szt. György-kápolna
Az 1370-es évektől I. Lajos nagyszabású építkezésekbe fogott a budai vár déli 
felén elhelyezkedő területen, ahol korábban, az 1340-es évek végére kiépült az 
Anjou István herceg-féle vár (palota). Alapítója tehát I. Lajos volt, a fundatio 1371 
tavasza előtt történt, mivel a budai városi tanács 1371. március 30-i és XI. Gergely 
pápa 1371. május 4-i oklevele (búcsúengedély) már említik.526 Györffy szerint a 14. 
század közepén történt az alapítása.527

Lajos építkezését lánya, Mária és Zsigmond is folytatta. Feltételezésem sze
rint ehhez esetleg hozzákapcsolható a korábbi várkápolna (Szt. Márton) elado- 
mányozása a pálosoknak, és ennek az „új” intézménynek -  Szt. György-kápolna 
-  a megerősítése, bővítése. Ha a gondolatmenet helyes, akkor Zsigmond szintén 
e „logikát” követve (vár építése és várkápolna kialakítása) támogatta erőteljesen a 
Szt. Zsigmond-egyházat (prépostsággá szervezését).528 Elképzelhető, hogy ezzel áll 
összefüggésben az, hogy a Szt. György-kápolna csak igen későn, IX. Bonifác 1400. 
évi bullájában és 1449-ben bukkant fel. Ugyanakkor feltűnő, hogy sem 1454-ben, 
sem 1464-ben, sem pedig 1513-ban nem szerepelt az exempt intézmények tételes

522 L ukcsics 1938. II. 1219. sz.; M R EV III. 140. (1451), Gárdonyi 1936. 82-83.; Gárdonyi 1938. 
182.; Kubinyi 1999c. 226.
523 Kubinyi 1999c. 227-228.
524 L. a II. Táblázatot!
525 E T E  1.411. sz. Az adat érdekessége, hogy hozza a Szűz Mária titulust is.
526 M REV II. 203, Rupp 1868.124.; Gárdonyi 1936. 80.
527 Györffy 1997.144.
S2S Az építkezésekre 1. Végh 2004.
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felsorolásában.529 * Mindezek alapján kiváltságos jogállása, legalábbis az egész késő 
középkorra nézve, meglehetősen bizonytalan talajon áll, erősen kérdéses.

Buda, Szt. László-kápolna
A  budai Szűz Mária-plébánia körzetében levő temetőben 1334 előtt alapította 
egy bizonyos Wilvingh comesP0 A  magánalapítás ellenére, amelyet több későbbi 
forrás is igazol,531 egyetlen alkalommal -  Gergely milkói püspök 1449-es vizitá- 
ciós útjáról készült jelentésében532 -  szerepel olyan közegben, amely kiváltságolt 
helyzetére utalna. Más, ezt megerősítő forrás hiányában azonban ezt nem kezel
hetjük tényként, már csak azért sem, mert -  igaz 16. századi adatok szerint -  
magánkegyuraság alatt állt.533

Buda-Alhévíz, Szt. Erzsébet-ispotály
A budai újhegyi településnél régebbi időkre visszamenő, eredetileg a pesti hospese.k 
által benépesített Alhévíz534 területén létesült ez az ispotály, amelynek pontos he
lye nem ismert. Első alkalommal 1276-ban bukkan fel, emlékét Margit legendá
ja is megörökítette. Egyházjogi helyzetére egyetlen adat van: szerepelt azon in
tézmények között, amelyeket Gergely milkói püspök, esztergomi érseki helynök 
1449-ben felkeresett, és felszólított a subsidium charitativa megfizetésére. Mivel 
a többi tételes felsorolásban nem szerepel, kiváltságos egyházjogi helyzete nem 
bizonyítható minden kétséget kizárólag.535

Buda-alsóváros, Szt. Péter mártír
Első plébánosa (Ádám) 1270-ből ismert. Legkorábban az 1250-es évek közepén 
jöhetett létre, mivel védőszentje a domonkosok által kedvelt, 1254-ben elismert 
Szt. Péter vértanú volt.536 A  várbéli Mária Magdolna-egyházhoz hasonlóan a vár 
Szűz Mária-egyházának fiiiája volt.537 Ezzel kapcsolatban az intézmény számos 
per alanya volt, így pl. 1257-ben, 1275 és 1285 között, 1352-ben és 1391-ben is. 
E perek tanúsága szerint az esztergomi érsek joghatósága alá tartozott: ugyanis 
minden esetben kormányzati joghatóságot érintő ügyekről volt szó, ráadásul ezek
ben maga az érsek vagy helynöke ítélkezett.538 539 E jogállapot meglétét erősíti az is, 
hogy az 1332-1337-es pápai tizedjegyzékben a Szt. Péter mártír-egyház, plébánia

539

529 L. II. Táblázat.
S3° Theiner I. 600.; M R EV II. 105.; G árdonyi 1936. 66-67.
531 Gárdonyi 1936.66.
532 Batthyány III. 462-465.; Jankovich 1959. 75. Vő. Kubinyi 1999d.
533 M REV IV. 275,288.; Gárdonyi 1936.66.; E T E  1.23. sz.
534 Vo. Végh 2006.88-89.
535 L. a II. Táblázatot! Végh 2006.97-98.
536 Rupp 1868.168-169.; Végh 2006.103.
537 G yörffy 1997.152. Ennek alapja a már említett 1257-es egyezség volt.
538 E perek részleteit 1. a Szűz Mária-egyháznál. Vö. Rupp 1868.166.; Schier 25,69-70.
539 M V  1/1.182.
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Helyzetében a 14. század közepén következett be újabb jelentősebb változás: 
1366-ban ugyanis függetlenedett a budavári Szűz Mária-egyháztól.540 1441-ben I. 
Ulászló király oklevele szerint külön plébániakörzettel bírt.541 Ezzel összhangban 
az Esztergom joghatósága alá tartozó egyházakat tételesen felsoroló 14-16. századi 
forrásokban rendre szerepel, vagyis kiváltságos helyzete folyamatosan igazolható.542

Buda/Kispest/Kelenfóld, Szí. Gellért
Elnevezésének pesti jellege abból adódik, hogy eredetileg Pesthez tartozott, an
nak mintegy „mezőgazdasági területe” volt egészen addig, míg a 12. században 
délen a kánai és telki apátságok, nyugaton Sasad és Nándor falvak, északon pedig 
Budafelhévíz le nem korlátozta terjeszkedését.543

A  forrásokban 1225-től folyamatosan szerepel, amiatt a hosszú pereskedés miatt, 
amely a pesti polgárok és a veszprémi püspök között zajlott az itteni tizedekért.544

A  területen a 12. század közepén létesülhetett német hospestúe^, 1125 és 
1290 közötti forrásokban Creynfeld, Kreinfeld, Grenveld néven szerepel, és a mai 
Döbrentei tér -  Tabán közti területet jelölte.545 Az itt említett németek szászok 
(Saxones) voltak, mellettük vallonok (Gallicus) is élhettek.546 1298-ban két vil/icus 
ismert, amely esetleg alátámasztja a település megosztását.547

A nagyobbik Gellért legenda szerint itt a szent emlékére egyház épült, helye 
azonban nem -  ahogy korábban vélték -  a Rudas fürdő mellett volt -  az a Szt. 
Erzsébet-ispotály volt - , hanem máshol keresendő.548

Maga a kelenföldi/kispesti terület világi ítélkezés szempontjából a budavári 
rektorhoz tartozott, ugyanakkor a helyzetet bonyolította, hogy több tulajdonos 
osztozott a területen: bélakúti ciszterci apátság (az egyház kegyura is egyben), 
pilisi ciszterciek, johanniták (Szt. Erzsébet-ispotály).549

A  terület tizedei körül a tatárjárás óta több per is kialakult. 1243-ban IV. Béla 
megerősítette a Szt. Gellért-egyház feletti kegyúri jog eladományozását Bélakút 
számára -  ez eredetileg 1237-ben történt meg550 - , ami támadásra ösztönözte 
a veszprémi püspököt. Ez az alapja IV. Ince 1245-ben elrendelt vizsgálatának. 
1269-ben551 -  legalábbis Györffy szerint -  a püspökség hamis oklevéllel kívánta

540 Rupp 1868.167-170. Schier 1.69-70. alapján. Vö. Végh 2006.104.
541 Gárdonyi 1936. 72. forrás nélkül. D L  107 530; D F 249 009 (Hety Benedek császári közjegyző 
1441. augusztus 16-i átiratában)
542 L. II. Táblázatot! Csak az 1397-es esztergomi canonica visitatióbán nem szerepelt.
543 Györffy 1997.115.; Végh 2006.21.
544 Györffy 1973. 282.; Theiner 1 .13, 30, 60.; MES I. 235.; MREV I. 62.; B T O I1 .18, 20-21.; 
Györffy 1997.117.; Végh 2006.21.
545 Györffy 1973.272.; BTOE 1.18,35,106,264.; Fejér IX/7.695.
546 G yörffy 1973.272.; BTOE 1.37,327.
547 Györffy 1997.153-154.
548 Györffy 1973.272.; BTOE 1.34-35.; SRH 1.341. Vö. Végh 2006.97-98.
549 Györffy 1997.153.
S5° G yörffy 1973.285.; Györffy 1997.117.; BTOE 1.36.; Fejér IV/1.60.; Rupp 1868.165.; Végh 
2006.21,98.
551 Rupp 1868.165.; Theiner I. 798.; Fejér VI/2.175,176., IX/7.706.; Végh 2006.21,98.
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ezt és más egyházakat visszaszerezni királyi adomány formájában. IV. László egy 
1277. évi oklevele szerint azonban ez nem valósult meg, ezért kellett Veszprémet a 
szalánkeméni sóvámmal kárpótolni.552 Ez a püspöknek kevés volt, újabb pert kez
dett, ennek eredménye lett az az 1291-es egyezség, amelyben Bélakút lemondott a 
bortized feléről.553 1295-ben a püspök bérbe adta a kelenföldi tizedeket,554 a bérlők 
(Kunc Prenner és Hermann Morhan) azonban a ciszterciektől is elvittek 25 hordó 
bort, mire az apát 1296-ban felrúgta a korábbi megállapodást,555 amiből újabb per 
lett;556 ezt az ügyet 1302-ben határvonal kialakításával rendezték557.

A  Szt. Gellért egyház -  nyilván a „mögötte álló” népességnek köszönhetően -  
dinamikusan fejlődött, amelyet az is mutat, hogy két saját leányegyháza is kimu
tatható a 13. század második felében: Sasad és (Buda)Ors.558

Egyházjogi helyzetét már a korai időszakban sem könnyű pontosan megállapí
tani. Ez abból fakad, hogy a 13. század közepén súlyos vita alakult ki a veszprémi 
püspök és káptalan, illetve a bélakúti ciszterci apátság között, mivel mindkettő ma
gának követelte az egyház feletti kegyúri jogot. 1245-ben IV. Ince oklevele mint a 
veszprémi püspökhöz tartozó egyházat említette.559 E pápai oklevél 1265-ös, viszont 
azt írja, hogy a kegyúri jog korábbi átengedése a ciszterci apátságnak a király aka
ratából és az esztergomi érsek beleegyezésével történt; a kegyúri jogokat korábban 
a király gyakorolta, maga az egyház intézményi szempontból az érsekhez tartozott.560 
Ez a mozzanat -  ha megfogalmazása nem is annyira megszokott -  megrajzolja a 
Szt. Gellért-egyház és az esztergomi érsek közötti jogi kapcsolat kontúrjait. Vélhe
tőleg ezzel hozható összefüggésbe az az 1269. évi oklevél, amely szerint IV. Béla más 
egyházak mellett a Szt. Gellértet és leányegyházait is a veszprémi püspök hatalma 
alá rendelte. Itt is, akárcsak az ebben az oklevélben említett többi egyház esetében, 
felmerült annak a lehetősége, hogy az oklevél hamis, és éppenséggel a veszprémi 
püspök jogbiztosító törekvéseit kívánta alátámasztani. Ez azonban, legalábbis az 
1270-1280-as évek okleveleinek, illetve az 1291-es egyezség tükrében a veszprémi 
püspök tizedjogának érvényesítését szolgálta.561

552 Fejér 1X17.692-696.; RA 2789. sz.
553 BTO E 1.275-277.; Bártfai Szabó 1938.25.; BR. 61,62.
554 BTO E 1.290-291. (1295. június 15.), Bártfai Szabó 1938.27. (1295. június 12.), Bakács 1982. 
251. sz. (1295. június 15.)
555 BT O E 1.304-305.
556 BT O E 1.308-309,311-312,314-321,327-332,341.
557 D F  200 079; Fejér IX /7 .731-734.; VR 11. sz.; Bártfai Szabó 1938.30. Vő. D L  25 034; BTO E
I .  353,353-354.; VR 7-9. sz.; M R T 7.64.
558 Györffy 1973.265,285.; Györffy 1997.117.; BT O E 1.40.
559 D F  200 010; BTO E 1.43-14.
560 Csak átiratai ismertek: 1. Bertalan amiens-i esperes, pápai ügyhallgató, 1265. szeptember 17. (D F 
200 018); 2. Lodomér esztergomi érsek, 1286. június 22. > Miklós szerémi püspök, 1300. január 31. >
II. Ulászló, 1502. december 19. > kői káptalan, 1503. január 15. > Ráskai Balázs tárnokmester, 1504. 
január 22. u. (D F 238 252); M R E V 1 .151.; BT O E I. 83-84.
561IV. László, 1277 (RA 2789. sz.), IV. Honorius, 1285 (BR 52.; Fejér V III/5.468.), Lodomér esz
tergomi érsek, 1291. november 4. (D F 200 046; BTO E 1.275-277.) Ez utóbbi folytatása: 1295 (D F 
200 052; BTO E 1.290-291.)



102 Királyi egyházak a középkori M agyarországon

így érkezünk el ahhoz a már említett 1296. évi oklevélhez, amelyben többek 
között a Szt. Gellért két leányegyházinak -  Sasad, Örs -  exempt állapota elisme
rést nyert. Ebből azonban még nem feltétlen következik anyaegyházuk kiváltságos 
helyzete.562 Már csak azért sem, mivel az ezt követő években még erősebb len
dületet vett a veszprémi püspök tizedjogainak érvényesítési törekvés, ahogy ezt 
korábban már láthattuk.

Ez első, ténylegesen a Szt. Gellért-egyház egyházjogi helyzetére vonatkoz
tatható konkrét adat 1351-ből ismert. Ekkor ugyanis VI. Kelemen pápa Péter, 
a kelenföldi Szt. Gellért-egyház plébánosa kérésére megerősített egy közte és 
a péterváradi apát között létrejött egyezséget. Nem is ez az érdekes, hanem az, 
hogy a megállapodást a plébános bemutatta Telegdi Csanád esztergomi érseknek, 
aki megerősítette, egyúttal kinyilvánította, hogy a Szt. Gellért-egyház közvet
lenül neki van alávetve.563 Az 1389 és 1513 közötti tételes felsorolásokból is ez 
derül ki, amelyekben a Szt. Gellért-egyház, plébánia egy kivétellel (1397) mindig 
szerepel.564

Csík (Buda)
Csík esete elég ellentmondásosabb. 1296-ban szerepel a veszprémi káptalannak ab
ban az oklevelében, amely bizonyítja, hogy Benedek veszprémi püspök lemondott a 
Pál örsi,Mikó sasadi, Miklós csíki, János keszi, Domonkos szentjakabfalvi és Péter 
fehéregyházi plébánosok elleni perről, mivel azok Lodomér esztergomi érsek okle
velével bizonyították, hogy az érseket illeti valamennyi királyi és királynéi plébánia 
tizedjövedelme, és az ő zsinatán kötelesek megjelenni.565 Bő két évtizeddel később 
Csík is szerepelt azon plébánosok között, akik megtagadták az engedelmességet a 
veszprémi püspöknek, nem voltak hajlandóak megfizetni az ordinariusi visitatio cí
mén követelt -  azaz a kormányzati joghatóság érvényesülését mutató -  illetéket.566 
Ennek az egyébként már 1319-ben kibontakozó vitának567 fontos eleme volt az, 
hogy a csíki plébános és a többiek is egyúttal Esztergom joghatósága alá helyezked
tek. Azt, hogy ebben esetleg magának az érseknek is tevőleges szerepe volt-e, ma 
már aligha lehet eldönteni. Az ügyből 1321 késő őszén pápai vizsgálat lett,568 ennek 
eredménye azonban nem ismert. Mindenesetre tanulságos, hogy az itteni tizedek 
később is -  az 1340-1350-es években -  újabb vitákhoz vezettek.569

s“  ÁÚO X. 248-250.; M ES II. 390-391.; BTO E I. 301-303.; Bártfai Szabó 1938. 28.; Bakács 
1982.258. sz.
S63 Theiner 1.798.; M R EV II. 142.
SH L. II. Táblázat!
565 D F  237 414; ÁÚO X. 248-250.; M ES II. 390-391.; BT O E 1.301-303.; M R T 7.62.; Jankovich 
1959.81-84.
566 M ES III. 713.
567 Itt még Csík nem szerepelt, csak Segesd, Lövőid, Sasad és Örs. M E S II. 780.
568 D F 200 805; M ES III. 14.; M REV IV. 318; D F 200 106; M REV II. 39-40.
569 1340: D F 200 186; Fejér DC/7. 702.; M REV II. 89., 1347: D F  200 197; M ES III. 651.; D F 
200 203; VR 422. sz.; Bakács 1982. 640. sz., 1349: D F 200 200; M ES III. 684., 1354: D F 200 206; 
M REV II. 161-163., 1357: M REV IV. 345.



II.4. Kápolnák, plébániák 103

Ugyanakkor az 1332-1337-es pápai tizedjegyzékben -  amelyben több 1296- 
ban említett egyházat is Esztergomhoz soroltak -  Csík plébánosa a veszprémi 
püspökség budai esperessége keretében fizette a pápai tizedet,570 ami legalábbis 
valamennyire kérdésessé teszi kiváltságos helyzetét. Hasonló képet mutat Csík 
szereplése a késő középkori tételes felsorolásokban. Ezek közül csupán egy alka
lommal, Gergely milkói püspök, esztergomi érseki helynök 1449-es oklevelében 
szerepel. Mindezek alapján az mondható el egyházjogi helyzetéről, hogy a 13. 
század végén-14. század közepén még átmenetileg sikerült kiváltságos helyzetét 
biztosítania, vagy legalábbis egy ilyen irányú törekvés megindult, de az e folya
matban felbukkanó többi intézménnyel (Lövőid, Sasad, Segesd, Örs) ellentétben 
exempt jogállását nem sikerült stabilizálnia.

Fehéregyház (Buda)
Neve korai alapításra utalhat. Anonymus is megemlékezik róla, mégpedig úgy, 
hogy Attila temetkezési helye mellett „egyszersmind ott a magyarok megtérése 
után a boldogságos szűz Mária tiszteletére egyház épült, amelyet fejérnek nevez
nek”.571 Györffy szerint itt is királyi udvarházban létesült királyi kápolnáról van 
szó, párhuzama lehet a pécsváradi apátságnak adott ottani Fehéregyház, esetleg a 
Zalavárnak adott pacsai Szt. György és a rokolyáni Szt. Lőrinc-kápolna is.572

Helyének meghatározása I. Lajos 1355. augusztus 17-én, Óbuda felosztása 
kapcsán kelt oklevele, illetve régészeti adatok alapján lehetséges.573 Építése -  
Gárdonyi szerint -  összefüggésbe hozható az óbudai társaskáptalan templomá
nak pusztulásával (1285), ami miatt Erzsébet királyné új templomot építtetett, 
és ezért vált szükségessé az 1335. évi felosztás.574 Ezt támasztaná alá az az adat, 
amely szerint 1471. január 9-én Karai László éppen azért folyamodott II. Pál 
pápához, hogy a török pusztította régi romos prépostsági templomot, amelynek 
omladékai mellett ott állt az új templom, elbontathassa.575 1483. augusztus 20-án 
pedig Mátyás azért fordult IV. S betűshöz, hogy e romok maradványait felhasz
nálhassák Fehéregyház újjáépítésére és kibővítésére.576 Ezek alapján Gárdonyi a 
helyét az akkori óbudai református egyház telkére tette.577 Helyét ennél is pon
tosabban meghatározhatjuk a 13. században már biztosan álló királyi/királynéi 
palotában, amelyet kifejezetten említ Ágnes királyné 1301. január 15-i oklevele 
(pallacium regale de Veteri Buda), gondnoka Soproni István mester volt.578 Ezután 
feltehetően tönkrement az épület -  elképzelhető, hogy az 1301-ben említett hely
reállítás nem valósult meg -, és azt már az óbudai társaskáptalan vette pártfogá

570 Bakács 1982. ISI. (474. sz.) M V 1/1.182,195,197,199,217,218-220,224,227.
571 Györffy 1973.264. Vö. SRH  1.106.; Gárdonyi 1937.3.; Rupp 1868.32-33.
572 Györffy 1973.264.; Bertalan-A ltmann 1995.140-141.; Jankovich 1959.87.
573 Gárdonyi 1937.4.
574 Gárdonyi 1937.6-7.
575 Gárdonyi 1937.7.
576 MV 1/6.209.; Gárdonyi 1937.7-8.
577 Gárdonyi 1937. 8.
578 Fejér VI/2.326.; Gárdonyi 1937.
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sába, amiért 1355-ben ellentételezést kapott. Fehéregyház az óbudai prépostnak 
és káptalannak évente 1 márka aranyat volt köteles fizetni, a terület és az épület a 
királyné, illetve a király tulajdona lett.579 Ennek dacára Gárdonyi mégis az akkor a 
Viktória Téglagyár területén feltárt romokkal tartotta azonosíthatónak. A  királyi/ 
királynéi tulajdonú területen (1355!) szerinte ugyanis nem Fehéregyház, hanem a 
klarissza monostor terült el.580

Fehéregyház területe eredetileg az ún. Banaföld volt, amelyet 1288. július 28- 
án IV. László adott vissza az óbudai társaskáptalannak, többek között azért, mert 
az a II. András által meghatározott káptalani birtokhatáron belül feküdt, és attól 
nem volt határral elválasztva.581 Ezt az azonosítást erősíti IV. Béla 1269. októ
ber 3-i oklevele is, amelyben a banai Szűz Mária-egyházhoz tartozó tizedeket 
-  amelyeket az óbudai társaskáptalan magának lefoglalt -  visszaadta a veszprémi 
püspöknek.582

Úgy tűnik tehát, hogy Fehéregyház helyzete szinte összefonódott az óbudai 
társaskáptalanéval, amint ezt későbbi adatok is alátámasztani látszanak.

1298-ban is az óbudai prépost pereskedett a veszprémi püspökkel Fehéregy
ház (Bana) ez utóbbi által történt elfoglalása, valamint Terebes falu tizedjöve- 
delme miatt.583 Fontos részletre világít rá I. Károly 1308. szeptember 22-i ok
levele. A  király az itteni és a kerekedi csöböradót ugyanis visszaadta az óbudai 
társaskáptalannak, amelyet korábban -  tévedésből -  a maga számára szedetett be, 
de II. András, IV. Béla és IV. László oklevelei alapján elfogadta, hogy a terület az 
óbudai társaskáptalanhoz tartozik.584

1480-ban Mátyás kérvényezte a pápától, hogy a hívők nagy száma miatt lelki 
gondozásukat az óbudai prépost által kinevezett (!) káplánok nem tudják ellátni, 
ezért pálosokat kíván ide letelepíteni.585 Gárdonyi szerint azért folyamodott M á
tyás IV. Sixtushoz, mert Karai László óbudai prépost után -  egyúttal Fehéregyház 
plébánosa is volt -  plébánosok helyett vikáriusok teljesítették a lelkipásztori teen
dőket.586 A király kérését 1483. augusztus 20-án megismételte, miután a pálosok 
halogatták az intézmény tényleges átvételét, és ezért IV. Sixtus 1482. április 24-én 
kiközösítéssel fenyegette őket.587 1483-ban a király engedélyt kért a még mindig 
romos Szt. Péter-templom köveiből pálos monostor építésére a fehéregyházi Bol- 
dogságos Szűz Mária-egyház feletti gondoskodás végett.588 Az átadás 1484-re te

s”  Gárdonyi 1937. 8-9.
sso Gárdonyi 1937.9-13. Gárdonyi azonosításait bírálta és elvetette Garády Sándor (Garády 1937).
581 Gárdonyi 1937.13. Fehéregyház még 1298-ban is archaikus nevén (Bana) szerepelt. Péter banai 
pap 1298. május 24-én Bicskei Gergely esztergomi érseknek a veszprémi püspökség és káptalan, illet
ve a pannonhalmi apátság vitájában kelt oklevelében szerepelt. HO VIII. 375.; D F  200 064.
582 G árdonyi 1937.14. Györffy szerint (Györffy 1997.163.) ez is és az 1269. évi oklevél is hamisít
vány, az egyik az óbudai társaskáptalan, a másik a veszprémi püspök érdekében készült.
583 D F 200 066; BT O E 1.332-341.
584 AOklt. II. 459. sz.
585 Bertalan-A ltmann 1995.197-198.
586 Gárdonyi 1937.15.
587 M R EV III. 285.; Gárdonyi 1937.16.
588 Bertalan-A ltmann 1995.147.
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hető, Gyöngyösi Gergely szerint az óbudai prépost vikáriusa, Kopasz Tamás adta 
át a templomot nyolc ide érkező pálos szerzetesnek. Az egész átadás oka összessé
gében tehát az volt, hogy miután más intézmények tagjai bírták javadalomként a 
plébániát, annak szolgálatát elhanyagolták.589

1494-ben II. Ulászló kérte VI. Sándortól a plébánia tényleges átalakítását pá
los monostorrá és birtokai megerősítését, 1496-ban újabb ezirányú kérvény szüle
tett azzal a kiegészítéssel, hogy a pálosok gyóntathassanak és kiszolgáltathassák a 
szentségeket. Ez utóbbi kérvény szerint Fehéregyházhoz tartoztak Békásmegyer 
és Nyék falvak lakosai is, illetve itt olvasható egy nagyobb búcsúkérvény is.590

1518. július 5-i oklevél szerint Szakácsi Miklós özvegyének végrendelete alap
ján 600 aranyforint fordítandó a fehéregyházi pálos monostor befejezésére -  ami 
egyértelműen utal az átszervezés bekövetkeztére.591

Végül, Fehéregyház jelentőségét mutatja, hogy 1269-ben fiiiáját, a Szt. Mar- 
git-kápolnát említik, ekkor a király tizedét visszaadta a veszprémi püspöknek.592 
Óbuda 1355. évi felosztása után a királynéi városrész plébániája lett.593 1390-ben 
András pap volt a káplán. A  szöveg alapján feltehető, hogy a kápolna és az óbudai 
társaskáptalan között volt intézményes kapcsolat, mivel Tamás kanonok mellett 
szerepel a felsorolásban.594 Ez megerősíteni látszik a Fehéregyház és Óbuda kö
zötti kapcsolatot.

Fehéregyház egyházjogi helyzetére az első adat a már többször idézett, 1296. 
augusztus 1-i veszprémi káptalan által kiadott bizonyságlevél, amely szerint az 
esztergomi érsek joghatósága alatt állt, az ő zsinatán volt köteles megjelenni a plé
bános.595 1441-ben Baran Miklós folyamodott IV. Jenő pápához azzal a kéréssel, 
I. Ulászló bemutatása alapján őt nevezze ki plébániaegyházába; a szöveg Eszter
gom egyházmegyei intézményként hozza Fehéregyházát.596 Ezek az adatok ösz- 
szecsengenek az 1389-1513 közötti tételes felsorolásokkal, amelyek közül egyedül 
az 1397-es esztergomi canonica visitatio nem említi Fehéregyházát.597 Mindezek 
alapján joggal számítható a kiváltságolt intézmények közé. A  korai alapítású ki
rályi kápolna hamar Óbuda vonzásába került, és legkésőbb a 13. század második 
felétől intézményesen is oda tartozott. Minden bizonnyal ennek jelentős szerepe 
volt abban, hogy Fehéregyház kiváltságos helyzete stabil maradt.

589 M V 1/6.145.; Gárdonyi 1937.
” ° Bertalan-A ltmann 1995.198.; Gárdonyi 1937.16.
591 G árdonyi 1937.20. forrás nélkül.
592 BTOE I. 103-108.; RA 1617. sz.; Bertalan 1985. 260-261. E szerint a mai Lajos utca és 
Templom utca sarkán helyezkedett el.
s,3 BT O E I. 104.; Jankovich 1959. 67.; Zolnay 1963. 85.; Kubinyi 1973. 12. Ez utóbbi szerint a 
„Kovácsi vicus kápolnája volt”.
594 Bártfai Szabó 1935.93.; Bertalan 1985.261.
595 D F 237 414; ÁÚO X. 248-250.; M ES II. 390-391.; BT O E 1.301-303.; Gárdonyi 1937.14.
596 Fraknói 1899. XIV. sz.
597 L. II. Táblázat! Vő. Jankovich 1959. 86-88.
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Galambok
Galambok először 1019-ben szerepel a hamis zalavári oklevélben mint az apátság 
tizedfizetésre kötelezett falva.598 Szerepelt (Komár és Karos mellett) az 1252-es 
perben, amely Zalavár és papjai, illetve a veszprémi püspök közt folyt.599 1275-ből 
bospeseinek kiváltsága ismert.600

Nagyobb változást hozott Óbuda 1355. évi felosztása, ekkor kárpótlásként (Ka
rossal és Komárral együtt) az óbudai társaskáptalan birtokába került.601

Különleges egyházjogi helyzetét látszik alátámasztani, hogy szerepelt az 1397- 
es esztergomi canonica visitatio felsorolásában, illetve II. Pius 1464. és X. Leó 
1513. évi bulláiban is.602 Ugyancsak erre utalhat II. Gyula 1512. április 19-én kelt 
oklevele. Ebben a pápa meghagyta a veszprémi püspöki vikáriusnak, hogy járjon 
el a zalavári apát, illetve Tepse, Komár, Galambok, Karos, Rajk, Igric plébánosai 
ügyében, amely szerint ez utóbbiak azt állítják, hogy nem tartoznak az apát jog
hatósága alá.603 Mindez azonban kevés ahhoz, hogy az egész középkorra nézve 
érvényes módon a kiváltságok intézmények közé soroljuk Galambokot, ez leg
feljebb csak a 14. század végétől állt fenn, azzal összefüggésben, hogy az óbudai 
társaskáptalan birtokába került.

Helemba
Királyi, illetve hercegi birtok volt, 1108 körül Almos adományozta a dömösi 
társaskáptalannak az itt megnevezett 33 halászt -  az 1138-as megerősítés szerint, 
amelyben ezt II. Béla még kiegészítette további adományokkal.6041464-ben és 1513- 
ban szerepelt a kiváltságos egyházakat felsoroló pápai oklevelekben a plébániák, ká
polnák sorában,605 ám ennél többet, biztosabbat nem tudunk egyházjogi helyzetéről.

Héreg
Az esztergomi érsek faluja volt Esztergom megyében 1326-ban,606 papja a pá
pai tizedjegyzék szerint a budai esperességhez -  tehát a veszprémi egyházme
gyéhez -  számított.607 Ezzel szemben 1464-ben és 1513-ban szerepelt a kivált
ságos egyházakat felsoroló pápai oklevelekben a plébániák, kápolnák sorában.608 
Mindez azonban kevés ahhoz, hogy az egész középkorra nézve érvényes módon 
a kiváltságolt intézmények közé soroljuk Héreget is, ez legfeljebb a 15. század 
közepétől állhatott fenn.

són PRT VII. 494-495.
5,9 H olub 1929.333-336.; PRT VII. 460-461.
600 M agyar 1985.23.; Jankovich 1959.73. alapján
601 Kumorovitz 1976.283-289. Vö. C sánki II. Somogy m.,'Galambok’.
602 L. II.Táblázat! Vo. Jankovich 1959. 73.
603 p r t  VII. 563.
604 Á M T FIII. 199-200.
605 L. a II. Táblázatot!
606 Á M T F II. 292.; AO II. 257-258.
607 Á M T F II. 292.; M V 1/1.373.
608 L. a II. Táblázatot!
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Jenő (Borosjenő)
Az 1332-1337-es pápai tizedjegyzék tanúsága szerint plébánosa a veszprémi püs
pökség budai esperessége keretében fizette a pápai tizedet.609 Később, 1352-ben 
mint az esztergomi káptalan részbirtoka szerepel.610 Ezzel szemben 1464-ben és 
1513-ban szerepelt a kiváltságos egyházakat felsoroló pápai oklevelekben a plébá
niák, kápolnák sorában.611 Ezen kívül azonban más olyan adat nem ismert, amely 
korábbi kiváltságos helyzetét alátámasztaná.

Karos (Zalakaros)
Először 1019-ben szerepel a hamis zalavári oklevélben mint az apátság tized- 
fizetésre kötelezett falva.612 Továbbá részese volt — Galambok és Karos mellett 
-  annak a pernek, amely Zalavár és papjai, illetve a veszprémi püspök közt folyt 
1252-ben.613

Óbuda 1355. évi felosztásakor kárpótlásként Karossal és Galambokkal együtt 
az óbudai társaskáptalan birtokába került.614 Valószínűleg ez okozhatta egyházjo
gi helyzetének változását is, talán ezért került be az 1397-es esztergomi canonica 
visitatio kiváltságolt intézményei közé. Különleges egyházjogi helyzetére utalhat 
még II. Gyula 1512. április 19-én kelt oklevele, amely szerint többek között a 
karosi plébános is vitatta a zalavári apát joghatóságát.615 Mindennek ugyanakkor 
ellentmondani látszik, hogy 1475. április 30-án Bálint plébános a zalavári apátság 
espereseként adott ki oklevelet.616 Karos, 1397-et leszámítva, egyetlen más tételes 
felsorolásban sem szerepelt 1389 és 1513 között, vagyis erősen kérdéses, hogy az 
egész középkorban exempt lett volna, ez csak a 14. század végére és a 16. század 
elejére nézve igazolható.617

Ke szí (Budakeszi)
Keszi több középkori települést, Alkeszit, és Felkeszit is magában foglalta, illetve 
létezett ugyanitt egy harmadik egyház (Szt. Lőrinc) is.

Alkeszi (Szt. György) először egy 1267-es oklevélben bukkan fel, amelyben a 
veszprémi püspök engedélyezte az Albert ellen a keszi Szt. György-templom el
foglalása miatti per fellebbezését.618 Ezzel szemben a veszprémi káptalan 1296. au
gusztus 1-jei oklevele azt bizonyítja, hogy Benedek veszprémi püspök lemondott 
a Pál örsi, Mikó sasadi, Miklós csíki, János keszi, Domonkos szentjakabi és Péter 
fehéregyházi plébánosok elleni perről, mivel azok Lodomér esztergomi érsek okle-

609 Bakács 1982.151. (474. sz.)
610 D F 236 715; Fejér X /2 .560.; Bártfai Szabó 1938.315.; Bakács 1982. 670. sz.
611 L. a II. Táblázatot!
612 PRT VII. 494-495.
613 H olub 1929.333-336.; PRT VII. 460-461.
614 Kumorovitz 1976.283-289. Vő. C sánki II. Somogy m., 'Galambok’,
ős PRT VII. 563.
616 D F 253 236, Zala ArchGen 'Karos’.
617 L. a II.Táblázatot! Vb. Jankovich 1959.73.
618 D F 200 022; Bártfai Szabó 1938.55.; M R T 7.58. Jankovich 1959. 85. szerint 1264-ben.
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veiével bizonyították, hogy az érseket illeti valamennyi királyi és királynéi plébánia 
tizedjövedelme, és az ő zsinatán kötelesek megjelenni.619 Ennek ellenére Veszprém 
joghatóságára utal az, hogy az 1332-1337-es pápai tizedjegyzék szerint plébánosa 
a veszprémi püspökség budai esperessége keretében fizette a pápai tizedet, pedig itt 
több más, 1296-ban említett plébános Esztergom alatt szerepelt.620

Adám alkeszi plébános és a veszprémi püspök 1359-1365 között tized- és jog
hatósági perei éppenséggel azt mutatják, hogy a megyéspüspök kormányzati jog
hatósága érvényesült Alkeszi plébániája felett.621

A  megoldáshoz nem visz közelebb az sem, ha Keszi alatt Felkeszi értendő hi
szen ugyanazokban a tizedperekben jelenik meg, amelyek Adám felkeszi plébános 
erőszakos foglalásai miatt alakultak ki.622 Keszi harmadik egyháza (Szí. Lőrinc) az 
egyetlen, ahol valami nyom felbukkan. 1290. augusztus 29-én Lodomér esztergo
mi érsek helyezte vissza a korábban egy remete gondjára bízott plébániát Benedek 
veszprémi püspök joghatósága alá.623 Ez azonban éppen nem kiváltságos helyzete 
mellett szól.

Összességében tehát feltűnő nehézségekbe ütközünk az 1389-1513 között ke
letkezett tételes felsorolásokban szereplő Keszi pontos azonosítása során. Keszi 
a Gergely milkói püspök 1449-es oklevelében felsorolt intézmények között nem 
szerepelt, holott az érseki helynök ekkor Buda és környéke több egyházát is fel
kereste. Feltűnő, hogy Keszi mellett több más hasonló intézmény sem szerepelt 
(Fehéregyház, Jenő, Örs). Mégis, a késő középkori tételes felsorolásokban való 
folyamatos szereplése alapján feltételesen a kiváltságolt intézmények közé szá
míthatjuk.

Kontár (Nagy-, Zalakomár)
Először 1019-ben szerepel a hamis zalavári oklevélben mint az apátság tized- 
fizetésre kötelezett falva.624 Szerepelt (Galambok és Karos mellett) az 1252-es 
perben, amely Zalavár és papjai, illetve a veszprémi püspök közt folyt.625 1263-ból 
ismert az itteni hospeszk kiváltsága.626 Az 1332-1337-es pápai tizedjegyzékben 
Szt. György-egyház papja, Kozma szerepel a veszprémi püspökség keretében.627

619 M ES II. 380.; Bártfai Szabó 1938.151.; M R T 7.58.
620 Bakács 1982.474. sz.
621 Ennek előzménye lehetett, hogy Ádám már korábban igyekezett elszakítani a felsőkeszi plébániát 
is, azt elfoglalta, és maga szedte a tizedet. 1350: VR 427. sz.; Jankovich 1959. 85.; D F  200 950; VR 
515-515. sz.; Bakács 1982.744-745. sz.; D F  200 221; VR 552. sz.; Bakács 1982.763. sz.; 1360: D F 
230 075; M REVIV. 350.; Bártfai Szabó 358.; Bakács 1982.765., 1362: D F 200 239; VR 557. sz.; 
Bártfai Szabó 1938.370.; Bakács 1982.792. sz., 1365: M REV II. 191-197.; D L  41 759; Bakács 
1982. 814. sz.; L. II. Táblázatot! Vő. M R T 7.58.; Jankovich 1959. 86. Ez utóbbi szerint a keszi egy
házak ekkortól lettek ismét kiváltságos helyzetűek.
622 Bártfai Szabó 1938.311.; VR 427. sz.; M RT 7.57.
623 D F  200 040; Bártfai Szabó 1938.129. sz.
624 PRT VII. 494-495.
625 H olub 1929.333-336.; PRT VII. 460-461.
626 M agyar 1985.23. Jankovich 1959.73. alapján.
627 M V \ ! \ .  377., Zala ArchGen ’Komár’.
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Mindezek az adatok azt látszanak bizonyítani, hogy az itteni egyház nem volt 
kiváltságos állapotú.

Nagyobb változást hozott Óbuda 1355. évi felosztása, ekkor kárpótlásként (Ka
rossal és Galambokkal együtt) az óbudai társaskáptalan birtokába került.628 Ezt 
erősíti egy 1412. november 11-i oklevél, amelyben a Kanizsai család több tagja 
és az óbudai társaskáptalan egyezkedett Komár és Ormánhida elhatárolásáról. A 
káptalan képviseletében többek között ott volt János mr., a királyi nagyobb kan
cellária jegyzője, nagykomári dékán, óbudai kanonok.629

Különleges egyházjogi helyzetére utalhat II. Gyula 1512. április 19-én kelt, már 
említett parancslevele, amely szerint mások mellett a komári plébános is vitatta a 
zalavári apát joghatóságát.630

Komár helyzetének 14. század közepén történt alapvető megváltozása -  óbudai 
társaskáptalanhoz kerülése -  eredményezhette azt, hogy egyházjogi helyzete is 
megváltozott. Ezt támasztja alá az iménti néhány adat mellett az is, hogy, 1449-et 
leszámítva, rendre szerepelt a kiváltságolt intézmények 1389-1513 közötti tételes 
felsorolásaiban.631

Lampertszász /  Beregszász
Valószínűleg korai telepítésű helység lehetett, erre utal a ’Lampert’ és szász’ ösz- 
szetétel, kialakulása talán még a 11. század utolsó negyedére, Lampert herceg 
idejére megy vissza (1077-1095).632 Mivel igen gyakran szerepelt együtt Bereg- 
gel, felmerült, hogy Bereg/Beregszász (Lampertszász) eredetileg kétmagvú tele
pülés lehetett, illetve az is, hogy a Beregszász elnevezés mögött Bereg nevének 
átszármazása áll.633

1247-ben IV. Béla privilégiumot adott ki az itteni (Luprechtszásza) bojlereknek. 
A  téma szempontjából két kiváltság érdemel különös figyelmet: 1) a plébános sza
bad választása és az önálló tized, illetve az, hogy 2) az itteni egyház felett Eszter
gom bír joghatósággal.634 Ugyanez olvasható ki az egri püspökség területén fekvő, 
Esztergomnak alárendelt exempt plébániák 1284. évi felsorolásából is.635

Az 1330-es évek adatai alapvetően a plébánia Esztergomhoz való tartozását 
erősítik. 1337-ben mint királynéi város szerepel, plébánosa Mihály volt.636 Eset
leg ugyanő volt (Mych névalakban) az, aki szintén 1337-ben az esztergomi ér
sek parancsára megidézte Pál szőllősi plébánost.637 E  szépen kirajzolódó ívnek

628 Kumorovitz 1976.283-289. Vö.Csánki II. Somogy m.,'Galambok’.
629 D L  9890; ZsO III. 2931. sz., Zala ArchGen ’Komár’, Romhányi 2008. ’Komár’
630 p r t  v ii . 563.
631 L. a II.Táblázatot! Vő. Jankovich 1959. 73.
632 Á M T F 1 .532.
633 Az előbbire 1. Á M TF 1.533., az utóbbira Szűcs 1993.10.51. jz.
634 V. István 1271-ben ezt az igen gazdag kiváltságot megerősítette. Á M T F I. 533.; D L  314; Fejér 
IV /1.455-457.; RA 867. sz.
635 D F 209 901; Á M T F 1.533.; Szűcs 1993.10., 51. jz.
636 AO VII. 602.; Á M T F 1.533.
637 D L  56 614; Á M T F 1.533.
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azonban némileg ellentmond az, hogy az 1334-es, 1335-ös pápai tizedlajstromok 
szerint az egri püspökség keretében fizetett.638 A  század végén legkésőbb azonban 
megerősödött kiváltságos helyzete, erre utal folyamatos szereplése az 1389-1513 
közötti tételes felsorolásokban.639 Ugyanezt, sőt még többet is elárul egy 15. szá
zad eleji oklevél. Az 1418. június 4-én kelt diploma szerint ugyanis a budai Szűz 
Mária Menybevitele-várkápolnában -  amely mint láthattuk, azonos volt a Szt. 
Zsigmond-egyházzal -  a pálosok kiváltságának kihirdetésénél jelen volt János be
regszászi plébános, a királyi kápolna ispánja. Nem az eseménynek otthont adó in
tézmény, hanem egy országos szervezet, a királyi kápolna tagjaként, elöljárójaként 
szerepelt. Ez egyszerre látszik igazolni anyaintézménye kiváltságos helyzetét, és 
a királyi kápolna mint ezen kiváltságolt intézmények közötti összekötő kapocs 
létezését.640

Lövőid (Városlőd)
A  királyi erdőbirtokon létrejött falut először 1240-ben említik.641 1263-1268 között 
kelt oklevelében IV. Béla király megerősítette, hogy a lövöldi egyház minden tarto
zékaival, dézsmáival és egyéb jogaival a veszprémi püspököt illeti, ugyanakkor arra 
kérte a püspököt, hogy a nevezett egyházat adja Beatus papnak, csak a püspöki dézs- 
mát vonja le a maga számára.642 Ez az oklevél halványan, de arra utal, hogy királyi 
birtokon létrejött királyi kápolna eredetű plébánia volt.643 Erre enged következtetni, 
hogy 1316-ban a plébános perben állt a veszprémi püspökkel.6441319-ből már sokkal 
egyértelműbb adat áll rendelkezésre. István veszprémi püspök ugyanis egyházme
gyéje négy papját, Pál segesdi, István lövöldi, Ferenc sasadi és Pál örsi plébánosokat, 
mivel beleegyezése nélkül, Tamás esztergomi érsek bíztatására és tanácsára annak 
joghatósága alá helyezkedtek, és megtagadták a visitatio címén őt megilletőprocuratio 
és egyéb illetékek (et alia episcopalia inra) fizetését, az utóbbi kettő pedig az örsi ti- 
zedkerület püspöki és káptalani tizedeit (decimas de cultello Vrsiensi nobis et ecclesie 
Vesprimiensi debitas) is lefoglalta, nyilvánosan kiközösítette.645 Az ún. „sasadi tized- 
per”646 hosszasan folyt az 1320-as években. 1320-1321-ben647 a veszprémi püspök 
igyekezett a kiközösítés révén jobb belátásra bírni az elszakadni vágyó plébánosokat. 
Egy 1327-es oklevél tanúsága szerint az elszakadást az esztergomi érsek kifejezett 
támogatta, egyenesen ő vonta joghatósága alá az említett egyházakat (Sasad, Lövőid,

638 M V 1/1.356,371.; Á M TF1.533.
639 Csak 1449-ben nem szerepelt. L. a II.Táblázatot! Vö. Jankovich 1959.72.
640 D L 10 817; Kumorovitz 1963.112. és 29. jz.
641 Békefi 1907. 60.; MRT 2.207.; Ila-K ovacsics 1964.388.
642 DF 200 605; RA 1565. sz.
643 Koppány 1967.146.; C sánki III. 213,231.; Jankovich 1959.73.
644 DF 283 108; MREVIV. 316.; VR 52. sz. Az ügy tárgya nem ismert, csak annyi, hogy az Apostoli 
Szék rendelte el a lövöldi plébános idézését a püspök ellenében.
645 MES II. 780.
646 Jankovich 1959. 84-85.
647 MES III. 13,14,39-40. (1320,1321).
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Csík, Visegrád, Örs, Segesd, Margit-sziget).648 Az ügy kimenetele ugyan nem ismert, 
de az 1389-1513 közötti listák alapján feltehető, hogy Lövőid (is) biztosítani tudta 
kiváltságos helyzetét649 annak ellenére, hogy 1347-ben a települést I. Lajostól a kar
thauziak kapták meg, 1552-ig a falu a karthauzi monostor birtoka volt.650

Maros (Nagymaros)
Valószínűleg a 11-12. században létrejött ^or/>ertelepülés. Első alkalommal 1257- 
1259-ben szerepel mint részbirtok egy, a sági prépostság javára tett adomány
ban.651 Német neve, Neustadt visegrádi kapcsolatra utal.652 Ezt erősíti IV. László 
1285-es oklevele, amelyben Bogudon földet Rosd nb. Herbord fiainak, Márknak 
és Miklósnak adta a tőlük elvett és a visegrádi vár alatt élő hospese.knek adott Ma
ros földért.653

Az Esztergomhoz fűződő viszonyra utal az, hogy 1297-ben Maros királyi falu 
(!) tizedét az esztergomi érsek a székesegyház Szűz Mária-oltárának adta.654 M a
ros az Anjou korban számos kiváltságban részesült. 1323-ban I. Károly vámmen
tességet adott a marosiaknak a Dunán Győrtől Földvárig.655 1324-ben ugyanő 
városi kiváltságot adott Marosnak (Neustadt), amelyben érdekes kitételként nem
csak az szerepelt, hogy a helyi hospesek. papjukat választhatták szabadon, aki egy
házi ügyeikben ítélt és élvezte a teljes tizedet, hanem engedelmességgel tartozott 
az esztergomi egyháznak, akárcsak a budai.656

A  következő években ezt megerősítő adatok sorakoznak. 1326-ban az eszter
gomi Szűz Mária-oltár rektora és a marosi plébános között per alakult ki, amely 
szerint a bortized negyedét, a gabonatized harmadát a plébános kapta meg, a többi 
az esztergomi oltáré maradt.6571332-1337-ben plébánosa mint Esztergom főegy
házmegye keretébe tartozó plébános fizetett pápai tizedet.658 Ezt az egyházkor
mányzati beosztást láthatjuk egy 1421-1423 közötti oklevélben is.659 Bereck nevű

648 D F  200 140; M ES III. 715-716.
649 L. a II. Táblázatot! Vő. Jankovich 1959.73.
650 M R T 2.207. Vő. VR 35,52,55. sz., Ila-K ovacsics 1964.388. Romhányi 2008. 'Lövőid' (további 
irodalommal) Rupp Jakab szerint 1378-ban történt meg a karthauzi rendház alapítása, amelyhez több 
más adomány mellett hozzátartozott a lövöldi plébánia kegyúri joga is. Rupp 1870-1876.1.302-303, 
Fejér IX /5 .239. alapján.
6S1Á M T FIII. 258.; M R T 9.219.
652 M R T 9.219.
653 M ES II. 192,207.; M R T 9.219.; Á M T F IV. 272.
654 M ES II. 399,407.; M RT 9.219.; Á M T F IV. 272.
655 AO II. 89.; M RT 9.219. Ez azért érdekes, mert 1298-ban III. András a marosi íos/>eseknek adta, 
majd visszavonta a Dunán a Leusták-szigettől az Ipolytőig terjedő szakaszra vonatkozó halászati 
jogot, mert az valójában a dömösi társaskáptalant illette meg. D F  238 280, 238 279: M ES II. 454, 
455.; M RT 9.219.; Á M T F IV. 272.
656 M ES III. 47. (töredékes), Fejér VIII/2. 514-517.; M R T 9. 219. Megerősítései: 1345: AO II. 
87., 1388: ZsO I. 605. sz.; 1436: Bakács 1982.1560. sz. 1464,1492,1528,1571,1615,1619,1688: 
Wenzel 1868.406,407.; M R T 9.219,223.; Á M T F IV. 273.
657 M ES III. 75,76.; M R T 9.223.; Á M T F IV. 272.
658 Bakács 1982.474. sz.; M V 1/1.218-220.
659 M R EV III. 39-40.; M észáros 2009.47.
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plébánosa egyúttal esztergomi kanonok is volt, e minőségében vett részt 1391-ben 
az ottani Szt. István első vértanú-egyház társaskáptalanná alakításában, amelyet 
Kanizsai János érsek kezdeményezett.660 Esztergomhoz való tartozását ugyanak
kor valamelyest gyengíti az a tény, hogy az 1389-1513 között tételes felsorolások 
közül csak 1464-ben és 1513-ban szerepelt. Hiánya különösen feltűnő a Gergely 
érseki helynök-féle útról készült oklevélben,661 amelyben számos budai és Buda 
környéki intézmény szerepelt.

Nagysziget/Csepel-sziget
Csepel már a kezdetektől fogva királyi sziget (birtok) volt, királyi udvarszervezet 
épült ki, itt volt a királyi ménes őrzőhelye.662 1264-ben IV. Béla két itteni hárosi 
falut a csőti prépostságnak adományozott, tehát királyi birtok volt.663 1281-ben 
királynéi birtokok (Lórév környéke, Tamási) tűnnek fel.664

Egyházi hovatartozása elég vitatott volt. 1296-1297-ben a veszprémi püs
pökkel szembeni engedetlenség miatt előbb püspöki, majd érseki kiközösítés alá 
estek.665 A püspöki kiközösítés 1309-ben megismétlődött.666 Végül 1313-ban I. 
Károly a nagyszigeti tizedekért cserébe a veszprémi püspöknek adta a veszprémi 
ispánság jövedelmeit. Ez azonban az itteni egyházak jogállását nem érintette, 
ordinariusxík továbbra is a veszprémi püspök maradt.667 Nem véletlen, hogy Cse
pel nem szerepel az 1389-1513 közötti felsorolásokban. Annak ellenére, hogy 
a nagyszigeti egyházak itt is királyi birtokon szerveződtek meg, mégsem váltak 
kiváltságos helyzetűekké. Ez a fajta lecsúszás már a 13. század végén érezhető 
volt, amikor más Buda környéki egyházak (ismét) meg tudták erősíteni helyze
tüket, kiváltságos állásukat az ordinarius-szú szemben. Ebbe a körbe azonban a 
nagyszigeti egyházak nem kerültek bele, és valószínűleg ezzel előttük le is zárult 
az exempt jogállás felé vezető út.

Németi (Szatmárnémeti)
Németi, más néven Szatmárnémeti szász hospesek megtelepedése révén jött létre.668 
Az itteni vendégek 1230-ban nyertek kiváltságokat II. Andrástól. Ebben szerepelt 
a plébánosválasztás szabadsága, továbbá az is, hogy papja mentesül a sasvári espe-

660 Fejér XI/1.691-703.; ZsO 1.2315. sz. Vő. Pór 1909.96.; C.Tóth MS.
661 L. a II. Táblázatot!
662 Györffy 1973.265,271.; BTO E 1 .1, 3.; PRT VII. 494, X. 493. alapján. Ezt támasztja alá a ha
mis -  e részében hiteles oklevélre visszamenő -  1019-es zalavári, és az 1055-ös tihanyi alapítólevél.
663 Óbudai társaskáptalan: 1393. június 5. (D F 208 789), M ES 1.509.; RA 1415. sz.; Bártfai Szabó 
1938.50.; Bakács 1982.90. sz.
664 Zsoldos 2008.190. sz.
665 HO V. 82.; Fejér IX/7. 734-735.1299-ben Ágnes királyné a tizedeket visszaadatta a veszprémi 
püspöknek. D F 201 417; D L  2213; Bakács 1982.220.; Zsoldos 2008.278. sz.
666 D F 200 086; Fejér IX /7 .734-735.; M ES II. 591.
“ 7 D F 230 052; Fejér V III/2 .155-157., VIII/5. 86.; W O  119. sz.
668 Az a tudósítás, amely szerint ez már I. István idején megtörtént, hiteltelen. Németh 1993.159.; 
Kávássy 1993.162,164.
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rés joghatósága alól, teljes tizedet élvez Rainald erdélyi püspök beleegyezésével.669 
E kiváltság lehetett az alapja annak, hogy a plébánia exemptté válhasson, amit 
azonban csak az 1389-1453 közötti listák támasztanak alá.670

Örs (Budaörs)
Első alkalommal 1237-ben szerepel, ekkor Róbert esztergomi érsek IV. Béla ké
résére az örsi Szt. Márton-kápolna kegyuraságát is a bélakúti ciszterci apátságnak 
adományozta.671 Ezt 1243-ban ugyanő,672 majd 1265-ben IV. Kelemen is megerő
sítette.673 1269-ben -  ha hihetünk IV. Béla kétes hitelű oklevelének -  a plébánia 
kegyurasága visszakerült a veszprémi püspökhöz.674 Ezt támasztja alá egy 1295-ös 
tizedbérleti szerződés, amely szerint a veszprémi püspökségé volt Örs is.675 Egy 
évre rá azonban éppenséggel Örs is kikerült Veszprém joghatósága alól. Nem egy
szerűen a tizedről volt szó -  amit szintén elvesztett a püspök -, hanem a kor
mányzati joghatóságról, ami Esztergomot illette a zsinati kötelezettség révén.676 
Ezzel egy több évtizedes joghatósági per vette kezdetét, amely általában „sasadi 
tizedper”677 néven ismert.

1319-ből már sokkal egyértelműbb adat áll rendelkezésre. István veszprémi 
püspök ugyanis egyházmegyéje négy papját, Pál segesdi, István lövöldi, Ferenc 
sasadi és Pál örsi plébánosokat kiközösítette. Arra hivatkozott, hogy ki akartak 
kerülni joghatósága alól: Tamás esztergomi érsek iurisdicticja alá helyezkedtek, il
letve megtagadtak több, a püspöknek ordinasriusként járó illetéket, valamint két 
plébános (Ferenc, Pál) lefoglalta az örsi tizedkerület püspöki és káptalani tizede
it.678 A  perfolyamban 1320-1321-ben679 újabb püspöki excommunicatio követke
zett, ami láthatólag kevés eredménnyel járt. A  püspöknek ugyanis meg kellett küz
denie az esztergomi érsek plébánosokat támogató törekvésével is (Sasad, Lövőid, 
Csík, Visegrád, Örs, Segesd, Margit-sziget).680 Talán ennek tudható be, hogy még 
az 1340-1350-es években is tartott a per Örs, Sasad, Csík és Veszprém között.681 
Az erre vonatkozó oklevelek közül különösen becses egy 1356-os pápai parancs
levél, amelyben azt találjuk, hogy Mihály plébános állítása szerint egyháza nem

669 D L  162; Fejér III/2 .211-213.; RA 462. sz.
670 L. II. Táblázat! Ezek közül 1397-ben és 1449-ben Németi nem szerepel a felsorolásban.
671 Fejér IV /1.60-61.; M ES 1.316-317.; BT O E 1.34-35.; Jankovich 1959. 84-85.
672 BTO E 1.40-41.; Bártfai Szabó 1938.26.; Jankovich 1959.84-85.
673 M R E V 1.151.; BTO E I. 83-84.; Jankovich 1959. 84-85.
674 Fejér IV /3.495-502.; BTO E 1 .103-108.; Jankovich 1959. 84-85.
675 D F  200 052; Fejér IX /7 .715. (hiányos); BTO E 1.290-291. (1295.06.15.)
676 D F 237 414; ÁÚO X. 248-250.; M ES II. 390-391.; BT O E 1.301-303.; Fejér VI/2.58. (töredé
kes), CD  Strig. II. 218-219.
677 Jankovich 1959. 84-85.
678 M ES II. 780.
679 M ES III. 13,14,39-40. (1320,1321).
680 D F 200 140; M E S III. 715-716.
681 1340: D F  200 186; F ejér DÍ/7. 702.; M REV II. 89., 1347: D F  200 197; M ES III. 651.; D F  
200 203; VR 422. sz.; Bakács 1982.640. sz., 1349: D F 200 200; M ES III. 684., 1354: D F 200 206; 
M REV II. 161-163., 1357: M REV IV. 345.
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a veszprémi püspök joghatósága alá, hanem közvetlenül Esztergom iurisdicticja 
alá tartozik pápai kiváltságlevél, illetve szokásjog alapján is.682 Az 1332-1337-es 
pápai tizedjegyzék szerint plébánosa mint az esztergomi főegyházmegye keretébe 
tartozó plébános fizetett pápai tizedet.683

Ennek ellenére helyzete ekkor még bizonytalan volt, erre következtethetünk 
abból, hogy az 1389-es tételes felsorolásban Örs nem szerepelt.684 1390. szeptem
ber 11-én azonban Zsigmond az esztergomi káptalannak adta a kegyúri joggal 
együtt Sasad és Örs egyházakat,685 ami megerősítette kiváltságos helyzetét. Ezt 
IX. Bonifác pápa 1391-ben meg is erősítette.686 A  következő években immár Örs 
lakosai és az esztergomi káptalan között alakult ki tizedvita.687 E folyamat bete
tőzéseként végül IX. Bonifác 1400. május 1-jén az esztergomi káptalannal egye
sítette az örsi és sasadi plébániákat.688 Innentől kezdve vitathatatlanul Esztergom 
joghatósága alá tartozott, az egyesítésen túl erre utal a iurisdictionis verő spirituális 
ecclesie Strigoniensis kifejezés is,689 illetve az, hogy az 1389 és 1513 közötti listákon 
csak 1397-ben és 1449-ben nem szerepelt.690

Örs (Felsőörs?)
Különös módon, csupán 1464-ben és 1513-ban tűnik fel az exempt plébániák 
felsorolásában egy másik Örs. Azonosítása a Zala megyei Felsőörssel hipotetikus. 
E két adaton kívül semmi nem támogatja kiváltságos helyzetét.691

Patak (Sárospatak)
Az Anonymus által Sátorhalma néven megörökített hely,692 feltehetőleg királyi er
dőbirtok volt.693 Az első Patakra vonatkoztatható írásos adat 1221-ből való, a Vá- 
radi Regestrum egy bejegyzése.694 Az az oklevél ugyanis, amely szerint 1201-ben 
Imre király kiváltságot adott (volna) az itteni hospeseknek, valójában a bodrogolaszi 
vendégekre vonatkozik.695

682 M R E V II. 167.
683 M V 1/1.182.; Bakács 1982.474. sz.
684 L. a II. Táblázatot.
685 Fejér X /l. 573-575.; Bártfai Szabó 1938.104.; ZsO 1 .1655. sz.; Bakács 1982.1028. sz.
686 M REV II. 279-280.; ZsO 1.2210. sz.; Bakács 1982.1035. sz.
687 D F  237 421; Fejér X/2. 372-374.; Bártfai Szabó 1938. 108-109.; ZsO I. 4282. sz.; Bakács 
1982.1077. sz.
688 DF 237 308; Fejér X/2. 795-797.; M REV II. 319-320. (kivonatos), BTO E III/2 .307.; Bártfai 
Szabó 1938.111.; ZsO II. 240. sz.; Bakács 1982.1134. sz.
689 Vő. BTOE III/2.861.; M REV III. 49 ,50 , IV. 427. (1425), D F 237 450; BTO E III/2 .1106. (1435)
690 L. a II. Táblázatot!
6.1 L. a II. Táblázatot. Az azonosítás ellen szól ugyanakkor, hogy Felsőörsön létezett egy prépostság, 
azonban annak semmi nyoma, hogy maga, vagy a plébániaegyháza kiváltságolt lett volna. Vő. Bedy 
1934.
6.2 Vö. Szűcs 1993.1-2.
693 Szűcs 1993.2-5. Ketel vezér (Anonymus) itteni birtoklása erősen kérdéses mondái leírása miatt. 
Uo. 13-56.
694 Váradi Regestrum 274 (320).; Szűcs 1993.5.
695 RA 194. sz.; EFH U  18. sz.; Szűcs 1993.5.
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Első, körtemplom típusú egyháza egy, a 12. században épült, a királyi udvartartás
hoz tartozó kápolna volt,696 amelynek előképe a veszprémi Szt. György-várkápolna 
volt, amelyet Gizella királyné építtetett.697 Királyi alapítása tehát biztosra vehető.

Egyházjogi helyzetéről, kiváltságairól a 13. század második felétől van több 
adat. Patak 1261-es privilégiuma szerint a bospesek a papnak kötelesek a tize
det fizetni, azaz teljes tizede volt.698 Ezt a kiváltságos helyzetet bővítette az egri 
püspök egy évvel később. Ekkor a királyi birtokon létrejött plébánia elöljáróját fel
mentette az esperesi joghatóság alól, azaz püspöki exemptióbán részesítette.699 Két 
évtizeddel később 1284-ben Patak szerepelt az egri püspökség területén fekvő, 
Esztergomnak alárendelt exempt plébániák felsorolásában.700 Ez azért is figyelem
re méltó, mert a 13. század közepétől több adat is arra mutat, hogy Esztergom és 
Eger között vita alakult ki a sárosi tizedek hovatartozása körül.701 Ez a 14. század 
első felében éppenséggel Esztergom javára látszott eldőlni,702 egészen addig, míg 
1336-ban Miklós püspök végül a maga javára fordította a vitát, és biztosította 
joghatóságát Sáros vidéke felett.703

A  település helyzete a 14. század végén ugyan alapvetően megváltozott -  1390- 
ben Zsigmond az itteni várat Perényi Miklósnak adományozta,7041392-ben pedig 
a plébánia kegyuraságát is705 és ettől kezdve a kegyúri jogokat a Perényi és a Pálóci 
család birtokolta706 -  mégis, Patak szereplése az 1389-1513 közötti tételes felsoro
lásokban arra mutat, hogy a Szt. Miklós-egyház megőrizte exempt állását.707

Pápa
1061. évi első említése (pápai malom) kétséges.708 Az első biztosnak tekinthető 
adat Pápával kapcsolatban 1214-ből való.709 Már 1225-ben esperességi központ 
volt, így feltehető, hogy temploma, egyháza korai, 11-12. századi alapítású lehe
tett. Ezt erősíti Szt. István első vértanú titulusa is.710 Királyi birtok lehetett, erre

696 Gervers-Molnár Vera ásatása 1965-ben tisztázta az épület szerkezetét. A  körtemplom a Karoling- 
és Ottók korabeli rotunda-típushoz sorolható, amely uralkodói kápolnák jellegzetes formája, 
Magyarországon a 12. századi parochiális egyházak egyik megszokott típusa. Összefoglalta: Szűcs
1993. 7., 34-36. jz.
697 Szűcs 1993.7-8.
698 ÁÚO VIII. 5.; RA 1780. sz.; Szűcs 1993.9.47. jz.
699 D L  11 457; Fejér IV /3.95-97.
700 D F 209 901; Á M T F 1 .533.; Szűcs 1993.10.51. jz.
701 Fejér IV /2 .19.; Balássy 1865.79.
702 Fejér VIII/1.459-162., V III/2.369-370.; Balássy 1865. 78.
703 Balássy 1865.79-81.
7M ZsO 1 .1674. sz.
705 ZsO 1.2563. sz. (D L 71 913)
706 Soós 1985.531. forrás nélkül!
707 Csak 1449-ben nem szerepelt, de ennek földrajzi oka volt. L. a II.Táblázatot! Vö .Jankovich 1959.73.
708 D H A  172.; Kumorovitz 1964. 8.; Kubinyi 1994. 75. Pápával történő azonosítása kétséges. 
Kristó 1996. 9-16.
709 Solymosi 1996.32.
710 Theiner I. 53-54. Kiss 1908. 13-14.; M R T 4. 194. Vö. G erő-S edlmayer 1959. 24. Kubinyi
1994. 76.
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utal egy 1245-ös oklevél (pápai királyi udvarnokok).711 1250-ben Pál plébános,712 
ezúttal mint királyi procurator bukkan fel.713 1255-ben és 1266-ban ismét királyi 
udvarnokokkal találkozunk.714

Pápa, az udvarnokispánság kapcsolatban állhatott a bakonyi erdőispánsággal, 
sok környékbeli adat van szolgálónépi falvakra. A  királyi (királynéi) udvarral való 
szoros kapcsolatra utal az, hogy az uralkodó vagy neje udvarbírái gyakran intéz
kedtek a pápai ügyekben.715 A 14. században Pápa erőteljes mezővárosi fejlődést 
mutat, fejlett önkormányzattal rendelkezett.716

Pápa helyzete a 14. század végén változott meg, az addigi királyi birtok717 Zsig- 
mond idején magánkézbe került, 1389-től (vagy 1398-tól) a Garaiak,718 majd 
1488 körül a Szapolyaiak birtoka lett.719

Egyházjogi helyzetére leginkább az általános, tételes felsorolások (1389-1513) 
alapján következtethetünk. Ezek mindegyikében szerepel, valószínűleg azért, mert 
az itteni plébánia királyi birtokon létesült, és szoros kapcsolata volt a királyi udvar
ral.720 Ez a helyzet ugyanakkor láthatóan ellentmond a birtokviszonyok 14. század 
végétől megmutatkozó átrendeződésének. Mégis, ahogy Patak esetében is látható 
volt, mindez nem változtatott a pápai egyház (plébánia) kiváltságos egyházjogi 
helyzetén. Ezt támasztja alá Nyási Demeter esztergomi érseki helynök 1524. au
gusztus 24-i parancslevele, amelyben a bakonybéli apát ellenében megidézett két 
pápai lakost. Az oklevél szerint az ügyben érintett pápai plébános, oltárigazgatók 
és káplánok az esztergomi érsekség lelki joghatósága alatt állnak.721

Pest, Szűz M ária
Pest királyi birtokszervezeti központ volt már a 11. században: 1074-ben Sala
mon Rákosnál szállt táborba a hercegek ellen, 1171-ben III. István itt ítélkezett. 
Az egyház kezdetei még korábbra mennek vissza, mivel 1046-ban már említik

711 PRT VIII. 288-289.; Kubinyi 1994.77.
712 Mint királyi káplán szerepelt egy 1246-os hamis oklevélben is. Fejér IV /1.377. Vő. RA 801-802. 
sz.; Kiss 1908.15.; M RT 4.194.; G erő-S edlmayer 1959.24.; Kubinyi 1994.77-78.
713 ÁÚ O II. 217.; Kiss 1908.15.2. jz. De itt tévesen ÁÚ O II. 185. szerepel. L. még: Kubinyi 1994.78.
7» p r t  v ili . 292-293.; M RT 4.194. Gerő- S edlmayer 1959.; Kubinyi 1994.77.; D L  40 128 (IV. 
László király 1275. december 30-i átiratában); RA 1489. sz.; Fejér IV /3.313-315.; M R T 4.194.
715 Pl. Dl 87 178 (1345), AO V. 102. (1347), Kubinyi 1994. 78.
716 Kubinyi 1994. 80-84.
717 D L 91 848, 91 849 (1378), 100 237.; ZsO 1 .1071. sz.; D L  91 848; VR 722, 724, 726, 782. sz.; 
C sánki III. 214.; Kiss 1908.126,159-160.; G erő-S edlmayer 1959.26.; M R T 4.194.; Kubinyi 
1994.77.; Solymosi 1996.32-35.
718 Gerő-S edlmayer 1959.197. 42. jz. forrás nélkül. Szerintük a Garaiak birtoka lett, de az 1389- 
es csereügylet kedvezményezettje Zámbó Miklós volt. Kiss 1908.11.; 17. Csánki III. 214. (pontos 
adatok nélkül), szerinte 1439-ig volt Garai birtokban. Kubinyi szerint a király a Zámbótól visszavett 
Pápát azonnal Garainak juttatta. Kubinyi 1994. 84.
719 C sánki III. 214.; Kiss 1908.11,17-18. A  Garai birtoklástól a Szapolyai-korszakig ívelő időszakot 
legújabban Horváth Richárd dolgozta fel. H orváth 2010.
720 Csak 1449-ben nem szerepelt, de ennek földrajzi oka volt. L. a II. Táblázatot! Vö. Jankovich 
1959. 73.
721 D F  208259; E T E  1 .149. sz. (regeszta)
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a pesti Szűz Mária-kápolnát.722 Gellért püspök első temetésének színhelye volt, 
a mai belvárosi templom helyén állt.723 1225-ben a pesti plébános a budai oldali 
Kelenföld tizedjövedelmére is igényt támasztott, mivel a pesti udvar szolgálónépei 
a Duna mindkét partján éltek.7241237-ben, illetve 1255-ben kegyúri jogát IV. Béla 
átengedte a bélakúti ciszterci apátságnak,725 azonban Róbert esztergomi érsek át
irata szerint Pest nem, csak a kelenföldi Szt. Gellért és annak két kápolnája került 
a ciszterciek kezére.726 1244-ben Ákos mester, királyi káplán volt a plébánosa.727

Egyházjogi helyzetéről keveset lehet tudni. A tételes felsorolást adó pápai ki
váltságleveleken kívül, amelyekben rendre szerepel,7281422-ből van adat Esztergom 
alá tartozására. Egy V. Márton pápához intézett kérvényből kiderül: az esztergo
mi egyházmegyéhez számították, és papjáról korábban már János esztergomi érsek 
gondoskodott.729 1428-ban Tamás fia Miklós kapott engedélyt arra, hogy bármely 
katolikus főpappal pappá szenteltethesse magát, a plébánia itt már mint Eszter
gom egyházmegyei intézmény szerepelt.730 1435-ben Ágoston, a pesti Szűz Má- 
ria-egyház plébánosáról, Martialis évreux-i püspök képviselőjéről hasonlóképpen 
azt olvassuk, hogy Esztergom alá tartozott.731 1496-ból még egyértelműbb adat áll 
rendelkezésre. A Szűz Mária-egyház egyik szubdiakónusát, Gayr Gáspárt emel
te diakónussá Nagyrévi András thermopylai püspök, a pesti Szűz Mária-egyház 
kommendátora, Estei Hippolit esztergomi érsek segédpüspöke. Az oklevél azt is 
megemlítette, hogy az egyház az esztergomi érsekség lelki joghatósága alatt áll.732

Sasad
A pesti királyi udvarház ellátására rendelt egyik királyi szőlőbirtok volt a budai 
várhegytől délre eső területen (Budaörs és Nevegy mellett).733 Első alkalommal 
1237-ben tűnik fel, amikor Róbert esztergomi érsek megerősítette a Szt. Gel- 
lért-egyház kegyuraságának a király részéről történt eladományozását a bélakúti 
apátságnak, egyúttal átengedte ez utóbbinak a sasadi Szt. András- és az örsi Szt. 
Márton-kápolnákat és tizedeiket.734 Ebből kiviláglik, hogy Sasad és Örs a kispesti/ 
kelenföldi Szt. Gellért-egyházfiiiá i voltak.735

722 SRH II. 504.; Némethy 1885.2.
723 Györffy 1973.268-269.; SRH 1.339-342., II. 478,501-503. Vö. 1061-es zselicszentjakabi ala
pítólevelet, Kumorovitz 1964.
724 M R E V 1.62-63.; BTO E 1 .18.; Györffy 1973.265.
725 1237: Fejér IV/1. 68-71. (hibás), ÁÚO VII. 27-31.; BTO E I. 35-36.; RA 621. sz.; Rupp 1868. 
165,241. Györffy 1973.285.1255: Fejér IV /2.320-323.; RA 1043. sz.
726 Györffy 1973. 285. és 157. jz. Eredetileg a szöveg szerint 1236-ban kelt, de a többszörös átírás 
miatt romolhatott a „septimo” „sexto”-ra. Uo. 117. és 157. jz.
727 Györffy 1973.265.
728 L. a II. táblázatot!
729 BTO E III/2 .803.
730 BTO E III/2 .934.; L ukcsics 1938.1.209.1053. sz.
731 DF237436; BTO E III/2 .1094. sz.
732 Knauz 1863.135. (IX.)
733 G yörffy 1973.266.; G yörffy 1997.170.; Végh 2006.41-44.
734 Fejér IV/1.60-61.; M ES 1.316-317.; BTO E 1.34-35.; Rupp 1868.209.; Végh 2006.44-45. (1236!)
735 G yörffy 1973.265.; BTO E 1.40.
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Ezt utóbb, 1243-ban IV. Béla,736 majd 1265-ben IV. Kelemen is megerősítet
te.737 1269-ben -  ha hihetünk IV. Béla kétes hitelű oklevelének -  a plébánia kegy- 
urasága visszakerült a veszprémi püspökhöz.738 Erre mutat a püspök 1291-es Szt. 
Gellértre és Sasadra vonatkozó egyezsége is.739 1296-ban azonban éppenséggel 
Sasad is kikerült Veszprém joghatósága alól. Nem egyszerűen a tizedről volt szó, 
ami immáron nem a püspököt illette, hanem sokkal többről, a zsinati kötelezettség 
miatt Esztergom kormányzati joghatósága alá került.740

Ezzel egy több évtizedes joghatósági per („sasadi tizedper”741) vette kezdetét. 
Sasad esetében ez már 1297-ben megindult,742 majd 1302-ben a bélakúti apát és 
a veszprémi püspök tizedegyezségével folytatódott.743 Úgy tűnik, ezek csak meg
erősítették Sasad és más egyházak plébánosait elszakadási törekvésükben. Ezt tá
masztja alá az az újabb persorozat, amely az 1310-es évek legvégén indult. 1319- 
ben István veszprémi püspök kiátkozta egyházmegyéje négy papját, Pál segesdi, 
István lövöldi, Ferenc sasadi és Pál örsi plébánosokat. Tette ezt azért, mert Tamás 
esztergomi érsek határozott támogatásával (!) annak joghatósága alá helyezked
tek, és tőle, ordinariusuktól több neki járó illetéket megtagadtak. Ezen felül ket- 
ten, Sasad és Örs plébánosai lefoglalták az örsi tizedkerület püspöki és káptalani 
tizedeit.744 A  határozott püspöki fellépés eleinte semmi eredményt nem hozott: 
1320-1321-ben a püspök ismét kiközösítést alkalmazott.745 Az évtized második 
felére a helyzet elmérgesedett, egy 1327-es oklevél tanúsága szerint az elszakadást 
az esztergomi érsek kifejezett támogatta, egyenesen ő vonta joghatósága alá Sasad, 
Lövőid, Csík, Visegrád, Örs, Segesd, Margit-sziget egyházakat.746 A  per még az 
1340-1350-es években is folyt, igaz, ekkor már „csak” Örs, Sasad, Csík és Vesz
prém között.747

A helyzet azután csak a század végén rendeződött. 1390. szeptember 11-én 
ugyanis Zsigmond Sasad (és Örs) egyházát az esztergomi káptalannak adta a 
kegyúri joggal együtt,748 amit IX. Bonifác pápa 1391-ben megerősített, sőt a király

736 BT O E 1.40-41.; Bártfai Szabó 1938.26.; Jankovich 1959.84-85.
737 M R E V 1 .151.; BT O E I. 83-84.; Jankovich 1959. 84-85.; Végh 2006.45.
738 Fejér IV/3.495-502.; BTO E 1.103-108.; Jankovich 1959. 84-85.
739 D F 200 046; BTO E 1.275-277.
790 DF 237 414; ÁÚO X. 248-250.; M E SII. 390-391.; BT O E 1.301-303.; Fejér VI/2.58. (hiányos), 
CD Strig. II. 218-219.
741 Jankovich 1959. 84-85.
742 BTO E 1.308-309.; D F 283 103; BT O E 1.311-312.
743 D F  200 079; Fejér IX/7. 731-734.; Végh 2006.44-45.
744 M ES 11.780.
745 M ES III. 13,14,39-40. (1320,1321).
744 D F  200 140; M ES III. 715-716.
747 1340: D F  200 186; Fejér IX/7. 702.; M REV II. 89., 1347: D F  200 197; M ES III. 651.; D F 
200 203; VR 422. sz.; Bakács 1982. 640., 1349: D F  200 200; M ES III. 684., 1354: D F 200 206; 
M REV II. 161-163., 1357: M REV IV. 345. Vő. Végh 2006.45.
748 Eredetije: D F  237 420. Átírásai: 1. a sasadi tizedperben keletkezett egyéb oklevelekkel együtt: D F 
261 277 (Kolozsvári Szász János közjegyző, 1463. november 24.), 2. D F 237429 (váci káptalan, 1435. 
június 4.). Másolatai: 3. D F  279 030 (esztergomi káptalan, 1698), 4. D F 279 025 (esztergomi káp
talan, 1715), 5. D F 237572 (esztergomi káptalan, 1715), 6 D F 237613 (esztergomi káptalan, 1715).
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kérésére a két egyházat egyesítette a káptalan jövedelmeivel. Az egyházi jogható
ság szempontjából is nagyon fontos a pápai oklevél szövege, hiszen itt már az is 
szerepel, hogy e két egyházban a joghatóságot a mindenkori esztergomi érsek gya
korolja {„in quibus ecclesiis omnimodo iurisdictio et earum dispositio ad archiepiscopum 
Strigoniensempro tempore existentem pertinet").’1̂  Az 1397-es esztergomi canonica 
visitatioban is helyet kapott Sasad (és vele együtt Örs is). Azonban nem a Beneficia 
et dignitates extra ecclesiam séd subiectae között, hanem a székeskáptalan tizedeit 
taglaló részben, önálló fejezetként (Decimae de Sasad et de Ewrs), mégpedig azért, 
mert „ex dispositione domini Sigismundi regis Hungarie per sedem apostolicam ipsis 
canonicis ecclesie Strigoniensis incorporatam”.75° 1395-1396-ban az egyház igazga
tója, Olmodi Péter ellen indult vizsgálat, amelyet az esztergomi érseki vikárius 
folytatott le, s hozott ítéletet (letétel), ami egyértelműen Esztergom joghatóságára 
utal.749 750 751 IX. Bonifác 1400. május 1-jén mindezek összegzéseként -  hivatkozva Zsig- 
mond 1390-as és saját 1391-es rendelkezésére -  helyben hagyta a sasadi (és örsi) 
plébániák egyesítését az esztergomi káptalannal, illetve a vikárius Olmodi Péter 
elleni ítéletét is.752 Innentől kezdve Sasad vitathatatlanul Esztergom joghatósága 
alá tartozott,753 erre utal az 1425-ben ismét feltűnő iurisdictionis verő spirituális 
ecclesie Strigoniensis kifejezés is754. Az itt elősorolt adatok, illetve az 1389-1513 kö
zötti listák alapján feltehető, hogy Sasad biztosítani tudta kiváltságos helyzetét.755 
Annak ellenére, hogy a 15. század végén már nem volt önálló birtok, 1469-ben a 
visegrádi vár tartozéka volt, amit Mátyás Budához csatolt.756

Segesd
Elképzelhető, hogy eredetileg Kálmán szlavón herceg birtoka volt, V. István ko
rától pedig királynéi birtokközpont volt, élén comes állt.757 A  13. század második 
felében folyamatosan királynéi birtokként szerepelt, 1284-ben pl. udvarházként 
(curtis), 1295-ben pedig prediumként.7™ 1248-ban már mint példára hivatkoznak 
az itteni hospestk szabadságára.759

Vö. Fejér X /l. 573-575.; Bártfai Szabó 1938.104.; ZsO 1 .1655. sz.; Bakács 1982.1028. sz. L. a 
következő jegyzetet is!
749 M R EV II. 279-280.; ZsO 1.2210. sz.; Bakács 1982.1035. sz.
750 D F  237 942/055.ecw; Kollányi 1901. 85.
751 D F 237 422; BT O E III/1.216.
752 D F 237 308; Fejér X /2 .795-797.; M REV  II. 319-320. (kivonatos), BT O E III/2 .307.; Bártfai 
Szabó 1938.111.; ZsO II. 240. sz.; Bakács 1982.1134. sz.
753 Vö. BTO E III/2. 861.; M REV III. 49., IV. 427. (1425), D F  237 430 (1434), D F 237 450; BTO E 
III/2 .1106. (1435)
754 M REV III. 50.
755 L. II. Táblázat!
756 Rupp 1868.211. Vö. Gárdonyi 1944.228. Forrása: Kovachich 531.
757 M agyar 1985.7-15. Vö. RA 727,777,1371,2081-2082,2787-2788. sz.
758 Kristó 1988.256-257.; Smióiklas IV. 249-250,374.; H O VIII. 46.; Fejér IV /3.491-492.; RA 
2723. sz.; Á Ú O IX . 179., XII. 302.; Smióiklas VI. 627.; HO VIII. 235.; M E SII. 384.; HO VIII. 46.; 
ÁÚO XI. 533.; Smióiklas V. 461. alapján.
759 M agyar 1985, Szűcs 1981.32. alapján -  forrás nélkül.
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A  13. század második felében több eladományozásra is sor került a segesdi 
királynéi birtoktestből -  bár nem magán Segesden majd az Anjou-korban első
sorban I. Károly szerzett vissza több birtokot is. 1389-ben azonban Zámbó Mik
lós királyi tárnokmester kapta meg adományként több más mellett, Aranyossal 
együtt.760 1395-ben ismét király birtok, de az 1410-es évektől már -  egy bonyolult 
zálogügylet eredményeként -  a Marcali család birtokába került. 1427-ben mint 
az ő birtokukat említik Aranyossal (és más tartozékokkal) együtt. A  15. század 
végétől a Báthori családé lett.761

Egyházának régiségére utalhat, hogy a veszprémi egyházmegye egyik esperes- 
sége nevét innen vette. Amennyiben áll az a tétel, hogy az esperesi központok a 
korai ispánsági várak keresztelőegyházára mennek vissza, akkor ilyennel számolni 
kell Segesd esetében is. Az első segesdi esperes 1277-ből ismert.762

Egyházjogi helyzetére az első kézzelfogható adatot Pelagius és István pápai 
delegált bírák 1216-os ítéletlevele szolgáltatja, amely az esztergomi érsek és a 
veszprémi püspök joghatósági vitájában született. Az oklevél Esztergom királyko
ronázási jogát és a Veszprém egyházmegyei szerzetesi közösségek feletti püspöki 
szentelői hatalmat érintette. A  szöveg világosan utal arra, hogy az érsek Segesdet 
is megpróbálta kivonni a püspök joghatósága alól. Különösen izgalmas e kérdés a 
koronázás körül élénk vita fényében. Elképzelhető, hogy az érsek a királynéi birtok 
feletti lelki joghatóság kinyilvánításával kívánta a koronázás kérdését befolyásol
ni.763 E törekvése zátonyra futott, Segesd Veszprémhez tartozását látszik megerő
síteni IV. Béla 1269-es kétes hitelű oklevele, amely szerint a veszprémi püspökhöz 
került vissza Segesd egyháza is.764

A  helyzet a 14. század első felében alapvetően megváltozott, ugyanis Segesd 
egyháza is igyekezett függetlenedni Veszprémtől, és Esztergom joghatósága alá 
helyezkedni. A „sasadi tizedpernek”765 Segesd is részese volt, így 1319-ben és 
1320-ban őt is sújtotta a veszprémi püspök kiközösítése.766 Ugyanígy Segesd is 
felbukkan az 1321-es és 1327-es joghatósági vitákban is.767 A  század végére -  úgy 
tűnik -  kiváltságos helyzete megerősödött, az 1389-1513 közötti tételes felsorolá
sokban mindvégig szerepelt.768

760 ZsO 1.1071. sz. (DL 100 237), M agyar 1988.60. Itt a hivatkozás téves, mert az 3950. sz. regeszta 
Segesd 1395. évben történt visszaadását jelentette. Itt Segesd tartozékairól nincs szó.
761 ZsO 1.3950. sz., II. 883,3471., VI. 965,983. sz.; C sánki II. 582.; Magyar 1988.62.
762 Gutheil 1979.209.; Magyar 1985.35.
763 BTOE 1.13-14.; Jankovich 1959.73.; M agyar 1985.36.
764 DF 200 023; Fejér IV/3.495-502.; BTOE 1.103-108.; RA 1617. sz.; Bártfai Szabó 1938.12.
765 Jankovich 1959. 84-85.
766 MES II. 780.; III. 713. Vö. Magyar 1985.36.
767 DF 200 106; MREV II. 39-40. (1321), DF 200 140; MES III. 715-716. (1327). Vö. Magyar 
1988. adatok nélkül.
768 Csak 1449-ben nem. L. a II.Táblázatot! Vö. Jankovich 1959.73.



II.4. Kápolnák, plébániák 121

Szt. Jakab (Óbuda)
Első alkalommal 1247-ben szerepel írott forrásban — ekkor jogot formált rá a 
veszprémi püspök -  de valószínűleg a tatárjárás előtt, esetleg még a 12. században 
jött létre Buda és Óbuda 1212. évi kettéválasztása előtt, az óbudai királynéi ura
dalom területén.769

A  már említett -  kétes hitelű -  1269-es oklevél szerint IV. Béla több más 
egyházzal együtt visszaadta a veszprémi püspöknek a Szt. Jakab-egyházat is.770 
Egyúttal azt is megtudhatjuk, hogy a Szt. Jakab-egyházat a királyi udvar papjai 
tették exempt (!) plébániává. Már ez a mellékesen odavetett megjegyzés is alá
támasztani látszik, hogy ebben a vitatott oklevélben inkább a veszprémi püspök 
jogigénye fogalmazódott meg. 1296-ban fordulópont mutatkozott a Szt. Jakab- 
egyház életében. A  veszprémi káptalan elismerte ugyanis, hogy többek között a 
szentjakabi egyház is az esztergomi érsek kormányzati joghatósága alá tartozik.771 
Ezt követően csak újabb fél évszázad elteltével hallunk az egyház helyzetéről. 
1355-ben a Szt. Jakab-egyház is felbukkant az Óbuda felosztását leíró oklevél
ben.772 Valószínűleg ez stabilizálta egyházjogi helyzetét, amely feltehetőleg a 15. 
század közepére állapodott meg, ezért „csak” 1449-től szerepel a kiváltságos egy
házakat felsoroló forrásokban.773

Szob
Révjét említi Kézai Simon a honfoglalás eseményeinek leírásánál, az itteni ne
mesek birtoka volt a 13. században.774 Kiváltságos egyházjogi helyzetéről szinte 
semmit nem tudunk. A  tételes felsorolások közül csak 1464-ben és 1513-ban sze
repel.775 Ezt megerősíteni látszik, hogy 1488-ban és 1490-ben 8 ft cenzust fizetett 
az esztergomi érseknek.776 Mindezek alapján azonban nem tekinthető a középkor 
egészére nézve egyértelműen kiváltságolt egyházi intézménynek.

Sző Hős (Nagyszőllős)
A 13. század derekán -  1264-ben -  mint királynéi birtok bukkant fel, amelyen 
hospesek telepedtek meg.777 Első kézzelfogható adatunk 1284-ből való, amely sze
rint az esztergomi káptalanhoz tartozott.778 Halvány nyomként kezelhetjük azt az 
1337. február 18-i oklevelet, amely szerint korábban Pál szőllősi plébánost Telegdi

769 Györffy 1973.281.; Györffy 1997.110,164.; H O VI. 47.; Kubinyi 1973.12-13.; Gárdonyi 
1933.167-168.
770 Rupp 1868.46.; Jankovich 1959. 86.
771 M ES II. 380.; Bártfai Szabó 1938.151.; M R T 7. 62.; Györffy 1973.270.; BTO E I. 9-10,40, 
104-105,301,333.; Smiőiklas IV. 224.; M V 1/4.576. alapján. Vö.Jankovich 1959. 86.
772 Rupp 1868.46.
773 Rupp 1868.46.; Jankovich 1959.86. Ez utóbbi szerint csak 1464-től szerepelt. L. a II.Táblázatot!
774 SRH 1 .165.; Á M T F III. 255.
775 L. a II. Táblázatot!
776 Fügedi 1981b. 229.; M R T 9.347.; M R T 9.347. Vö. Szűcs 1993.11.
777 Jankovich 1959. 72-73.; Csánki 1.430. Vö. Rupp II. 391.
778 D F  209 901.
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Csanád esztergomi érsek Mych beregszászi plébános útján idéztette meg. Az Esz
tergom kormányzati joghatósága alá tartozására vonatkozó feltételezést tovább 
erősíti az is, hogy a kérdéses oklevelet az ügyben eljáró esztergomi helynök, Péter 
az ottani Becket Szt. Tamás-társaskáptalan prépostja adta ki.779 Szőllős ezen kívül 
rendre szerepelt az 1389-1513 közötti tételes felsorolásokban is,780 így kiváltságos 
helyzete igazoltnak tekinthető.

Tamásváralja
A  késő középkori tételes felsorolások közül csak az 1464. és 1513. évi említi, így 
kiváltságolt helyzete nem tekinthető egyértelműnek.781

Tardos
Helyzete hasonlóan alakult a közeli Héregéhez. A  karakói vár tartozékát 1204- 
ben Imre király adományozta az esztergomi káptalannak, később II. András rövid 
időre elvette Esztergomtól, de 1217-ben visszaadta. A  falu egy része a Tardos 
család birtoka volt.782 Exempt állapotára csak II. Pius és X. Leó oklevelei utalnak 
(1464, 1513), jóllehet a budai esperességben feküdt.783 A kiváltságos egyházak 
között való feltüntetése valószínűleg arra vezethető vissza, hogy az esztergomi 
egyház birtoka volt.

Ú jfalu
A késő középkori tételes felsorolások közül csak az 1464. és 1513. évi említi, így 
kiváltságolt helyzete nem tekinthető egyértelműnek.784

Újhely (Sátoraljaújhely)
A  legkorábbi település feltételezett 1241-1242-es pusztulását követően az 1250- 
es évektől indult meg a visszatelepülés, illetve 1261-ben IV. Béla vallon szőlő
műveseket telepített ide, és kiváltságokat adott nekik. E korai városprivilégium 
szerint78S a közösség rendelkezett a szabad plébánosválasztás jogával, és a kegy
úri jogokat is a hospesek gyakorolták.786 A rendelkezést III. András erősítette meg 
1284-ben.787 A  pataki ispánság, uradalom része volt, bár I. Károly két alkalom
mal rövid időre eladományozta (1310 k., 1319 előtt),788 egészen 1392-ig, amikor 
Zsigmond a Percnyieknek juttatta adományként, innentől kezdve nemesi birtok

779 D L 56 614; AOkmt. III. 322.
780 Csak 1449-ben, érthető okból. L. a II. Táblázatot!
781 L. a II. Táblázatot!
782 Á M T FII. 313.
783 L. II. Táblázat!
784 L. a II. Táblázatot!
785 Fügedi 1981a. 238.; EFH U  43. sz.
786 Tringli 2011.377-378.
787 Tringli 2011.377-378.
788 Tringli 2011.378.
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volt.789 Árpád-kori privilégiumainak megerősítése elmaradt, illetve magánbirtokba 
kerülése folytán kiváltságai érvényüket vesztették.790

Egyházjogi tekintetben a helyzet másként alakult. Újhely területe eredetileg 
a pataki uradalomhoz tartozott. Ez utóbbi pedig, mint láthattuk, 1284 óta bi
zonyíthatóan exempt volt. Elképzelhető, hogy Újhely éppen Patak „árnyékában” 
válhatott kiváltságolt plébániává, ami azt jelenti, hogy nem hospes)og vagy a vá
rosiasodás volt a döntő, hanem az anyaegyház jogállásának jótékony hatása, ter
mészetesen akkor, ha az anya- és leányegyház kapcsolata kellően alátámasztha
tó, erre azonban csak birtoklástörténeti adatok vannak.791 Ez mindenesetre, még 
ha valóban is volt ilyen kapcsolat, nem jelenti azt, hogy az anyaegyház (ecclesia 
mátrix) jogállása ab ovo meghatározta volna a leányegyház jogállását, csupán ked
vező alapot teremtett annak kialakulására. Mindezek ellenére Újhely kiváltságos 
helyzete mellett szól az, hogy 1389-től folyamatosan szerepelt az exempt egyhá
zak tételes felsorolásában.792

Vác
Itt már a kérdéses egyház azonosítása sem mentes a nehézségektől. Összesen 
három lehetőség jöhet szóba. A Szt. Mihály-, a Szt. Margit- és a Szt. Péter- 
egyház (kápolna). Elvileg azonos lehetne a németek Szt. Mihály-, a magyarok 
Szt. Margit-egyházával is. Ennek azonban ellentmond, hogy németek csak a 
13. századtól éltek Vácott, a Szt. Margit esetében pedig van adat arra, hogy a 
váci püspök joghatósága kiterjedt rá. így csak a Képes Krónikában, a váci egy
házmegye csodás alapítástörténetében szereplő Szt. Péter-kápolna jöhet szóba 
(119,120. és 124. fejezet). E  szövegnek a célja kifejezetten a kápolna archaikus 
jogainak védelme volt, elsőségét bizonyítandó a püspökséggel szemben.793 A  püs
pöki joghatóság alóli mentesség hasonló, királyi kápolna-jellegre épülő érvelése 
megfigyelhető a Hartvik-legenda Székesfehérvárra vonatkozó előadásában is.794 
Kiváltságolt jogállását a késő középkori tételes felsorolások csak részben igazol
ják: csak 1389-ben és 1454-ben szerepel ezeken.79S Kiváltságolt jogállása mellett 
felhozhatóü még az is, hogy az 1332-1337-es pápai tizedjegyzékek szerint Esz
tergomhoz számították.796

789 Tringli 2011.378.
790Tringli 2011.378.
7,1 Tringli 2011.382-383.
792 Csak 1449-ben nem. L. II. Táblázat!
793 Kubinyi 1983.49-50.; Gerics 1995a. (1962)
7,4 A  Képes Krónika interpolátora feltehetőleg a 12. vagy 13. században működött, mert a Krónika 
124. fejezetének egy toldalékos bejegyzése (Budára vonatkozólag), illetve Kézai megjegyzése, amely 
szerint Vácot állítólag I. Géza alapította, feltételezi az V. István kori szövegezést. Gerics 1995a. 
(1962) 178-180. és 8-10. jz. Valószínűbbnek tűnik, hogy a királyi kápolnák -  különösen Buda kör
nyékiek -  körül a 13. század második felében kialakult viták lehettek az interpoláció mozgatórugói.
795 L. a II. Táblázatot! Vö. Szűcs 1993.11.
796 M V 1/1.218-220.
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Visegrád
Eredetileg egy vár alatti kettős maggal rendelkező Aor^íítelepülés volt, eleinte 
elkülönült magyar’ és ’német’ városrésszel, ez az etnikai elkülönülés azonban a
14. század közepére eltűnt, csak nevében maradt meg. Innen indult ki a túlparti 
Maros-Neustadt betelepítése.797

Az itteni hospeszk kiváltságlevele nem ismert, de Maros 1324-es privilégiumá
hoz hasonlatos lehetett, tulajdonképpen később mint budai jogra hivatkoznak Vi
segrád esetében is.798

Visegrád lakossága tehát hospesébbol állt, ezek egy része 1285 táján valószí
nűleg áttelepült a Duna túloldalán fekvő Marosra, pontosabban német nevén 
Neustadtba. Erre utal IV. László 1285. évi adománylevele, amelyben a túlparti 
Maros földet a visegrádi várnak és a váraljai bordereknek adta. Ettől kezdve foko
zatosan bővültek kiváltságaik, pl. 1297-ben a tizedszedéssel (Maros: királyi falu!), 
illetve a már említett 1324-es kiváltsággal egyházuk exempticja is megvalósult.799

Károly Róbert Visegrádon, új székhelyén alapította meg a Keresztelő Szt. János- 
egyházat, amely 1325-ben részesült búcsúengedélyben, valószínűleg királyi kápolna
ként működött. Helye vitatott, egyes kutatók szerint (Búzás -  Szőke) az Alsóvár lakó
tornyának negyedik emeletén, más vélemény (Iván) szerint a városban működött.800

A  15. század elején (1405) az udvar Budára költözésével -  az itteni kormányzati 
tevékenység legkésőbb 1415-re megszűnt -  Visegrád hanyatlani kezdett, bár Zsig- 
mond (1425) és különösen Mátyás igyekezett újból felvirágoztatni azt. Az 1470-es 
és 1480-as évek nagyszabású építkezései, Mátyás 1474-es szabadságlevele (száz 
erdélyi család betelepítési kísérlete), majd 1474 márciusa és 1475 szeptembere kö
zötti kiadott új, rendkívüli rendelkezései (adómentesség, királyi kegyelem) azonban 
hatástalanok maradtak, utóbbiakat az 1492., és 1498. évi dekrétumok eltörölték.801

Az itteni exempt egyház pontosabb meghatározásához figyelembe kell venni a 
vár(ak) építési körülményeit, mivel az 1389 és 1513 közötti források nem adják 
meg egyértelműen, melyik visegrádi egyházról van szó.802

Visegrád legkorábbi vára talán a l l .  századra mehet vissza, egy római castrumxa, 
amelyből valamilyen kőházat, palotát emeltek az ispáni várban.803 Ez a korai vár 
1241/1242-ben elpusztult, majd az a következő évtizedben felépült a fellegvárból, 
a lakótoronyból és az ezt összekötő falrendszerből egy új visegrádi vár. Ezt szerezte 
vissza Csák Mátétól 1317-ben Károly Róbert, és tette meg székhelyének 1323-ban.804

797 M észáros 2009.97.
798 Pl. 1497-ben fogalmazott így a város bírája. 1475-ben Mátyás adott szabadságlevelet a városnak. 
M észáros 2009.55-56,57., 5. pont. A marosi privilégiumot 1. D L  24 893; Fejér V III/2.514-517.; 
AOklt. VIII. 269. sz.; Bártfai Szabó 1938.199.; Bakács 1982.402. sz.
799M észáros 2009.23-24.1285: DF273158;M ES 11.207-208.; Bártfai Szabó 1938.114.; RA3389.sz.
800Theiner 1.500. M észáros 2009.25.Vö. Búzás-S zőke 1992.132.7. jz.; Bozóki 1995.94.22.jz.; 
Iván 2004.26.
801 Szőke 1985.290-292.; M észáros 2009.58-61.
802 Ez természetesen nem vonatkozik a Szt. András-monostorra, amely külön szerepel.
803 Búzás-S zőke 1992.132.
804 Búzás-S zőke 1992.132. Kumorovitz 1330 körűire tette. Kumorovitz 1966.9.
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A  másik lehetséges helyszín, a (felleg)vár a tatárjárás után épült Mária király
né kezdeményezésére, anyagi támogatásával, IV. Béla 1259. évi megerősítő ado
mánylevele szerint már elkészült (királynéi vár lett). 1285-ben a váraljai hospesek 
Maros birtokát cserélte el az uralkodó Rosd nb. Herbord fiaival, Márk comes-szel 
és Miklóssal.805

Visegrád 1323-tól lett királyi székhely 1347-ig, majd néhány év szünet után 
(1355) ismét székhelyként számolhatunk vele. A 14. század elejétől része a 
médium regni rezidenciális hálózatának („rezidenciatáj”), Esztergom, Székesfe
hérvár, Óbuda/Buda806 mellett.807

Az 1389-1513 között előforduló kiváltságos visegrádi plébánia pontosabb be
azonosítása végett célszerű az összes lehetséges egyházat megvizsgálni.

1. Visegrád, Szűz Mária-plébániatemplom
1327-ben szerepelt abban az ügyben, amelyben Henrik veszprémi püspök pa
naszt emelt az esztergomi zsinaton az érsek ellen, mivel az elfoglalta a viseg
rádi, örsi, csíki, sasadi, segesdi, lövöldi és nagyszigeti plébániákat.808 Felmerült 
(Jankovich Miklós), hogy egy királyi birtokon létrejött plébánia funkciójú királyi 
kápolnáról van szó. A  per nem teljesen egyértelmű: vagy az itteni papok lázadtak 
fel a veszprémi püspök ellen, vagy esetleg az érsek tett kísérletet jogai visszaszer
zésére.809 Ennek az ügynek az előzményei (1319-1321) ugyanakkor sejtetni en
gedik, hogy az érintett egyházak függetlenedési törekvése mögött komoly érseki 
támogatás állt.810

Az 1325 előtt alapított Keresztelő Szt. János-egyház, amely a várban állt, ad 
okot félreértésekre. Ekkor mint Esztergom egyházmegyei intézményt írják le.811 
Egyesek szerint ez a templom is egyszerre volt királyi kápolna és plébánia, utób
bi szerepe Visegrád egy városrészéhez kötődhetett. Viszont 1325 után eltűnik a 
forrásokból, plébániaként sohasem bukkan fel, szemben a Szűz Mária-egyházzal, 
amelyre később is van adat plébániaként, ráadásul Esztergom joghatóságát mutat
ják a további források is.812

805 M ES II. 192,207.; M R T 9.219.; Iván 2004.16-18.
806 Buda szerepe a 13. század második felében nőtt meg. Kubinyi 1999b. 304—305.
807 M észáros 2009. 11. Általában a médium regni problémájára 1. Kumorovitz L. Bernát alapvető 
tanulmányát (Kumorovitz 1971., különösen 37-53.), amely amellett, hogy igazolta Óbuda biztos 
székhely jellegét a 13. század elején, kimutatta, hogy már ebben az időszakban is a térség központja 
(locus communior) volt. Kubinyi 199b., 306-308.; Kubinyi 2001.11-22.; M észáros 2009.11-12.
808 D F 200 140; M ES III. 715-716.; VR 174. sz.; Bónis 1997. 786. sz.; Bártfai Szabó 1938. 311. 
sz.; Jankovich 1959. 72.; M észáros 2009.46.
809 M észáros 2009.46.188. jz.; Jankovich 1959. 72-76.
810 Ezekre 1. a Sasadnál írtakat.
811Theiner 1.500.
812 M észáros 2009.46.189. jz. Vö. Á M T FIV . 712.; Iván 2004.26. 35-36. jz. Itt említhető meg az 
az adat, amely szerint az általában a budai királyi palotakápolnával összefüggésbe hozott 1366. évi 
búcsúengedély Visegrádra vonatkozott. É rszegi 1992.92-97.; Magyar 2008. 83.
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Az 1332-1337-es pápai tizedjegyzék szerint a Szűz Mária-egyházat Esztergom 
egyházmegyéjéhez számították.813 1338-ban Esztergom határosa volt Károly király 
egyik adománylevelében.814 1338-ban és 1343-ban is szerepel János plébános, a ki
rály és királyné különleges káplánja.815 Egy 1421-1423-as perben papja a marosival 
együtt Esztergomhoz tartozó plébánosként bukkant fel.816 Ezen kívül csak az 1389— 
1513 közötti tételes felsorolásokban szerepel Visegrád, pontos titulus nélkül.817

A  templom a (polgár)város területén, a magyar városrészben (14. század), a 
hegy alatt közvetlenül, a város főútjának keleti oldalán állt (Fő utca 71-75. sz.).818

2. Visegrád, Keresztelő Szt. János-kápolna
1325 előtt alapította I. Károly, az esztergomi egyházmegyéhez tartozott, erről ta
núskodik XXII. János ezévi búcsúengedélye.819 Helye vitatott, egyesek szerint (Bú
zás -  Szőke) az Alsóvár lakótornyának negyedik emeletén, más vélemény (Iván) 
szerint a városban működött.820 Egyes vélemények szerint elképzelhető, hogy plé
bánia joga is volt.821 Erősen kötődött a királyi udvarhoz, tagjai több esetben ki
rályi kápolnaispáni címmel rendelkeztek.822 Ugyanakkor rendkívül zavaró adatok 
is vannak. így pl. az, amelyik szerint (pápai tizedjegyzék, 1332-1337) itt tette le 
esküjét bevételeiről a visegrádi plébános, István.823

3. Visegrád, Szűz Mária-kápolna
1360-ban VI. Ince Erzsébet anyakirályné kérésére búcsút engedélyezett, tekintet
tel az országos pestisjárványra, a visegrádi Szűz Mária-egyház Oltáriszentség-ol- 
tárát felkeresők számára.824 Ez feltehetőleg nem a várban levő egyházra vonatko
zott. Viszont 1366-ban V. Orbán búcsúengedélye az Erzsébet anyakirályné által a 
visegrádi palotában épített kápolnát felkeresők számára szólt. Mivel a forrás Vesz
prém egyházmegyeinek mondja, nem valószínű, hogy exempt lett volna. A  kápol

813 M V 1/1.197.; M észáros 2009.47.
814 D L  57 087; Bakács 1982.506. sz.; Szőke 1985.294.; M észáros 2009.108., Oklevéltár 1. sz.
815 1338: D F  207 157; PRT VIII. 310. (Szt. Márton!), M R EV II. 88. (Szt. Márton!), 1343: M észáros 
2009.47., Oklevéltár 2-4. sz.
816 MREV III. 39-40.; M észáros 2009.47.
817 L. a II. Táblázatot!
818 Szőke 1985.285.; M észáros 2009.47.
819 D F 291 374; Theiner 1.500.; M ES III. 69. (regeszta), M észáros 2009.50.; Iván 2004.26. sze
rint plébánia jogú volt. M V 1/1.197. alapján Iván 2004.26. 36. jz. Ugyanitt -  tévesen -  az szerepel, 
hogy a visegrádi Szűz Mária plébánia Veszprémhez tartozott. Iván 2004. 26. 35. Két adata (1327, 
1338-1342) éppen ennek ellenkezőjét bizonyítja. AOklt. XI. 65. sz.; M V 1/1.411.
820 Theiner I. 500.; M észáros 2009. 25.V6. Búzás-S zőke 1992.132. 7. jz.; Bozóki 1995. 94. 22. 
jz.; Iván 2004.26.
821 M észáros 2009.50. Ez utóbbit Györfly feltételezi Jankovich 1959.57-99. alapján. ÁM TFIV. 712.
822 1325: D L  101 894; M észáros 2009.50., 1329: Z ichy 1.335-337.; M észáros 2009.50.
823 M V 1 /1 .197.; M észáros 2009. 50. István egyes szerzők szerint a Keresztelő Szt. János-egyház 
plébánosa volt, de így saját intézményében kellett volna esküt tennie. Á M T F IV. 712.; Iván 2004.26.
824 M észáros 2009.51. és Oklevéltár 59. sz. Tévesen azonosítja a Szűz Mária-plébániával Bossányi 
II. 251. és 1. jz.; M REV II. 90. A  tévedés alapja az 1338-1342. étű pápai tizedjegyzék, ahol a plébános 
a veszprémi egyházmegyébe tartozó bakonybéli apát helyett fizetett.



II.4. Kápolnák, plébániák 127

na a királyi palota északkeleti szárnyában feltárt palotakápolnával lehet azonos, 
feladata liturgikus lehetett, nem volt exempt.ns

4. Visegrád, Szt. György-kápolna
Feltehetően a 14. század elején létesült királyi kápolna.825 826 Egyes vélemények szerint 
ez volt a régebbi (korábbi) palotakápolna, amely Zsigmond építkezései nyomán az 
új palotaegyüttes falain kívülre került.827 Az 1424-ben kelt pápai engedély szerint, 
amely búcsút adott a tönkrement kápolna helyreállítása érdekében, Esztergom alá 
tartozónak nevezte azt.828 1425-ben Zsigmond pápai engedélyért folyamodott a 
Szt. György-kápolna melletti obszerváns ferences monostor építésére,829 később, 
1473-ban Mátyás kérvényezte a ferences monostor felújításának engedélyezését.830 
Az épület sorsa a 16. század elején sem volt megoldott. II. Ulászló Imre papra bíz
za a romos kápolna felújítását,831 Nyási Demeter vikárius királyi hozzájárulással 
engedélyezte a ferenceseknek a kápolna elbontását, köveinek felhasználását, ha ott 
keresztet állítanak, és körmenetben a szent ünnepén meglátogatják.832

5. Visegrád, Szt. Erzsébet-kápolna
Kottaner Ilona elbeszélése alapján 1440 körül volt egy kápolna a fellegvárban, 
amelyben Szt. Erzsébet-ereklye lehetett (innen a titulusa). Királyi kápolna ese
tében e titulus csak a korai időszakban (13. század) volt jellemző, ezért, illetve 
régészeti megfontolásokból is nagy a valószínűsége annak, hogy létezett egy Szt. 
Erzsébet-várkápolna a visegrádi fellegvárban.833

Összességében elmondható, hogy a késő középkori (1389-1513) tételes felsorolá
sokban szereplő Visegrád alatt a Szűz Mária-plébániaegyház érthető a leginkább. 
Ugyanakkor érdemes felfigyelni arra is, hogy egy másik itteni intézmény (Ke
resztelő Szt. János-kápolna) esetében is, halványan bár, de felmerült az exemptio 
lehetősége. A többi intézmény esetében viszont ez nem állt fenn, annak ellenére, 
hogy királyi /  királynéi alapításúak voltak.

*

825 M észáros 2009.51. és Oklevéltár 60. sz. Vö. É rszegi 1992. Korábban Budára helyezte Kumorovitz 
L. Bemát. Kumorovitz 1963.150-151. Vö. Búzás-S zőke 1992.133.; M észáros 2009.52.
826 M észáros 2009.52.
827 Búzás-S zőke 1992. 134. Itt azonban ellentmondás van, hiszen a korábbi palotakápolna alatt a 
szerzőpáros a Szűz Mária-kápolnát értette. Uo. 133. L. ezzel összefüggésben: Magyar 2008. 83.
82g 1474 június 27-i adat szerint. L ukcsics 1938. I. 744.; Búzás-M észáros 2008. 91-102.; 
M észáros 2009.49.
829 1425. június 27-i adat szerint. D F  275 471; D L  66 015; Lukcsics 1938.1. 818.; Bakács 1982. 
1448. sz.; Szőke 1985.294., M észáros 2009.49.
830 M REV III. 221.; M észáros 2009.49.
831 M észáros 2009.49,52. és Oklevéltár 61. sz. Szőke 1985.294. szerint helye ismeretlen volt, magát 
az oklevelet Bártfai Szabó 1938.1177. sz. alapján 1493 körűire tette.
832 M észáros 2009.52. és 243. jz.
833 Búzás-S zőke 1992.132.7. jz. Vö. Kottaner 26.
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Az itt tárgyalt kápolnák közül néhány esetében felmerült az a lehetőség, hogy az 
alapvetően a Francia Királyságban „honos”, de cseh és osztrák területen is megje
lenő sainte-chapelle-típushoz tartoztak volna.

A  lehetőségek köre viszonylag behatárolt, hiszen a 13. század közepe előtt ala
pított kápolnák és társaskáptalanok esetében nincs nyoma olyan jellegű átszerve
zésnek, amely egy a sainte-chapelle-típus kialakítására utalna. Erre csak néhány 
esetben gyanakodhatunk. A szóba jöhető -  és erre éppen azon franciaországi 
példák világítanak rá, ahol egy-egy palota- vagy várkápolna átszervezésével jött 
létre a párizsi Sainte-Chapelle-t idéző társasegyház jellegű intézmény -  királyi és 
királynéi kápolnák közül két területre szűkíthető e típus magyarországi esetleges 
megjelenése, ráadásul alapításuk időben is viszonylag jól behatárolható. A  két te
rület Buda, illetve Visegrád, a kronológiai határok pedig a 14. század közepe és a
15. század eleje közé esnek.

Budán több intézmény is kapcsolatba hozható a sainte-chapelle típus esetleges 
hazai elterjedésével összefüggésben. Az egyik ezek közül a Szt. Márton-kápolna. 
A  palotakápolna jelleg mellett az egyetlen halvány nyom, ami a sainte-chapelle- 
típus irányába mutatna, az lehet, hogy ez az épület is emeletes volt. Ugyanakkor a 
Passió-ereklyére és -kultuszra semmilyen adat nem áll rendelkezésre.834

A  másik lehetséges intézmény a Szűz Mária Mennybevétele-kápolna. Létre
hozásáról, illetve a Szt. Zsigmond-prépostsággal való kapcsolatáról már korábban 
volt szó. Kérdés, hogy -  ha a feltételezés helyes, ti. a Szűz Mária Mennybevéte 
királyi palotakápolna és a későbbi Szt. Zsigmond-prépostság azonossága -  meny
nyiben kapcsolható a sainte-chapelle-típushoz. Zsigmond lépése hasonlít IV. Ru
dolf, illetve IV. Károly bécsi és prágai akcióihoz, ugyanakkor feltűnően hiányzik a 
Passió-kultuszhoz kötődő ereklye. A két (egy?) intézmény patrocíniuma ebből a 
szempontból nem visz közelebb az esetleges kapcsolat mibenlétéhez, sőt, ameny- 
nyit a társaskáptalan belső szervezetéről tudunk, ott adatolható Alamizsnás Szt. 
János-oltár,835 sem támogatja azt, hogy egy sainte-chapelle-típusú intézményről 
lett volna szó.

Buda mellett Visegrád is szóba jöhet. Itt összesen négy királyi, vagy királynéi 
alapítást érdemes megvizsgálni: a Keresztelő Szt. János-, a Szűz Mária-, a Szt. 
György- és a Szt. Erzsébet-kápolnákat. E  négy lehetőség közül a legutóbbi, a Szt. 
Erzsébet-várkápolna -  amennyiben valóban 13. századi eredetű -  patrocíniuma 
miatt aligha illik a feltételezett magyarországi sainte-chapelle-típusú intézmé
nyek sorába. Ez lehetett ugyanakkor a legkorábbi ilyen intézmény, amely a fel
legvárban helyezkedett el, éppen ezért sem valószínű, hogy a 14. századi Anjou 
királyi udvari kápolnával lenne azonos. Sokkal valószínűbb ez a három másik 
kápolna esetében. A  Keresztelő Szt. János-kápolna építése a királyi udvar 1323- 
as Visegrádra költözésével hozható összefüggésbe, szemben a Szt. Györggyel, 
amelyet az I. Károly által alapított azonos nevű lovagrenddel lehet összefüggésbe

834 H. Gyürky 1984.34-35.
835 Kumorovitz 1963.116,130-131. Rupp 1868.134—135. szerint külön kápolna volt.
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hozni. Ebből természetesen adódik a kérdés, hogy egy rezidencián miért műkö
dött egyszerre két kápolna is. Búzás Gergely véleménye szerint836 a Szt. György- 
kápolnát a palotán belül külön kúriával bíró Erzsébet anyakirályné használhatta, 
amely, mint láttuk, azonos a később Zsigmond által a ferenceseknek adott épü
lettel. Ennek jelentősége a 15. század elejére megszűnt. A  Keresztelő Szt.János- 
kápolna viszont utoljára az 1332-1337-es pápai tizedjegyzékekben szerepel, ami 
ellentmond annak, hogy komolyan számolhassunk vele mint a párizsi Sainte- 
Chapelle mintájára megszerveződő intézménnyel. Az anyakirályné 1334 után 
elhagyta Visegrádot,837 a királyi udvar pedig Budára költözött, ám amikor néhány 
évvel később (1355) visszatért Visegrádra, új kápolna jön létre, a Szűz Mária- 
kápolna, amely 1360/1366-tól adatolható. Ekkorra a kettősség (a Keresztelő Szt. 
János- és a Szt. György-kápolna párhuzamos használata) már okafogyottá vált, 
hiszen Óbuda 1355. évi felosztásával elhatárolásra került a királynéi rezidencia és 
az óbudai prépostság, illetve a hozzájuk tartozó területek.838

Jóllehet e relatív kronológia keretében az egyes intézmények több-kevesebb 
biztonsággal elhelyezhetőek, az eredeti kérdésre, hogy volt-e valamennyire közük 
a sainte-chapelle-típushoz, még nem adtam választ. Sajnos az ereklyék kérdését 
tekintve semmilyen támpontunk sincs arra, hogy a Passió-kultusz támogatása hív
ta volna őket életre. Elrendezésük, szerkezetük -  már amennyire ez megállapítható 
-  szintén nehézségeket vet fel. Ha a sainte-chapelle-típust úgy tekintjük, mint egy 
különálló (azaz nem a palota szerves részét képező) kétszintes kápolnaegyüttest, 
akkor inkább jellemző eltérések figyelhetőek meg. Visegrádon a Szűz Mária-ká- 
polna eleve egy emeletes épület volt, pusztán a sekrestyének volt emelete, ráadásul 
itt a főhajó és a szentély nem egybefüggő, azt egy diadalív választotta el. Az eme
leti rész valószínűleg egy magánoratorium volt, illetve lehetett ereklyeőrző szerepe 
is. Ebben a kialakításban inkább eltér a párizsi prototípustól, hasonlóságot mutat 
viszont a karlsteini és a vincennes-i kápolnákkal. Ez utóbbinak a párizsi mintára 
történő átszervezése viszont 1379-1380-ban történt meg.839 A Cité területén álló 
Saintes-Chapelles-lel még leginkább a diósgyőri840 és zólyomi841 várkápolnákkal 
hozhatók kapcsolatba (két emelet, egységes jellegű tér), ám ezek az ottani paloták 
részét képezték, nem különültek el úgy, mint Párizsban. Ezzel szemben a budai 
Szűz Mária-kápolna (Szt. Zsigmond-társasegyház?) megoldása hasonló: a ká
polna különálló épület, kétszintes, bár belső elrendezése (különálló szentély) nem 
pontosan követi a párizs modellt.842

836 Ezúton is köszönöm Búzás Gergelynek, hogy a sainte-chapelle-típussal kapcsolatos felvetéseket 
értékelte, és véleményét megosztotta velem.
837 1343. január 7-én I. Lajos Erzsébetnek adományozta óbudai várát minden jövedelmével, hogy ott 
éljen, ameddig úgy tartja jónak. D L  3551; AOkmt. IV. 297.; Kumorovitz 1966. 9. és 4. jz.
838 Kumorovitz 1966.10.; Kumorovitz 1976.;Bertalan-A ltmann 1995.145.; Gárdonyi 1944.224.
839 Hacker-Sück 1962. 246-248.; Barbiche 1984. 24. 5. jz., 26. 7. jz., 26. 8. jz., 27.1. jz.; Billot 
1996.173.; C hapelot 1996.102-103,107.; Galland 2001-2002.60-85.
840 C zeglédi 1999; Magyar 2008.79-80.
841 Magyar 2008.80-82.
842 A  vázolt építészeti jellemzők leírásáért szintén Búzás Gergelynek tartozom köszönettel. A  budai
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Összességében tehát meglehetősen kérdéses az eredeti párizsi Sainte-Chapelle 
jellegű intézmény nyomait felfedezni Magyarországon. A  legfontosabb problé
ma Passió-kultusz ápolását középpontba állító programhoz szükséges ereklyékre 
utaló források teljes hiánya. Hasonló a helyzet a liturgikus programmal. Magyar- 
országon nyilván nem beszélhetünk Karoling és Valois családhoz kötődő alapí
tásokról, végezetül a szóba jöhető intézmények építészeti megoldásai is csak ro
konságot mutatnak a Sainte-Chapelle-lel, még akkor is, ha biztosan a párizsi mo
dellhez köthető franciaországi példák -  így leginkább vincennes-i -  sem követik 
szolgai módon azt. A lehetséges magyarországi párhuzamok kapcsán ugyanakkor 
felfigyelhetünk arra, hogy ezek közül kettő, a budai Szűz Mária Mennybevétele 
és a visegrádi Szűz Mária-kápolna Erzsébet anyakirálynéhez köthetőek. Ha az ő 
személyén keresztül közelítjük meg a kérdést, felvethető, hogy ezek az alapítá
sok inkább az 1357-es aacheni zarándoklattal függhetnek össze, amelyet ráadá
sul Erzsébet IV. Károly társaságában teljesített. Köln és Marburg mellett a ma
gyar zarándokok körében igen népszerű Aachent is felkereste az anyakirályné,843 
amelyhez mint láthattuk a Sainte-Chapelle intézménye sok szállal kapcsolódott. 
Lehetséges, de egyértelmű bizonyítékokkal nem támasztható alá, hogy e típushoz 
áttételesen kapcsolódó Erzsébet alapította palotakápolnákhoz a Luxemburg ural
kodó intézményei is mintául szolgáltak. Léteztek tehát másodlagos megoldások, 
variációk, ám jelen pillanatban még ennek ellenére sem rendelkezünk elég adattal 
ahhoz, hogy a 13. század közpén kétségtelenül megszaporodó királyi/királynéi 
palota- és udvari kápolnákat a franciaországi archetípus közvetlen magyarországi 
megjelenéseiként értelmezzük. Annál is kevésbé, mert számos olyan példa ismert, 
amikor bizonyos motívumok, építészeti megoldások megjelennek olyan kápolnák 
és szerzetesi és káptalani egyházak esetében, amelyeknél hiányoznak a Sainte- 
Chapelle-re jellemző jegyek, a királyi Kapeting (Valois) dinasztiához tartozás és 
a Passió-kultusz.844

II. 5. Decanatusok

Erdély területén igen hosszú fejlődés eredményeként alakult ki két, az 1389 
és 1513 közötti forrásokban következetesen megemlített decanatus, Szeben és 
Brassó.845 Itt tulajdonképpen a magyar területen nem jellemző Landdekanate, 
Landkapitel intézményéről van szó. E  német, pontosabban szász eredetű intéz
mény lényegében az adott terület papságát, plébánosait tömörítő testület, káp
talan volt, élén dékánnal. Ez utóbbiakat a plébánosok maguk választhatták, de

Szűz Mária-kápolna leírását 1. Magyar 2008.63-66. (a korábbi eredmények ismertetésével)
843 Szende 2007.139-142.
844 így pl-a Saint-Germain-des-Prés, a Fontaine-Cháalis, a Saint-Germer-de-Fly apátsági templom 
Szűz Mária-kápolnája Franciaországban, a westminsteri Szt. István-kápolna Angliában, az aacheni 
palotakápolna kóruscsarnokának átalakítása Wessel 2003. 82-96,105-111.
843 L. a II. Táblázatot!
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alapvetően püspöki joghatóság alatt álltak. Mégsem voltak egyszerűen espere
sek, éppen azért, mert egy közösség választotta, és a püspök csak megerősítette 
őket.846 A  Magyar Királyság területén hosszabb fejlődés eredményeként alakult 
ki a két decanatus különleges jogállása.

A  források általában együtt említik a plébánosokat és a dékánt (pl. 1264: decanus 
et plébános de Scibinio /  decanus et plebani de Sybiniensi diecesi (!), 1282: decanus 
et omni plebani sui decanatus847), ezzel is kifejezve közösségi jellegüket, amely a 
bospesjogban eredező önrendelkezési jogra vezethető vissza.848 849

Kiváltságos helyzetük kialakulásának folyamata rendkívül bonyolult, e kérdés
ben nincs teljes egyetértés még a témával legalaposabban foglalkozó erdélyi szász 
történetírásban sem.

Carlo Servatius szerint itt is hasonló fejlődésről lehet szó, mint más, német 
területeken megszerveződött és kiváltságos helyzetű Landkapitefek esetében. Azaz 
ennek központjában egy korai, sokáig egyetlen, ún. nagyplébánia (Grofipfarrei) állt 
-  jelen esetben Szeben - , amely mentesült az esperesi joghatóság alól, és terüle
ti hatalomra tett szert, így vált LandkapiteAé.m  Más elképzelés szerint -  Georg 
Edouard Müller -  viszont az erdélyi szászok egyházi különállása (!) sokkal inkább 
telepítési (bospes) jogukra megy vissza, vagyis nem egy központból terjedt szét, 
hanem egész megtelepedési területükre kiterjedt.850

A források alapján úgy tűnik, hogy mindkét elméletben van igazság. Az 
Andreanum egyértelműen utal arra, hogy „hozott”, igen régi jogról, szokásról van 
szó. A  szászok e szerint papjaikat szabadon választhatják, a megválasztott papokat be 
kell mutatniuk, számukra tizedet kell fizetniük, és engedelmességgel tartoztak nekik 
egyházjogi vonatkozásban.851 Mindez elég egyértelmű, ugyanakkor a rendelkezés 
nyitva hagyta azt a nagyon fontos kérdést, hogy kinek mutassák be a megválasztott 
papokat. Ez a megoldás akkor -  1224-ben -  már régi szokásnak minősült, így fel
tehető, hogy ehhez hasonló volt a helyzet a szászok 12. század közepi betelepülését 
követően is. Másként megfogalmazva, nem volt egyértelműen meghatározva ki is az 
erdélyi szászok egyházi feljebbvalója. Ha az egyházi szokásjog általános gyakorlatát 
feltételezzük érvényesülni, akkor ez minden bizonnyal az erdélyi püspök volt.

A  helyzet szabályozatlanságra utal ugyanakkor egy sor 12. század végi, 13. szá
zad eleji forrás. Gergely pápai legátus852 1192-1196 között kiadott oklevele na

846 Servatius 1971.237-238.
847 1264: U G D S 1 .104. sz., 1282: uo. 202. sz. Lotaringiában és a Rajna vidékén általában capitulum 
vagy fratres capituli megnevezéssel szerepelnek. Servatius 1971.242.
848 Servatius 1971.242.
849 Servatius 1971.244-245.
850 M üller 1934.5-6.
851 U G D S 1.34.
852 Gergely a római Sancto Apostolo családból származott. III. Kelemen tette bíborossá (S. Maria in 
Portico diaconus cardinalis). Első alkalommal 1188. április 5-én szerepelt így, tisztségét 1202-ig töltöt
te be. Ügy tűnik, Magyarországon járt már 1189-ben, és itt is tartózkodott 1192-ig. A  régebbi magyar 
szakirodalom (Fraknói) szerint 1192-ben járt itt. Mindenesetre 1192-ben III. Celesztin követeként 
több társával együtt részt vett I. László szenttéavatási perében Váradon. Jelentése alapján került sor a 
szenttéavatás hivatalos engedélyezésére. Fejér XI. 309. Gergely legádója előtt utoljára 1192. január
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gyón tanulságos. Az Adorján erdélyi püspök és P. szebeni prépost között kialakult 
vitában döntött a pápai küldött. E szerint a prépost valamennyi erdélyi német egy
házi feljebbvalója akart lenni. Az ügy a pápa, majd a legátus elé került, aki a király 
véleményét is kikérte. III. Béla király Veszprémben, az országnagyok jelenlétében 
úgy válaszolt, hogy a társaskáptalan alapításakor nem volt szándékában minden 
erdélyi németet a társaskáptalan alá rendelni, csak azokat, akik az elődje, II. Géza 
király által adott pusztaságban -  vagyis Altland vidékén -  telepedtek, telepednek 
meg. Gergely végülis e véleményt fogadta el, vagyis elutasította a prépost törekvé
sét.853 Ez azonban nem jelenti azt, hogy a betelepült szászok (itt flandriaiak) egy
házi elöljárója nem a szebeni prépost lett volna, csupán annyit, hogy más németek 
nem voltak neki alárendelve.

Mindez felfogható úgy is, hogy az 1189 körül megszervezett szebeni társas
káptalan feladata lett volna az itteni németek összefogása.854 Ezt bizonyítja III. 
Celesztin pápa 1191. december 12-i oklevele. III. Kelemenre hivatkozva meg
erősítette az esztergomi érsek egyes különjogait, továbbá helyben hagyta a már 
említett pápai legátus korábbi rendelkezését. E  szerint III. Béla az erdélyi németek 
egyházát egy „szabad” prépostságban egyesítette, amelyet Gergely legátus és III. 
Celesztin is megerősített.855 így már érthető a néhány évvel későbbi (1192-1196) 
vita a körül, miért is tekintette magát a prépost valamennyi német egyház elöljá
rójának. Gondolhatnánk, hogy ezzel a döntéssel pont került az ügy végére. Ellen
kezőleg, tulajdonképpen ez csak további évtizedes viták nyitánya volt.

Néhány évvel később ugyanis ismét vita alakult ki a németek feletti egyházi 
joghatóság ügyében. III. Ince 1199-ben engedélyezte Adorján erdélyi püspöknek, 
hogy amennyiben az esztergomi érsek, a szebeni prépost vagy a németek papjai 
jogsérelmet követnének el ellene, vagy ennek gyanúja felmerül, az Apostoli Szék 
elé idézhesse őket, miután a püspök joghatósági területén a németekkel kapcso
latos tizedszedési és parochialis jog őt illeti.856 Ezzel a kérdés egyúttal még sokkal 
bonyolultabbá is vált. A  szebeni prépost (és a német papság) immár következetes 
törekvése mellett határozottabban jelent meg az esztergomi érsek azon szándéka,

2-án, azt követően 1193. január 18-án szerepel pápai oklevél aláírói között, így valamelyest bizonytalan 
1189. évi magyar útja. 1197-ben Itáliában teljesített legátusi feladatot (Ancona, Rimini), valószínűleg 
részt vett III. Ince megválasztásában, aki uralkodása elején Lombardiába küldte legátusként (1198), 
1199-ben pedig a Szicíliába. III. Celesztin és III. Ince idején egyúttal ügyhallgatóként is dolgozott 
a kúriában. Utolsó alkalommal 1202. január 1-én szerepelt pápai oklevélben, vélhetőleg nem sokkal 
ezután halt meg. Fraknói 1901.34—35.; M aleczek 1984.93. és 252. jz., 94.
853 III. Ince 1198. évi átírásában. U G D S 1.4. sz.
854 A társasakáptalan történetére újabban I.Thoroczkay 2012a.
855 U G D S I. 1. sz. Az intézkedést Grandjean a szebeni prépostok hivatali írásbeliségben betöltött 
bizalmas szerepének tulajdonítja. G randjean 1971.270. Vö. Zsoldos 2011.Teutsch szerint a pápa 
Esztergom alá rendelte a prépostságot. Teutsch 1924. 7. Hasonlóképp: Schuster 1988. 2-3. Ez 
utóbbi -  Alexander Szentirmai nyomán -  úgy képzelte el, hogy a szebeni prépostság tulajdonképpen 
a vidék „ősegyháza” volt, és ily módon természetesen ez lett az királyföldi szászok esperesi egyháza. 
Vö. Szentirmai 1956. Ennek azonban ellentmond az, hogy az „erdélyi németek egyházának” létre
hozása a király kezdeményezésére indult el.
856 U G D S I.5.SZ.
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hogy joghatóságát -  a korábbi általános pápai kiváltságokra alapozva -  érvénye
sítse e területen is.

Imre király és Jób esztergomi érsek 1203-1204-es hosszú vitája csak általános 
következtetések levonására alkalmas. E súlyos konfliktus eredményeként, amely
ben rövid ideig a III. Ince a saját lelki joghatósága alatt állónak nevezte a királyi 
apátságokat és prépostságokat és a királyi udvar egyházi személyzetét, felettük az 
esztergomi érsek lelki joghatóságát erősítette meg.857 Ez érvényes lehetett a királyi 
alapítású Szebenre is.

Mégsem oldódott meg egyelőre semmi. Ezt tükrözi az az egész magyar egyház 
szempontjából alapvető fontosságú 1211-1212-ben lezajlott vitasorozat. 1211. jú
lius 15-én III. Ince meghagyta az erdélyi püspöknek, hogy a közvetlenül az Apos
toli Székhez tartozó szebeniprépostság ügyében -  mivel az üresedésben van, és R. 
prépost kánoni módon lett megválasztva -  tartson vizsgálatot, és ha így van, pápai 
hatalomból kifolyólag erősítse meg őt, hogy lelki szolgálatát ellássa.858 Néhány 
hónappal később (1212. január 18.) a pápa hasonló tartalmú parancsot intézett a 
kalocsai érsekhez és préposthoz. A  közvetlen pápai joghatóság ismételt említése 
mellett még az is szerepelt, hogy a szebeni prépostot a király mutatta be.859

Eközben az események itthon igencsak felgyorsultak. 1212 februárjában az esz
tergomi és a kalocsai érsek jogvitáját rendezendő tervezetben újabb fontos infor
mációt találunk. E szerint a király még 1211-ben azzal a kéréssel fordult a pápa 
felé, hogy az újonnan felállítandó szebeni püspökséget (!) rendelje Kalocsa alá.860 
A  pápa több okból is elutasította az egész tervezetet, de e külön királyi javaslat 
elvetését is megindokolta, mégpedig felettébb érdekes módon. Az erdélyi püspök 
jogsérelmének emlegetése teljesen érthető. Az már azonban feltűnő, hogy a pápa 
álláspontja szerint Szeben vagy az ő, vagy az esztergomi érsek joghatósága alá tar
tozik.861 Feltűnő, hiszen az 1199. évi és 1212. januári pápai oklevélben nem ez sze
repelt, hanem az, hogy Szeben közvetlenül a Szentszék joghatósága alá tartozik.

Kérdés, hogy ez az ingadozás minek köszönhető. Mielőtt e kérdésre válaszol
nék, érdemes még egy, a szebeni társaskáptalanhoz kapcsolódó adatot megemlí
teni. 1231-ben -  korábban láthattunk -  IX. Gergely gyakorlatilag a III. Celesz- 
tin-féle rendelkezést erősítette meg. Szeben esetében azt, hogy III. Béla király az 
erdélyi németek egyházát Szeben alá rendelte, amit Gergely akkori pápai legátus 
is megerősített.862

857 F ejér II. 392-393,404,416-117,419,420,423-424.; RA 203. sz.; CD  Strig. 1 .14., II. 11-12. A 
vitáról bővebben 1. az 1.4. fejezetet!
8SS U G D S I. 18. sz. Érdekes lehet egy későbbi szebeni prépost, Florentinus személye is, aki amel
lett, hogy a királyi udvar papságához tartozott, esztergomi kanonikátusa mellett előbb aradi őrkano
nok, majd Szeben elöljárója lett. Ez utóbbira 1230-ból és 1235-ből van adat. Vö. Theiner I. sz., 54; 
Thoroczkay 2012a. 43.
859 U G D S 1.20. sz.
860 E  lépés egyértelműen Gertrúd királyné ösztönzésére, öccse, Bertold érdekében történhetett. Vö. 
Thoroczkay 2012a. 41-42.
861 Fejér III/l. 129-134.
862 T heiner I. 92.; U G D S 1.58. sz.
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Abban, hogy miért alakult ilyen viszontagságosán az erdélyi németek egyházi 
joghatósága, több tényezőnek volt alapvető szerepe. Az egyik legfeltűnőbb problé
ma magának Szebennek a kérdése. Első látásra ugyanis alapvető ellentmondás fi
gyelhető meg, amennyiben a fejezet elején a helyi papságot összefogó decanatusxó\ 
(.Landekanate), majd következetesen szebeni társaskáptalanról esett szó. Jelen is
mereteim szerint úgy tűnik, hogy az említett viták idején még nem számolhatunk 
ilyen fokú önszerveződéssel (decanatus, Landkapitel), sokkal inkább egy olyan, ki
rályi udvarhoz kötődő tervvel, amely önálló egyházigazgatási felügyelet alá kívánta 
helyezni az erdélyi szász egyházakat.

Ez a törekvés jelentősen felerősödött a 13. század első felében. Az 1210-es évek 
elejének vitái jól mutatják, hogy ezek a tervek, határozottságuk ellenére a hely
zet bizonytalansága miatt ekkor még igencsak képlékenyek voltak. Sőt, a Német 
Lovagrend barcasági megtelepedésével ez a bizonytalanság még csak fokozódott.

Úgy tűnik, hogy az Erdélyben II. Géza korától megtelepedő szászok egyházi 
különállása a kezdetektől napirenden volt. Eleinte ez minden bizonnyal csak el
sődleges megtelepedési helyükre volt igaz, de a 12. század végén már egy általá
nosabb terv körvonalai is kirajzolódtak. Ez erősödött meg a 13. század második 
évtizedének elejére.

A  megoldást, úgy vélem, II. András szűkebb környezetében kell keresni. A 
mind Szeben szerepét, mind a magyar egyházszervezetet ekkor alapjaiban átren
dező tervezet (1212) egyértelműen Kalocsa jelentőségéről, határozott emancipáci
ós törekvéséről árulkodik. II. András minden valószínűség szerint rokona, Bertold 
érdekében tett lépéseket. Nemcsak a törvényes feltételek alóli mentesítését érte el 
érsekké történő kinevezésekor,863 hanem az erdélyi németek egyházát összefogó 
püspökség kialakításának megkezdését és joghatósága alá rendelését is.864 Abban, 
hogy ez mégsem így alakult, jelentős szerepe volt az esztergomi érsek különjogai 
terén kialakult jogi hagyománynak, az erdélyi püspök és az esztergomi káptalan 
tiltakozásának és III. Ince jogérzékének.

A  Bertold kormányzatát követő időszakban az erdélyi szászok egyházi külön
állása azonban továbbra is napirenden maradt. Ebben azonban immár a Barnaság 
egyházainak volt nagyobb szerepe. A Német Lovagrend esetében a kezdetek ha
sonlóak. Az itt letelepültek tizedmentességet és egyházi ügyeikben bizonyos fokú 
önállóságot nyertek az erdélyi püspökkel szemben. Egy 1213-as, Vilmos erdélyi 
püspök által kiadott oklevél elég világosan fogalmaz: csak a pap letételével járó 
bűnesetek vonatkozásában tartoznak a püspök joghatósága alá.865

Tíz évvel később, minden bizonnyal szoros összefüggésben a lovagrend intenzív 
terjeszkedésével, itt is felmerült a helyi németek egy egyház felügyelete alá rende
lése. 1223. január 12-én III. Honorius éppen a Német Lovagrend kérésére engedé
lyezte a helyiek számára esperes/dékán kinevezését. Az érvek elég világosak voltak.

863 K M T L 99. (Koszra László)
864 Vö. G randjean 1971.272-273.
865 U G D S 1.27. sz. III. Honorius pápa 1218. április 19-i átírásában. (Uo. 28. sz.)
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A  esperes/dékán a helyi papság elöljárója volt, mivel püspökük nem volt csekély 
számuk miatt. Éppen ezért kérték azt, hogy a pápa számukra elöljáróról gondos
kodjék. Sőt, megfogalmazódott a püspökség felállításának terve is. III. Honorius 
azonban egyelőre csak a már említett esperes/dékán megválasztását engedélyezte.866

Ugyanezen évvégén III. Honorius a Német Lovagrend panaszára kemény han
gú parancsot intézett az erdélyi püspökhöz. E szerint a püspök Boza földön a helyi 
papság feletti joghatóságot bitorolta: zsinatra idézte őket, tőlük és a laikusoktól 
tizedet követelt, más püspöki jogokat gyakorolt, az engedetleneket kiközösítéssel és 
interdictummal sújtotta. Tette ezt annak ellenére, hogy e vidék a pápa engedélyével 
ki volt véve az ő joghatósága alól. A  pápa a panasz alapján egyrészt felszólította a 
püspököt, hogy tartózkodjék a jogsértő cselekedetektől, másrészt tudatta vele, hogy 
döntésének végrehajtásával az esztergomi érseket bízta meg.867 III. Honorius dön
tésének háttere nyilvánvaló: a lovagrend rendelkezett olyan közösségi kiváltsággal 
(privilégium, commune), amely szerint közveden szentszéki joghatóság alatt állt.868

Néhány hónappal később, 1224. április 30-án III. Honorius két, egy napon kelt 
privilégiumában újra szabályozta a barcasági egyházak helyzetét. Lényegében az 
1223. januári rendelkezését erősítette meg, hiszen az itteni népeket egyházi bírás
kodás tekintetében egy esperes felügyeletére bízta.869 Az is igen fontos, hogy az 
említett esperes hivatalba iktatását a pápa az esztergomi érsekre bízta.

Különösen érdekes a második oklevél. III. Honorius a lovagrend kérésére terü
letüket pápai oltalom alá vette, egyúttal kinyilvánította, hogy felettük egyeden ér
sek vagy püspök sem rendelkezik joghatósággal, csak az esperes, akit az esztergomi 
érsek -  korábbi egri püspök -  útján állított élükre. A szent olajokat, krizmát, pap
szentelést, egyházak, oltárok felszentelését pedig bármely püspöktől kérhetik, és 
mindezért a pápai szabadságért (!) 2 aranymárkát tartoznak fizetni évente.870 Egy 
harmadik, szintén ezen a napon kelt pápai oklevél pedig felhatalmazta a brassói 
esperest, hogy a Barcaságban az ottani népesség egymás közti, egyházi joghatóság 
gyakorolását kívánó ügyeiben eljárhasson, azzal a kikötéssel, hogy nagyobb súlyú 
ügyekben köteles a pápát értesíteni.871

Az 1223-ban említett püspökségalapítási terv végül nem valósult meg, ami
nek feltehetőleg a Német Lovagrend kiűzése volt a legfőbb oka.872 Ennek ellenére

866 Theiner 1.37.; U G D S 1.35. sz. Vö. G lassl 1979.42.
867 1223. december 12. Theiner I. 43.; U G D S I. 36. sz. Az esztergomi érseknek szóló parancslevél 
másnap kelt. U G D S 1.37. sz. Vö. G lassl 1979.43.
868 Z immermann 2000.124-130., 27-28. sz.
869 Theiner 1.51-52.; U G D S 1.39. sz.
870 Theiner 1.50.; U G D S 1.40. sz. E  rendelkezést a pápa megküldte a magyarországi főpapoknak is. 
Theiner 1.51. Vö. G lassl 1979.43.
871 Theiner 1.51.; U G D S 1.42. sz. A  rendelkezést másként értelmezte G. E. Miiller. Szerinte az itteni 
németek egy „barcasági dékán” kinevezésére kaptak engedélyt, továbbá a papok kinevezésének jogát 
kezdettől fogva az esztergomi érsek gyakorolta. M üller 1934. 7-8. A  forrás ilyen értelmezést nem 
tesz lehetővé. Vö.Teutsch 1921.16-17.; Zimmermann 1996.215-219.; Zimmermann 2000.81-82.
872 Érdekességképpen említhető meg, hogy a lovagrend kiűzését követően, 1232-ben IX. Gergely 
többek között azért is szorgalmazta visszahívásukat, mert a Barcaságban nem volt más egyházi fel
jebbvalójuk, csak az Apostoli Szék. Theiner 1.106-107.
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-  mint láthattuk -  mind Szeben, mind a Barnaság esetében felmerült az önál
ló egyházigazgatási szervezet megteremtésének igénye. Az is közös elem, hogy 
mindkét esetben bizonytalanság figyelhető meg: az adott terület felett vajon a 
pápa, vagy az esztergomi érsek rendelkezik-e joghatósággal, igaz, a Barnaság vo
natkozásában ez kissé enyhébb formában mutatkozott meg. Fontos különbség 
ugyanakkor, hogy míg Altland területén királyi kezdeményezésre a szebeni pré
post, addig a Barnaságban pápai döntéssel egy esperes lett az egyházi elöljáró.

A  kormányzati joghatóság kérdése -  éppen az egyértelmű szabályozás hiányá
ban -  továbbra is nyitott maradt. Ezt mutatja a barcasági dékán (!) és papság, illet
ve az erdélyi püspök jogvitája az 1230-as évek elején. IX. Gergely 1235. november 
8-i, a kunok püspökéhez intézett parancsleveléből a következő derül ki. Az emlí
tett felek között még korábban, Praenestei Jakab pápai legátus előtt folyt per, aki 
az erdélyi püspökkel szembeni tisztelet és engedelmesség megadására kötelezte a 
papságot, a dékánt pedig felmentette az ellene felhozott vádak alól. Ámde az ítélet 
végrehajtása elmaradt, amelyet utóbb az erdélyi püspök képviselője a kirendelt 
pápai ügyhallgató előtt követelt. O azonban visszautalta az ügyet a pápához, mivel 
úgy vélte, hogy ebből az Apostoli Széknek jogsérelme származhat, aki azután a 
kunok püspökét kérte fel, hogy folytasson vizsgálatot, és tegyen jelentést.873 Mind
ez csak akkor érthető, ha feltesszük: az ügyhallgató olyan információ birtokában 
volt, amely a barcasági papság és dékán feletti esetleges pápai joghatóságra utalt.

Ennél azonban az ügy bonyolultabb volt. Egy öt nappal későbbi pápai oklevél 
lényegesen többet árul el, ugyanis megemlíti, hogy a legátus által meghozott ítélet 
ellen az esztergomi érsek a pápához fellebbezett. Az ekkor kijelölt pápai ügyhall
gató előtt az érsek jogi képviselője, Albeus mester panaszt emelt, mert a legátusi 
ítélet jogsérelmet okozott az érseknek, mivel az említett papok közvetlenül neki 
vannak alárendelve. Miután az erdélyi püspök képviselője ezt tagadta, a pápa ku
nok püspökét, a Csanádi és bethlemi prépostot bízta meg, hogy folytasson vizsgá
latot, és a feleket idézze meg Rómába.874

E szövevényes ügyből kiderül, hogy az alapkérdés a barcasági papok és dé
kánjuk feletti joghatóság volt. Sajnos e tekintetben nem túl bőbeszédű a szöveg, 
hiszen csak engedelmességet és tiszteletet emleget, illetve annak megtagadását. 
Ha csupán a papság és a dékán, illetve az erdélyi püspök szerepelne az ügyben, 
akkor nem is lenne olyan érdekes, de az, hogy az esztergomi érsek fellebbezést 
nyújtott be, már igen figyelemre méltó. Erre csak egy magyarázat van, nevezete
sen az, hogy már kialakult egy jogi kapcsolat közte és a barcasági papság között. 
Az 1223-1224-es oklevelek alapján az esperes-dékán hivatalba iktatása lehet e 
kapcsolat forrása. Ezt figyelembe véve, az esztergomi érsek fellebbezése mögött 
az általa gyakorolt, vagy legalábbis gyakorolni vélt joghatóság húzódhatott meg. 
Ennek közelebbi tartalma az itt említett oklevelek általános megfogalmazása 
alapján nem határozható meg pontosan.

873 Theiner 1 .138.; ÁÚO II. 27-28.; U G D S I. 71. sz.
874 Theiner 1 .139.; ÁÚO II. 28-29.; U G D S I. 72. sz.
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Ennél valamivel pontosabban fogalmaz Fülöp esztergomi érsek két, egyaránt 
1264. május 6-án kelt oklevele. Az elsőben engedélyezte a szebeni egyházmegye 
(!) dékánja és plébánosai számára, hogy a szentségeket bármely püspöktől kér
hessék, mivel nagy a távolságra vannak Esztergomtól, azzal a feltétellel, hogy a 
plébánosok az erről szóló püspöki oklevelet követeik útján minden évben kötele
sek bemutatni az ő tartományi zsinatán. A  megyéspüspök szentelő joghatóságát 
korlátozó rendelkezés mellett kifejezésre juttatta az érsek, hogy a dékán és a pap
ság az ő közvetlen joghatósága alatt állnak. Ezt csak erősíti a zsinati megjelenésre 
utaló kitétel.875 Ennél még pontosabb a másik oklevél szövege. Ebben Fülöp érsek 
-  ismét hangsúlyozva a közvetlen alárendeltséget -  meghagyta a szebeni dékánnak 
és plébánosoknak, hogy peres ügyeiket első szinten a szebeni dékán előtt intézzék, 
mellőzve mindenféle idézést és fellebbezést. Amennyiben pedig az elégtelennek, 
hanyagnak mutatkozna, vagy az ügyet nem vállalná, akkor lehet az érsekhez folya
modni vagy fellebbezni.876

E két oklevélből kiderül, hogy a szebeni dékán és papsága felett az esztergo
mi érsek kormányzati joghatósága érvényesült. Arra is érdemes felfigyelni, hogy 
a dékán és papsága közösségként szerepel ezekben az oklevelekben. Az elsőben 
említett „erdélyi szebeni egyházmegye” valószínűleg elírás lehetett, erre utal az is, 
hogy az aznap kelt másik oklevélben ennek nyoma sincs. Ám arra, hogy egy ilyen 
irányú fejlődés elindult, jó példa éppen ezen 1264-es oklevelek átírásának szövege. 
Ezt ugyanis — Lodomér érsek 1282-es oklevelének szövege szerint -  Reinaldus 
stolzenbergi plébános, a szebeni provincia dékánja kérésére adta ki az érsek.877

A  két terület, Szeben és Brassó papságának önszerveződésére -  vagyis a 
Landkapitel kialakulására -  és az egyházjogi helyzet alakulására jobbára csak ké
sőbbről, a 14. századtól vannak adataink.

Az előbbi tényleges működésére az első pontosabb adat 1302-ből való. A 
szebeni szék egyetemének (!)878 oklevele tudatja, hogy a castenholzi Szűz Mária- 
plébánia plébánosának halála után maguk választották meg plébánosnak Dénes 
fia Pétert, akinek megerősítését kérték Walbrunus szebeni dékántól. O azonban 
megtagadta azt, mivel Péter életkorát túl fiatalnak találta, majd a szék közössé
gének alázatos kérésére végül mégis megerősítette Pétert, azzal a kikötéssel, hogy 
legközelebb a kánoni életkori előírást tiszteletben tartják. Azaz, a dékán az itteni 
laikusok és klerikusok egyházi elöljárója volt, amely közösség maga választotta 
meg a kérdéses plébánost.879

1322-ből egy egészen különleges adat áll rendelkezésre. Ezév augusztus 21- 
én Walbrunus szebeni dékán, stolzenbergi plébános a szebeni társaskáptalan és a

875 Fejér IV/3.240-241.; U G D S 1 .104. sz. Fülöp rendelkezése, Lodomér esztergomi érsek átírásában 
maradt fenn. D F  291 957; U G D S 1.202. sz. Vö.T horoczkay 2012a. 48-49.
876 ÁÚO III. 107-108.; U G D S 1 .105. sz. Fülöp rendelkezése, Lodomér esztergomi érsek átírásában 
maradt fenn. D F 291 957; U G D S 1.202. sz. Vö. Thoroczkay 2012a. 48-49.
877 D F  291 957; U G D S 1.202. sz.
878 U G D S 1.296. sz.
879 Vö.T horoczkay 2012a. 49-50.
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szebeni provincia szász egyeteme írta át és erősítette meg Károly király Kére cisz
terci apátságának 1322-ben adott privilegiális oklevelét.880 Szeben mellett tehát 
létezett egy fejlett plébániai közösség, amelyet ez a decanatus fogott össze. A  papok 
közösségét jelölte a káptalan, illetve az egyetem kifejezés.

A  Barcaságban a Királyföldhöz és a vele közvetlen szomszédos területekhez 
képes lassabban alakult ki a decanatus, a Landkapitel szervezete. A  terület papjai
nak közösségét 1334-ben,881 a káptalant csak 1379-ben említik az írott források.882 
Telegdi Csanád esztergomi érsek 1336. november 30-i oklevelében részletesen 
leírta a brassói és szebeni dékánok jogait a nekik alárendelt plébánosokkal szem
ben. Ez egyszerre mutatja a belső fejlődés előrehaladott voltát és az esztergomi 
érsek kormányzati joghatóságát.883 Néha szükséges volt emlékeztetni a brassói 
dékánt a neki alárendelt papság helyes kormányzatára, a régi szokások megtar
tására, mint pl. 1379-ben is.884 1402-ben arra találunk adatot, hogy bíráskodás 
tekintetében a barcasági káptalan Esztergom alá tartozott, mivel cathedraticumot 
tartozott fizetni.885 1436-ban az érsek a zsinati kötelezettség alól mentette fel a 
dékánt, biztosítva egyúttal jogait.886

Brassó és a Barnaság estében érdemes külön is kiemelni egy késő középkori 
egyházkormányzati tervezetet. Ez alapvetően a kun (milkói) püspökség szorult 
helyzetére kívánt megoldást találni, amely a török fenyegetés következtében gya
korlatilag csak címében élt a 15. század közepén. Szécsi Dénes éppen ezért kez
deményezte székhelyének áthelyezését Brassóba, sőt nevének megváltoztatását is 
-  új székhelyéről - , egyúttal e lehetőség vizsgálatát a kalocsai érsekre bízta. Az is 
roppant tanulságos, hogy később maga az érsek állt el a tervezet végrehajtásától, 
belátva, hogy így saját jogait csorbítaná a Barnaság területén.887

A  többi szászok lakta területen szintén a 14. századból vannak adataink a 
decanatusok kialakulására. Egy néhány évvel későbbi -  1320-1330 közé datál
ható oklevél már a sebesi decanatus meglétéről tanúskodik.888 1321-ből arra van 
adatunk, hogy szebeni prépost és a helyi plébános jogvitába keveredett az előb

880 UGDS I.396.SZ.
881 1334.11. [10-20.], U G D S 1.511. sz.
882 U G D S II. 480,506-507.; M üller 1934.31.
883 D F  291 959; U G D S I. 530. sz. Az érsek hét évvel később hasonló tárgyú oklevelet adott ki. D F 
291 969; U G D S II. 594. sz. 1391. április 11-én Kanizsai János is újra meghatározta a brassói és 
szebeni dékán jogait. U G D S III. 1270. sz. A  brassói dékán jogait később is meghatározták, bővítették. 
1394-ben Balázs esztergomi és veszprémi kanonok, érseki helynök (UGDS III. 1327. sz.), 1434-ben 
Márton esztergom-szentgyörgymezei prépost, székesegyházi esperes, kanonok, György esztergomi 
érsek helynöke (UGDS IV. 520.), 1442-ben Miklós esztergomi éneklőkanonok, helynök (U GD S V. 
103.), 150-ben Szécsi Dénes esztergomi érsek (UGDS V. 297.). E  példák világosan mutatják, hogy 
mindkét területen Esztergom kormányzati joghatósága érvényesült.
884 U G D S II. 1112. sz. Ennek következménye lehet, hogy maga a brassói káptalan {Landkapitel) nyil
vánította ki, hogy a szabályoknak megfelelően fog működni. 1380. október 20.: U G D S II. 1135. sz.
885 U G D S III. 273.; M üller 1934.136.
886 U G D S IV. 596.
887 Ennek alapján V. Miklós pápa 1453. szeptember 22-én érvénytelenítette a tervezetet. Theiner II. 
267-268.
888 Beke 1889.79. sz.



II.5. D ecenatusok 139

bi túlkapásai miatt, amelyek sértették az utóbbi szabadságait. A  szöveg arra utal, 
hogy a vita az egyházat megillető illetékek, parochialis jog körül forgott. Sőt az 
is szerepelt benne, hogy a szebeni plébániaegyház a terület (provincia!) legősibb 
egyháza, a többi plébánia szabadsága, azazparochialis jogai, is ide vezethetők visz- 
sza. A  szebeni társaskáptalan tehát igyekezett kiterjeszteni befolyását az itteni 
egyház(ak) felett.889 Az ügy folytatásaként kiadott pápai oklevél (1322. április 2.) 
szerint alapvető vitakérdés volt az említett egyház feletti patronátus kérdése, és 
ezzel kapcsolatban az említett jövedelmeké (tized, adományok) is. Fontos, hogy 
Szebent az oklevél következetesen Esztergom egyházmegyeinek írja.890

Hasonló fejlettségi szintet mutat több más decanatus megléte. 1322 decem
berében a schelki dékán panaszáról hallhatunk az erdélyi püspökkel és a gyu
lafehérvári esperessel szemben, akik jövedelmeit megnyirbálták, vizitáció alkal
mával túlzott terheket róttak rá.891 Egy 1328-as oklevél nem kevesebb, mint 9 
ilyen egyházi közösséget sorolt fel, amelyek perben álltak az erdélyi püspökkel, a 
gyulafehérvári és küküllői esperessel, mivel ez utóbbiak a megerősítésért és be
iktatásért illetéket követeltek tőlük, egyházlátogatást tartottak itt.892 1353-ban a 
dobokai esperes távolította el a kisdi decanatus vezetőjét, és nevezett ki helyette 
újat, akárcsak 1432-ben.893 Mindezek arra mutatnak, hogy az egyre kiterjedtebb 
plébániaszervezet, a papság intézményi közösségeinek, decanatusamak dinamikus 
fejlődése ellenére e területek -  Szebent leszámítva -  alapvetően az erdélyi püspök 
kormányzati joghatósága alatt álltak.894

A  másik területen, az egyházjogi helyzet vonatkozásában folyamatosan van
nak adataink arra, hogy e két terület, Szeben és Brassó decanatusa Esztergom 
joghatósága alá tartozott. Ezek sorában említhetőek -  az eddigieken túl -  azok 
a megnyilatkozások, amelyek általában Esztergom egyházmegyeinek mondják 
Szebent vagy Brassót. Erre példa Niccolö Bocassini egy 1302-es diplomája.895 
Hasonlót tartalmaz V. Kelemen pápa két 1308. évi oklevele, amelyet az Eszter
gom egyházmegyei szebeni prépostnak címzett. E két oklevél más szempontból 
is tanulságos. Ugyanis ezekben a medgyesi dékán és papjai, illetve az erdélyi püs

889 Fejér VIII/2.300-303., VIII/7.131-134. Vö.T horoczkay 2012a. 45-46.
890 DF 244 569; UGDS 1.389. sz.
891 UGDS 1.398. sz.; M üller 1934.118.
892 UGDS 1.460. sz.; M üller 1934.118.
893 UGDS II. 100-101.; M üller 1934.118.
894 További példák: UGDS I. 406. sz. (1323), uo. 465. sz. (1328-1330), DF 277 264 -  DF 277 265 
(1330). Érdekes eset történt 1377 őszén. De Surdis János esztergomi érsek azért volt kénytelen sza
badkozni, mert az esztergom-szentgyörgymezei prépost olyan területeken is vizitált -  az erdélyi 
hét szász székben -  amelyekre nem mind terjedt ki az érsek joghatósága. DF 291 963; UGDS II. 
1084. sz. Egészen kései (1520) a musnai decanatus esete, amelynek vezetőjét, Sándor musnai plébá
nos-dékánt, illetve a decanatus 3-4 kiválasztott képviselőjét Várdai Ferenc erdélyi püspök hívta meg 
Gyulafehérvárra az egyházmegyei papság tanácskozására. E T E 1 .7. sz. Az ügy hátterében a musnaiak 
és az erdélyi püspök és officiálisa konfliktusa állt, akik különböző sérelmeket követtek el a helyi szász 
papok és plébánosok közössége ellen, akik ezek vizsgálatát a pápa elé kívánták terjeszteni, és ehhez 
kértek segítséget a szebeni szász egyetemtől. Uo. 1.14., 24. sz. Vö. Thoroczkay 2012a. 48.
895 UGDS 1.297. sz.
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pökség gyulafehérvári esperessége közötti kormányzati joghatósági vita (vizitá- 
ció) és a tizedfizetés szerepelt, és mindkét esetben a gyulafehérvári esperesség 
joghatóságát erősítette meg a pápa.896 Vagyis, a medgyesi terület -  ahol e szerint 
szintén Landkapitel szerveződött -  nem tartozott a kiváltságolt területek közé. 
Egy ilyen irányú, azaz kisebb területen (korábban) meginduló decanatusi fejlő
dés jó példája Gentilis pápai legátus egy 1309-es idéző oklevele, amelyben több 
dékán, illetve „egyetem” -  helyi papság közössége -  szerepel.897 Ugyancsak erre 
utal -  ez esetben éppen Szeben összefogó jellegére -  Rufinus de Civinio pápai 
adószedő 1317-1320 közötti számadása, amely több egyházat is említ, amelyek 
a szebeni társaskáptalanhoz tartoznak. A  kimutatás más szempontból is fontos 
forrás, elárulja ugyanis, hogy a szebeni társaskáptalan és egyházai az esztergo
mi egyházmegyéhez tartoztak.898 1354-ben már itt is formulaszerűen megjelenik 
az Esztergom egyházmegyéhez tartozás kifejezése.899 1399-ben mind a szebeni, 
mind a brassói dékán meghívást kapott az esztergomi érseki zsinatra, amely jól 
kifejezte kormányzati joghatósági alárendeltségüket.900 Szeben esetében még 
egészen kései adatok is rendelkezésre állnak. 1523. július 12-én Szatmári György 
esztergomi érsek Kaplyon László esztergomi kanonokok küldte ki különböző, a 
szebeni decanatus papságához intézett, nem részletezett parancsokkal, amelyek 
kapcsán világosan utalt azok köteles engedelmességére (obedientia).901 Egy évvel 
később II. Lajos király kemény hangú levelet írt a szebeni városi és széki elöljá
róknak, amiért azok beleavatkoztak a decanatus egyházjogi ügyeibe, amelyek -  így 
a történeti érvelés -  a királyi elődök és római pápák jóvoltából évszázadok óta 
egyedül az esztergomi érsek joghatósága alá tartoznak.902 Ugyanezen évben, az 
új esztergomi érsek, Szálkái László irányában a decanatus sietett engedelmességét 
mielőbb kifejezni.903 Szeben mellett Brassót is érintette az új érsek azon rendel
kezése, amely a lutheri tanok terjedésének kívánt gátat szabni, az érsek 1524. 
augusztus 15-i levele mindkét decanatust Esztergom joghatósága alá tartozónak 
írta.904 Hasonlóképpen kifejezetten utal Esztergom lelki joghatóságára (iurisdictio 
spirituális) az a levél, amelyet szintén Szálkái a frissen megválasztott brassói dé
kánhoz és plébánoshoz, Jacobinus Marcellhez intézett.905

*  *  *

896 U G D S 1.311,312. sz. Vö.Thoroczkay 2012a. 45.
8,7 M V 1/2.188-190.; U G D S 1.314. sz. Összesen 6 decanatus mutatható ki. 1309-es előfordulásukból 
következőleg feltehetőleg e közösségek még korábban (13. század második fele?) elkezdtek kialakul
ni. M üller 1934.107-108,118.
898 M V 1/1.16-17.
899 Theiner II. 9.; U G D S II. 687. sz.
“ Teutsch 1921.9. és l .jz .U G D S  III. 243.
901 E T E  1.93. sz. Ilyen jellegű levél későbbről Várdai Pál korából is ismert: E T E  1.291. sz. (1527).
902 E T E  1 .124. sz.
903 E T E  1 .140. sz.
904 E T E  1 .146. sz.
905 E T E  1 .193. sz.
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Összegezve tehát megállapítható, hogy az erdélyi szászok esetében sem beszél
hetünk egységes egyházjogi fejlődésről. Legelőször a II. Géza idején betelepült 
„flandriaiak” lakta vidéken -  Altland -  alakult ki önálló egyházi közösség, ame
lyet a király kezdeményezésére a szebeni dékán és a társaskáptalan fogott ösz- 
sze. Erre a 12. század végétől vannak adatok. Ugyanakkor már felmerült ennek 
kiterjesztése más szászok lakta vidékre. Erről tanúskodnak a 13. század eleji 
püspökségalapítási tervek, amelyek jóval nagyobb területet öleltek fel. Egyfe
lől vélhetően kiterjedtek az 1224 előtt már Altlandhoz csatlakozó szászvárosi, 
szászsebesi, szerdahelyi, kőhalmi területekre, illetve egy másik vidékre, a Bar- 
caságra is. A  szebeni püspökség létrehozására az 1210-es évek, a barcaságira a 
következő évtized elején történt kísérlet. Egyik sem járt eredménnyel, azaz nem 
szerveződött meg egy „szász püspökség”. Ezzel szemben Szebennek -  ami alatt a 
társaskáptalan és az Altland vidékének papságát összefogó decanatus együttesen 
értendő -  sikerült elismertetnie Esztergom joghatósága alá tartozását. Innentől 
kezdve -  és ezt jól mutatják a 14. századi adatok -  tulajdonképpen folytonos 
csatározások folytak a többi szászok lakta terület (Szászváros, Szászsebes, Szer
dahely, Kőhalom, Medgyes, Segesvár) papsága, az itt ugyanúgy megszervezen
dő decanatusok. és az erdélyi püspök, valamint annak esperesei között. Előbbiek 
célja nyilvánvalóan az volt, hogy részesüljenek a „szebeni provincia” egyházkor
mányzati helyzetének előnyeiből, amely időnként találkozott egy-egy agilisabb 
szebeni dékán területi-jogi terjeszkedésével. Ez azonban nem változtatott alap
vetően a helyzeten: a késő középkori tételes felsorolásokban csak a szebeni és 
a brassói decanatusók -  papságukkal együtt -  szerepeltek, csak ezek élvezték 
az esztergomi érsek kormányzati joghatósága alá rendelt állapotból fakadó elő
nyöket.906 Különállásukat még inkább kiemelték azok a rendelkezések, amely 
meghatározták a szebeni és brassói dékánok jogkörét, a decanatusók szokásait, 
részletesen lefektették -  mai szóval élve -  működési és szervezeti szabályzatukat. 
Ezt pedig a legtöbb esetben az esztergomi érsek -  vagy helynöke -  tette meg.907

906 Szeben: 1384. szeptember 17. (UGDS II. 1194. sz.), Brassó: 1436. március 25. (UGDS IV. 596.), 
1442. november 15. (U GD S V. 103.)., 1450. április 25. (U GD S V.297.) Vö. még: Szűcs 1993.10-11.; 
Kubinyi 1999f. 287-300. 292. Szeben jogállását -  szerintem -  teljességgel félreértelmezte Hans- 
Werner Schuster. Nem kevesebbett állított ugyanis, mint azt, hogy a szebeni „provincia”, a püspökség 
említése, de már a korai források is („erdélyi németek egyháza”) egy aktív, önálló területi kiterjedéssel 
bíró egyházkormányzati egységet hoztak létre, vagyis a szebeni társaskáptalan nullius-prelaturáví vált 
volna. Az aktív exemptión azonban semmilyen forrás nincs, csupán arra, hogy a szebeni dekán a 
Landkapitel egyházainak elöljárója volt, felette -  ez viszont szépen bizonyítható -  az esztergomi érsek 
gyakorolta a kormányzati joghatóságot. Schuster 1988.3-8. A  szerző egyébként Kari Reinherthnek 
a prépostság önállóságát kimutató alapvető tanulmányát fejlesztette tovább e sajátos, ám zsákutcának 
tűnő irányba. Vö. Reinherth 1942.
907 Telegdi Csanád, 1336. november 30.: D F 291 959; U G D S I. 530. sz., 1343. november 17.: D F 
291 969, Kanizsai János, 1391. április 11.: U G D S III. 1270. sz.,Thomas Armenius érseki vizitátor, 
1448. január 8. k.: U G D S V. 232. Demeter esztergomi érsek, 1384. december 20.: U G D S II. 1197. 
sz., Balázs esztergomi és veszprémi kanonok, érseki helynök, 1394. június 14.: U G D S III. 1327. sz., 
Márton esztergom-szentgyörgymezei prépost, székesegyházi esperes, kanonok, György esztergomi 
érsek helynöke, 1434. április 23.: U G D S IV. 520. Johannes Johannis de Lerinda közjegyző, 1351. 
október 14.: U G D S II. 666. sz., Demeter esztergomi érsek, 1379. szeptember 1.: U G D S II. 1112. sz.,
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Végül, de nem utolsó sorban a már sokat emlegetett 1389 és 1513 közötti tételes 
felsorolásokban -  érthető okokból az 1449-est leszámítva -  a szebeni és brassói 
decanatus mindig szerepelt.908

ugyanő, 1380. április 22.: U G D S II. 1126. sz., brassói káptalan, 1380. október 20.: U G D S II. 1135. 
sz., 1444. november 13.: U G D S V. 151.
908 L. a II. táblázatot!



Összegzés

Az elvégzett kutatásnak a felszínre került eredmények mellett több fontos tanul
sága is van. Az egyik éppen az, hogy egy mégoly egyöntetűnek tűnő, látszólag 
homogén csoport -  királyi egyházak -  sem kezelhető egységesen, még a rendelke
zésre álló tételes felsorolások ellenére sem. Könnyű lenne azt mondani, hogy ame
lyik intézmény ezeken az 1389 és 1513 között készült listákon szerepelt, az volt 
kiváltságolt helyzetű, az esztergomi érsekség lelki joghatósága alá tartozó egyház. 
Ez így nyilván félrevezető. Már pusztán azért is, mert soha sem jelenik meg ezen 
felsorolásokban két különleges jogállású intézmény, Pannonhalma és Székesfehér
vár. Felmerül a kérdés, hogy akkor ezek nem is voltak kiváltságolt intézmények? 
A  bemutatott források és korábbi kutatásaim alapján bátran állítható az ellenke
zője, sőt az is, hogy még magasabb szintű kiváltságot élveztek -  a legalábbis a 12. 
század végétől -  mivel közvetlenül az Apostoli Szék kormányzati joghatósága alá 
tartoztak.

De még a listákon felbukkanó intézményeknél sem lehet szereplésüket vala
miféle állandónak tekinteni, sok különbség van e listák között. Mint láthattuk, 
jelentős időbeli és térbeli meghatározottság jellemezte őket, nem esetlegesen, az 
időszerűnek látszó felsorolás kedvéért születtek, hanem meglehetősen jól meg
ragadható konkrét, akkor és ott fontos okok miatt. így volt ez Kanizsai János, 
Szécsi Dénes és BakóczTamás esztergomi érsek idején: mindegyiküknek megvolt 
a maga oka arra, hogy miért kezdeményezte a neki alárendelt egyházak különleges 
jogállásának írásba foglalását. És ugyanígy megvolt az oka annak is, miért kapott 
helyet egy ilyen felsorolás az 1397-es esztergomi canonica visitatiobzn.

A  listák minden hasonlóságuk -  az esztergomi érsek kormányzati joghatósága 
-  ellenére is külön intézménycsoportokból állnak össze. Már ez óvatosságra int a 
„királyi egyház” kifejezés parttalan használatával kapcsolatban. E  kései források 
nem is használják e kifejezést gyűjtőfogalomként, valójában az csak egy alkalom
mal, 1296-ban került leírásra. így nyilvánvalóan felmerül a kérdés, hogy egyáltalán 
jogos-e használata.

A  fenti vizsgálatokból e vonatkozásban nagyon fontos tanulságok vonhatók le. 
A maga módján a vizsgált intézmények döntő többsége „királyi” volt. Ez alap
vetően két dolgot jelentett. A  legtöbb esetben megállapítható, hogy az adott in
tézmény királyi alapítású volt, illetve királyi kegyuraság alá került, hogy ez most 
bencés apátság, premontrei prépostság, társaskáptalan, vagy éppen kápolna volt, 
az jelen pillanatban érdektelen. Egy másik csoportnál -  és ez jellemző a kápolnák 
egy részére -  kimutatható, hogy az alapítás királyi engedéllyel, királyi birtokon, 
uradalomban történt meg. Ez utóbbi volt a bonyolultabb, ugyanis a legtöbb ilyen 
esetben kiváltságos helyzetük kialakulása összemosódni látszik a ^or/>«szabadság 
jellemzően önálló egyházigazgatási elemeivel. A  szabad plébánosválasztás, a libera
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íÁ?«»2tf-kiváltság kellő katalizátor volt az exemptio elnyeréséhez, és tulajdonkép
pen a 14. századi jogi felfogásban össze is fonódott. Mégpedig úgy, ahogy az Ars 
notaria/isban szerepel, amely szerint „tudvalevő”, hogy valamennyi szabad király 
városi plébánia exemptióval rendelkezett, önállóan intézhette szentszéki ügyeit.909 
Az már ekkorra láthatólag feledésbe merült, hogy ez az exemptio -  ami az eszter
gomi érsek kormányzati joghatósága alá rendelést jelentette -  eredetileg a királyi 
alapításra vezethető vissza, amelyet jelentős mértékben megtámogattak a további 
egyházi kiváltságok. A királyi, királynéi várkápolnák esetében, amelyek egy sze
rény „csoportja” esetében (Szűz Mária-Szt. Zsigmond, Visegrád) felmerült, igaz 
meggyőző alap nélkül a Saint-Chapelle-típus követése is, a királyi, királynéi ala
pítás értelemszerűen meghatározó volt. Itt érdemes arra is felfigyelni, bár a kérdés 
további vizsgálatokat igényel, milyen jelentős azon rezidenciális kápolnák száma, 
amelyek tokietek Erzsébet személyéhez kötődnek; jóllehet döntő többségük so
hasem vált kiváltságos jogállapotú intézménnyé.910

Hasonló mondható el néhány, összesen hat intézmény esetében. Héreg, Jenő, 
Szob, Tamásváralja, Tardos és Újfalu csak az 1464. és 1513. évi felsorolásokban 
szerepel. Királyi alapításuk bizonytalan, így elképzelhető, hogy csupán Eszter
gomhoz tartozásuk (birtok(rész)ként, egyházként) adott okot beemelésükre a ki
váltságos egyházak tételes felsorolásába.

Ha másképp is megvizsgáljuk a dolgot, ti. azt, hogy volt-e kapcsolat a kiváltságos 
egyházjogi helyzet és a királyi alapítás között, akkor még érdekesebb következteté
sekre juthatunk. Vajon a királyi alapítás szükségszerűen elvezetett az ilyen exemptio 
elnyeréséhez? Minden királyi egyház részesült benne? A  példák nem ezt mutatják. 
Több olyan intézményt is találunk, amelyek jellegzetes módon a 13. század köze
pén, legkésőbb második felében kiestek a „kedvezményezettek” köréből. A  nagy
szigeti (csepeli) egyházak pl. egészében a veszprémi püspökség joghatósága alá ke
rültek. Ennek okát sokszor nem könnyű megragadni, hiszen többek megmaradtak 
királyi birtoknak, vagyis helyzetükben nem az hozott változást, hogy a földbirtokos 
személye megváltozott. Az ok inkább abban keresendő, hogy meglazult az ilyen 
intézmények és a királyi udvar közötti kapcsolat. Jóllehet pl. a 13. század második 
felétől Buda szerepe óriásit növekedett a budavári terület kiépülésével, ez még
sem hatott minden intézményre egyformán.911 A  budai és az attól északra, Óbuda 
szűkebb környezetében fekvő intézményekre általában ez kifejezetten jótékonyan 
hatást gyakorolt. Egyenesen azt mondhatnánk, hogy megfordította a korábbi év
tizedek hanyatlási folyamatát (pl. Örs, Keszi, Sasad, Fehéregyház esetében). Ezek

909 Kovachich 21.; Gárdonyi 1933.164.
910 Kumorovitz 1963.114.118-119.; Kumorovitz 1966.11. és 20. jz., 12.; D L  6692; Fejér DÍ/5. 
400-401.; Bártfai Szabó 1935.90.; Jankovich 1959. 77-78.
911 Buda ettől kezdve általában véve is fontos egyházkormányzati központ volt a késő középkorban. 
Ugyan nem volt püspöki székhely, úgy tűnik, hogy az esztergomi érsek született legátusi bíráskodásá
nak színhelye az érsek budai háza volt. így pl. Chesius András csázmai prépost, legátusi megbízott „a 
legátusi ügyek meghallgatásának szokott idejében és helyén”, az érsek budai házában ítélkezett (1519). 
D F  232 528; Kubinyi 2001.18. és 55. jz. Néhány évvel korábban is itt ítélkezett Chesius (1515,1517): 
Szabó 1889-1890.341., 476. sz.; Bónis 1997.4196. sz.
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nagyon sokat nyertek a két központ előtérbe kerülésével. Ezzel szemben a nagy
szigeti egyházak, úgy tűnik, magukra maradtak, nem lettek részesei e fejlődésnek, 
nem tudtak „belekapaszkodni” semmilyen katalizátorként működő királyi reziden
cia „uszályába”. Pedig ez nagyon fontos volt. Ezt mutatja Visegrád, Maros, Galam
bok, Karos és Komár esete. Mindegyikük jelentősége akkor nőtt meg, és indultak 
el a kiváltságos jogállapot megszerzése felé, amikor szorosabban kötődtek egy-egy 
királyi rezidenciához. A  leglátványosabban ez talán az utóbbiak esetében mutatko
zott meg, amelyek Óbuda 1355. évi felosztásakor kerültek az ottani társaskáptalan 
birtokába. Ezután ívelt fel a fejlődésük, és szerezték meg a kiváltságos jogállapotot. 
Az ő esetükben helyzetük későbbi stabilizálódását nehezebb megragadni. Ehhez 
hasonlíthatóak azok az esetek, amikor az adott egyház kiváltságos jogállásában a 
királyi kegyuraság alá kerülés ténye hozott pozitív változást.

Ügy tűnik, hogy az imént említett kettéválás csak a kápolnák esetében mutat
kozott meg. A  többi intézménynél gyakorlatilag általában 13. század közepére, 
legkésőbb a 14. század elejére megállapodott kiváltságolt egyházjogi helyzetük.

Mindebből egy további fontos következtetés is levonható. Mégpedig az, hogy 
bármelyik intézményt vagy csoportot tekintjük Is, jogfejlődési folyamatról beszél
hetünk, nem pedig változatlan, töretlenül fennálló jogállapotról, legalábbis addig, 
ameddig nem formulaszerűen utalnak a források az esztergomi érseki vagy az 
Apostoli Szék alá rendeltségre. Éppen ez világít rá újfent arra, hogy az intézmé
nyek királyi jellege önmagában nem volt mindent eldöntő tény.

A  jogfejlődési folyamatnak ugyanis két oldala van. Az egyiket maga az intéz
mények jogfejlődése adja, a másik pedig az exemptio egyik lényeges elemében, a 
magasabb hierarchikus szint kialakulásában keresendő. Azért kialakulásában, mert 
egyfelől az Apostoli Szék univerzális vagy teljhatalmának széleskörű elismerése is 
csak a 12. század vége-13. század elejére következett be, másfelől Magyarországon 
is csak a 13. század derekára kristályosodtak ki a hierarchikus viszonyok annyira, 
hogy egyértelművé vált az esztergomi érsek vezető szerepe, jogi helyzete.

Ez volt az összekötő kapocs a különböző intézmények között -  leszámítva Pan
nonhalmát és Székesfehérvárt -  joghatósági értelemben is. Ugyanakkor bizonyos 
értelemben általánosságban is, hiszen Esztergomra a magyar egyház fejeként te
kintettek, annak első érseke, prímása volt. Kései forrásban még azt is megtaláljuk, 
hogy az esztergomi érsek volt a mindenkori király plébánosa. Ez is fontos nyom, 
ahogy az is, hogy sok esetben a kiváltságolt intézmények vezetői egyúttal királyi 
káplánok voltak. A  capella regia ilyen értelemben mindig is megmaradt országos 
„ernyőszervezetnek”, amely -  és ez is egy fontos tanulság -  jórészt, de nem teljesen 
fedte le a kiváltságolt, az esztergomi érsek kormányzati joghatóságának alárendelt 
intézmények körét.

Helyesebben járunk el tehát, ha az egyes intézményekre vonatkozó adatokat egyen
ként mérlegelve igyekszünk képet alkotni az egyházjogi helyzet alakulásáról. Erre az 
óvatosságra elsősorban a kápolnák, plébániák esetében van szükség. Máshol -  kirá
lyi alapítású Bendek-rendi apátságok, premontrei prépostságok, társaskáptalanok 
és a két erdélyi decanatus -  a fejlődés egyenletesebb, egyenesebb vonalú volt.



Idegennyelvű összefoglalók

L e s  é g l is e s  r o y a les  e n  H o n g r ie  a u  M o y en  Á g é

Résumé

Le livre présent est le fruit de longues recherches. De la fin des années 1990, 
depuis le début des mes études doctorales je m’occupe du statut juridique des 
établissements privilégiés. En premier lieu j ’ai consacré une étude spéciale a célúi 
des abbayes bénédictines royales pour la période Arpadienne (1000-1301)912. 
Puis, j ’ai élargi le volet de mes recherches tant au cadre chronologie que spatial. 
J ’ai pris en considération toute la période médiévale hongroise -  qui se termine 
traditionnellement en 1526, á la défaite de Mohács -  et la somme des établissements 
concernés. C ’était une décision fructueuse, non seulement pár le nombre augmenté 
des institutions ecclésiastiques -  remontant á 60 environ -  mais aussi pár la 
complément d’un sujet déjá abordé des Bénédictins. La raison de l’éragissement 
spatial se justifie pár les listes détaillées des établissements privilégiés dispersés 
dans tout le royaume, qui ont été con9ues dans la période s’étendant de la fin du 
xiv* au début du xvi' siécle (1389-1513), une phénoméme qui n’a pás trouvée 
jusqu’ici une explication durable. Retrouver un dénominateur commun, c’était le 
cible des recherches servant de base aux résultats actuels.

La premiere partié offre un panorama sur l’évolution des établissments „royaux” 
privilégiés et en Hongrie et en Occident, ainsi qu’elle aborde la formation de la 
juridiction de l’archevéché d’Esztergom sur eux. La deuxiéme partié présente 
en détail le processus de l’évolution du statut juridique ecclésiastiques des 
établissements en question, ainsi que les facteurs majeures. Les établissements 
concernés sont tratités correspondant á la « logique » des sources tardives : 
abbayes bénédictines, prévőtés des prémontrés, collégiales, chapelles et paroisses, 
decanatus de Szeben et Brassó. Á  chacune des institutions un résumé de l’évolution 
du statut juridique, inserit dans són histoire, ainsi que les facteurs de l’évolution 
sont présentés. Le point de départ est bien évidemment la série d’énumérations 
élémentaires des années 1389-1513, les listes auquels s’enregistraient les 
églises sujetées á la juridiction de l’archevéque d’Esztergom. Pár conséquent 
les établissements inserits á ces listes mais presque « inconnus » dans les autres 
sources, sont aussi pris en considération. De mérne pour d’autres insitutions qui 
étaient totalement absentes des listes, dans le cas desquelles d’autres sources

9U Kiss 2006.
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permettent -  au moins en principe -  de les énumerer pár les églises privilégiées. 
Une téllé extension sexplique pár l’évolution possibile d’une exemption que Ion 
peut attribuer aux chapelles (paroisses, chapelles résidentielles plus tárd) formées 
aux domaines royaux

Tenu compte des changements constants et parfois trés dynamiques des 
circonstances juridictionnelles, j ’ai renoncé á établir une liste exhaustive. Le 
Tableau II exige donc une précision. Lá j ’ai énuméré tous les établissments étudiés 
dönt la base repose sur les énumérations des xiv'-xvi' siécles. II faut accentuer 
cependant que ce tableau n’est pás l’équivalent á la liste des églises privilégiées, 
valable sans distinction pour toutes les périodes du Moyen Ágé de la Hongrie.

L’analyse est complété e d’une bibliographie, un index et un glossarium, des 
tables, des cartes et un index (des noms propres et géographiques) assurent une 
orientation plus aisée.

Les recherches offrent plusieurs conclusions. En premier lieu, le groupe des églises 
royales qui semble étre unanime au moins en apparence, ne peut pás étre traité d’une 
fafon uniformé, malgré mérne l’existence des énumérations précises (1389,1397, 
1400, 1449, 1454, 1464, 1513). II serait facile á déclarer que les établissements 
récensés pár ces listes du bas Moyen Ágé fiirent les institutions ecclésiastiques 
privilégiées étant sous la juridiction spirituelle de l’archevéché d’Esztergom. Une 
téllé présentation nous leurrait les yeux. D ’autant plus cár deux établissements ne 
fiirent jamais y récensés : l’abbaye bénédictine de Pannonhalma et la collégiale de 
Székesfehérvár. La question se pose s’ils ne faisaient pás partié des institutions 
privilégiées. Au contraire, d’aprés les sources étudiées ils étaient exemptés d’une 
fa9on plus élevée étant soujettés -  au moins de la fin du xn ' siécle -  au Saint Siége.

De mérne, la présence des établissements sur ces listes est lóin d’étre un 
« standard » vu les différences de ces récensements. La détermination temporelle et 
spatiale fut trés caractéristique, ils ne furent pás élaborés « pár ailleurs », juste pour 
fairé un bilan, ils furent extorqués pár des raisons, pár des circonstances concrétes 
et actuelles. Les archevéques d’Esztergom, János Kanizsai (1387-1418), Dénes 
Szécsi (1440-1465) Tamás Bakócz (1497-1521) eurent la bonne raison de fairé 
récenser les établissements privilégiés, soujettés á la juridiction archiépiscopale. 
Une logique similaire dicta l’insertion d’une liste des institutions privilégiées dans 
la canonica visitatio du chapitre cathédral d’Esztergom (1397).

Les listes, malgré une composante stable, la juridiction de l’archevéque 
d’Esztergom, furent constituées de différents groupes d’établissements. Cela nous 
avertir d’éviter l’usage sans bornes de la notion « église royale ». Les listes du bas 
Moyen Ágé ne s’en servaient mérne pá s ; elle fut usée une fois seulement, en 1296. 
Pár conséquent la question se pose si l’on a le droit de s’en servir ou non ...

D ’autres conclusions peuvent étre tirées des ces recherches. Un nombre décisif 
des établissements furent, d’une certaine fa£on, « royaux », ce qui signifiait deux
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choses. La majorité des fondations se liait aux rois, quelles soient des abbayes 
bénédictines, Prémontrés, collégiales ou bien chapelles. Un autre groupe d’elles -  
strictement réservé á une partié des chapelles -  fut érigé pár le consensus royal, 
á des seigneuries, domaines royaux. Dans le cas de ces derniers le processus de 
l’évolution du statut juridique ecclésiastique fut plus complexe. Les éléments de 
celui-ci semblent étre enchevétrer avec ceux de la liberté des hospites, notamment 
ceux du gouvernement ecclésiastique. La libre élection du prétre, le privilége 
de libera decima fut un catalyseur apte á avoir lexemption, et ils s’entremélaient 
justement dans la pensée juridique du xiv' siécle. D ’autant plus qu’une thése, 
d’aprés laquelle les paroisses citadines jouissaient toutes d’une exemption et 
d’une autonomie de la juridiction ecclésiastique entra dans 1 'Ars notarialis.913 Á  ce 
temps-lá les origines de cette exemption, la sujétion á la juridiction de l’archevéque 
d’Esztergom, dűe en premier lieu á la fondation royale furent un souvenir peut 
retenu. Elles furent ensuite largement amplifiées d’autres priviléges de juridiction 
ecclésiastiques. Dans le cas des chapelles résidentielles des rois et des reines la 
fondation montrait a priori une caractére royale ; un groupe trés limités d’elles (la 
Vierge-St. Sigismond de Buda, Visegrád) ressemblait fortement au type Sainte- 
Chapelle. II est á noter qu’un grand nombre des chapelles résidentielles -  dönt 
nombreuses ne jouissait jamais d’une exemption -  fut eréé pár Elisabeth Lokietek, 
l’épouse du roi Charles Icr de Hongrie.914

Similairement, d’autres établissement, six au totál relévent eux-aussi des 
problémes. Héreg, Jenő, Szob, Tamásváralja, Tardos et Újfalu furent récensés 
seulement dans les listes de 1464 et 1513. La fondation royale est incertaine, il est 
fórt probable qu’ils y aient été énumérés pour accentuer, confirmer l’appartenance 
-  en tant que possession ou église -  á l’archevéché d’Esztergom.

Vu d’un autre aspect on arrive á des conclusions encore plus intéressantes. La 
fondation royale amena-t-elle directement á la réception de lexemption ? Toutes 
les églises royales en jouissaient ? Les exemples montre le contraire. Plusieurs 
établissement de ce type perdirent, fait marquant, au mileu du xm ' siécle, ou au 
plus tárd dans la deuxiéme moitié de ce mérne siécle, leur statut privilégié. P. ex. 
les églises de Csepel -  dit « de Grand Ile » au Moyen Ágé -  retrouvérent toutes 
la juridiction de l’évéque de Veszprém. II est parfois trés difficile á déterminer la 
raison, cár plusieurs d’elles restaient en possession de la famille royale, le transfert 
de la propriété n’était pás donc un facteur du changement. II est plus probable que 
ce furent les liens entre les établissements et la cour royale que devenaient de plus 
en plus láches. Bien que le rőle de Buda ait augmenté énormément pár la suite 
du développement du quartier résidentiel du chateau de Buda, tout cela n’eut le 
mérne effet pour tous les établissements.915 Les établissements de Buda et ceux de

913 Kovachich 21.; Gárdonyi 1933.164.
914 Kumorovitz 1963.114.118-119.; Kumorovitz 1966.11. és 20. jz., 12.; D L  6692; Fejér IX/5. 
400—401.; Bártfai Szabó 1935.90.; Jankovich 1959.77-78.
915 Buda devint, des lors,un centre administration ecclésiastique au bas Moyen Ágé. Bien qu’il fut un 
cité épiscopal, il sembe que le tribunal du légat-né de Hongrie, l’archevéque d’Esztergom s’y tenait
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lentourage d’Óbuda (Buda Vetus) en profitaient généralement. On pourrait mérne 
dire que cette proximité contrecarra la tendance de déclin des décennies précédentes 
(p. ex. Örs, Keszi, Sasad, Fehéregyház). Ils devaient beaucoup au développement et 
á la floraison de ces deux résidences royales. Cependant les églises de Csepel furent 
visiblement marginalisées, abandonnées, ne faisaient pás partié de cette évolution 
juridique, ne purent pás « attrapper la traine » d’une résidence royale étant en 
fonction de catalyseur. Or cette proximité, les liens noués entre les églises et les 
résidences royales avaient une importance majeure. L’exemple de Visegrád, Maros, 
Galambok, Karos et Komár affirme cette hypothése. Leur importance augmenta 
pár leur rattachement áne résidence royale qui les ammena á la réception du statut 
juridique privilégié. Un signe incontestable fut la division de la vilié d’Obuda en 
1355 -  entre la collégiale et la reine -  pár laquelle ces derniéres furent rattachées á 
la collégiale. Cela ovrit á elles une perspective attirante et leur assura la réception 
de l’exemption. Les éléments de la stabilisation de cette derniére sont peu connus 
cár leur rattachement á la collégiale équivalait presqu’á une incorporation.

II semble cependant que cette divergence du développement caractérisait 
seulement le groupe des chapelles. Le statut juridique privilégié des autres 
établissements se renforfa au milieu du xiiic siécle, ou au plus tárd, au début du 
xiv* siécle.

Une conclusion majeure se montre de ce qui est venu detre constaté. II s’agissait 
notamment d’un processus d’évolution juridique pour tous les établissements, 
indépendamment de leur appartenance á un tel ou tel groupe, au lieu de parler 
d’un statut perpétuel, inaltéré, au moins au point oü les sources le désignent pár 
une formule de sujétion á la juridiction de l’archevéque d’Esztergom ou du Saint 
Siége. Cela soulige encore une fois que la fondation royale n’était point, en sói, un 
facteur déterminant.

Le processus d’évolution juridique a en effet deux cötés. L’un c’est célúi des 
établissements-mémes, l’autre est celle d’un élément du statut juridique exempté, 
la sujétion á une niveau d’hiérarchie supérieur en état d’articulation. Articulation, 
parce que, d’une part l’universalisme et le plein pouvoir de la papauté ne fut 
largement approuvé qu’au tournant des xii'-xm ' siécles, d’autre part la structure 
hiérarchique de l’église hongroise se cristallisa définitivement seulement au milieu 
du xiii' siécle, lorsque la haute direction d’Esztergom, són caractére primatial 
devint incontestable.

Ce fiit le dénominateur minimál entre les différents établissements -  sans 
compter l’abbaye de Pannonhalma et la collégiale de Székesfehérvár -  au sens 
mérne de juridiction. Dans un autre aspect, d’une fa^on virtuelle, cár Esztergom 
fiit tenu la tété de l’église hongroise dönt il fiit le premier archevéque, muni du

réguliérement dans la maison archiépiscopale de Buda. P. ex. en 1519, tout comme dans les années 
précédentes, András Chesius.juge délégué du légat-né, prévőt de Csázma renda justíce „au temps et á 
lieu convenu de l’audiance des affaires relatives au légat”. D F  232 528; Kubinyi 2001.18. et 55. note. 
Chesius nenda justíce au mérne lien quelques années d’auparavant (1515,1517): Szabó 1889-1890. 
341, nr. 476.; Bónis 1997. nr. 4196.
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droit de primauté. Dans une source tardive on retrouve la qualification de curé des 
rois hongrois... C ’est une trace aussi importante, parce que beaucoup de dirigeants 
des établissements privilégiés étaient á la fois chapelains royaux. Dans ce sens 
la capella regia resta toujours une chaíne de canalisation á ces établissements qui 
ne couvrait pás -  une autre conclusion non sans intérét -  tous les établissements 
privilégiés, soujetés á la juridiction de l’archevéque d’Esztergom.

Rendű compte aux fluctuations constantes et parfois trés dynamiques des 
circonstances juridiques ecclésiastiques, je me défiai de constituer des listes précises. 
II me sembla plus juste de mettre au point dans chacuns des cas d’aprés l’analyse des 
faits pour dessiner l’évolution du statut juridique ecclésiastique. Une téllé précaution 
est forte conseillés dans le cas des chapelles et des paroisses. Ailleurs -  ici compris les 
abbayes bénédictines, les prévötés Prémontrés, les collégiales et les deux doyennés de 
Transylvanie -  l’évolution était, me semble-t-il, plus sutenue, linéaire.

R oyal C h u r c h e s  in  H u n g a r y  in  t h e  M id d l e  A g e s

Abstract

The book aims to make the reader acquainted with a less known field of medieval 
research, the special field of the administrative history of the Hungárián church, 
ecclesiastical law. The publication of the results outlined after a longer research 
as a comprehensive study is justified by the fact that in the earlier researches the 
monographical works were missing, or focused on only certain fields. Somé of 
the shorter-longer studies published in connection with the royal churches, exempt 
church institutions, including my own works, are hardly available.This fact gave the 
inspiration to provide the reader with their findings.

The book is the fruit of a longer research. Since the end of the 1990s, the 
beginning of my PhD studies, I have been researching the legal status of certain 
exempt institutions. First I studied the legal status of the royally-founded 
Benedictine abbeys in the Árpád éra.916 After this monography published in 2006 
I extended the research onto other institutions both in space and time until the 
end of the Middle Ages. I decided to do so as the detailed listing defining the 
exempt legal status (1389-1513) was outside the earlier studied éra and as very 
different insitution types appeared there. It alsó supported the spacial expansion 
that there has nőt been made explanation fór the origin of the sources listing 
in a detailed way exempt church institutions subject to the archbishopric of 
Esztergom. Defining the common denominator there became the most important 
goal of the further researches.

916 Kiss 2006.
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Following a short introduction of historiography, the first part o f the book (I. 
The origin of the institutions o f the royal churches) deals with the appearance 
of the privileged royal churches like a special type of institutions, and nőt 
only with the Hungárián ones bút with those abroad as well, and touches 
upon a special type of this group (saintes-chapelles). Afterwards it concerns 
the jurisdiction of the archbishop of Esztergom, over these institutions. The 
second part o f the book gives a detailed picture about the development of 
the canonical status o f the concerned institutions in the six centuries o f the 
Hungárián Middle Ages, reveals the factors playing a role in this development. 
I deal with the referred institutions in an order in compliance with the ,logic’ 
of the laté medieval sources -  Benedictine abbeys, Premonstrant provotships, 
collegial chapters, chapels and parishes, decanatus o f Szeben and Brassó. In 
case o f each institution I provide a short summary about their canonical status, 
those factors influencing that, embedded in their history. The starting point is 
the detailed listing of the churches subject to the administrative jurisdiction 
of the archbishop of Esztergom between 1389 and 1513. This is why I had to 
deal with institutions the legal status of which is referred to only partially and 
vaguely. There are even somé cases where the given institution did nőt appear on 
the detailed listings bút based on other sources they may have been of privileged 
legal status. It explains that the chapels emerged on royal estates, later parishes 
and the palace or residential chapels, could theoretically contain the possibility 
of the exemptio.

Concerning the canonical circumstances changing continuously and 
sometimes rather dynamically I took care nőt to draw up any list with exact 
numbers. In this regard Chart II needs explaining. There I listed all institutions 
which were touched upon by the research starting from the detailed listings of 
the laté Middle Ages. Yet it has to be emphasized that this list is nőt equal with 
the listing of the institutions of privileged canonical status relevant to all eras.

The book is closed with the used sources, special literature, and in order to 
help easier inquiry there can be found the explanations of the important concepts 
(Concepts), charts, maps and the index of places and people.

* * *

Besides the findings of the research, there are other lessons to be drawn.The lesson 
is that even a group which seems so uniform, homogenous -  that of the royal 
churches -  cannot be treated uniformly despite the available detailed listings. It 
would be easy to say that the institution appearing on the lists made between 1389 
and 1513 belongs to the privileged churches under the spiritual jurisdiction of the 
archbishopric of Esztergom. Evidently it would be misleading. Just as two special 
institutions, Pannonhalma and Székesfehérvár, never appear there. Weren’t they 
privileged institutions then? Based on the presented sources and my previous 
research I can testify that yes and in addition they enjoyed an even higher level
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privilege -  at least from the end of the 12* century -  as they were directly within 
the jurisdiction of the Apostolié Seat.

Evén in case o f the institutions appearing on the lists their appearance cannot 
be considered constant; there are a lót o f diíferences in the lists. As we could 
see they are characterised with scopes o f time and space, they were made nőt 
incidentally just because of their listing seemed timely, bút because of actual and 
important reasons easy to define. It was the case in the time of the archbishops of 
Esztergom Kanizsai János, Szécsi Dénes and Bakócz Tamás: each of them had the 
special reason fór initiating the recording of the special legal status of the churches 
subject to them. And it alsó had the reason why such a listing took piacé in the 
canonica visitatio of Esztergom in 1397.

In spite o f all the similarities -  the jurisdiction of the archbishop of Esztergom 
-  the listings contain different groups of institutions. It is enough to forewam with 
using ,royal church’ carelessly. The laté sources do nőt use the term as a collective 
term, in fact, it was written down only once in 1296. Thus the question arises 
whether its usage is justifiable at all.

From the above-mentioned examinations important conclusions can be drawn. 
In their way most of the examined institutions were ,royal’. Basically it meant two 
things. In most cases it can be determined that the institution was founded by 
the láng or it was under royal patronage; and whether it was a Benedictine abbey, 
a Premonstrant provotship, a chapter or chapel is momentarily of no interest. In 
another group -  and this characterizes a part of the chapels -  it can be proved 
that the foundation happened with royal permit, on a royal estate. This latter one 
was the more complex, as in most cases the emergence of their privileged status is 
mingled intő the elements of the typically independent church administration of 
the hospes freedom.The free election of the parson, the libera decima-privilege were 
the right catalyzers to gain the exemptio, and in fact they got mingled in the 14th- 
century legal approach. In the way as it appears in the Ars notarialis, according to 
which it was ,a matter of common knowledge’ that all free royal town parishes had 
exemptio and settled their cases with the Holy See independently.917 Apparently it 
had already sunk intő oblivion that this exemptio -  which meant being subject to 
the jurisdiction of the archbishop of Esztergom -  could originally be traced back 
to the royal foundation supported by other ecclesistical privileges. In case o f the 
castle chapels of the king and queen, in a sm all,group’ of which (Virgin Mary- 
St. Sigismund, Visegrád) even the pursuit o f the Saint-Chapelle-type árosé, the 
foundation by the king or the queen was determinant. It is worth considering, 
although further research would be necessary, how significant is the number of 
the residential chapels that can be attached to Elisabeth tokietek; though most of 
them had never become an institution of privileged legal status.918

917 Kovachich 21.; Gárdonyi 1933.164.
918 Kumorovitz 1963. 114. 118-119.; Kumorovitz 1966. 11. and note 20., 12.; D L  6692; Fejér 
IX /5 .400-401.; Bártfai Szabó 1935.90.; Jankovich 1959. 77-78.



I d e g e n n y e lv ű  ö ss z e f o g l a l ó k 153

The same can be said about six other institutions. Héreg Jenő, Szob,Tamásváralj a, 
Tardos and Újfalu appear only on the listings of the years 1464 and 1513. Their 
being founded by the láng is uncertain, thus it might as well be imagined that 
their belonging to Esztergom (as (part of) estate, church) gave reason fór their 
inclusion in the detailed listing of the privileged churches.

I f  we examine the question from a diíferent angle, that is whether there was 
a connection between the privileged canonical status and the royal foundation, 
there can be drawn even more interesting conclusions. Did the royal foundations 
inevitably lead to gaining exemptio? Did all royal churches possess that? The 
examples show otherwise. There are several institutions which feli out of the scope 
of the .privileged ones’ typically in the mid 13* century, or in the second half o f the 
century at the latest. The churches of Nagysziget (Csepel), fór example, got under 
the jurisdiction of the bishopric of Veszprém. The reason why cannot be grabbed 
easily, as somé remained royal estate, thus their status altered nőt by the change 
of the landowner. The reason was more probably that the connection between 
the royal court and these institutions got loose. Although from the second half 
of the 13* century with the area of Buda castle being built in, the role o f Buda 
increased enormously, it did nőt have the same effect on all institutions.919 It had 
a clearly beneficial effect on the institutions of Buda and to the north Óbuda. We 
can even say that the declining tendencies of the previous decades got reversed 
(e.g. Örs, Keszi, Sasad, Fehéregyház).They benefited from the two centres moving 
intő the foreground. In contrast the churches of Nagysziget seemed to be left 
alone, they did nőt become part of this development, they could nőt,cling’ to the 
,taiT of a royal residence operating as a catalyser. Yet it was very important. The 
cases o f Visegrád, Maros, Galambok, Karos and Komár all show it. All of their 
significance grew and got on their way to gain privileged status when they were 
closely linked to a royal residence. The most spectacular were the cases of the latter 
ones, which got intő the possession of the chapel when Óbuda was divided in 
1355. Afterwards they started to develop and gained the privileged legal status. 
In their case it is a bit more difficult to catch the stabilisadon of their status 
-  maybe because of the above-mentioned. The cases, where the positive change 
in the privileged legal status of the church is provided by its getting under royal 
patronage can be compared with them.

It seems that the above-mentioned division can be seen only in case of the 
chapels. By the other institutions usually by the mid 13* century or at the latest 
the beginning of the 14* century their privileged canonical status got stabilised.

919 From this point Buda was an important centre o f church administration in the laté Middle Ages. 
It was nőt a bishopric seat, bút it seems that the scene o f the legate jurisdiction o f the archbishop of 
Esztergom was the archbishop’s house in Buda. Thus e.g. Chesius András provost o f Csázma, legate 
delegate „in the usual time and piacé of the hearings o f the legate cases”, administered justice in the 
archbishop’s house in Buda (1519). D F 232 528; Kubinyi 2001.18. and note 55. Somé years earlier 
Chesius administered justice here as well (1515,1517): Szabó 1889-1890.341, nr. 476.; Bónis 1997. 
nr. 4196.
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Another important conclusion can be drawn írom this. The conclusion is that 
we can consider any institution or group, we can speak about a procedure of legal 
development, and nőt constant, undiminished legal status, at least until the sources 
refer to the subjection to the archbishop of Esztergom or the Apostolié Seat nőt 
with set forms. This is what shows that being royal was nőt a conclusive fact.

The procedure of legal development has two sides. One is given by the legal 
development of the institutions themselves, the other should be looked fór in 
one of the important elements of the exemptio, in the emergence of the higher 
hierarchical level. In the emergence as on one hand the widespread recognition 
of the universal or full powers of the Apostolié Seat came about only by the end 
of the 12th century -  beginning of the 13* century, on the other hand as the 
hierarhical conditions became clear enough in Hungary only by the mid 13* 
century so that the leading role, legal status of the archbishop of Esztergom could 
become unequivocal.

This was the first linkbetween the institutions -  nőt counting with Pannonhalma 
and Székesfehérvár -  as far as jurisdiction is concerned. Bút in somé regard in 
generál too, as Esztergom was considered as he ad of the Hungárián church, it had 
its first archbishop, primate. In laté source it can alsó be found that the archbishop 
of Esztergom was the parish of the prevailing king. It is an important cue, just 
like the one that the heads of the privileged institutions were royal chaplains as 
well. In this regard the capella regia had always remained a country-wide ,umbrella 
organization’, which covered mostly, bút nőt totally, the privileged institutions 
subject to the administrative jurisdiction of the archbishop of Esztergom.

It is better to give a picture about the development of the canonical situation by 
considering the data referring to the institutions one by one. This foresight is especially 
needed in case o f the chapels and parishes. With others -  Benedictine abbeys 
founded by the king, Premonstant provotships, chapels and the two Transylvanian 
decanatus -  the development was more uniform and straighter.



Fogalmak

A  főszövegben *-gal jelölt alapvető fogalmak rövid magyarázata.

exemptio -  a latin ’eximere’, mentesíteni’ kifejezésből származik. Egyházjogi érte
lemben egy intézmény, jogi személy valamely hierarchikus szint joghatósága 
alól történő kivételét, egyúttal egy magasabb kormányzati szint alá rendelé
sét jelentette. Beszélhetünk esperesi, püspöki és érseki joghatóság alóli kivé
telről. Az első esetben jellemzően püspöki, a másodikban érseki, míg a har
madikban szentszéki kormányzati joghatóság alá került az adott intézmény 
vagy jogi személy. Exemptio akkor valósult meg, ha a kormányzati hatalom 
alól történt meg a kivétel, egyéb esetekben csak oltalomról (protectio) beszél
hetünk. Ha annak egészét érintette, akkor teljes, ha csak bizonyos elemeit, 
akkor részleges mentességnek nevezzük. Az esetek többségében passzív volt, 
mivel csak az adott intézményre, jogi személyre vonatkozott, ez utóbbi maga 
nem rendelkezett önálló joghatósággal. Ellenben aktív volt az exemptio, ha az 
adott intézmény, jogi személy saját joghatósággal bírt. A  középkorra ugyan 
nem jellemző, de egyes esetekben ez a saját joghatóság területi elkülönülést 
mutatott, ezt nevezzük nullius joghatósági területnek.

ordinarius -  az egyházi szokásjognak megfelelően egy egyházi intézmény 'ren
des’ egyházkormányzati hatalommal rendelkező elöljárója. Leggyakrabban a 
püspököt értik alatta, és kifejezetten bíráskodási értelemben, összefüggésben 
használatos.

protectio -  oltalmat, védelmet jelent. Egyházjogi vonatkozásban a szentelő hata
lommal kapcsolatban esetenként megmutatkozó túlzott anyagi követelések
kel, túlkapásokkal szemben nyújtott védelmet, de nem módosította az adott 
intézmény kormányzati alárendeltségét, egyházi hierarchiában elfoglalt he
lyét.

püspöki hatalom, joghatóság -  három elemből tevődött össze, tanítói, szentelő és 
kormányzati joghatóságból (potestas magisterii, ordinis, iurisdictionis). A  taní
tói hatalom alatt az értendő, hogy a püspök feladata volt az egyháziak taní
tásának megszervezése és ellenőrzése. Ez vonatkozott iskolák megszervezé
sére, a tanultsági szint felmérésére, ennek szükség szerinti javítására, az ezt 
elősegítő könyvek, iratok beszerzésére, másolatok biztosítására, másoló- vagy
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íróműhely (scriptórium) működtetésére. A püspök szentelő hatalma fejezte 
ki egyházi rendhez tartozását, abból fakadó kötelezettségeit. Ide tartozott a 
szentségek kiszolgáltatása, az egyházi rendek feladása, apátok, apátnők meg- 
áldása, egyházi épületek, templomok, kápolnák, oltárok, egyházi szerelvé
nyek felszentelése, a krizma és a szent olajok kiszolgáltatása. A kormányzati 
hatalom kiterjedt az egyházi vagyon feletti rendelkezésre, egyházi intézmé
nyek átalakítására, alapítására, belső szabályok kialakítására, egyházlátoga
tásra (visitatio), az önálló vagy zsinati bíráskodásra ítélkezésre, törvényho
zásra, szankciók alkalmazására. A  kormányzati hatalom birtokosát e címen 
többféle bírósági, zsinati illeték is megillette (cathedraticum, synodiaticum).

sainte-chapelle -  ’szent kápolna’, amely intézménynévként a IX. (Szt.) Lajos alapí
tott párizsi királyi kápolnát is jelölte, továbbá közfőnévként az ennek mintá
jára létesülő uralkodói/fejedelmi kápolnákat. Alapvető jellemzője, hogy a Jé
zus szenvedéstörtéhez (Passió) kapcsolódó kultusz ápolását szolgálta, illetve 
erősen kötődött a Kapeting/Valois/Bourbon-dinasztia tagjaihoz. A kultusz 
ápolásának elengedhetetlen kelléke volt a töviskoszorú-, vagy szent kereszt 
ereklye megléte, a kultusz maga pedig lehetőség szerint a párizsi archetípust 
(Sainte-Chapelle) követte. Építészeti megformálása is egyedi volt, a leg
több esetben párizsi mintára a többi sainte-chapelle is kétszintes volt, de 
természetesen kisebb-nagyobb eltérések kimutathatóak. Ez a kápolnatípus 
nemcsak a Kapeting- és a Valois-dinasztiák esetében volt jellemző, hatása 
kimutatható a Luxemburgok udvarában is. Ugyanakkor magyarországi meg
jelenése nem igazolható, a késő középkori magyar királyi kápolnák sokkal 
inkább az aacheni palota- vagy várkápolna típusához köthetőek.
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Táblázatok

I. táblázat: A  királyi egyházak (prépostságok) részvétele a királyi oklevéladásban,
11-13. század (%)920

% 1001-1181 1181-1242 1242-1301 1001-1301
Összes ismert személy 15,80 24,00 60,20 1 0 0 ,0 0

Királyi piépostság összesen 4,70 10,50 19,30 34,50
Nem királyi egyház 7,00 10,50 38,60 56,10
Nem azonosítható 4,10 2,90 2,30 9,30

II. táblázat Az esztergomi érsek kormányzati joghatósága alatt álló intézmények 
tételes felsorolása a 14—16. században921 922 923 924 92 *

Jelmagyarázat: +: igen; x: nem; °  Esztergom egyházmegyei

Név IX.
Bonifác
(1389927

EKV
(1397)928

IX.
Bonifác
(1400)929

Gergely 
milkói p . ,  

észt. vik.
( 1 4 4 9 ) 9 3 °

Szécsi
Dénes

(1 4 5 4 ) 9 3 i

II. Pius 
(1464)932

X. Leó 
(1513)933

Benedek-
rendi
apátságok,
zárdák

Bakonybél + + + X + + +

Báta + + + + + + +

920 Az itt szereplő számadatok a következő munkákon alapulnak: RA; Kubinyi 1999a; Z soldos 2011.
921 A táblázatban dőlt betűvel szerepelnek azok az intézmények, amelyek neve e felsorolásokban egyáltalán nem 
szerepelt, ugyanakkor a vizsgálat kiterjedt ezekre is. A teljesség igénye miatt tüntettem fel itt ezeket is.
922 1389. november 14.Átírta 1)X. Leó pápa 1513. augusztus 4. (D F 237 361;Theiner II. 597-606.), 
2) X. Leó 1513. augusztus 23. (a pozsonyi káptalan 18. századi másolatában, D F  279 024). Az okle
véllel kapcsolatos további megjegyzéseket 1. az 1.4. fejezet 113-118. jegyzeteiben!
923 Esztergomi káptalan vizitációja (Visitatio capituli E . M. Strigoniensis anno 1397): D F  237 946: 
029-171.ecw; Kollányi 1901.
9241400. május 1. Átírta 1) X. Leó pápa 1513. augusztus 4. (D F 237 361), 2) X. Leó 1513. augusztus 
23. (a pozsonyi káptalan 18. századi másolatában, D F 279 024), 3) Atyai Miklós közjegyző, 1504. 
szeptember 7. /  esztergomi káptalan, 1504. szeptember 7. (D F 249 044), 2. 1513. szeptember 27., 
Genuzzi Jeromos pápai ügyhallgató (D F 278 961) M VI/IV. 198-201.
92S Batthyány III. 462-465., CX. sz.
9261 4 5 4  október 8 . L ukcsics 1938. II. 1340. sz.
9271464. június 12. Átiratai: 1. Atyai Miklós közjegyző, 1504. szeptember 7. /  esztergomi káptalan, 
1504. szeptember 7. (D F 249 044), 2.1513. szeptember 27., Genuzzi Jeromos pápai ügyhallgató (D F 
278 961), 3. esztergomi káptalan, 1504. szeptember 7. /  X. Leó, 1513. augusztus 23. újkori másolatban 
(D F 279 024); 4. X. Leó, 1513. augusztus 4. (D F 237 361). Újkori másolata: D F 265 101. Kiadása: 
M R EV III. 173-174. Ezen kívül D F  237 324 jelzet alatt is található eredeti oklevél, amely az előb
bivel tartalmilag egyezik. Napi dátuma azonban nehezen kivehető, mivel a ’quinto’ és a ’decembris’ 
között levő szó nehezen olvasható, valószínűleg ’kalendas’, azaz a kelet 1459. november 27. A  M Ó L 
adatbázisban december 27-e szerepel.
9281513. augusztus 4.: D F  237 361;Theiner II. 597-606.
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Név IX.
Bonifác
(1389927

EKV
(1397)™

IX.
Bonifác
(1400)™

Gergely 
milkói p., 
észt. vik.
(1449)930

Szécsi
Dénes

(1454)” '

Il.Pius
(1464)™

X. Leó 
(1513)™

Benedek-
rendi
apátságok,
zárdák

Bulcs X X X X X + +
Csanád + + + X + + +
Dombó X X X + X X X

Ercsi X X X + X X X

Földvár + + + + + + +
Garamszent-
benedek°

X + X X X X X

Kolos X + X X X X X

Kolozsmo-
nostor

+ + + X + + +

Lekér X + X X X X X

Ludány X + X X X X X

Madocsa X X X + X + +
Pannonhalma X X X X X X X

Pécsvárad + + + + + + +
Somogyvár + + + X + + +
Szekszárd + + + + + + +
Szentjobb + + + X + + +
Szék (Báta- 
szék)

X X X + X X X

Tihany + X + X + + +
Visegrád + + + + + + +
Zalavár + + + X + + +
Zebegény X + X + X + +
Zobor" X + X X X X X

Premontrei
prépostság

Bény° X + X X X X X

Bozók" X + X X X X X

Csőt (Csút) + + + + + + +
Damó X X X X X + +
Hatvan X + X X X + +
Jászó + + + X + + +
Lelesz + + + X + + +
Nyúl-sziget X X X X X + +
Ság X + X X X X X

Túróc X + X X X X X

Váradhegy-
fok

+ + + X + + +

Zsámbék + + + X + + +
Társas
káptalan

Arad + + + X X + +

(Buda)Fel-
aévíz

X X X X X + +

Dömös + X + + + + +
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Név IX.
Bonifác
(1389927

EKV
(1397)928

IX.
Bonifác
(1400)929

Gergely 
milkói p., 
észt. vik.
(1449)«o

Szécsi
Dénes

(1454)™

Il.P ius
(1464)932

X. Leó 
(1513)933

Társas
káptalan

Esztergom 
(Szt. György)

X + X X X X X

Esztergom 
(Becket Szt. 
Tamás)

X + X X X X X

Esztergom 
(Szt. István 
első vértanú)

X + X X X X X

Pozsony X + X X X + +
Óbuda + + + + + + +
Szeben + + + X X + +
Székesfehérvár X X X X X X X

Szepes(hely): 
társas-kápta
lan °

X X X X X + +

Titel + + + + + + +
Kápolna,
plébánia

Apáca-somlyó + + + X + + +

Aranyos + + + X + + +
Bereg + X + X + + +
Buda (Szűz 
Mária)

+ + + + + + +

Buda (Szt. 
Mária Mag
dolna)

+ X + + + + +

Buda (Szt. 
Márton)

X X X X X X X

Buda (Szűz 
Mária 
Mennybe
vitele /  Szt. 
Zsigmond)

X X X X X X X

Buda (Szt. 
György)

X X + + X X X

Buda (Szt. 
László)

X X X + X X X

Buda-Alhévíz 
(Szt. Erzsébet)

X X X + X X X

Buda (Szt. 
Péter)

+ X + + + + +

Buda/Kispest/ 
Kelenföld 
(Szt. Gellért)

+ X + + + + +

Csík (Szék) X X X + X X X

Fehéregyház + X + + + + +
Galambok X + X X X + +
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Név IX.
Bonifác
(1389927

EKV
(1397)928

IX.
Bonifác
(1400)929

Gergely 
milkói p. 
észt. vik.
(1449)930

Szécsi
Dénes

(1454)931

n .  p íu s

(1464)932
X. Leó 

(1513)933

Kápolna,
plébánia

Helemba X X X X X + +
Héreg
(Hereg)

X X X X X + +

Jenő
(Borosjenő)

X X X X X + +

Karos (Zala- 
karos)

X + X X X X X

Keszi (Buda
keszi)

+ X + X + + +

Komár
(Nagy-, Zala-)

+ + + X + + +

Lampertszász 
/  Beregszász

+ + + X + + +

Lövőid (Vá- 
roslőd)

+ + + X + + +

Maros (Nagy
maros)

X X X X X + +

Nagysziget/
Csepel-sziget

X X X X X X X

Németi (Szat
márnémeti)

+ X + X + + +

Örs (Budaörs) + X + X + + +
Örs (Felső- 
őrs?)

X X X X X + +

Patak (Sáros
patak)

+ + + X + + +

Pápa + + + X + + +
Pest + + + + + + +

Sasad + X + X + + +

Segesd + + + X + + +

Szentjakab
(Óbuda)

X X X + + + +

Szob X X X X X + +

Szőllős
(Nagy-
szőllős)

+ + + X + + +

Tamásváralja X X X X X + +

Tardos X X X X X + +

Újfalu (Nova 
villa)

X X X X X + +

Újhely (Sátor
aljaújhely)

+ + + X + + +

Vác (Szt. 
Péter)

+ X X X + X +

Visegrád 
(Szűz Mária)

+ + + + + + +
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N év IX .
Bonifác
(1389927

E K V
(1397)928

IX.
Bonifác
(1400)929

G ergely  
m ilkói p., 
észt. vik.
(1449)930

Szécsi
D én es

(1454)93!

Il.P ius
(1464)932

X . L e ó  
(1513)933

Decana-
tus
(Land-
kapitel)

Brassó + + + X + + +

Szeben + + + X + + +



Térképek
A  II. Táblázat információit az egyes intézményekre vonatkozó egyedi adatokkal kiegészítve 
négy időbeli metszetbe rendeztem (tatárjárás előtt, a 14. század végén, a 15. század derekán, 
illetve a 16. század elején), és vittem térképre. A  térképeket Nagy Béla készítette.
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2. K
iváltságolt királyi egyh

ázak a 14. század végén
 (M

elléktérkép: B
u

da környéke)
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4. K
iváltságolt királyi egyházak a 16. század elején (M

elléktérkép: B
uda környéke)
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Személy- és helynévmutató

A ,Á

Aachen, 16 ,17 ,130 ,162  
palotakápolna, 130,156 

Ádám
plébános (Buda, Szt. Péter mártír-egyház, 

plébánia), 99 
plébános (Felkeszi), 108 

A dolf
prépost (Szepes), 81 

Adorján
püspök (Erdély), 60,132 

Ágnes
magyar királyné, 103,112 

Ágoston
plébános (Pest, Szűz Mária), 117 

Ágoston-rendi
kanonokok, 21 
remeték, 56 

Aigueperse 
kápolna, 12
kápolna, sainte-chapelle, 19 

Ákos
mr., királyi káplán, plébános (Pest), 117 

Albert
I. (Habsburg), magyar király, 94
II . , osztrák herceg, 25
plébános (Buda, Szűz Mária), 89,93 
plébános (Keszi), 108 
prépost (Arad), 49 ,5 1 ,7 4  

Albeus
mr., érseki jogi képviselő (Esztergom), 

136
Alkeszi. Lásd  Keszi 
Almarius

püspök (Veszprém), 39 
Altland, 132,136,141 
Altmann J., 79 ,103 ,104 ,105 ,129  
Amadé

VIII., savoyai herceg, 20 
Ancona, 132

András
1., magyar király, 39
11., magyar király, 4 7 ,4 8 ,4 9 ,7 0 ,7 1 ,7 8 ,8 1 , 

104 ,112 ,122 ,134
111., magyar király, 65,69, 70, 81 ,111,122 
Anjou, herceg, 82
apát (Dombó), 54 ,56 
apát (Somogyvár), 61 
comes, 70
érsek (Kalocsa), 43 
pap, káplán (Fehéregyház), 105 

Angelus
plébános (Buda, Szűz Mária), 92 

Anglia, 41 ,130 
Anna

boulogne-i hercegnő, 22 
francia hercegnő, 19,21 

Anonymus, 103,114 
Apácasomlyó

apácakolostor, plébánia, 65, 87 
Appelt, H ., 11 
Arad,

őrkanonok, 133 
prépost, 3 2 ,4 9 ,5 1 ,7 4 ,9 7 ,9 3  
társaskáptalan, 30 ,31 ,55 ,73-75 ,179  

Aranyos
egyház, plébánia, 87 ,120,180 

Arbe (Rab), 42 
Arduin. Lásd  Hartvik 
Armenius, Thomas

érseki vizitátor (Esztergom), 141 
Arnold

szerzetes (Regensburg), 38 
Árva

megye, 83
Aserik (Aszkrik), 40 ,41 ,42  
Attila

hun király, 103 
Atyai Miklós

közjegyző, 34,178 
Ausztria, 1 2 ,1 6 ,2 4 ,2 5 ,3 2 ,1 2 8  
Aymo (Simon székely ispán fia), 76
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B

Bács. Lásd  Kalocsa 
Bácskai Miklós 

kanonok (Bács), 37
Bakács I., 1 0 1 ,1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 7 ,1 0 8 ,1 1 1 ,1 1 2 , 

113 ,114 ,119 ,124 ,126 ,127  
Bakócz Tamás

érsek (Esztergom), 37, 37, 52, 65, 81, 84, 
85 ,143 ,147 ,152 ,

Bakony
erdőispánság, 116 

Bakonybél, 
apát, 116,126 
apátság, 54 ,58 ,178  

Baksa 
család, 70 

Balássy E , 83,115 
Balázs

apát (Tata), 54
kanonok (Esztergom, Veszprém), érseki 

helynök (Esztergom), 138,141 
prépost (Lelesz), 71 

Balduin
II., latin császár, 17

Balics L ., 1 3 ,4 2 ,4 5 ,4 6 ,4 9 ,7 3 ,7 4 ,7 5 ,8 1  
Bálint

petjel (Dömös), 77 
plébános (Karos), 107 

Bamberg,
székesegyház, 38 

Bana. Lásd  Fehéregyház 
Banafold. Lásd  Fehéregyház 
Baran Miklós

plébános (Fehéregyház), 105 
Barbiche, B., 13 ,23 ,129  
Barnaság, 14 ,31 ,134 ,135 ,138 ,141 , 

püspökség, 136 
Barnabás 

lector, 95 
Bars

megye, 57 
Barta G ., 44 
Barta J. (ifj.), 44
Bártfai Szabó L ., 13, 28, 63, 79, 88, 97 ,101, 

102,105,107,108 ,112 ,113 ,114 ,118 ,119 , 
120 ,121 ,124 ,125 ,127 ,144 ,148 ,152 , 

Báta
apátság, 54 ,57 ,58-59 ,178  

Báthori 
család, 120

Batthyány I., 3 4 ,5 4 ,5 5 ,6 6 ,9 9 ,1 7 8 ,
Beatus

pap (Lövöld), 110
Beaujeu, Pierre de, Lásd: Péter II. (Bourbon) 

herceg 
Beauvais 

püspök, 23 
Bebek Detre, 71 
Bécs, 25 ,93 ,128  

apátság (skótok), 93 
püspökség, 25
Szt. István-társaskáptalan, 25 
várkápolna, 12,96 

Békásmegyer, 105 
Beke A., 138 
Beke M ., 36 ,39 ,84 ,
Békefi R., 110 
Béla

1., magyar király, 75
11., magyar király, 73 ,75 ,106
111., magyar király, 43, 44, 45, 47, 73, 80, 

132,133,
IV., magyar király, 50 ,69 ,70 ,78 ,81 ,88 ,90 , 

93, 100, 101, 104, 104, 109, 110, 112, 
113 ,117 ,118 ,120 ,121 ,122 ,125 , 

Bélakút
apátság, 7 4 ,78 ,100 ,101 ,113 ,117 ,118 , 

Benedek
VIII., pápa, 15
X I., pápa, 18,22
X III., pápa, 19,20
érsek (Esztergom), 89 ,92 ,93
Fábián fia,
pap, 77
prépost (Esztergom Becket Szt. Tamás), 

47
prépost (Székesfehérvár), 86 
püspök (Veszprém), 102,107,108 

Benkő E ., 73 
Bény

prépostság, 6 6 ,6 7 ,6 8 ,7 2 ,1 7 9  
Bereck

marosi plébános, 111 
Bereg,

egyház, plébánia, 87-88,109,180 
Beregszász

egyház, plébánia, 88,109-110,181 
plébános, 95,122 

Bertalan
esperes (Amiens), pápai ügyhallgató, 101 

Bertalan H ., 79 ,103 ,104 ,105 ,129 ,
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B értőid
érsek (Kalocsa), 46 ,133 ,134  

Berzé-la-Ville 
kápolna, 18 

Bethlem 
prépost, 136 

Bicskei Gergely
érsek (Esztergom), 104 

Bihar (Várad) 
püspök, 41 
püspökség, 40,41 
zsinat, 43

B illőt, C ., 1 3 ,1 7 ,1 8 ,2 1 ,2 3 ,1 2 9 ,
Blazovich L ., 90 
Blumenstok, A ., 11 
Bocassini, Nicolao 

pápai legátus, 139 
Bodrogolaszi, 114 
Bogudon 

föld, 111 
Boleszló

püspök (Vác), 70 
Bonifác

VII., pápa, 33
IX., pápa, 3 3 ,3 4 ,3 5 ,3 6 ,3 7 ,5 2 ,5 9 ,6 6 ,6 7 , 

7 1 ,7 3 ,7 6 ,8 2 ,9 3 ,9 4 ,9 8 ,1 1 4 ,1 1 8 ,1 1 9 , 
178 ,179 ,180 ,181 ,181  

Bónis Gy., 31 ,37 ,6 1 ,1 2 5 ,1 4 4 ,1 4 9 ,1 5 3  
Bossányi Á ., 79 ,95 ,126 ,
Bouchard C. B., 11 
Bourbon-dinasztia, 23 ,156 
Bourbon-l’Archambault I 

kápolna, 12
kápolna, sainte-chapelle, 19 

Bourbon-l’Archambault II 
kápolna, 12
kápolna, sainte-chapelle, 19 

Bourbon-Montpensier 
család, 19 

Bourges, 12 
érsek, 19 
kápolna, 19,22
kápolna, sainte-chapelle, 19-20 

Boza föld. ZaW Barcaság 
Bozók

prépostság, 66 ,6 7 ,6 8 ,7 2  
Bozóki L ., 124,126 
Bozoky E ., 1 3 ,1 7 ,1 8 ,2 3 ,2 4 ,
Branner, R., 13,18 
Brassó, 36 ,37 ,138 ,141

decanatus, 10 ,14 ,27 ,28 ,31 ,32 ,37 ,50 ,130 ,

139,141,142
dékán, 138 ,140 ,141 ,146 ,151 ,182  
esperes, 135
káptalan (Landkapitel), 137,138,142 

Braun, J ., 42
Buda, 1 3 ,2 8 ,3 1 ,3 2 ,3 4 ,7 5 ,7 8 ,7 9 ,8 9 ,9 0 ,9 5 , 

96, 9 7 ,1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 8 ,1 1 2 ,1 1 7 ,1 1 9 ,1 2 1 , 
123 ,124 ,125,127,128,129,144,148,149, 
Alhévíz, 99
Alhévíz (Szt. Erzsébet-ispotály), 99,180 
esperesség, 103 ,106 ,107 ,108 ,122 , 
Felhévíz, 73 ,78 ,100  
Felhévíz (keresztes konvent), 92 
Felhévíz (társaskáptalan), 73,179 
Kammerhof, 94,95 
Kispest, 100
Kispest (Szt. Gellért-egyház, plébánia), 

89 ,93 ,100-102 ,117 ,118 ,180  
Lógod, 93 
plébániák, 28
plébános (Szt. Gellért-plébánia), 93 
polgárok, 78, 80,91,
Szt. György-kápolna, egyház, 95, 98-99, 

180
Szt. János evangélista, monostor, 93 
Szt. László-kápolna, Szt. László-kápolna 

egyház, 99,180
Szt. M ária Magdolna-egyház, plébánia, 

35 ,88 ,8 9 ,9 1 -9 4 ,9 9 ,1 8 0  
Szt. Márton, 15
Szt. Márton-kápolna, 90, 94-95, 98, 128, 

180
Szt. Péter mártír-egyház, plébánia, 89, 91, 

92 ,93 ,94 ,99-100 ,180  
Szt. Zsigmond társaskáptalan /  Szűz 

M ária Mennybevitele-kápolna, 95-98, 
110 ,128 ,129 ,130 ,144 ,148 , 180 

Szt. Zsigmond-kápolna, 77 
Szűz M ária Mennybevitele-kápolna, Lásd  

Buda, Szt. Zsigmond társaskáptalan 
Szűz Mária-egyház, plébánia, 33, 35, 78, 

88 -91 ,9 2 ,9 3 ,9 4 ,9 9 ,1 0 0 ,1 8 0  
tanács, 91 ,94 ,96 ,98 ,
Várhegy, 88 ,98 ,117 ,144 ,153 ,
Zsidó utca, 96 
Zsidók negyede, 93 

Budai Miklós
laikus (Veszprém em.), 89 

Bulcs, 
apát, 55
apátság, 54 ,55 ,179
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Búzás G ., 23 ,94 ,124 ,126 ,127 ,129  
Bylke-i Sandrinus, 

lector, aulicus, 97

C

C .T ó th N .,3 4 ,35 ,50 ,112 ,
Callixtus

11., pápa, 17
111., pápa, 36 

Caputius, Johannes
pápai káplán, 49 ,74  

Castenholz 
plébánia, 137 

Celesztin
I I I ,  pápa, 32 ,4 5 ,4 6 ,5 0 ,5 1 ,1 3 1 ,1 3 2 ,1 3 3 , 

Cesarini,Julianus 
pápai legátus, 83 

Chambéry 
kápolna, 12
kápolna, sainte-chapelle, 19,20 

Chammerhoff. Lásd  Kammerhof 
Champigny-sur-Veude 

kápolna, 12
kápolna, sainte-chapelle, 19,20 

Chapelot, J .,1 8 ,23,129 
Charbonier, P , 13,19 
Cháteaudun 

kápolna, 12
kápolna, sainte-chapelle, 19,20 

Chátillon, Mahaut de, 23 
Chesius András

prépost (Csázma), legátusi megbízott, 144, 
149,153

Ciliéi Hermán, 95 
Civinio, Rufinus de 

pápai adószedő, 140 
Clermont 

püspök, 19 
Cluny, 11,15 
Compiégne, 23

Saint Comeille, palotakápolna/ 
társasakáptalan, 17

Constabilis, Bertrandus, ferrarai követ, 97
Constable, G ., 11
Coulomb

apátság (Notre-Dame), 21 
Cowdrey, H . E. J., 11,15 
Czeglédi K., 129 
Czinár, M ., 13

Cs

Csák Máté, 124 
Csanád,

apátság, 54 ,55-56,179 
prépost, 136 
püspök, 40 ,4 1 ,4 7 ,7 3

Csánki D ., 56 ,63 ,87 ,106 ,107 ,109 ,110 ,116 ,
120, 121,

csehek (Bohemi), 37 
Csehi János 

közjegyző, 95 
Csehország, 24 
Csemegi J., 88,92 
Csepel-sziget. Lásd  Nagy sziget 
Csík (Buda)

egyház, plébánia, 32, 34, 102-103, 111, 
113,118,125 

plébános, 102,107 
Csőt,

prépostság, 6 6 ,6 7 ,6 8 ,6 9 ,7 2 ,1 1 2 ,1 7 9  
Csút. Lásd  Csőt

D

dánok, 41 
Darnó,

prépostság, 6 7 ,68 ,69 ,179  
Dávid

herceg (dux), 39 
De la Selle, X ., 12 
D e Surdis, János

érsek (Esztergom), 139 
Demeter

érsek (Esztergom), 35,141 
Dengelegi Pongrác 

erdélyi vajda, 91 
Derzs

érsek (Kalocsa?), 39 
Devecseri Emecs, 65 
Dezső

érsek (Esztergom?), 39 
püspök/érsek (Kalocsa), 39 ,40  

Díjon
kápolna, 19 ,20 ,22 ,

Diósgyőr
várkápolna, 129 

Doboka 
esperes, 139 

Dombó 
apát, 54
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apátság, 54 ,56 ,179  
Domonkos

plébános (Szentjakab), 102,107 
Domonkos rendi apácák, 38 
Domonkos rendiek, 99 
Dömös,

prépost, 31 ,76
társaskáptalan, 30 ,36,48,73,75-77,98,106 

D ubois,J., 17
Duna, 54 ,73, 87 ,111 ,117 ,124 ,
Dunois, 20

E , É

Eger
püspök, 3 5 ,4 7 ,7 0 ,7 1 ,7 9 ,8 3 ,1 1 5 ,1 3 5  
püspökség, 50 ,6 8 ,6 9 ,7 0 , 83 ,87 ,109 ,110 , 

115 
Egyed

Eynard nb., comes, 72 
prépost (Darnó), 69 

Elek
püspök, 39

Engel P., 3 1 ,3 9 ,5 7 ,9 6  
Ercsi,

apátság, 54 ,5 6 ,5 8 ,1 7 9  
Erdély, 80 ,130 ,134 ,

decanatusok 2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 1 ,3 2 ,5 2 ,1 4 5 , 
püspök, 4 5 ,4 7 ,4 8 , 60 ,1 1 3 ,1 3 1 ,1 3 2 ,1 3 3 ,

134 ,135 ,136 ,139 ,141 , 
püspökség, 40 ,41,
szászok (németek), 132, 133, 134, 137,

139,141,
Ernuszt Zsigmond 

püspök (Pécs), 57
Érszegi G ., 14 ,1 6 ,8 5 ,9 5 ,1 2 5 ,1 2 7 ,
Erzsébet

tokietek, magyar királyné, 65, 79, 94, 95, 
103 ,126 ,129 ,130 ,144 ,148 ,152  

Estei Hippolit,
érsek (Esztergom), 117 

Esztergom, 34 ,36 ,125 ,126 ,137 , 
bazilika, 36, 84,
Becket Szt. Tamás

társaskáptalan, 73, 77, 80 ,122 ,180  
egyházmegye, 27, 36, 37, 54, 58, 59, 60, 

6 1 ,6 2 ,6 3 ,6 8 ,6 9 ,7 0 ,7 2 ,7 4 , 76 ,77 ,80 , 
8 3 ,8 9 ,9 9 ,1 0 0 ,1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 5 ,1 0 8 ,1 0 9 , 
1 1 1 ,1 1 2 ,1 1 3 ,1 1 4 ,1 1 5 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 1 9 , 
1 2 0 ,1 2 2 ,1 2 3 ,1 2 5 ,1 2 6 ,1 2 7 ,1 3 2 ,1 3 3 , 
138 ,139 ,140 ,141 ,144 ,153 ,

éneklőkanonok, 138
érsek, 1 0 ,2 5 ,2 7 ,2 8 ,3 2 , 33-52 ,53 ,57 ,58 , 

59 ,6 1 ,6 2 , 6 3 ,6 4 ,6 5 ,6 6 , 6 7 ,6 8 ,6 9 ,7 0 , 
7 1 ,7 2 ,7 3 ,7 4 ,7 5 ,7 6 ,7 8 ,8 0 ,8 1 ,8 2 ,8 3 , 
84, 85, 86, 87, 89, 90, 93, 94, 98, 101, 
1 0 2 ,1 0 4 ,1 0 5 ,1 0 6 ,1 0 7 ,1 0 8 ,1 0 9 ,1 1 0 , 
1 1 3 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 1 9 ,1 2 0 ,1 2 1 ,1 2 2 ,1 3 2 , 
1 3 5 ,1 3 6 ,1 3 7 ,1 3 8 ,1 3 9 ,1 4 0 ,1 4 1 ,1 4 3 , 
1 4 4 ,1 4 5 ,1 4 6 ,1 4 7 ,1 4 8 ,1 4 9 ,1 5 0 ,1 5 1 ,
152.153.154

érsekség, 9, 37, 42, 55, 56, 75, 80, 81,115,
117 .143 .145 .146 .147 .148 .150 .154  

helynök, 84, 90, 99, 103, 116, 119, 122,
138,141,

kanonok, 112 ,133 ,138 ,140 ,141 , 
keresztes konvent, 92 
megye, 106
prépost (Becket Szt. Tamás), 57 
prépost (Szt. György), 138,139, 141, 
segédpüspök, 117
székeskáptalan, 33 ,34 ,47 ,57 ,80 ,107 ,114 , 

118 ,119 ,121 ,122 ,134 ,147 ,152 ,
Szt. György társaskáptalan, 73 ,77 ,80 ,138 ,

139.180
Szt. István első vértanú társaskáptalan, 73,

77 .80 .112 .180  
Szűz Mária-oltár, 111 
tartomány, 3 7 ,4 0 ,4 4 ,4 6 ,

Étampes
palotakápolna, 18

F

Fábián
érsek (Bács), 39 ,40 

Fabre, P., 11 
Falkenstein, L ., 11,27 
Fancika

érsek (Kalocsa), 43 
Farkasfalvi Jakab

custos, lector, plébános (Szepesolaszi), pré
post (Szepes), püspök (Szepes), 81 

Fedeles T., 14 ,16 ,29 ,31  
Fehéregyház (Buda),

egyház, plébánia, pálos kolostor, 32, 78, 
103-105 ,108 ,144 ,149 ,153 ,180  

plébános, 102,104,107 
Szt. Margit-kápolna, 105,

Feine, H . E ., 11
Fejér, G ., 2 8 ,3 1 ,3 2 ,3 3 ,3 4 ,3 5 ,3 6 ,4 2 ,4 4 ,4 5 , 

4 6 ,4 8 ,4 9 ,5 0 ,5 1 ,5 7 ,6 5 ,7 0 ,7 1 ,7 3 ,7 4 ,7 5 ,
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80 ,8 1 ,8 2 ,8 3 ,8 6 ,8 8 ,8 9 ,9 0 ,1 0 0 ,1 0 1 ,1 0 2 , 
103 ,107 ,109,111,112,113,114,115,116, 
117 ,118 ,119,120,124,131,133,137,139,
144,148,152 

Fejérpataky L ., 29 
Feli cián

érsek (Esztergom), 43 
Felkeszi. Lásd  Keszi 
Felsőkeszi. Lásd  Keszi 
Ferenc

plébános (Sasad), 110,113 
Fleckenstein,J., 12 ,15 ,16 ,29  
Florentinus,

prépost (Szeben), 133 
Fogliasso, E ., 26 
Font M ., 14 ,16 ,29  
Fontaine-Cháalis, 130 
Fouilhoux, J.-B ., 13 ,21 ,22  
Földvár (Duna-), 111 

apát, 54 
apátság, 54,59,

Fraknói V., 13 ,36 ,75 ,76 , 77 ,105 ,131 ,132  
Francia Királyság. Lásd  Franciaország 
Franciaország, 1 6 ,18 ,25 ,128 ,130  
Frankfurt, 38 
Frigyes

11., német-római császár, 24 
Fuxhoffer, D ., 13 
FügediE ., 14 ,29 ,121 ,122  
Fülöp

1., francia király, 21
11., francia király, 17,21
III. (Merész), francia uralkodó, 18
V. , francia király, 23
VI. (Valois), francia király, 23 
érsek (Esztergom), 137
püspök (Fermo), pápai legátus, 80,83, 

Füredi András, 70 
Füredi Péter

András fia, prépost (Jászó), 70 

G

Galambok, 109
egyház, plébánia, 28, 106, 107, 108, 145,

149,153,180 
plébános, 106 

Galland, B .,1 7 ,2 3 ,129 
Gallus Anonymus, 77 
Garády S., 104 
Garai

család, 59,116 
Garamszentbenedek,

apátság, 3 9 ,5 4 ,5 8 ,5 9 ,6 3 ,6 4 ,1 7 9  
Gárdonyi A ., 13, 14, 28, 51, 79, 82, 88, 89, 

90 ,9 1 ,9 3 ,9 4 ,9 6 ,9 7 ,9 8 ,9 9 ,1 0 0 ,1 0 3 ,1 0 4 ,
105 ,119 ,121 ,129 ,144 ,148 ,152  

Gasparri, Fr., 17 
Gaudemet, J., 12 
Gayr Gáspár

szubdiakónus (Pest, Szűz Mária-egyház), 
117 

Gellért
kanonok (Székesfehérvár), prépost (Óbu

da), 80
Szt., püspök (Csanád), 73 ,100 ,117  

Gentilis
pápai legátus, 140 

Genuzzi, Jeromos,
pápai ügyhallgató, 34,178 

Gergely
VII., pápa, 15
IX . , pápa, 49, 50, 56, 58, 63, 74, 86, 133, 

135,136,
X . , pápa, 70
X I. , pápa, 98
kanonok (Székesfehérvár), prépost (Óbu

da), 80
pápai legátus (S. M aria in Porticu), 45, 80, 

131,132,133
püspök (Milkó), érseki helynök (Eszter

gom), 33, 3 6 ,3 8 ,5 2 ,5 3 , 54, 56, 63, 66, 
7 3 ,8 7 ,99 ,103 ,108 ,112 , 

püspök/bácsi érsek (?), 42 
Gerics J., 123 
Gerő L ., 115,116,
Gertrúd

Meráni-Andechs, magyar királyné, 46 
Gervers-Molnár V., 115 
Géza

1., magyar király, 123
11., magyar király, 43 ,62 ,79 ,132 ,134 ,141 , 

Gizella
magyar királyné, 115 

Glassl, H ., 135 
Gombos F. A ., 39,75 
Gomis, St., 13 ,1 9 ,2 1 ,2 2  
Gottfried

prépost (Arad), 74 
Görgő (Görge), 83 ,87 
Grandeau, Y., 13,23 
Grandjean, W., 14 ,29 ,132 ,134
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Grass, N ., 1 2 ,1 3 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,2 4 ,2 5 ,2 9  
Gutheil J., 120 
Guyotjeannin, O., 17 
Gy
Gyöngyösi Gergely, 105 
Győr, 111 

kanonok, 65, 
püspök, 42 ,47  
püspökség, 50

Györffy Gy., 1 4 ,28 ,42 ,65 , 72, 73, 74 ,75 ,78 , 
79 ,8 8 ,9 1 , 92, 9 3 ,9 4 ,9 5 ,9 8 , 99 ,100 ,101 , 
103 ,104 ,112 ,117 ,121 ,126  

Győrfy E ., 15,65 
György

apát (Madocsa), 55 
érsek (Esztergom), 84,138,141 
érsek (Kalocsa), 39 ,40 
püspök (Veszprém), 39 

Gyula
11., pápa, 91 ,96 ,106 ,107 ,109  

Gyulafehérvár, 139
esperes, 139 
esperesség, 140

H

H . Gyürky K., 90 ,94 ,95 ,128  
Hacker-Sück, I., 1 2 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 , 

24 ,25 ,129  
Hájszentlőrinc 

prépost, 47 
Hallinger, K., 11 
Harsányi A ., 57 
Hartvik

püspök (Győr), 40 ,4 1 ,4 2 ,8 5 ,1 2 3  
Hatvan,

prépostság, 66 ,67 ,68 ,69-70 ,179  
Helemba

egyház, plébánia, 106,181 
Henckel János

plébános (Lőcse), 85 
Henrik

1., francia király, 21
111., német-római császár, 39 

Herbord, Rosd nb., 111,125 
Héreg

egyház, plébánia, 106 ,122 ,144 ,148 ,153  
Hervay E  L ., 56,72 
Hety Benedek

császári közjegyző, 94,100

Hexham
püspökség, 41 

Hirsch, H ., 11 
Holub J., 106,107,108 
Homonnai S., 55 
Honorius

111., pápa, 48 ,4 9 ,5 5 ,7 4 ,8 0 ,1 3 4 ,1 3 5
IV., pápa, 18,101

Hont-Pázmány 
nem, 64 

Horváth A ., 72 
Horváth J. (ifj.), 85 
Horváth Mihály 

jövedelem kezelő, 85 
Horváth, R ., 116 
Hosmundus

prépost (Hájszendőrinc), 47 
Huet Mihály

prépost (Buda, Szt. Zsigmond
társaskáptalan), 97 

Hunter Blair, P., 41 
Huszti Márton

prépost (Buda, Szt. Zsigmond
társaskáptalan), 97

1,1
Igric

plébános, 106 
Ila B., 110,111 
Imre

magyar király, 2 8 ,4 5 ,4 6 ,4 7 ,5 1 ,5 3 ,7 3 ,8 1 , 
114,122 ,127 ,133 ,

Ince
111., pápa, 2 8 ,2 9 ,4 5 ,4 6 ,4 7 ,4 8 ,4 9 ,5 0 ,5 1 , 

5 3 ,5 9 ,6 1 ,6 4 ,6 7 ,7 6 ,8 6 ,1 3 2 ,1 3 3 ,1 3 4 ,
IV. , pápa, 100,101,
V. ,pápa, 67
V I. , pápa, 23 ,25 ,126
V III. , pápa, 2 0 ,2 1 ,9 6 ,9 7 ,

Iogna-Prat, D ., 11 
Ipolytő, 111
István

I. (Szt.), magyar király, 38, 41, 45, 64, 77,
112

111., magyar király, 43 ,44, 62,116
IV. , magyar király, 43
V. , magyar király, 83 ,109 ,119 ,123
IX . , pápa, 15 
Anjou, herceg, 98
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apát (Földvár), 54
Báncsa nb., püspök (Vác), érsek (Eszter
gom), 5 6 ,69 ,74  
érsek (Kalocsa), 71
mr.t Balogsemjén nb. Ubul fia Mihály fia, 

70
pápai subdiakónus, királyi alkancellár, pré

post (Arad), püspök (Zágráb), 74 
pécsi közjegyző, 133 
plébános (Lövőid), 110,113,118, 
plébános (Visegrád, Szűz Mária-egyház), 

126
presbiter-kardinális (Tizenkét Apostol, 

Róma), pápai delegált bíró, 49 ,75 ,120  
püspök (Eger), 71 
püspök (Veszprém), 110,113,118 

Iván 
apát, 55

Iván L, 124,125,126

J

Jacobinus Marcell
dékán, plébános (Brassó), 140 

Jakab
II. Majorcai, 23 
Praenestei, pápai legátus, 136 
prépost (Kalocsa), 47 
scholasticus (Esztergom), 47 

Jankovich M ., 1 3 ,1 4 ,1 5 , 28, 51, 65, 88, 99, 
102,103,105,106,107 ,108 ,109 ,110 ,111 , 
113,115,116,118,120 ,121 ,125 ,126 ,144 ,
148,152 

János
I. , auvergne-i és boulogni gróf, 22
II. (Jó), francia király, 19,23,
X X I. , pápa, 24
X X II. , pápa, 1 8 ,1 9 ,2 2 ,2 3 ,6 2 ,7 6 ,1 2 6
X X III. , (ellen)pápa, 60, 61, 86 ,95 ,96 , 
alispán (királyi kápolna), 95
Berke fia, prépost (Székesfehérvár), 31 
Berry hercege, 19 ,20 ,21 ,22  
Corvin, 96,97, 
érsek (Esztergom), 48, 
érsek (Kalocsa), 46 
Hunyadi (kormányzó), 61 ,77 ,97 , 
Luxemburg, cseh király, 25 
mr., dékán (Komár), jegyző, kanonok 

(Óbuda), 109
plébános (Beregszász), 95,110, 
plébános (Keszi), 102,107

plébános (Visegrád, Szűz Mária-egyház), 
126

prépost (Szepes), 83, 
prépost (Szepes), 85 
prépost (Óbuda, Székesfehérvár), 80 
püspök (Veszprém), 133 
Stuart, Auvergne grófja, 22 

Jánoshida, 68 
Jászó,

prépostság, 6 6 ,6 7 ,6 8 ,6 9 ,7 0 ,1 7 9  
Jenő

III. , pápa, 17
IV. , pápa, 76 ,77 ,97 ,105  

Jenő (Borosjenő)
egyház, plébánia, 1 0 7 ,1 0 8 ,1 4 4 ,1 4 8 ,1 5 3 , 

181 
Jeromos 

püspök, 39 
Jób

érsek (Esztergom),28,44,45,46,51,53,133 
Johanna

francia hercegnő, 20
Johannes Bohemus, szerzetes (Szekszárd), 62 
Jolánta

magyar királyné, 48 ,74  
József

Péter fia, pap (Veszprém em.), prépost 
(Dömös), 76

Jubar de Bohemia, Johannes, 35 
Juhász K ,  73 ,74 ,75

K

Kajári István
kanonok (Győr), 65 

Kalán
püspök (Pécs), 46 ,59 

Kálmán
magyar király, 38,62, 
szlavón herceg, 70,119 

Kalocsa
érsek, 2 8 ,3 9 ,4 3 ,4 4 ,4 5 ,4 6 ,4 7 ,4 8 ,5 0 ,5 1 , 

5 6 ,71 ,80 ,133 ,138
érseki tartomány, 3 5 ,4 0 ,4 1 ,4 4 ,4 7 ,4 9 ,5 0 , 

51
érsekség, 3 9 ,4 0 ,4 1 ,4 2 ,4 5 ,1 3 3 ,1 3 4  
kanonokok, 45 
prépost, 45,133 
püspök, 39 ,4 0 ,4 1 ,4 2  

Kána
apátság, 100
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Kanizsai János
érsek (Esztergom), 34, 35, 36, 50, 52, 70,

71 ,109 ,112 ,138 ,141 ,143 ,147 ,152  
Kapeting-dinasztia, 1 2 ,17 ,23 ,130 ,156  
Kapi család, 57 
Kaplyon László

esztergomi kanonok, 140 
Kaposi Miklós

főkáplán, esperes (Küküllő), 97 
Karácsonyi J ., 73 
Karácsonymezei Miklós 

kanonok (Szepes), 84 
Karai László

prépost (Óbuda), 103,104 
Karlstein, 24,129
Karoling-dinasztia, 1 2 ,16 ,17 ,115 ,130  
Károly

I. (Anjou), magyar király, 65 ,75 ,76 ,89 ,94 , 
1 0 4 ,1 1 1 ,1 1 2 ,1 2 0 ,1 2 2 ,1 2 4 ,1 2 6 ,1 2 8 , 
138,

IV. , Luxemburg, cseh király, 24, 25, 96, 
128,130,

V. (Bölcs), francia király, 18 ,1 9 ,2 1 ,2 2 ,2 3 , 
24

VI. (Őrült), francia király, 20 ,22,
Kopasz, Karoling uralkodó, 17,
Nagy, Karoling uralkodó, 16,17 
Valois hercege, 23

Károly J., 85 
Karos (Zalakaros), 132

egyház, plébánia, 28, 106, 107, 108, 109,
145,149,153,181 

plébános, 106,107 
Kávássy S., 112 
Keglevich K ,  60 
Kelemen

III. , pápa, 44, 45, 46, 51, 60, 64, 85, 131, 
132

IV. , pápa, 62 ,113 ,118
V. ,pápa, 139
VI. , pápa, 25 ,7 9 ,8 2 ,8 6 ,8 9 ,1 0 2
V II. , pápa, 19 ,22,65
pap (Buda, Szt. M ária Magdolna-egyház, 

plébánia), 92,93
Kelenföld (Creynfeld, Kreinfeld, Grenveld).

Lásd  Buda: Kispest 
Kernen

ispán (Baranya), 59 
Kére

apátság, 138 
Kereked, 104

Keszi
Szt. György-egyház, 108 
Szt. Lőrinc-egyház, 108 

Keszi (Buda-/Al-/Fel-)
egyház, plébánia, 32, 78, 102, 107-108, 

144,149,153 
Kesztölczi Mihály 

lector (Esztergom), 33 
Ketel vezér, 114 
Kézai Simon, 121,123 
Királyföld, 31,132 
Kisd

decanatus, 139
Kiss G ., 1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,4 5 ,5 1 ,5 4 , 

55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 87, 
146,150 

Kiss 1 ,1 1 5 ,1 1 6  
Klemencia, Anjou hercegnő, 76 
Klodvig

I., frank király, 17 
Knauz F., 117 
Knoll Péter

prépost (Dömös), 31
Kollányi F., 3 3 ,3 5 ,5 0 ,5 4 ,6 6 ,6 8 ,1 1 9 ,1 7 8
K oller,J.,57
Kolos

apátság, 54 ,56 ,179  
Kolozsmonostor, 72,75 

apát, 60
apátság, 58 ,60 ,179  

Kolozsvár 
plébános, 97 

Kolozsvári Szász János 
közjegyző, 118 

Komár 
birtok, 106

Komár (Nagy-/Zala-) 
dékán, 109
egyház, plébánia, 28, 106, 108-109, 145,

149,153,181 
plébános, 106,109 

Konstancia
I. (Jámbor) Róbert felesége, 18 

Kopasz Tamás
vikárius (óbudai társaskáptalan), 105 

KoppányT., 110,168 
Koroncói 

család, 59
Koszta L ., 14 ,26 ,36 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 , 

415, 46, 47, 48, 50, 51, 69, 75, 77, 79, 96, 
134,163,168
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Kottaner Jánosné, 127 
Kovács Zs., 81 ,82 ,83  
Kovácsi 

vicus, 105
Kovacsics J., 110,111 
Kozma

érsek (Kalocsa), 44
pap (Szt. György-egyház, Komár), 108 

Köblös J., 85 
Kőfalvi T., 72 
Kőhalom, 141 
Köln, 130
Körmendi T., 3 8 ,4 0 ,4 1 ,4 4 ,6 7 ,6 8 ,6 9 ,7 0 ,7 2  
Közép-Európa, 12 
Kranemann, B., 42 
Kristó Gy., 42 ,115 ,119  
Kubinyi A ., 1 4 ,1 6 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 6 ,5 4 ,5 5 ,5 7 , 

66, 69, 79, 88, 91, 92, 93, 96, 105, 115, 
116, 121, 123, 125, 141, 144, 149, 153, 
178

Kumorovitz L . B., 16 ,25 , 28 ,29 , 31, 36 ,44 , 
48 ,51 ,7 7 ,7 8 ,7 9 ,9 5 ,9 6 ,9 7 ,1 0 6 ,1 0 7 ,1 0 9 , 
110,115,117,124,125 ,127 ,128 ,129 ,144 ,
148,152

Kurze, D., 14 ,29 ,87  
Kuthan,J., 13,24 
Küküllő 

esperes, 97,139

L

Lábadi Pál
kanonok (Győr), 65 

Lajos
I. Bourbon-Montpensier, Vendóme her

cege, 19,
II. Bourbon-Montpensier, 20
I. (Nagy), magyar király, 79, 82, 95, 98, 

103,111,129
II . , magyar király, 97,140
VI. , francia király, 21
V II. , francia király, 17
IX . (Szt.), francia király, 1 2 ,1 7 ,1 9 ,2 1 ,2 2 , 

23 ,24 ,156
XI., francia király, 19,21 
utca (Óbuda), 105 
Valois herceg, 23 

Lampert
herceg, 86,109 
püspök (Eger), 70 

Lampertszász. Lásd  Beregszász

László
I. (Szt.), magyar király, 39,56,58,75,86,131
II . , magyar király, 43
IV. (Kun), magyar király, 70, 78, 82, 89, 

101 ,104 ,111 ,116 ,124
V. , magyar király, 37 ,90  
apát (Báta), 54
apát (Tihany), 54 
prépost (Szepes), 84 
prépost (Titel), 31 

Le Gué-de-Maulny 
kápolna, 12
kápolna, sainte-chapelle, 19 

Le M ans, 19 
Le Paige, Jean, 67 
Lekér

apátság, 54 ,57 ,179  
Lelesz,

prépostság, 3 4 ,6 6 ,6 7 ,6 8 ,6 9 ,7 0 -7 1 ,1 7 9  
prépost, 35,71

Lemarignier,J.-Fr., 11 ,12 ,15  
Lendvai Bánffy Miklós, 96 
Leó

IX . , pápa, 15
X . , pápa, 19 ,22, 33, 34, 37 ,3 8 ,5 2 , 66, 67, 

7 1 ,7 2 ,7 3 ,8 1 ,8 2 ,8 4 ,8 5 ,1 0 6 ,1 2 2 ,1 7 8 ,
179,180 ,181 ,182

Léon, C ., 17,21
Lerinda JohannesJohannis de közjegyző, 141 
Letonnelier, G ., 11,15 
Leusták-sziget, 111 
Liptó 

megye, 83 
Lodomér

érsek (Esztergom), 65, 67, 71, 80, 81, 86, 
8 9 ,9 4 ,1 0 1 ,102 ,107 ,108 ,137  

Lombardia, 132 
Lórév, 112 
Lotaringia, 131 
Lőcsei (?) János

kanonok (Esztergom egyházmegye), 37 
Lőrinc

érsek (Esztergom), 42 
prépost (Darnó), 69 
vikárius (Szepes), 85 

Lövőid (Városlőd)
egyház, plébánia, 102,103, 110-111, 113,

118,125,181 
Lucius

11., pápa, 15
111., pápa, 44 ,55
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Ludány
apátság, 54 ,57 ,179  

Lukács
érsek (Esztergom), 43 ,44 ,83  

Lukcsics P., 3 4 ,3 6 ,5 3 ,5 4 ,5 7 ,6 5 , 66, 77, 97, 
98 ,117 ,127

Luprechtszásza. Lásd  Beregszász 
Luxemburg-dinasztia, 156

M

Madocsa
apátság, 54 ,55 ,179

M agyar Kálmán, 87 ,106 ,108 ,119 ,120  
M agyar Károly, 23, 79, 94, 95, 96, 125, 127, 

129,130 
Mainz, 25 
M akk F., 72
Mályusz E ,  1 4 ,2 8 ,3 7 ,5 1 ,6 9 ,8 5  
Marburg, 130 
Marcali 

család, 120
M argit (Szt.), domonkos apáca, 99 
Margit-sziget. Lásd  Nyúl-sziget 
M ária

Anjou, magyar királyné, 98 
Laszkarisz, magyar királyné, 125 

Mária-kápolna. L ásd  Óbuda, társaskáptalan 
Márk

Rosd nb. Herbord fia, 111,125 
M aros (Nagymaros), 124,125,145

egyház, plébánia, 111-112,145,149,153,181 
folyó, 55 
föld, 111,124 
hospesek, 89 
plébános, 111,126 

M arosi E ., 14 
Maróti Mátyus, 72 
Martialis

püspök (Évreux), 117 
Márton

IV. , pápa, 67 ,80
V. ,pápa, 55 ,117
apát (Zselicszentjakab), 61 
Devecseri Emecs fia, alországbíró, 65 
prépost (Buda, Szűz M ária Mennybevitele- 

egyház), 96
prépost (Eztergom-Szt. György), 138,141 

Mátyás
Hunyadi (magyar király), 57, 69, 72, 90, 

91 ,9 6 ,9 7 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 1 9 ,1 2 4 ,1 2 7

püspök (Veszprém), 42 
Meaux, 23 

kápolna, 18 
Medgyes, 140

dékán, papság, 139,141 
médium regni, 29 ,3 0 ,7 5 ,1 2 5  

Mekcsey György, 
prépost (Szepes), 84 

Meroving-dinasztia, 12,16 
Mesle, E .,2 0
Mészáros O., 111 ,124 ,125 ,126 ,127  
M etz, 24
M ezey L ., 50, 66 ,67 ,69 ,85  
Mihály

comes, Balogsemjén nb. Ubul fia, 70 
mester (Szepes), 85 
plébános (Beregszász), 109 

Miklós
V., pápa, 3 6 ,3 7 ,5 4 ,6 6 ,7 7 ,8 5 ,9 8 ,1 3 8  
comes, 74
éneklőkanonok, helynök (Esztergom), 138 
plébános (Csík), 102,107 
prépost (Szepes), 31 
püspök (Eger), 71,115 
püspök (Szerém), 101 
Rosd nb. Herbord fia, 111,125 
Tamás fia, plébános (Pest), 117 

M ikó
érsek (Kalocsa), 43 
plébános (Sasad), 102,107 

Milkó
(kun) püspökség, 37,138 

M ollat, G ., 12 
Montecassino 

apátság, 13 
Morand, E ., 18,21 
Morhan, Hermann, 101 
Muthmer

prépost (Szepes), 82, 83 
Müller, G . E ., 1 4 ,29 ,131 ,135 ,138 ,139 ,140  
Mych. Lásd  Mihály, plébános (Beregszász)

N

Nagyrévi András
püspök (Thermopyla), 117 

Nagysziget, 180
egyházak, 78 ,112 ,125 ,144 ,145 ,149 ,153 , 

181
Nándor 

falu, 100
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Ne(h)emias
érsek (Esztergom), 39 

Nedeczky G ., 36, 77 
Némethy L ., 92,117 
Németi (Szatmár-)

egyház, plébánia, 112-113,181 
Neustadt. Lásd  Maros (Nagymaros), Vise- 

grád
Nevegy, 117 
Nótári T., 38 
Noyon 

kápolna, 18

Ny

Nyási Demeter
érseki helynök (Esztergom), 116,127 

Nyék, 78,105 
Nyirák S., 85 
Nyitra, 50 

esperesség, 63 
megye, 56
püspökség, 5 0 ,6 3 ,6 8 ,7 7  

Nyugat-Európa, 15 
Nyúl-sziget, 67 

apácakolostor, 88 
prépostság, 67,68, 71, 72,179

0,0

Óbuda, 48, 78, 79, 80, 103, 105, 106, 107, 
109 ,121 ,125 ,129 ,144 ,149 ,153  
kanonok, 109 
prépost, 80,104,
prépost és társaskáptalan, 80,104,
Szt. Jakab-kápolna, egyház, 121,181 
Szt. Margit-kápolna, 78, 
társasakáptalan, 30, 69 ,71 , 73, 75, 76, 77- 

8 0 ,1 03 ,104 ,106 ,109 ,112 ,129 ,180  
vár, 129 
vikárius, 105 

Odó
püspök (Tusculum), 17 

Olmodi Péter
egyházigazgató (Sasad), 119 

Orbán
II., pápa, 15
V. , pápa, 2 2 ,7 4 ,9 5 ,1 2 6
VI. , pápa, 25 

Ormánhida
birtok, 109

Orseolo Péter 
magyar király, 77 

Ortvay T., 81 ,82 ,83  
Oszvald F. A ., 6 7 ,6 8 ,6 9 ,7 0 ,7 1 ,7 2  
Othes, 

comes, 74 
Ottó

111., német-római császár, 39 
Ottók

dinasztia, 115 
Ottokár

11., Píemysl, cseh király, 24

Ö,Ő

Örmény Tamás, 45
Örs (Budaörs), 43 ,97 ,139 ,144

egyház, plébánia, 40, 125, 126, 127, 133, 
1 3 6 ,1 3 9 ,1 4 0 ,1 4 4 ,1 4 5 ,1 4 6 ,1 5 3 ,1 7 5 , 
180,186,219 

Örs (Felsőörs?)
egyház, plébánia, 140,219

P

P.
prépost (Szeben), 132 

Pacsa
kápolna (Szt. György), 103 

Pál
11., pápa, 20,103
mr., Balogsemjén nb. Ubul fia Mihály fia, 70 
nádor, 62
plébános (Örs), 102 ,107 ,110 ,113 ,118  
plébános (Pápa), 116 
plébános (Segesd), 110,113,118 
plébános (Szőllős), 109,121, 
prépost (Szepes), 80,82 
püspök (Kalocsa), 42 
püspök (Veszprém), 78 

Palazzo, É., 13,18 
Pálód család, 115 
Pannonhalma, 13, 

apát, 82,
apátság, 37, 54, 58, 64-65, 85, 104, 143, 

145 ,147 ,149 ,151 ,154 ,179  
Pápa, 115

egyház, plébánia, 115-116,181 
esperesség, 115 

Párizs, 23,24,
apát (Ste-Geneviéve), 23
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egyházmegye, 23 
Notre Dame, 18
Notre Dame du Palais-kápolna, 17 
püspök, 18,21,
Sainte-Chapelle, 1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,2 2 ,2 3 ,2 4 , 

128 ,129,130,156 
Szt. Miklós-oratorium, 17 
Szűz Mária-palotakápolna, 17 

Passau 
püspök, 25 

Paszkál
II., pápa, 15 ,41 ,64  

Patak
ispánság, 122,123 

Patak (Sáros-), 114
egyház, plébánia, 114-115,116,181 

Pauler Gy., 39, 72,87 
Pébrac

kolostor, 21 
Pécs

püspök, 4 6 ,4 7 ,5 7 ,5 9 ,8 2  
püspökség, 40 ,50  

Pécsvárad
apátság, 54 ,5 5 ,6 0 ,1 0 3 ,1 7 9  

Pécsváradi László
szerzetes (Zselicszentjakab), 61 

Pelagius
püspök (Albano), pápai delegált bíró, 49, 

75,120 
Perényi

család, 61 ,115 ,122  
Perényi Miklós, 115 
Perpignan, 24 
Pest, 13 ,100,116, 

egyház, plébánia, 220 
hospesek, 8 8 ,9 0 ,9 1 ,9 9 ,1 0 0  
királyi udvar, 117 
németek, 88 ,92 ,100  
plébános, 117,
Szűz Mária-egyház, plébánia, 93, 116-

117,181 
Pesti Ambrus

káplán (Buda, Szűz M ária Mennybevitele- 
kápolna), 97

Péter
II. (Bourbon), herceg, 20,21 
apát (Pannonhalma), 42 
apát (Zalavár), 54
Dénes fia, plébános (Castenholz, Szűz 

Mária-plébánia), 168 
Gervasius fia, pápai adószedő, 60

pap (Bana, Fehéregyház), 128 
plébános (Buda (Kispest), Szt. Gellért- 

egyház, plébánia), 102 
plébános (Fehéregyház), 102,104,107 
prépost (Esztergom), 47 
prépost (Esztergom, Becket Szt. Tamás 

társaskáptalan), érseki helynök, 122 
prépost (Jászó), 70 

Pétervárad, 54 
apát, 102 

PfaffjV., 11 
Pilis(szentkereszt) 

apát, 63,74, 
apátság, 100

Pirhalla, M ., 81, 82, 83,84 
Pius

II., pápa, 3 3 ,3 4 ,3 7 ,5 2 ,5 5 , 59 ,67 , 71, 72, 
73, 81, 82, 84, 85, 106, 122, 178, 179,
180,181,182

Plasy
ciszterci kolostor, 24 

Ponto, Antonius de
püspök (Sebenico), esztergomi helynök,

35
Poprád, 81 
Pór A ., 112 
Pozsony

ferences templom, 82 
Szt. Katalin-kápolna, 95 
társaskáptalan, 3 3 ,6 6 ,7 3 ,8 0 ,9 0 ,1 7 8 ,1 8 0  
mester, kanonok (Óbuda), 80 

Prága, 24 ,96 ,128
Szt. Ágnes monostor, Szt. Megváltó-egy

ház, 24
Premysl-diansztia, 24 
Prenner, Kunc, 101 
Pugliese, A ., 26 ,27

R

R.
prépost (Szeben), 133 

Rainald
püspök (Erdély), 60,113 

Rajk
plébános, 106 

Rajna-vidék, 131 
Rákos, 116 
Ráskai Balázs

tárnokmester, 101 
Raynaud, C ., 13 ,19 ,20
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Reims,
érsek, 18,25 
kápolna, 18 

Reinaldus
plébános (Stolzenberg), 137 

Reinherth, K., 141 
Rimely, K., 84 
Rimini, 132 
Rióm

kápolna, 12,19
kápolna, sainte-chapelle, 21 ,22 
Saint-Amable-kolostor, 21 

Róbert
I. (Jámbor), francia uralkodó, 18,21 
püspök (Veszprém), érsek (Esztergom), 

4 8 ,4 9 ,7 5 ,1 1 3 ,1 1 7  
Rokolyán

kápolna (Szt. Lőrinc), 103 
Róma, 17
Romhányi, B., 55, 63, 68, 69, 70, 72, 109,

111
Roozold 

birtok, 76 
Rosenwein, B., 11 
Rudolf

IV., osztrák herceg, 25 ,96 ,128  
Rupp, J ,  6 9 ,7 5 ,7 6 ,7 9 ,8 4 , 8 8 ,8 9 ,9 2 ,9 3 ,9 4 , 

9 5 ,9 6 ,9 7 ,9 8 ,9 9 ,1 0 0 ,1 0 3 ,1 1 1 ,1 1 7 ,1 1 9 ,
121,128

S

S.
apát (Földvár), 59 

Sackur, E ., 11 
Ság

prépostság, 6 6 ,6 7 ,6 8 ,7 2 ,1 7 9  
Saint-Denis, 17 

apátság, 17 ,24 
Saint-Germain-en-Laye

kápolna, sainte-chapelle, 18 ,19,21 
Saint-Germain-des-Prés, 130 
Saint-Germer-de-Fly, 130 

Szűz Mária-kápolna, 130 
Saint-Gilles

plébániaegyház, kápolna, 21 
Salamon

magyar király, 116 
Salgói Miklós, 96 
Salzburg 

érsek, 25

Sándor
11., pápa, 15
111., pápa, 1 5 ,2 8 ,2 9 ,3 1 ,3 2 ,4 3 ,4 4 ,4 5 ,4 6 , 

4 7 ,5 0 ,5 1 ,5 5 ,6 4 ,8 5
VI., pápa, 25 ,56 ,91 ,105  

Sapin, Ch., 11 
Sáros, 83,115 

kerület, 83 
Sasad

egyház, plébánia, 32 ,34 ,35 ,101 ,102 ,103 , 
1 1 3 ,1 1 4 ,1 1 7 -1 1 9 ,1 2 0 ,1 2 5 ,1 4 4 ,1 4 9 ,
153,181 

falu, 100
plébános, 102 ,107 ,110 ,113 ,118 ,
Szt. András-kápolna, 117 

Sátoraljaújhely. Láíí/U jhely 
Sátorhalma. Lásd  Patak 
Schelk 

dékán, 13
Scheuermann, A., 1 1 ,1 2 ,1 6 ,2 6 ,2 7
Schnith, K., 12,16
Schreiber, G .,1 1 ,2 7
Schuster, H.-W., 132,141
Schwarz, W., 11
Sebes

decanatus, 138 
Sebestyén

érsek (Esztergom), 40,41 
Sebestyén, J., 85 
Sebők F., 14 
Sedlmayer J., 115,116 
Segesd, 146

egyház, plébánia, 28, 48, 75, 87 ,102 ,103 , 
111,113,118 ,119-120 ,125 ,181  

esperes, 120 
esperesség, 120 
plébános, 110,113,118,

Segesvár, 141 
Sens

érsek, 18 ,22,23 
Servatíus, C ., 14,29,131 
Siklósi Gy., 85 
Sixtus

IV., pápa, 20 ,57, 82 ,84 ,103 ,104  
püspök, 42 

Skorka R., 96 
Smaragd

Eynard nb., comes, 72
Solymosi L., 14 ,27,35,36,39,43,84,115,116 
Somogy

megye, 106,107,109



S z e m é l y - é s  h e l y n é v m u t a t ó 201

Somogyvár,
apátság, 3 9 ,5 4 ,5 8 ,6 1 ,1 7 9  

Soproni István
mr., egyházgondnok (Fehéregyház), 103 

Stibor
püspök (Eger), esztergomi érseki helynök, 

70
Stiborici, Stibor 

erdélyi vajda, 50 
Stock János

prépost (Szepes), 83, 84, 85 
Stolzenberg 

plébános, 137 
Stuart, János

Auvergne grófja, 22 
Stutz, U., 11 
Suger

apát (Saint-Denis), 17 
Symon Banco, 69

Sz

Szabó D ., 60
Szabó K., 144,149,153
Szabó-Bechstein, B., 11
Szaivert, W., 11
Szakácsi Miklós özvegye, 105
Szalánkemén, 101
Szálkái László

érsek (Esztergom), 140 
Szapolyai 

család, 116 
Szapolyai István 

ispán (Szepes), 84 
Szapolyai János, 97
szászok, 29, 31, 81, 1 0 0 ,1 3 1 ,1 3 2 ,1 3 4 ,1 3 8 , 

141
Szászsebes, 141 
Szászváros, 141 
Szatmári György

érsek (Esztergom), 85,140 
Szatmárnémeti. Lásd  Németi 
Százd, 39 
Szeben, 36,140

decanatus, 1 0 ,1 4 ,2 7 ,2 8 ,3 1 ,3 2 ,3 7 , 50,80, 
81, 130, 134, 138, 139, 140, 141, 142,
146,151,182 

dékán, 137 ,138,140,141, 
elöljárók (város és szék), 140 
plébánia, 131 
plébános, 137,

prépost, 132 ,133 ,136 ,138 ,139 , 
provincia, 137,138,139,141 
püspökség, 133,136, 141, 
szék (universitas), 137,138,139,140, 
társaskáptalan, 28, 29, 30, 31, 32, 45, 48, 

50, 51, 73, 8 0 ,1 3 2 ,1 3 3 ,1 3 4 ,1 3 9 ,1 4 0 , 
141,180 

Szécsi Dénes
érsek (Esztergom), 33, 34, 36, 37, 38, 52, 

54 ,57 ,66 ,73 ,81 ,84 ,138 ,143 ,147 ,152 ,
178 ,179 ,180 ,181 ,182  

Szeged 
esperes, 45
premontrei apácák, 65 

Szék (Bátaszék)
apátság, 54 ,90 ,98 ,179  

Szekcsői Herceg Rafael 
püspök (Bosznia), 57 

Székesfehérvár, 125 
kanonok, 80 
prépost, 3 1 ,40 ,45 ,92 , 
püspökség, 86
társaskáptalan, 15, 30, 45, 73, 78, 85-86, 

92, 123, 143, 145, 147, 149, 151, 154, 
180

Szekszárd, 5 4 ,56 ,57  
apát, 54
apátság, 54 ,62 ,179  
szerzetes, 62 

Szemercsenyi Kristóf 
kanonok (Szepes), 84 

Szentdénesi Tamás
apát (Zebegény), domonkos szerzetes, 57 

Szentirmai, A ., 84,132 
Szentjakab (Óbuda)

egyház, plébánia, 28,32, 78 ,102 ,107 ,121 , 
181

Szentjobb, 
apát, 54
apátság, 54 ,5 8 ,6 2 ,1 7 9  

Szentmárton. Lásd  Pannonhalma 
Szentpétery I., 16 ,29 ,31 ,73  
Szepes, 218 

ispán, 84 
kanonok, 82 
káptalan, 82 
megye, 83 
plébános, 83
prépost, 31 ,80 ,82 , 83 ,84 ,85 , 
püspökség, 81, 82, 
társaskáptalan, 30, 73, 80-85,180
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Szepesolaszi, 81, 82 
plébános, 81 

Szepesség, 83 
Szerafin

érsek (Esztergom), 42 
Szerdahely, 141 
Szerém

püspök, 56,101 
Szerémi György 

királyi káplán, 97 
Szirmai Péter 

pecsétőr, 95 
Szob

egyház, plébánia, 121 ,144 ,148 ,153 ,181  
Szovák K., 39
Szőke M ., 94 ,124 ,126 ,127  
Szőllős (Nagy-)

egyház, plébánia, 121-122,181 
plébános, 109

Szt. István első vértanú, 115 
Szt. János

Alamizsnás, 97 
Szt. Márton, 15 ,82 ,85 ,
Szt. Péter vértanú, 99 
Szuromi Sz. A ., 44
Szűcs J., 14, 87, 8 8 ,1 0 9 ,1 1 4 ,1 1 5 ,1 1 9 ,1 2 1 , 

123,141
Szűz M ária Menybevitele-várkápolna. Lásd  

Buda, Szt. Zsigmond társaskáptalan 
Szűz Mária-prépostság. Lásd  Óbuda, 

társas káptalan

T

Tamás
bíboros (Szt. János és Pál, Róma), 65 
érsek (Esztergom), 60, 82 ,110 ,113 ,118  
kanonok (Óbuda), 105 
káplán, 97 
Pál fia, káplán, 97 

Tamási, 112 
Tamásváralja

egyház, plébánia, 122 ,144 ,148 ,153 ,181  
Tárcafő, 83

esperesség, 82,83 
Tardos, 149 

család, 122
egyház, plébánia, 122 ,144 ,148 ,153 ,181  

Telegdi Csanád
érsek (Esztergom), 71, 83, 102, 121, 138, 

141

Telki
apátság, 92,100 

Tellenbach, G ., 41 
Temesvári Miklós, 36 
Templom

utca (Óbuda), 105 
Tepse

plébános, 106 
Terebes 

falu, 104
Teutsch, Fr., 14 ,29 ,132 ,135 ,140  
Teyssot,J., 13,21
Theiner, A ., 36, 37, 38, 42 ,48 , 49, 50 ,53 , 54, 

5 6 ,5 7 ,5 8 ,6 2 ,6 3 ,6 5 ,6 6 ,7 4 ,7 6 ,7 9 ,8 0 ,8 2 , 
89,90, 94, 9 6 ,9 9 ,1 0 0 ,1 0 2 ,1 1 5 ,1 2 4 ,1 2 5 , 
126 ,133 ,136 ,138 ,140 ,178  

Thoroczkay G ., 39, 41, 42, 75, 76, 132, 133, 
137,139,140 

Tihany, 72 
apát, 54
apátság, 54 ,58 ,62-63 ,112 ,179  

Titel
prépost, 31
társaskáptalan, 30,73, 86,180 

Tolnai M áté
(fő)apát (Pannonhalma), 37 

Torna
esperes, 82 
falu, 87 
megye, 82,83 

Tornallyai János
plébános (Buda, Szűz Mária, plébánia), 94 

Tóth S., 14 
Treutel 

család, 57 
Treutel Miklós

ispán (Pozsega), bán (Macsó), tárnokmes
ter, 57

Tringli, I., 14,122,123 
Turóc,

prépostság, 66 ,6 7 ,6 8 ,7 2 ,1 7 9  
Turoni Mihály, 36 
Tusculum 

püspök, 17

U ,Ú

UdvardyJ., 39 
Ugolin

püspök (Kalocsa), 42



S z e m é l y - é s  h e l y n é v m u t a t ó 203

Ugrin
Csák nb, érsek (Esztergom), 46 
Csák nb, érsek (Kalocsa), 48 

Űjbuda. Lásd  Buda 
Újfalu

egyház, plébánia, 122,144 ,148 ,153 ,181  
Újhely (Sátoralja-) 

egyház, plébánia, 122-123,181 
Ulászló

1., magyar király, 94 ,97 ,100 ,105
11., magyar király, 63 ,101 ,105 ,127  

Ulrik
apát (Dombó), 56

V

Vác, 123
egyház, plébánia (Szt. Péter), 123,181 
káptalan, 118 
püspök, 54 ,6 9 ,7 0 ,8 0 ,1 2 3  
püspökség, 50 ,76 ,123  
Szt. Margit-egyház, 123 
Szt. Mihály-egyház, 123 

Vajk Á., 35 ,69 
Vallombrosa, 27 
vallonok, 100
Valois-dinasztia, 23 ,130 ,156  
Valous, G . de, 15 
Váradhegyfok

prépostság, 6 6 ,6 7 ,6 8 ,7 2 ,1 7 9  
Városlőd. Lásd  Lövőid 
Vásárhelyi Katalin,

apátnő (Apácasomlyó), 65 
Végh A., 9 2 ,9 4 ,9 8 ,9 9 ,1 0 0 ,1 1 7 ,1 1 8  
Vencel

11., cseh király, 25 
Vendégi

falu, 87
Verancsics Antal, 33 
Vergy, Imbert de 

püspök (Párizs), 21 
Veszprém, 132

egyházmegye, 49, 72, 77, 89, 106, 120, 
126,

ispánság, 112 
kanonok, 138,141
püspök, 33, 39, 42, 47, 48, 49, 61, 62, 63, 

7 1 ,7 5 ,7 6 ,7 8 ,8 5 ,8 8 ,8 9 ,9 0 ,9 1 ,9 2 ,1 0 0 , 
1 0 1 ,1 0 2 ,1 0 4 ,1 0 6 ,1 0 7 ,1 1 0 ,1 1 2 ,1 1 3 , 
118 ,120 ,121 ,125 ,148 , 

püspöki vikárius, 106,141

püspökség, 28 ,50 ,75 ,88 ,89 ,101 ,103 ,104 , 
107,108,113,114,118,120,144,153 

székeskáptalan, 32 ,33 ,101 ,105 ,107 ,121 , 
Szt. György-várkápolna, 115 

Vic-le-Comte, 
kápolna, 12
kápolna, sainte-chapelle, 19,21-22 

Viktor
II., pápa, 15 

Vilmos
püspök (Erdély), 60,134 

Vincennes
egyház (Szt. Márton), 22 ,23 
kápolna, 12
kápolna (Szt. Márton), 17 
kápolna, sainte-chapelle, 19 ,22-23,129 
palotakápolna (Szűz Mária), 23 
várkápolna (Szt. Márton), 22 

Visegrád, 76, 79, 95, 96, 111, 119, 124-127,
128,129 
apát, 82
apátság, 54 ,57 ,63 ,179
egyház, plébánia, 111,113,118,124-127
Keresztelő Szt. János-egyház, 124,125,
Keresztelő Szt. János-kápolna, 126,129
palotakápolna, 118
Szt. Erzsébet-kápolna, 127,
Szt. György-kápolna, 126,127,129 
Szűz Mária-egyház, plébánia, 125-127, 
Szűz Mária-kápolna, 126, 129, 130, 144,

145 ,148 ,149 ,152 ,153 ,181  
V itézjános

püspök (Várad), 62 
Vivier-en-Brie 

kápolna, 12
kápolna, sainte-chapelle, 19,23 

W

Wagner, C ., 8 1 ,8 2 ,8 3 ,8 4 ,8 5  
Walbrunus

dékán (Szeben), plébános (Stolzenberg), 
137 

Wann Pál
plébános (Buda, Szűz Mária-egyház), 91 

Wenzel G ., 111
Wessel, R., 1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 ,1 3 0  
Westminster

Szt. István-kápolna, 130 
Whithorn 

püspökség, 41
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Wilvingh 
comeSy 99 

W indecke.J., 96 
W ollasch,J., 11 
Wyschehrad, 24

Y

York
érsekség, 41

Z

Zágráb 
püspök, 74 
püspökség, 39 ,40 ,41  

Zalavár,
apát, 54 ,106 ,107 ,109  
apátság, 54 ,58 ,63 ,103 ,106 ,107 ,108 ,112 , 

179
Zámbó Miklós

tárnokmester, 116,120 
Zebegény

apátság, 57,179 
Zimmermann, J., 14,135 
Zirc (bakonyi) 

apátság, 74

Zlatá Koruná
ciszterci kolostor, 24 

Zobor,
apátság, 42 ,5 4 ,5 7 ,5 8 ,6 3 ,1 7 9  

Zolnay L ., 88,89, 9 0 ,9 2 ,93 ,94 ,105  
Zólyom

várkápolna, 129 
Zwettl

kolostor, 82

Zs

Zsámbék, 89
prépostság, 6 6 ,6 7 ,6 8 ,6 9 ,7 2 ,1 7 9  

Zschokke, H .,251 
Zselicszentjakab 

apát, 61
apátság, 39 ,117 

Zsigmond
apát (Szekszárd), 54
Luxemburg, magyar király, 50, 70, 73, 76, 

7 7 ,9 0 ,9 4 ,9 5 ,9 6 ,9 7 ,9 8 ,1 1 4 ,1 1 5 ,1 1 6 ,
118 ,119 ,122 ,124 ,127 ,128 ,129  

Zsigra, 
pap, 82

Zsoldos A., 16 ,112 ,132 ,178
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Thesaurus Históriáé Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi 
a PT E  Egyháztörténeti Kutatóközpontjának sorozata

Eddig megjelent kötetek:

1.
N a gy  L e v e n t e

Pannóniái városok, mártírok, ereklyék 
Négy szenvedéstörténet helyszínei nyomában

A Diocletianus-kori keresztényüldözések során kivégzett pannóniai mártírok pas
siói nemcsak az ókeresztény szentkultusz és a késő antik hagiográfia, hanem a 
pannóniai provinciák egyháztörténetének is kiemelkedő forrásai.

Nagy Levente Irenaeus, Synerotas, Quirinus és a Quattuor Sancti Coronati 
történetét feldolgozó monográfiájában a hagiográfiai, történeti forráskritikai, ré
gészeti topográfiai és vallástörténeti kutatási módszerek komplex alkalmazása ré
vén fokozatosan tárulnak fel az olvasó előtt azok a 4. században aktuális kérdések, 
problémák, amelyek a passiók szerzőit és közönségét leginkább foglalkoztatták.

Nagy Levente (1975) az ELTE Bölcsészettudományi Karán régészet-latin 
szakot végzett, PhD képesítését a Debreceni Egyetemen szerezte 2003-ban. 
Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Régészet Tanszékének adjunktusa, a PTE 
Interdiszciplináris Doktori Iskola Ókortörténeti Programjának oktatója és a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tudományos Főosztályának régészeti referen
se. A  pécsi egyetemen antik, római provinciális és ókeresztény régészetet tanít.



2.
K o sz ta  L á sz ló

A  kalocsai érseki tartomány kialakulása

Az Árpád-kori egyházszervezet egyik legnagyobb problémája a kalocsai egyház
megye létrejötte, jogállása és székhelyének kiválasztása, majd a kettős székhely 
kialakulása. A  szerző nézete szerint a kalocsai egyházmegye nem 1003-ban, ha
nem az episzkopális egyházszervezet 1009-es kibővítésének keretében jött létre és 
megalakulásának kezdetétől fogva érseki ranggal rendelkezett. Koszta László két 
évtizednyi kutatómunka eredményeit összefoglalva teljesen új, a korábbi nézetek
től alapjaiban eltérő eredményre jutott a kalocsai egyházmegye korai történetét 
illetően. Kalocsát 1009-ben ugyan eredendően érsekségként alapították meg, de 
több mint másfél évszázadig nem rendelkezett önálló érseki tartománnyal, így 
saját suffraganeus püspökökkel sem. Kalocsa valójában csak tituláris érsekség volt, 
főpapja nem gyakorolt tényleges érseki joghatóságot. Az egységes magyar egy
háztartományt az 1161 őszén megkötött konkordátum keretében osztották fel, és 
ekkor kapott Kalocsa is önálló érseki provinciát.

Koszta László (1962) a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 
Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékének vezetője. Fő kutatási te
rülete a középkori magyar egyháztörténelem és az összehasonlító egyháztörténet, 
de emellett várostörténettel, helytörténettel, forráskiadással és történeti segédtu
dományokkal is foglalkozik. Számos hazai és külhoni folyóirat szerkesztőbizott
ságának tagja, több önálló és társzerzős kötete jelent meg Magyarországon és kül
földön. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a százat.

Előkészületben:

4.
K r is t ó f  I lo n a

Egyházi középréteg Váradon a késő középkorban (1440-1526)
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Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Kar Történeti Intézet
Közép- és Koraújkori Történeti
Tanszékének munkatársa. Fő kuta-
tási területe a középkori egvház- és
intézménytörténet, ezen belül az
egyházi intézmények jogi helyze-
tével foglalkozik, e mellett vizs-
gálatai kiterjednek pápai-magyar
kapcsolatokra, a pápai megbízót-
tak magyarországi tevékenységére
is. Tühh külföldi és magyar kuta
tórsonort fíuriíi. rnncm*; mii o-vci r
külföldi folyóiratokban publikál, 
közleményeinek száma meghaladja

http://www.tudaskozponl



