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Az igazság az értelmesség szövétneke. 

Nyomatott Sohreiber Altjoiuál PoztoaybM 1856. 



E I Ö 8 Z Ó. 

Kedves hazánk tudományokbani növekedését, s erkölcsös-
ségbeni haladását parányi tehetségemhez képest elősegíteni 
kívánván, s magyar szent Egyházunk történetét azon terv 
szerint, mely hivatalos felszólításoknál fogva a pályázók tu
domására jutott, előadni kisértvén, ez igénytelen szerkéz-
ményt az igen becses közönség elibe bocsátani bátorkodtam, 
tisztelettel nyilatkoztatván, hogy számos és több oldalú fogla
latosságaim mellett is azt minden, csekély ítéletem szerint 
szükségesnek talált kellékekkel ellátni, s mind a tanuló, mind 
az olvasó közönség használatára idomítani törekedtem. 

Továbbá oly érdekes lévén korunk haladása, hogy azt 
majd nem egyedül boldogabb jövendőnk alapjául tekinthet
ni, e munka tartalmát, különösen pedig az ősi szent vallásun
kat előmozdító, s gátló eszközöket, honi irodalmunk hatását s 
terjedelmét, oktató intézeteink, s íróink elösorozását,azugy 
ne vezetthitujitás eredetét, mai állapotát s törekvését, egy-
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házi főnökeink buzgóságát s jótékonságát, korunk leg
utolsó évéig némileg ecsetelni iparkodtam, s annál fogra 
a jelen élőkről is, mennyit szerénységökkel összeférhetö-
nek véltem, említést tennem, elkerülhetlenül szükséges
nek találtam. A munka anyagát körülményes!) s hosszasban 
tárgyalni czélszerünek nem tartottam, miszerint a tisztelt 
olvasó közönség használatára, s egyházi növendékeink 
haladására annál biztosabban szolgálhasson. 

Minthogy pedig magyar Egyházunk csak akkor s ugy 
szabad s méltányos állásban tűnik fel, ha az őshitü romai Egy
ház főnökével, mint az egész kereszténység feje s Üdvözí
tőnk helytartójával alárendelt, s kölcsönös viszonyban áll, 
minden korszak második részében, mely az Egyház kor
mányát tárgyalja, a római Egyház főnökének helyzete- s 
hatalmáról szóló rövid értekezést el nem mellözhetönek 
tartottam. 

S ámbátor kedves hazánk előnyeit s bár mely osz
tályú honosaink ide vágó nemes tetteiket minden oldal
ról kiemelni törekedtem, mindamellett lényeges tisztem
nek tekintettem abban ugy eljárni, hogy Plinius ezen 
jeles szavait: *) szép öszhangzással foly a történet. 

*) Plinius in Trajáno. 
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midőn valaki azt ép hittel kezdvén, szintén ugy foly
tatja is, sem hona túlzó szeretetétől, sem pedig saját 
szemérmességétől el nem vakítva, munkálatom elvének 
választottam. Vagy nem mondá-e már a nagy nevű spa
nyol tudós *): hogy azok, kik költött s csalárd Egyház
történetet közrebocsátanak, vagy saját hasznukat va
dásszák, vagy hibáikat tovább terjeszteni törekednek ?! 

Sokévi tanodái előadások által tapasztalván, hogy a 
többi történeti munkáimban követett rendszer, mellyen 
fogva az egész tárgy korszakok, részek, fejezetek s sza
kaszokra osztatik, mind a tanulók, mind az olvasók fel
fogását könnyebbíti, abban a minden korszakban divatozó 
polgárzatot kellőleg leirhatni, alrendü elosztásokat nélkü
lözhetni, s az előadandó anyagot legczélszcrübben ke
zelhetni, ugyan azt e munkában is követendőnek véltem, 
annál inkább, minthogy maga a felszólítás is csekély vé
leményem szerint hasonló rendszert igényelt vala. 

Ámbár elvégre jelen kísérlettel a kitűzött feladatnak 
minden oldalról csekély tehetségemhez képest megfelelni 
szorgoskodtam, mindamellett nem mellékes érdekek, vagy 
dicsvágy, hanem a kedves hazánk s szent Egyházunk iránti 

*) Melchior Can. de Loc. Theologic. Láb. IX. Cap. VI. 
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hódolat s tisztelet egyedüli ösztönül szolgáltak e parányi 
áldozattal mindkettőnek oltárához járulni. S valóban min
den földi jutalmak legfőbbikét érendem, ha avval az er
kölcsösséget s a tudományok ösvényén pályázókat bár 
kevéssel is gyámolitandpm. Posony majushó 15-én 1856. 

A szerző. 



E L Ő Z E T E K . 

I. Fejezet 
B e v e z e t é s . 

1. §. A magyar Egyház történetének ismerete s tulajdonai. 

IVlagyarhon Egyháztörténetének nevezzük azon jelesb ese
mények rendszeres és hiteles előadását, melyek annak ke
resztény őshitü vallását, s egyházát érdeklik. Annak tulaj
donai pedig: 1. az igazság, miszerint tudnillik Cicero sze
rint se valami hamisat állítani ne merészeljen, se pedig 
valami igazat el ne hallgasson l). 2. az események kiszeme
lése, azaz minden korszakban egyedül a jelesbeket elő
sorozva. 3. azoknak oknyomozó (pragmatica) előadása, 
vagyis az események indokait, eredetét, s következéseit 
előszámlálva. Ilyetén tulajdonok által az Egyháztörténet 
minden nevezetesb alanyi nézetektől menten maradván, 
tárgylagos igazsággá válik. 

Az előadásban pedig erkölcsi komolyság, isteni szellem, s a 
tárgyhoz méltó, azaz történeti iránynak kitűnnie szükséges. 

2. §. A magyar Egyház történetének elve. 
Minden keresztény őshitü Egyháztörténet feladata 

lévén az egyházat s a vallást érdeklő jelesb eseményeket 
oknyomozólag előadni, magától következik, hogy a magyar-

>) M. T. Cicero de Orat. lib. 2. Cap. 15. 
Cherrier Egyházion. 1 
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honi Egyháztörténet elve sem lehet más, mint ugyan
azon eseményeket hiteles forrásokból kipuhatolva, elő
sorozni, 8 azoknak, ámbár külsőleg egymástól különböznek, 
mindamellett egységre, azaz keresztény őstani hit s erköl
csiségre czélzó irányát ecsetelni. S valóban több eseményeket 
csak akkor fogunk fel, ha ezen egységet figyelmünkből ki 
nem bocsátjuk. Midőn továbbá e katholikus nézetekből ki
indulva, az egyházat isteni üdvünkre szolgáló intézetnek 
tartjuk, a történeti eseményeket is más szempontból tekint
jük, mint azon felekezetek, melyek az ősi egyháztól el
pártolva, az Egyháztörténetet csak országlati közönbös, 
vagy ellenzéki, sőt csupa változó bölcseleti rendszer szem
pontjából kezelték. Katholikus nézeteknél fogva az Egyház
történet feladata a katholika egyház s vallás valódi igazsá
gáról az olvasót meggyőzni, az erkölcsiséget tények által a 
hivek szivébe mindig mélyebben cseppegtetni, s igy mivelt 
honfiakat képezve, a haza boldogságát előmozdítani. 

3. §. Annak rendszere. 
A tudósok tekintetbe vévén azon számos alkalmatlan

ságok, s czélszerütlenségeket, melyek a történetben az 
évek vagy századok szerinti előadásából keletkeznek, átalá-
nosan azon rendszert legczélszerübbnek tartják, melyben 
az iró a tárgyakat korszakokra osztva, ugy sorozza elő, 
hogy minden idegen elemektől tartózkodva, egyedül felvett 
tárgyáról a korszak végéig értekezik l). Ezeknél fogva mi 
tárgyunkat három korszakra osztva, mindeniket bizonyos 
jelesb eseménytől kezdjük. Az elsőt Árpád uralkodásától 
kezdve III. András király koráig, azaz 894-ik évtől 1301. 

') Gervinus Grundzüge der Historik Leipzig 1837. Ullman über 
die Stellung des kirchenhistoriachen theol. Studium'e und 
Eritik 1829. Jahrg. 4. Heft. Tittmann über die Behandlung 
der Kirchengesch. vorzüglich auf Univers. Zeitseb., fúr die 
Theol. 1832. 1. B. 2. S, 
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évig folytatjuk. A második korszak III. András utódjától 
azaz Cseh Venczel királytól II. Lajos királyig, azaz 1301. 
évtől 1526-ig terjed. A harmadik korszak II. Lajos utódja* 
tói, azaz I. Ferdinánd királytól kezdve korunkig, azaz 1526. 
évtől 1856-ig folytattatik. Minden korszakot két részre, s 
több fejezetekre osztottuk ugy, hogy az első részben szent 
vallásunk, s egyházunk külső állapotáról értekezve, az I-ső 
fejezetben ugyanazoknak alapittatásáról, a II-dikban azok
nak szerencsés haladásáról, a Ill-dikban pedig azok aka
dályairól szólunk. A második részben szent vallásunk s 
egyházunk belső állapotáról értekezve, az I-ső fejezet
ben az Egyház kormányáról, azaz hierarchiáról, a Il-ik-
ban honunk egyházai, tanárai, s Íróiról, a Ill-dikban szent 
vallásunk tanításáról, a IV-dikben a tévtanokról, az V-dik-
ben honunk keresztény szertartásairól, valamint magyar 
egyházunk fegyelméről, a VI:dikban honunkban tartott 
zsinatokról szólunk. 

4. §. Annak haszna. 

A magyarhoni Egyháztörténet hasznos mivoltát ezek
ből következtethetni: 1. hogy általa értesittetünk, mikép 
az ófrigyi szövetség a próféták jóslatai beteljesítése által 
a szeretet vallására Krisztus urunktól átalakítva, e keresz
tény vallás és egyház honunkban mai állapotára jutott; 
2. az Istennek az egyesség fentartására szükséges bölcses
ségéről, s gondviseléséről hazánkra nézve is oktatást nye
rünk; 3. az Egyháztörténet azon védveket, melyekkel a 
keresztény vallás igazságát biztosítjuk, azaz Üdvezitönk 
csudáit, jóslatait, s a keresztény magyar vértanuk állandó
ságát elösorozza; 4. a keresztény vallás eredményeit, ugy 
mint az ész, szü és test miveltetését, a társas életet, s az 
általa keletkező szeretetet kölönösen honunkban lerajzolja. 
Ezekhez képest mit Cicero a történetekről átalában szólott, 
azt honunk Egyháztörténetére is helyesen alkalmazva, 
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mondhatjuk, hogy az Egyháztörténet „az idők tanuja, az 
igazság szövétneke, az emlékezet tápja, az élet utasítója, s 
a régiség hírnöke." ') Miért is azt nem csak a hittanitó, 
hanem a világi történetíró, jogász, s a bölcselkedő sem 
nélkülözhetik a nélkül, hogy tiszteik bételjesithetésében 
fogyatkozást ne szenvedjenek, s ha ezen okok valakit avval 
meg nem ismertetik, mond Camil L i v i u s n á l , azt bár 
mi sem birandja arra, hogy azt tulajdonává tegye. 

II. Fejezet 
A kútfőkről. 

5. §. Kútfőinek minősége. 
Valamint minden Egyháztörténetet, ugy honunkét is 

hiteles kútfőkből merítenünk kell, ha hitelre számot tar
tunk. A kútfők eredetökre nézve vagy istentekintetüek, 
például az ó és újszövetségi szent könyvek, vagy ember-
tekintetüek, milyenek rendesen azok, melyek emberektől 
szármoznak. Mindkettő nyilvános, vagy magán, irott vagy 
nem Írottak lehetnek. Nyilvános embertekintetü irott kut-
főkhez tartoznak 1) a magyar zsinatok, vagy más hivatalos 
tanácskozások iratai 2). 2) a romai pápák határozatai 8), s 
püspökeink parancsai. 3) a magyar egyház szertartásos 
könyvei, nyilvános hitvallások letételei, vagy egész község 
levelei. 4) az oklevelek, a magyar fejedelmek egyház vagy 
vallás iránti határzatai 4). 5) honunkban hozott Ítéletek tár
gyai, s jegyzökönyvei. Nyilvános nem irott kutfőkhez tar
toznak oly emlékek, melyek nyilván állíttatnak fel, azon-

•) Cicero lib. de Orat. Cap. 2. Nro 15. 
2) Péterfy Carol. S. Eccles. Cathol. Concilia in Hungária. 2. 

Rész 1742. 
') Laert. Cherubini jur. Gons. Román. Bullar. magn. melyett 

Lantusca Angyal és mások korunkig folytatták. 
*) Extractus legum de Statu eccles. in Hungar. latar. 1792. 
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ban írással el nem láttatnak. Ilyenek 1) az emlékkövek l). 
2) oszlopok, 3) oltárok, 4) festések, 5) épületek, 6) ünnepek. 
Ezek midőn felírásokkal elláttatnak, vegyes kútfőknek 
mondatnak *). Magán kútfőknek neveztetnek oly emlékek, 
melyek magán személyektől keletkeztek. Ezek szinte írott 
vagy nem írottak, például végrendeletek, alapítványok, 
festések sat. 

6. §. A kútfők vizsgálata s használata. 
Annak, ki kútfőkkel czélszerüen élni kivan, azoknak 

történeti értékét vizsgálnia kell, s kieszközölnie szükséges: 
1) czimszerüek-e (authentici) azon kútfők, melyeket hasz
nálni kivan, s ha czimszerüek, épen maradtak-e, vagy meg-
másittattak. Mit belső s külső jegyekből bebizonyíthatni, 
2) képes vala-e a kútfő szerzője mind tehetsége, mind állá
sára nézve tárgyait igazsággal előadni, s ha képes vala, 
megtevé-e azt ugy, hogy valaki hitelébe bizhassék, 3) ha 
pedig bizonyos kútfők czimszerüsége, épsége s hitelességé
ről alapos kétkedések támadhatnának, akkor legalább ke-
le tkezésök kora s más lehető körülményeik kipuhatolandók, 
s azokhoz képest használtatásuk meghatározandó s). 

7. §. A kútfők hitelessége. 
A kútfők megitélésére a tudósok három fokozatot állí

tanak fel. Tudnillik a hitelesség első s legfőbb fokozata az, 
midőn az iró az előadott eseményeket tudni s hiven elő
sorozni erkölcsileg kénytetett. Ez osztályba tartoznak a 

') Mózes I. könyv XXVIH. 18. XXXI. 45. s köv. Josua IV. 5. 
s köv. 

2) Gruteri Corpus inscript. és Ludov. Ant. Muratorii novus 
Thesaur. vet. inscript Com. IV. fol. Mediol. 

3) Ernestí de fide histor. recte oestimanda. Annak opuscul. 
pilosoph. Critic. Lugduni 1764. pag. 33. Griesbach de fide 
histor. ex ipsa rer. natúr, judic. Halae 1768. s ugyanannak 
Opuscul. Academ. melyet Gabler hirdetett Jena 1824. 1. köt. 
167. s köv. lapok. 
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szent könyvek irói, a nyilvános oklevelek, s emlékek szer
zői, valamint azok is, kik nyilván, vagy sokaság előtt tör
tént dolgot előadnak akkor, s ottan, midőn s hol még sokan 
élnek azok közül, kik előtt történt az esemény. A második, 
azaz közép fokozat az, midőn az iró az előadott tárgyakat 
tudni kénytetett ugyan, de azokat hiven elbeszélni kény-
tetve nem vala, mindamellett annyi őszinteséggel birt, hogy 
igazat mondott. Ilyenek az irók, kik olyasmit közlenek, 
mi nyilván tudva, s elismerve lévén, annak hiv előadására 
egyedül ép érzékek kívántatnak. A harmadik vagyis a hi
telesség utolsó fokozata ottan létez, hol az iró sem a tár
gyat tudni, sem azt hiven előadni nem kénytetett ugyan., 
de mindkettőben hiven eljárottnak hisszük, okunk nem 
lévén, ellenkezőt állítani. Ilyenek az irók, kik szorgalmas 
és szilárdok lévén, oly kedvező kor s helyzet körülményei
ben voltak, hogy az igazságot könnyen közölhették. Lásd 
Ernesti de fide histor. aestimanda in Opuséul, philos. Crit. 
Lugduni 1764. JJ . Griesbach de fide histor. ex ipsa rer. 
natúr, judicand. Halae 1768. Ejusdem Opus academ. apud 
Gabler Jenae 1824.1 köt. 167. s köv. lap. 

III. Fejezet 
A magyar Egyház történetének segédeszközei. 

8. §. Annak előkészítő tudományáé. 
Valamint az egyetemi, ugy a magyarhoni Egyház

történetnek is elökészitö tudományokul szolgálnak: I. az 
idegen vallások története l); mert a katholika vallás vala
mint más tartományokban, ugy szinte nálunk is bár melly 
akadályokat más vallásoktól szenvedjen, mégis minden val
lások közül a legszelídebb, legtürőbb s legtökélyesb lévén, 

•) Meiner allgem. Gesch. der Religion Hamburg 1806. 2. B. 
Benjam. Constant de la religion consider. dans sa source etc. 
Pária 1824. 2. Tom. 
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csak jótékonyul hathat szivünkre, ha emezek türelmetlen
sége, s tökéletlensége ellenében amannak isteni szellemét 
felkaroljuk. II. a bölcselet története ') honunk Egyháztör
ténetének szinte felvilágosítás s előkészítő tudományul szol
gál. III. a világ köztörténete, melyet minden Egyháztörté
net legközelebb viszonyban áll. 

9. §. Segédtudományai. 

Hogy az Egyháztörténetben szerencsés sikerrel eljár 
hassunk, többféle segéd tudományokra is szükségünk va
gyon. Ilyenek I. az egyházi Philologia, mely minket a 
bibliai nyelveken kivül más idegen nyelvek tudományával, 
s azok sajátságaival megbarátkoztat2). II. a Diplomatika, 
mely az oklevelek olvashatására oktat, s azok korát ki
kutatni tanit 3). III. az egyházi földleírás, melly a földnek 
az Egyház által elrendezett elosztásáról értekezik, kedves 
hazánkat különösen érdekelve 4). IV. a kortan, mely az 
időt, s annak elosztását tárgyazza, s valamint más orszá
gok, ugy kedves hazánkra is alkalmaztatja. Lásd Frank 

») Tenneman Gesch. der Philos. Leipz. 1798—1820. 11. B. 
Ritter Gesch. der Philos. 2. Auflag. Hamburg 1837. 3. B. 
Vindischman die Gesch. der Philos. im Fortgang der Gesch. 
Bonn 1827. . . 3. B. 

2) Suiceri Thesaur. eccles. e patrib. Graec. Amstelod. 1728. 
2. Tom. fol. Du Chesne Glossar. med. et infim. Graecitat. 
Lugdun. 1688. 2. Tom. fol. et Glossar. med. et infim. Latin. 
Halae 1772. 6. Tom. 

3) Mabillon de re diplom. edit. 2. Paris 1709. Toustain et Tas
sain nouveau traité de diplom. de la congreg. de S. Maur. 
Montfaucon Palaeograph. Graec. Paris 1708. fol. 

4) Gáal Geograph. Sacr.' in Introd. in Histor. Eccles. item nostrae 
Institutiones Hist. Eccles. Tom. 1. pag. 145. Sámson Atlas 
antiq. sac. et praefat. collect. ex tab. Geogr. 3. Tom. Paris 
1740. Staudlin Kirch. Gesch. und Stat. Tübing. 1804. Le Sage 
Histor. Geneal. Geogr. Atlas Carlsruhe. Scalliger opus de 
emendat. tempor. Jenae 1629. fol. Petavii de doctr. temporis 
Antverp. 1703. L' Art de virifier les dates par un Benedict. 
Ideler Handbuch de? Miathem. und Chronologie 1825. 
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Chronolog. in Introd. in Histor. Eccles. Budae 1783. 8. 
Gáal Ignácz Chronol. in Introd. in Histor. Eccl. Albae reg. 
1808. Vass Ladisl. Instit. Histor. Eccl. Introd. Pest. 1828. 
item Nostrae Institut. Histor. Eccles. edit. lat. Tom. 1. pag. 
145. Cap. IV. §. 76. et seq. A külhoniakat alól az 5-ik szám 
alatt olvashatni. 

IV. Fejeiét 
Használt kút s segédforrások. 

10. §. A XVI. XVII. s XVIII. századból. 
Jelen munka kidolgozásában saját helyöken kijelelt 

kutforrásokon kivül a következők is használtattak: 1) Ad-
probatae constitutiones Transilvaniae, et partiam Hungá
riáé eidem adnexarum ex articulis ab anno 1540. ad prae-
sentem hunc usquel653. conclusis compilatae; azaz Erdély-
ország Törvénykönyvének első része. Annak második része: 
Compilatae Constitutiones ab anno 1654—1669. Harmadik 
része: Articuli novellares Claudiopoli 1779. 2) Zavodzky 
György „Diarium rerum gestarum per Hungáriám ab anno 
1586—1624." 3) Bel Mátyás a posoni protestáns tanodák 
tudós igazgatójának munkái közül: „Notitia Hungáriáé no-
vae Historico-Geographica divisa in partes 4; quarum prí
ma Hungáriám cisdanubianam, altéra transdanubianam, 
tertia cistibiscanam, quarta transtibiscanam, universim 48 
Comitatibus designatam, exprimit. Bécsben 1735". . . Eddig 
csak 4 kötet közre bocsáttatott ivrétben. 4) Bethlen János 
gróf: „Commentarii de rebus Transilvanicis;" két kötetben 
1629—1663. Szebenben 1663. Amsterdamban ugyan ak
kor, Béfcsben 1779-ben hirdettetett. 5) Zacchino Ferencz 
Jézus társasági szerzetes: História Societatis Jesu," Romá
ban 1652. 6) Benger Miklós: „Annales eremo-caenobitici 
ordinis fratrum Eremitarum S. Pauli primi eremitae 1663. 
vol.2." 7)„Acta Comitiorum anni 1647. 1649. 1662. 1681. 
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1687." 8)Inchoffer Melchioris: „Annales Ecclesiastici regni 
Hungáriáé Romae 1644. Posonii recusum 1795. Tom. 1. 
vol. IV." 9) Istvánfy „Regni Hungáriáé História Kölln-
ben 1685." 10) Bechet Chanoine de 1' eglise <T Usez, „Hi-
stoire du ministére du Cardinal Martinusius, archevéque de 
Strigonie Primat de Hongrie Paris 1715." ll)Lampe Adolf 
„História Ecclesiae refonnatae in Hungária et Transilvania 
1728. Utrecht." 12) Timon Sámuel „Epitome Chronologiae 
rerum Hungaricarum Kassán 1736." s annak „Purpura 
pannonica 1745. ugyanott." 13) Kazy Ferencz „História 
Universitatis Tirnaviensis Nagyszombatban 1738." 14) Pé-
terfy Károly: „Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catholicae 
in Hungária 2. kötet Posony 1742." 15) Károly Lőrincz 
győri nagyprépost „Speculum Jaurinensis Ecclesiae 1747." 
16) Schmitth Miklós „Archi Episcopi Strigonienses com-
pendio dati," 2. rész Nagyszombatban 1758. és Annak „Epi
scopi Agrienses ugyanott 1768." 17) Páriz Francisci „Bre-
ves rerum ecclesiasticarum Hungaricarum ac Transilva-
nicarum inde a reformatione Commentarii Cibinii 1684." 
18) „Acta Sanctorum Ungariae" a Bollandisták munkáiból 
Nagyszombatban 1743. 19) Fridrich Orbán „História pro
vinciáé Hungaricae SS. Salvatoris 2 rész Kassán 1759." 
20) Kollár Ádám Ferencz „História diplomatica juris patro-
natus Apostolicorum Hungáriáé regum 1762. Bécsben. 
21) Molnár János Jézus rendi pap Anyaszentegyház törté
netei 3 kötet 1769 — 1771. Nagyszombatban." 22) Dezericz 
Incze Jósef ájtatos rendi tag „De Episcopatu Vaciensi 
Pesten 1770." 23) Róka János „Vitae Veszprémiensium 
praesulum Posonii 1776." 24) Vagner Károly Jézus rendi 
tag s hajdan nagyszombati egyetem hittanára „Analecta 
Scepusii et sacri et profani Posony s Kassán 1778." 25) Ga-
nóczy Antal prépost „Episcopi Varadienses 1776. Bécsben 
2. kötet." 26) Forgách Ferencz váradi püspök „Rerum 
Hungaricarum sui temporis Commentarius 1788." Horányi 
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által Budán közrebocsáttatott. 279 Benkö Jósef középajtai 
református lelkész Erdélyben „Transilvania Vindobonae 
1781." két kötet s Annak „Milkovia seu Episcopatus Milko-
viensis in Transilvania Vindobonae 1781." 29) Koller Jósef 
pécsi kanonok „História Episcopatus Quinquae Ecclesiensis 
1782. Posonyban 5. kötet." 29) Frank György budai egye
tem tanítója s győri kanonok „Introductio in Históriám 
Ecclesiasticam Budae 1783." 30) Batthyányi Ignácz gróf 
erdélyi püspök „Leges ecclesiasticae regni Hungáriáé 1785. 
Károly fej érvárott." 31) Szvorényi Mihály hajdan budai 
egyetem tanítója „História Religionis et Ecclesiae Christia-
nae Posonii 1782. 2. kötet; s Annak „Históriáé Ecclesiasti
cae Amaenitates Jaurini 1796. fasciculi 6." 32) Katona 
István kalocsai kanonok „História Critica regni Hungáriáé 
42 kötet Pesten 1790." ugyanannak História Metropoli-
tanae Colocensis Ecclesiae Tom. 2. Colocae typis scholar. 
piar. 1800. 33) Plathy Mátyás beszterczei kanonok „Pri' 
mordia Sanctae Catholicae et apostolicae Ecclesiae sacris 4 
primorum saeculorum monumentis Budae 1790." 34) Alber 
János ájtatos rendi tag Istitutiones Históriáé Ecclesiasticae 
Tom. 4. Colocae 1793. czimü munkáik. 35) Seraphicus sz. 
Ferencz atyánknak szentséges élete; mely szent Bonaven-
tura Doctor és Cardinal által summában foglaltatott. Egy 
ájtatos Clarissa szűz által német nyelvről magyarra fordít
tatott, sat. Posonyban Royer János Pál által 1722. a cla
rissa szüzek költségével, Superiorjok engedelmével kinyom
tattatott. 

11. §. A XIX. századból. 
Jelen századból használt kut s segédforrások a követ

kezők: 1) Pray György nagyváradi kanonok „História re-
gum Hungáriáé Budae 1801." 2) Belnay „Fragmenta ad 
Históriám Ecclesiasticam Hungáriáé" Posonyban 1802. két-
füzet. 3) Fuxhofer Demény benedeki szerzetes „Monasteri-
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logia" 2 rész Veszprém 1803. 4) Keresztury Alajos Jósef 
akadémiai történetoktató Nagyváradon „Compendiaria de-
scriptio fundationis ac vicissitudinum Episcopatus et Capi-
tuli Magnó-Varadiensis 1806. ugyanottan. 5) Gáal Jósef 
Ignácz székesfejérvári egyháztörténeti oktató. „Históriáé 
Religionis et Ecclesiae christianae prolegomena Albae re-
giae 1808." 6) Fessler Ignácz Aurél „Die Geschichten der 
Ungern und ihrer Landsassen" 10 kötet. 7) báró Szepesi 
Ignácz erdélyi püspök „Statuta Dioecesis Transilvaniensis 
1822. Claudiopoli." 8) Vass László pesti egyetemi tanitó, 
nagyváradi kanonok „Institutiones Históriáé növi foederis" 
melynek csak az első kötete, azaz „Introductio in Histó
riám Ecclesiasticam" közre bocsáttatott 1828. 9) Dóczi Jó
sef „Szent Gothárd története 1832." 10) Breznay Pál „A 
keresztyén ecclesiának Históriája" Kolosvárott 1836.11) „Ni-
triensis Episcopatus ejusque praesulum memória" Posony-
ban 1835. 12) C. De Cherrier, Parisban lakó főrangú hiva
talnok ily czimü munkája: „Histoire de la lutte des Papes 
et des empereurs de la maison de Souabe, de ses causes et 
de ses effets. Paris 1841 — 1844. 2 Tomes." 13) Horváth 
Mihály „Magyarok története 1842. Pápán." 14) Lányi Ká
roly „Magyarföld egyháztörténetei, austriaházi korszak 
Nagyszombatban. 1844. 3 kötet. 15) Körmöczy Imre „A 
keresztény hit s egyháztörténeti kifejlése 1845—1852. 4 
kötet, E dicső kut s segédforrások mellett következő saját 
munkáimat is használtam „Institutiones Históriáé Eccle-
siasticae n. foederis Tom. IV. 1840. Pestini" „Közegyház
történet" I. kötet 1844. Posonyban. Belnay örököseinél. 
Epitome Históriáé Eccles. 2. Tom. Viennae 1854. Bécsben 
Wallishauser által. 



I. KORSZAKA 
a magyar Egyház történetének. 

Árpád uralkodásától III. András király koráig, azaz 894-ik évtől 1301-ig. 

L Rész. 
A keresztény őshitü Egyház külső állapota. 

I. FEJEZET. 
A keresztény vallás és Egyház alapittatása honunkban. 

12. §. A hon orsságlati állapota a ce&érek alatt. 
Árpád fejedelem öt évi harcz s diadal után országunk 

legnagyobb részét elfoglalta, de látván, hogy annyi, s oly 
hatalmas ellenségek közt, milyenektől környeztetik, a még 
fejletlen s összefüggetlen kormányrendszer nem képes az 
uj hont kellőleg megszilárdítani, hódításait befejezte, s 
Puszta-Szerenbe a Tisza vidéken 34 napig tartó első nemzeti 
gyűlésre a törzsök, s nemzetségfejeket összehiván, a jog, 
kötelesség, a nép, főrendek, s fejedelem közti viszonyok 
felett tanácskozván, bírákat rendeltetett, s törvénykezést 
alapíttatván, büntető törvényeket hozatott'). Ha pedig a 
későbbi kifejlést fontolóra vesszük, mindenki szemébe ötlik 
az is, hogy Árpád az országban talált számos várakat, mint 
a hon védfokhelyeit maga s utódai számára elfoglalta, s a 
várispánoknak (comites castri) azokban nem örökbirtoki, 

') Anomyni Belae reg. Notar. Cap. 40 de victoria Arpadi ducis 
apad Schwandtner pag 26. 
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hanem csak kormányzói jogot engedvén, őket külön birto
kokkal ellátá1). Noha pedig a magyarok legkedveltebb 
foglalkozása ez idő alatt pusztító harcz s vadászat vala, 
mindamellett a nép egy része halászat és pártoskodással 
foglalkozott. Árpád 907-ikben Csepel szigeten legkedvesb 
lakáshelyén meghahálozván, s Zoltán kiskorú fiára a kor
mányt hagyván, a magyarok Zoltán felnőttéig ideiglenes 
kormányzókat választottak, s hadakozó indulatjoknak en
gedvén, szomszéd országokba ismét berohantak. Noha pedig 
némely csatákban vesztesek valának, mégis többnyire győ-
zedelemmel tértek vissza hónukba. De Zoltán felnőve a 
kormányhoz jutván, s látván,- hogy ily szünetlen harczok 
a nemzet erejét csak gyengítik, s emésztik, nyugalmat s 
békét parancsolt népének. Sőt 946-ik évben Taksony fiára 
a főhatalmat áttevén, a cselekvőség szinpadáról egészen le
lépett. Taksony fiatal s tüzes vezér eldődei példáját követve, 
karddal birtokot, hirt, s nevet szerze magának. Augsburg-
nál azonban nagy csapást szenvedvén, kimerült országát 
keleti gyarmatokkal ujonan népesité. Taksony 972. évben 
meghalálozván, a kormány Gejza fiára szállott. Ez Gyula 
erdélyi fejedelem leányával Saroltával házasságra lépvén, 
s harczi kalandoktól idegen a törzsök s nemzetségfejeket, 
mindjárt kormány kezdetén egybe gyűjtvén, azon határo
zatra birta, hogy kalandokkal felhagyjanak s javaikat béké
ben éldelvén, a szomszédokkal barátságos közlekedésre lép
jenek. A főrendek Gejza tanácsába megegyezvén, azt meg is 
tartották addig, mig Henrik bajor fejedelem II. Ottó csá
szár ellen hadat indítván, s őket pártjához vonván, mind e 
csatára, mind másokra alkalmat nyújtana. De 985. évben 
Mölknél Babenbergi Leopold által meggyőzetve, s Kalen-
bergig vissza veretve, III. Ottó császárral békét kötöttek. 

•) Et dux Árpád Hubám fecit Comitem Nitrieneem, et aliorum 
castrorum, et dedit ei terram propriam juxta fluvium Zitva 
usque ad Sylvam Turzoe cap. 37. ugyanott. 
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Gejza halála után István fia 997-ik évben a kormányra lé
pett, s azt 3 évig mint vezér viselte. 

13. §. A királyok alatt. 
István vezér három év lefolyta után II. Sylvester pápa 

küldötte koronával 1000-ik évi augusztus 15-én Esztergom
ban magát megkoronásztatván, első királlyá lön a magya
roknál '). István Gyula erdélyi fejedelem s nyughatatlan 
rokonát meggyőzvén, Erdélyt Magyarországhoz 1003-ík 
évben csatolta 2). Az országnak polgári alkotmányt adandó, 
hongyüléseket egybegyűjtött, s rendelt, melyeken a király 
s a nemesség közös tanácskozás által a nép szükségeihez 
alkalmazott törvényeket alkotának. Istvánnak ezen s más 
bölcs rendelkezései annál virágzóbbá tevék az országot, 
minthogy kormányát, mely 41 évig tartott, hosszú béke 
jellemzé. Szent István király 1038 évben érdemdús életét 
szentül végezvén, országát utódaira s kedves nemzetére 
bizta. Noha pedig Istvánnál a béke is hosszú időre eltűn
vén , zavargó események következtek az országban, s a feje
delmek a trónon gyakran változtak, mindazáltal jogaikat 
mind a királyok, mind az éber nemzet hősileg védeni 
törekedvén, az ország alkotmányát is fentartották épségé
ben. E korszak királyai közül különös figyelmet gerjesztett 
szent László, kinek bölcs kormánya alatt uj időszak derül 
vén fel Magyarhonra, a trónváltozás zavarai, s a királyság 
birtoka végetti hosszas viszálkodások is megszűntek, a hon 
pedig nagyságában s jólétében sokat gyarapodott. Utóda 
könyves Kálmán vala, ez, miszerint népe szükségeit, s 
igazgatás hiányait bővebben kitanulhassa, az országot ke
resztül utazván, 11Ö0 év körül a világi s egyházi nagyokat 

•) Carthuitius vita S. Stephani apud Schvandtner: Scriptor. 
rer. Hungar. edit Lips. 1746. pag. 418. 

2) Chroniccm Hildesheimens. apud DuChesne scriptor. rer. Fran-
conicar. Tom. 3. pag. 517. 
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Tarczalba összegyüjté, s különféle határzatokat hozott '), 
melyek alkotmányunk kifejlési történetét, s akkori szelle
mét ismertetik. Horvát és Dalmát tartományokat orszá
gunkhoz csatolván, azok királyává koronásztatott 2). IV. 
Béla szinte egyike volt legjelesb fejedelmink közül, kinek a ta
tár pusztítás után feloszlásához közeledő országunk fenmara-
dását, s helyreallittatását köszönhetjük. Árpád férfiága 
1301. évben III. Endre királyban kihalván, végét éré 
azon szilaj korszak is, mely nálunk szinte ugy mint más 
országokban zajlongások s harczokat honosíta. Éhez ho
nunkban még az is járult, hogy a beköltözött kunok, s 
a többször betört pusztító tatárok a nemzet jólétét s mi-
veltségét hátráltaták. A magyarok azonban folyvást halad
tak, mert kik azelőtt mások birtokát pusztiták s rablások 
után vágyódván, minden polgári foglalkodásoktól idegen-
kedének, vérszomjazó s kegyetlen pogánysághoz hajlanak, 
szelid keresztény nemzetté váltak, s miveltséghez ragasz
kodván nemzetiségöket felkölték, alkotmányukat szilár-
diták, s előzményeket azon nagyságra készítenek, mely 
a következő korszakban országunkat egész Európában 
hiressé tette. 

14. §. A keresztény vallás némi nyoma Panonia s Erdélyben. 
Ámbár a keresztény öshitü vallás Pannóniában már 

nagy Károly császár alatt hirdettetnék, midőn némelly 
irók szerint Urolf paszaui püspök Morava torkolatán mai 
Posony megyépen fekvő divéni (Speculunum,Dievina, Teben) 

') Azok töredékei Törvénykönyvünkben máig olvashatók (Cor-
pus Jur. Hungar. Decret. Coloman.) Azonban e törvények 
eredetileg magyarul alkottatván azokat Albericus leforditá 
latin nyelvre, de miután magyarul saját vallomása szerint 
(praefat. Decret. Coloman. §. 16.) jól nem tudott tökéletlen a 
munka. 

2) Lucras de reb. Dalmát, et Croat. líb. 3. apud Schvandtner 
Bcriptor. rer. Hungaric. major. 3. 
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püspökséget alapitá, s a már régóta fenálló nyitrait (27. §. 
megerősité ' ) , sőt mind maga Urolf, mind utódai több 
morva fejedelmeket az igaz hitre megtérítenek, mind
amellett ezekben, ha talán némely megtért avarokat ki
veszünk, többnyire Slavs Wend elem létezvén, vagy csak 
rövid ideig tartván 2), a keresztény vallásnak a magyarok 
közti első nyomait Erdély országban leljük. Itten tudnillik 
Cedrenus szerint „Boluzudes erdélyi fejedelem s Gyula 
testvére Constantin bizanzi császár tiszteletére menvén, 
ettől szivesén s fényesen fogadtattak," sőt Hierotheus nevű 
görög papot magokkal vitetvén, általa Erdélyben a keresz
tény hitet terjesztették 3). Azonban e kezdete a keresztény 
vallásnak Magyarhonban igen gyenge volt, s mély gyöke
reket nem verhetvén hamar elenyészett. Mert hogy az 
erdélyiek ismét a pogányságra visszatértek, kétséget nem 
szenved, minthogy ötven évvel későbben, azaz Szent 
István király alatt ifjabb Gyula erdélyi fejedelem minden 
népével együtt annyira irtózott a keresztény vallástól, hogy 
az anyaországtól épen azon okból pártola el, s Szent István 
ellen hadat inditana, mivel ő a keresztény vallást Erdélybe 
is terjesztetni kívánta. Ebből tehát nyilván tetszik ki, hogy 
az erdélyieknek Hierotheus pap által történt megtérése, 
ha végbe vitetett is, állandó nem vala, s annak Magyar
hon megtérésére nézve más sikere nem lehetett, mint 
hogy Sarolta herczegnö az öregebb Gyula leánya Hiero
theus által oktattatva, megkereszteltetve, sGejza magyar vezér 
nejének választatva férje kedélyét is a keresztény vallás 
elfogadására hajlandóbbá tehette. Ennél fogva csak alap-

') Salagius Status Eccles. Pannon, libr. 3. cap. 10. 
2) Ditmar Chronic. lib. II. Chronic. Magdeburg. apud Meibom 

tom. 1. pag. 731. tom. 2. 269. Sagittarii Antiquit. Arohi. Epp. 
Magdeburg. Saxo grammat. Hist. iib. 9. Adam. Bremens. 
Histor. Eccl. lib. 2. cap. 2. 

3) Cedren. apud Stritter in scriptor. Byzantin. tom. 3. pag. 619. 
e Zonaras, Curopalates, irók. 
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talannak lehet azon következtetést is tekinteni, melyet 
Schwarz Godfried Luther követője, s nem régiben honunk 
némely protestáns tanárai tevének, hogy tudnillik görög 
szertartású papok honunkban a keresztény vallást az ország 
kezdetével tanitván, s terjesztvén, nálunk eleinte a görög 
szertartású katholika , nem pedig a romai szertartású 
mostani vallás divatozott. Schwarczot megczáfolák Kollár 
Ádám '), Benczúr Jósef 2), Belnay 3), Katona 4), külö
nösen pedig Stilting János 5). Hetényi protestáns tanár 
pedig azok egyike , kik e véleményt ujdan felélesz
tek, a Relígio s nevelés 1843. évi folyamában megczáfol-
tatott. Mily hiányos legyen Schwarcz s követői véleménye 
az érintett lapból is kitetszik. 

15. §. A keresztény vallás kesdete Magyarhonbem. 

Taksony vezér békét kötvén Ottó császárral, több 
buzgó s apostoli férfiaknak alkalom adatott magyar földre 
léphetni, s annak szilaj népét oktatván, a keresztény val
lásra téríthetni 6). A téritök közé Farkas (Wolfgangus) 
szent benedeki szerzetes számítandó, ki 971. évben ma
gyar földre szállva, más-fél évig tanitott, buzgóságának 
azonban kivánt siker nem felelvén meg, s regensburgi 
püspöknek neveztetvén, hazájába visszatért, s Isten or
szágát ottan gyarapitá. Taksony halála után Ottó császár 
Gejzával Magyarország fejedelmével békére lépvén, a 
keresztény vallás hirdettetésénék szinte utat készített, s 
valóban nem sokára Piligrin paszaui *) s Bruno verdeni 

') História diplom. juris patron. Apostolicorum Hong. regum 
Viennae 1762. czimü műnk. 2. s. k. lap. 

2) Hungária Bemper libera cap. 1. 
*) Fragmenta ad Histor. Hung. pag. 10 et seq. 
*) História Crit. ducum Hung. pag. 413. 
8) Vita S. Stephani Cassoviae 1767. §. 6. pag. 43. 60. 
6) Hansiczius Germania sacra Tom. 1. pag. 204. 

Cherrin Ejjháitirl. •} 
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püspökök által, nem különben a Bajorhbnból küldött 
hitterjesztők által nálunk annyi haladást tön a keresztény 
vallás, hogy honunk előkelői közül mint egy ötezer meg
kereszteltetett , s minden keresztény foglyoknak, kik az 
előtt csak alatomban kereszteltethetek gyermekeiket, sza
bad vala most nyilván azokat az Istenhez a keresztség 
s igaz hit által megtéríttetni 2). E szerencsés előmenetelek 
azon zavarok által melyeket II. Ottó császár s Henrik 
bajor fejedelem közti ellenségeskedések okoztak, meg
akadályoztattak ugyan, mert Gejza Henrik pártját követ
vén, hadi készületei által a vallás haladását szinte hátrál-
tatá. Minek annál inkább következnie kellett, minthogy 
a szerencsésen sikerült csata után a magyarok tovább Jis 
ellenségeskedő kitöréseket tevének Némethonban J) addig, 
míg Gejza látván, hogy nem csak vesztett, hanem még a 
nyert csatáknak sem lenne más eredménye, mint a nemzet 
elgyengitése; Ottó császárral békét kötött, s ugyan azt 
minden nemzetnek hirdetve, az idegeneknek országábai 
beköltözhetés, a keresztény hitterjesztöknek pedig müköd-
hetés szabadságát engedé 4). Miket hallván Béla (S. Adal-
bertus) prágai püspök, mind maga személyesen jőve az 
országba, mind más hitterjesztőket, tudnillik egyháziakat 
s saent benedeki szerzeteseket Csehországból külde, kik a 
hitet szerencsés sikerrel terjesztek 5). 

*) Piligrin eleve lorchi (Laureacum hajdani érsekség, mely 
ottan létezett, hol ma Ens váraakát szemléljük, a Duna partján, 
nem messze Lincztől), későbben paszaui érsekké lön, ki alá tar-
tozának a bécsi (Fabianus), divéni (Speculunensis), Nyitrai (Nitra-
viensis), s más segéd püspökségek (Episcopatus Suffraganei) 

2) Piligrin Epistol. ad Benedict VII. apud Hansicz. Oermania 
sacra Tom. 1. pag. 211. et 480. 

3) Diploma Ottón. III. anno 985. apud Pray. in Annál. vet. 
pag. 375. 

4) Chartuitz in vita S. StephanL 
4) Biographus S. Adalb. in actis SS. mensis April. Tom. 3. ad 

diem 3. et Pray in annál, veter. pag. 376. 
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melyek közül némelyeket bizonyos írók szériát maga Piligrin, né
melyeket pedig előde Urolf alapított. 41. §. 

16. §. Gejsa s fiának Vajk megtérése. 

Az uralkodó békének s a barátságos viszonyoknak 
nem sokára dús eredménye lön. Mert számos kalmár és 
kézműves jővén az országba, itten letelepedett, s azon idö 
alatt, hogy ezek a kézmiveket s ipart előmozditák, Béla *) 
prágai püspök Ottó császártól küldetve, személyesen hir-
deté nagy buzgósággal az Isten igéjét János, Máté s Izsák 
szerzetesek társáságában oly szerencsésen, hogy maga 
Gejza is hajlandó lön a keresztség felvételére. E hajlan
dóságát Gejzának kétség kivül az is szaporitá, hogy Vajk 
fiának feleségül kiszemelt bajor herczegnöt Gizelát csak 
azon feltétel alat nyerendő vala, ha fia Vajk a herczegnö-
nek leendő férje a keresztény vallást felvenné. Gondolván 
azonban Gejza, hogy a keresztény vallás felvétele népében, 
melly az ősi szokások s véleményekhez erősen ragaszkodók, 
bizonyosan ellenszegülést okozand, biztosítás végett Ottó 
császártól néhány német zászló alját eszközlött ki **), 
s azonnal 994. évben Béla prágai püspök által mind maga 
8 fia, ki István nevét nyeré mind pedig egész családja 
némely irók szerint Esztergomban kereszteltetett meg. 
Sőt a főrendekkel nemzeti gyűlést tartván , Gejza min
denkit komolyan inte, miszerint a pogányság s annak 
szertartásaitól elállva, keresztény oktatást elfogadván, a 
keresztségét családja példájára felvegye. E gyűlésben egy
szersmind a keresztény foglyokat átalában szabadoknak 
hirdette, s nekik földbirtokot adatni parancsolt. Gejza 
intésére példáját sokan követék, s keresztény oktatást 
elfogadván , szent hitünk felkentjeivé válának. Midőn 
Gejza buzgóságában oly annyira menne, hogy némelye
ket fenyegetéssel s erőszakkal a keresztény vallást felvenni 
kénytetné, oly ingerültséget kelte fel népében, hogy tán 
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lázadásra fakandó vala, ha buzgalmától el nem áll. Söt 
a lázadásnak annál bizonyost) elhárittatása, vagy talán 
saját meggyőződése hiánya miatt maga is az ősi vallás ***) 
szertartásaihoz alkalmaztatá magát, s népének tökéletes 
megtérítését István fiára bizá. E nagy feladatot tehát szom
széd fejedelmek rokonsága 8 összeköttetése által fiának 
megkönnyítendő, öt Gizelával, Henrik bajor herczeg nő
vérével, Ottó császár befolyása mellett 996. évben meg-
esketé. István a házassági szertartást esküvel megelözé, 
hogy tudnillik nem csak maga hü maradand a keresztény 
vallásnak, hanem egész népét is arra megtéritendi. Gejza 
fiának házassága utáni évben kevés idő múlva jobb életre 
szenderült. 

*) Béla (Adalbert) Slavink cseh vajdának fia eleve caszinoi, 
később romai szent Bonifácz s Elek kolostorának szerzetese, azután 
pedig prágai püspök, Ottó császár jó barátja a hittudományban s 
más ismeretekben igen jártos és bölcs férfiú vala. 

**) A behittak közül különös figyelmet érdemlenek: Adeodat 
szeverini gróf, ki Istvánt Gejza fiát neveié, s Tatát alapitá, 
Wolfger s Hedrich hennebergi grófok 300 fegyveressel. Az utolsó 
Hedervár s a Hederváriak alapitója vala. Venczelin s István vaszer-
burgi grófok, Hunt és Pázmán vitézek harczosaikkal együtt, s 
mások szinte a behivottak közé tartoztak. Chronicon Budense 47. 
Podhráczky által 1838. évben. 

***) Valamint a magyarok ősi vallásáról keveset érintenek a 
régi irók, ugy nyelvünkből sem sajtolhatunk ki sokat arról, mit 
hittek s mit követtek a régi magyarok. Annyi bizonyos, hogy e 
szó Isten egyedül a magyarok tulajdona lévén, egy jótékony s 
egyedüli Istenség nevezete vala, s azért ugyan azt megtérésök után 
is fentartották. A régi magyarok azonban egy, mindent alkotott 
Istenen kivül, a tüzet, léget, vizet, s a földet is tisztelték. Az 
Istennek tiszta, fejér lovakat, ökröket, s juhokat áldozának for
rások mellett ligetekben, s hegyeken, s papjaik jóslataitól füg
genek '). 

') Theophilakt Stritternél a 3. köt. első rész. 70. lapján ezeket 
mondja: Turci admodum stolide ignem colunt, aeremque 
et aquam venerantur, telluri hymnos concinunt, adorant 
autem tantummodo et Deum nuncupant, qui hanc rerum 
univer8itatem aedificavit, huic equos, boves, et öves sacri-
ficant, habentque sacerdotes, in quibus incesse vaticinandi 
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n. FEJEZET. 

A keresztény hit terjedése. 

17. §. A keresztény hit haladása »». István király alatt. 
Gejzának fia István, kinek a nemzet már 993. év 

körül hódolt, eleve szinte csak vezér czime alatt, de teljes 
joggal országa kormányára lépett. Atyának eltökélt szán-
dóka kivitelére, azaz a kereszténység népébeni honosítá
sára oly szerencsés ritka s szép tulajdonokkal vala ellátva, 
hogy kitartósága, s mérsékeltségének meg sem feleihete 
más, mint hazájának boldogsága. Szigorú lévén a bűnösök 
s gonosztévők iránt az igazságot mindamellett annyira szol-
gáltatá ki minden alkalommal, hogy tzelidség s engedé
kenységről soha sem felejtkezve ellenségei iránt mindenkor 
tágasb nagylelkűséget tanusitott, mint bár ki kora feje
delmei közül. Azonban alig ismételte atyja kihirdette pa
rancsait, melyeknél fogva minden magyar a keresztény 
hitet felvenni, s rabszolgáit szabadon bocsátani kötelez
tetett , tüstént lángba fellobbant a már atyja alatt mutat
kozott ingerültség. Veszélyes forradalom támad az egész 
országban, s a fejedelemtől kedvelt németek üldöztetése 
kezdete volt a lázadásnak. Kupa Somogyi vezér a fejede
lem rokona pártjával együtt a keresztény vallás behozata
lát , s az ősi szokások elmellőztetését neheztelvén, maga 
köré gyűjtvén az elégületleneket 998. évben István feje« 
delmet székéről letaszitani, s a főhatalmat magára ruházni 
készüle. István azonban kevés keresztény magyarjait, s 
még atyja alatt bejött német vitézek zászló aljait össze
gyűjtvén , s Hunt s Pázmán vitézektől német szokás szerint 
karddal öveztetve, vitéznek kijelentetvén, Kupa ellen 
hadait személyesen kiséré. Venczellin, ki az egész sereg 

facultatem arbitrantur. Haaonlitsd Cornides Commentar. de 
religion. veter. Hungaror. Viennae 1791. 
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fővezére vala, a csata közepett Kupával találkozván, ezt 
párviadalban legyőzte. Veszteségüket látván a lázadók meg
ijedve szétoszlottak, s Istvánnak mind a győzedelmet át
engedek , mind tágas tért nyitának minden terveinek vég
bevitelére. Ennél fogva István ellenségeivel békét kötvén, 
a csata előtt tett fogadását, hogy győzedelme esetében 
Somogy megye termékeinek tizedét a szent Márton hegyén 
még atyja által megkezdett kolostornak adandja, beválta, 
s a keresztény hit terjesztését legnagyobb buzgósággal 
folytatá, személyesen eljárván országa határait részint 
gyülekezetekben, részint magán körökben népét tanitá. 
Czéljának biztosb elnyerésére pedig számos hitterjesztőkét, 
papokat s szerzeteseket Cseh és Németországból meghiván, 
s azokat megyékbe s kolostorokba osztván, egész tervét 
II. Sylvester pápának mint az egész kereszténység atyja 
s főigazgatójának elibe helybehagyás végett terjeszté ' ) . 

18. §. István tervének további kifejtése. 

István működése szerencsés sikerét tapasztalván, annak 
Apostoli szentesítést szerezni kivána. Azért országát tiz 
egyházmegyére s egy érsekségre osztván, s némely püs
pököket mindjárt kijelelvén, azok megerősittetéseért Asz-
trikot kijelelt kalocsai püspököt Romába küldötte II. Syl
vester pápához, s hogy nemzete boldogságában annál fo
ganatosban működhessék, Ottó császár s mások biztatása 
következtében országát királyságra emelni kivánván, a 
pápát arra is megkéré, miszerint koronát, melylyel király
nak megkoronáztathassák, küldeni szíveskedjék. A pápa 
István kivánságait annál örömestebben teljesité, minthogy 
Ottó császár épen akkor Romában mulatván öt szinte arra 
ösztönzé. Sőt a pápa Istvánt nem csak koronával, hanem 

!) Carthuit. Vita S. Stephani apud Schvandtner scriptor. rer. 
Hungar. pag. 413—428. 
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kettős kereszttel s apostoli méltóság czimével is mégtisz-
telé, öt feljogosítván, hogy helyette a magyar egyházról 
rendelkezhessék, mondván: Én apostoli vagyok, de Ő 
méltán Krisztus Apostolának mondathatik, ki által Krisz
tus annyi népet magának megtérített" ') . Hogy a pápa 
Istvánt ilyes apostoli követ czimével s jogaival felruházd, 
maga István több iratokban emlité 2). Asztrik Romábóli 
visszatérte után 1000. évben István Esztergomban Domokos 
helybeli érsektől, Gizela királyné pedig István veszprémi 
püspöktől *) megkoronáztatott 3). Koronáztatása után or
szágát rendbe hozván, a lelkészek s egyházak számát öreg
bítvén, királyi nagylelkűségénél fogva jövedelmekkel, s más 
egyházi szerekkel tulajdonából megajándékozván 4), min
denben népe üdvét előrnozditá. A rabszolgák iránt pedig, 
hogy a kereszténység ez által is elömozdittathassék, azt 
határozta, hogy a keresztények szabadsággal megjutalmaz
tatván, a pogányok azután is szolgaságukban maradjanak. 

*) Gizela királyné rnegkoronáztatáeát utánozva, szokásba vé
tetett a magyar királynékat ie megkoronáztatni. E koronáztatásról 
értekezvén Révay s) azt mondja „királynéink külön koronával koro
náztatnak, valamint azt törvényeink bizonyitják. A király teljes ha
talma 1848- ik év előtt egyedül koronáztatásával kezdődött, midőn 
tudnillik feje a szent koronával megkoszorúztatok. E szent korona aa 
esztergomi érsek, s országunk áldora által szokás szerint nem a ki
rályné fejére, hanem csak vállára tétetvén, maga a királyné tulajdon 
koronájával megkoronáztatni szokott a veszprémi püspök által, vala
mint Gizela királyné is már külön koronával tiszteltetett meg- Lásd 
Praydissert. de ö. Ladisl. pag. 109. edit. Poson. 1774. 

19. §. A pápától küldött ékszerek. 
Hogy II. Sylveater pápa István fejedelemnek koronát 

s kettős keresztet küldött légyen, kétséget nem szenved. A 
>) Carthuit. vita S. St«ph. apud Scbwandtner pag. 418. Tora. 1-
2) Péterfy Concil. Hungar. part. 1. pag. 5- Katona Histor. Crit. 

Tom. 1. pag. 441. 
s) Katona Histor. Crit. Tom. 7. pag. 651. Péterfy conqil. Hang. 

part. 1. pag. 1. 
4) Cartbuit. bchwandtnernál 1. köt. 418. lap. 
6) Apud Schwandtner Soríptor. rer. Hungar. Tom. 2. pag, 476. 
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koronáról Ditmár nyilván teszen említést e szavakkal: „A 
császár (III. Ottó) kegyelmes felszólítása következtében 
Henrik bajor vezérnek veje Vajk koronát s áldást nyert *)." 
Mit II. András és Kún László királyok szinte említenek. 
Régiebb időkben vita volt ugyan a tudósok közt, váljon a 
korona, melylyel ma királyaink megkoronáztatnak, ugyan 
az-e, melyet II. Sylvester pápa Istvánnak küldött. Azonban 
a vitát fontolóra véve, s mindazt, mit a két rész előhozott, 
megvizsgálva, ilyes eredményre jutottak a tudósok, hogy a 
mai szent korona kettőből, tudnillik zárt s nyilt koronából 
keletkezett, melyekben mind az anyag s munka, mind az 
arany szine különbözik. A zárt koronán közönséges munkát, 
s latin felírásokat látunk, s azt a nyilt koronával alólról 
oly formán összekapcsolva leljük, hogy amabban az Aposto
lok képeit s neveit szemlélhetjük. A nyilt korona görög, 
munkára, s ügyességre mutat, s azon Üdvezitőnk Szent 
Mihály, s Gábriel föangyalok, valamint más vértanuk képei 
látszatván, e görög felírások olvastatnak: MtxaeX ev %<;ura> nt-
<ros Baodeu<} RiOfiatcov o Asxaq; és Ktov^aVTivos Baadeuq Rwfiacov 
o nopfupoj'svTjToe; továbbá retofitcg (Gejza) AtoTrory ntaoq KpaXet 
Tapxcas. Ezekből azt következtethetjük, hogy a nyilt korona 
István király kora után készült, s Dukas Mihály görög csá
szártól, ki Konstantin (Porphyrogenitus) fiát 1074. évben 
kormány társának vállalá fel, I. Gejza magyar királynak, 
mint kedves barátjának ajándékul adatott. A zárt korona 
pedig, melyet vagy I. Gejza vagy Szent László a görög 
koronával összekapcsolván, emennek aljára forrasztatott, 
ugyan az, melyet II. Sylvester pápa István királynak kül
dött, valamint azt a latin nyelven feljegyzett, s maiglan 
olvasható szent Apostolok, úgymint Péter, János, Bertalan, 
Tamás, Jakab, s a többiek nevei, s az állandó hagyomány 
bizonyítja. Országunk szent koronája ma 9 markot nyom-

') Ditmar Chronic. libr, IV. et Pray annál. reg. Hungar. part. 1. 
pag. 6. 
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ván, 53 zaphyr, 50 rubin, egy smaragd s 338 gyöngygyei 
diszeskedik1). Mi a kettős keresztet illeti, erről Chartuitius 
szinte említést tesz e szavakkal: „Mit hallván a pápa s na
gyon örvendezvén, mindent, miért megkéretett, kegyesen 
megengedett. Sőt a király előtt hordandó keresztet is annak 
apostoli követsége jeléül küldött"2). Ennél fogva méltán 
irta Verbőczy Sz. István királyról „Az egyházi méltóságo
kat s javadalmakat a pápa engedelmével maga (István) 
osztogatja érdemes egyéneknek — miért is kettős keresztet 
szent s apostoli követsége jeléül nyervén — Király s Apo
stolnak mondatik, s azóta a magyar nemzet' szinte kettős 
keresztet czimerében viselni szokotts). Ámbár pedig e ket
tős kereszt az időnek mindent emésztő foga, vagy az embe
rek hanyagsága által elenyészett, királyaink előtt mind
amellett, midőn ünnepélyesen fellépnek kettős keresztet 
máig vinni szoktak. Nem pedig csupa érdeknélküli jeléül 
mond Katona *), hanem azon másodrendű kiváltság emlé
kéül, melylyel Sylvester pápa Sz. Istvánt feldiszité. Mert 
Magyarhon királyai igy szól XIII. Kelemen pápa Maria Te
rézia fejedelmünkhez 8), apostoli királyok czimével élnek. 
Mely szokás vagy kiváltság eredetét a pápa ámbár tulajdon 
vallomása szerint nem tudja, mindamellett azt mind Maria 
Terezre, mind az után következendő magyar királyokra 
nézve megerősítette. 

Nem kis nehézség támad a Sylvester küldötte levél felett. Hogy 
Sylvester pápa István fejedelemnek levél által válaszolt légyen, 
mind Chartuitius emliti, mind maga az ügy természete követeié. E 
levélnek nyoma azonban eddig semmiféle íratok közül ki nem kutat
hatván, mást nem mondhatunk felőle, mint hogy eddig is valahol 
rejlik, vagy pedig égészen elenyészett. Mert hogy azon levél, me-

>) Pray annál. reg. Hung. part 1. pag. 10. 
2) Chartuit. vita S. Steph. apud Scnwandtner pag. 818. 
») Tripart. part. 1. tit. 11. §. 2. 3. 
«) Katona Hist. Crit Tom. 1. pag. 29. 
4) Az 1758. évről szóló levelét olvashatni Pálma Károlynál He-

raldioa Hungar. czim műnk. 21. lap. 
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lyet Inchoffer jezuita Levakovics horvát szerzetes után hirdetett '), 
s melyet Pray 2), Katona»), Pálma *), StiltingJ) elfogadván, szinte 
közre bocsátottak, eredetinek el nem'ismerhető, mind Schwarz 
Godfrid protestáns iró fi), mind Kerchelich zágrábi kanonok7) ala
posan tanusiták. A levél költeménye már abból is kivehető, minthogy 
abban mondatik, hogy Szent István az országot Szent Péternek 
ajánlván, azt Sylvester pápa hatalma alá vetette, ki azt Szent István
nak s utódainak kormányára azon feltétel mellett bízta, hogy mind
nyájan megkoronáztatásuk előtt megerősittetésöket a pápától köve
teljék, holott tudva vagyon, hogy a magyarok minden alkalommal 
azon romai egyház követeinek ellenszegültek, kik valamely polgári 
hatalmat az országban követeltek, tettleg tanúsítván, hogy a pápa 
olyas jogát el nem ismerik. De István azt nem is tehette, mert noha 
Árpád nemzetségének öröksége vala az ország, azt mindamellett 
nem oly értelemben vehetni, mintha ő azt eladni, elzálogosítani, 
vagy elajándékozni képes leendett, egész hatalma abban állapodván 
meg, hogy ő azt az alkotmány szelleméhez képest kormányozza. 
Ennél fogva nyilvános, hogy István Sylvester pápának az országot 
nem polgári, hanem csak szellemi, s lelki kormánya alá ajánlotta. 
Ki költötte legyen az érintett levelet, nem tudhatni, annyi bizonyos, 
hogy az Veranczius esztergomi érsek hátramaradt irásai között 1550. 
évben találtatott, ki azt Dalmáttá Tragurium nevű városa levéltárá
ból, hol létezett, lemásoltatta 8). 

20. §• István király a magyar egyházat rendéit. 
István király meg lévén győződve arról, hogy országa 

s népe boldogságát egyedül ugy szilárdíthatja, ha azt a 
keresztény vallással tökéletesen s átalánosan megbarátkoz-
tatja, nem csak tanittatá azt hitterjesztők által, nem csak 
kegyesen leereszkedve személyesen népét jó 8 hiv keresztény 
tisztjeivel megismerteié, hanem egy érsekséget s tizen egy 
püspökséget, s annyi káptalanokat alapitott, azok határait 

') Inchoffer Annál. Eccles. Hungar. Tom. 1. pag. 9. 
2) Pray Annál. reg. Hungar. Tom. 1. pag, 7. 
*) Katona Hist. Crit. Tom. 1. pag. 9. 
4) Pálma Heraldioa Hung. Tom. 1. volum. 3. pag. 268. 
*S Stilting vita S. Steph. pap. 150. 
B) Schwarz Initia Relig. christ. inter Hung. §. 53. és Entlarvte 

Bulle Sylvester II. 
7) De origine et usu potest. legislat. oirca sacra regum Apóst. 

Hung. Vindobonae 1764. cap. 14. pag. 155 — 161. 
f) Fessler Geschichten der Ungern l.B.Seite378.Leipzjg 1815. 
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kiszabván tulajdon vagyonából birtokkal, jövedelmek, s 
dézmával oly feltételek mellett megajándékozta, hogy azokat 
bár mely ürügy alatt elvenni, vagy más czélokra fordítani 
tiltá )). Az alapitott érsekség s püspökségek nevei a követ
kezők : az esztergomi érsekség, melynek érseke jelenleg az 
egész magyar egyház áldora, s kormányzója. A püspöksé
gek nevei pedig 1) a bácsi, 2) a csanádi, 3) az egri, 4) az 
erdélyi, 5) a győri, 6) a kalocsai, 7) a nyitrai, 8) a pécsi, 
9) a váczi, 10) a váradi, 11) a veszprémi. Mindegyikről 
külön, a mennyiben tudniuk a körülmények engedik, szó-
landunk. 

21. §. Aa esztergomi érsekség s káptalan. 
Az esztergomi érsekség egyike, s első vala azon me

gyék közül, melyeket István király Sylvester pápától fel
hatalmazva alapitott. Ez érsekség továbbá mind terjedelme 
mind jogainál fogva a többi megyéket, megelőzi, melynek 
érseke tudnillik az egész magyar egyház áldora s főnöke 
lévén, előjogait királyaink s a romai pápák nagylelkűségé
től nyerte. Annak első érseke Domokos vala, István király
tól kineveztetve, s Sylvester pápától megerősittetve. Do
mokos érsek, ki működésének elejét mind saját, mind a 
többi püspökségek elrendezésével tévé, s ugyan azon évben 
tudnillik 1000-ikben, melyben István királynak megkoro
náztatott, Asztrik kalocsai s István veszprémi püspökök 
által, kik valószínűleg Romában szenteltettek fel2), szinte 
felkenetett. Ennek példája után a többi püspök is felszen
teltetett. Domokos érsek királyi meghagyásnál fogva az 
esztergomi káptalant is alapította 3). De kevés levén akkor 
még a tudományos emberek száma, a kanonokok öszvege is 

') Chartuit. apud Schwandtner Tom. 1. pag. 418. 
2) Turóczi Hungária euis oum regib. pag. 110. Schmitth. archi 

episcopi Strigon. part. 1. pag, 9. 
>) Batthyányi Leg. EE. Tom. 3. pag. 303. 
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csak kevésből állott. Azonban mily hamar gyarapodott a 
kanonokok száma, onnét látszik, hogy már a 13-ik század
ban '38-an voltak '), kik mind a hivek igazgatásában dicsé
retesen működének. Domokos érsek Isten egyházáról is 
gondoskodván, az esztergomi várban nagyszerű székes egy
házat épittetvén fel, azt Szent Adalbert püspök s vértanú 
tiszteletére felszenteltette. De 1002-ik évben meghalálozván, 
az esztergomi érsekség kormánya boldog Sebestényre, pan
nonhalmi Apátra átszállott. Ezt, ki müködésközben szeme 
világát veszté, egy ideig Asztrik kalocsai érsek helyettesité, 
míg néhány év után szemei világát vissza nyervén, ismét 
hivataloskodott. ö István király fiát Imrét, ki Fejérvárott 
született, megkeresztelte, az által jogot szerezvén az eszter
gomi érsekeknek a király magzatait, ha emez a honban 
lakik, megkeresztelni. Boldog Sebestyént az esztergomi 
megye kormányában II. Domokos követte, kit mint tudo
mányos és ügyes férfiút István király a pápa megerősítte
tése mellett érseknek nevezvén, régi nyert jogát az által 
tanusitá. A többi esztergomi érsekek közül emlékezetre 
méltóbbak-Lőrincz, ki 1114. évben Esztergomban nemzeti zsi
natot tartván, üdvös rendeleteket hirdetetta). Márton (Mar-
tir), ki 1151. évben egri püspökből érseknek neveztetve, 
a keresztény vallás haladását, valamint annak terjesztőit 
különös figyelemre méltatva, a ciszterczi barátokat, kik 
akkor az országba költözének, különösen pártolta, eszter
gomi káptalanát Gejza király beleegyezése mellett 70 hely
ség dézmájával örökösen megajándékozta, a székes egyház
ban ritka szépségű oltárt emelt, s minden közhasznú inté
zeteket pártolt. Bánffy Lukács, ki 1169-ik évben szinte zsi
natot tartott, s János Esztruni magyar születésű püspök 
ellen, kit a német fejedelmek egyik része III. Sándor pápa 
ellenében III. Callisztus neve alatt pápának választá, 

1) Pray spécim, hierarch. Hungar. part. 1. pag. 2. 
2) Péterfy Concil. Hung. part. 1. pag. 53. 
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hazánkat védette, ne valahogy a német zavarok nálunk is 
lábra kapjanak. Job érsek, ki az 1202. év körül felfedezett 
selmeczi arany bányákból folyó járandóságát (pisetum) s 
a posonyi s szepesi tájék dézmáját Imre királytól nyerte, s 
Boszniában a keresztény vallást hitterjesztők által az ottan 
befészkelt tévtanok ellenében visszahelyezte. Róbert -érsek, 
ki a moldvai kunokat megtéríttette. Azokhoz tudnillik Szent 
Domokos szerzeteseit küldé, miszerint ottan az evangéliu
mot hirdessék, mit ezek oly szerencsés sikerrel vivének ki, 
hogy rövid idő múlva Róbert érsek Beinborch a kunok fe
jedelme által oda hivatva, öt egész családjával 1227. évben 
megkeresztelte. A fejedelem példáját 15,000-nél többen 
követték. II. András király nem sokára a megtért kun tar
tományt, azaz a mostani Moldáviát a fejedelem s nemzet 
egyetértésével Magyarországhoz kapcsolta*). Róbert látván, 
hogy a magyarok, zsidók, s szerecsenek által, kik hatalmu
kat a király tudtával vészteljesen napról napra kiterjesztek, 
magukat elcsábíttatni, s leigázni engednék, az egész orszá
got egyháztiltás alá vetette, s a királynak egy évet megjavu-
lására engedve, annak tanácsosait s tisztviselőit, úgymint 
Dénes nádort, s Sámuel kincstárnokot az egyházból ki
zárta l). Mátyás érsek, ki IV. Béla király engedelmével az 
esztergomi érseki várost építette, Magyarország áldoraczimé-
vel is megtiszteltetve, de rövid idő múlva többekkel együtt 
a berohanó tatárok áldozattá lön. Vanchai (Vancsai) István, 
ki a magyar egyház első bibornoka vala, s egyháza számára 
rokonától Vancha Lampertöl Kürth helységet megvevéu, 
avval az esztergomi érsekség birtokát szaporította 2). Ez 
miután praenesti püspöknek neveztetnék, esztergomi érsek 
czimét fentartva Romába költözött. IV. Béla király a tatá
roktól meglepve, kincstára, hitvese s gyermekei gondvise
lésével öt megbizá, s Dalmatiaba, későbben pedig II. Fridrik 

') Pray spécim. Hierar. Eccles. Hung. part. 1. pag. 161. 
s) Fejér Codex diplom. Tom. IV. vol. Ö. pag. 330. 
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császár, s IX. Gergely pápához segítség végett küldé. Ö a 
tatárok pusztítása által lakásától megfosztatván, a király 
által szolgálati jutalmául az esztergomi várral s királyi lak
kal megajándékoztatott. Ez alatt Özséb esztergomi kanonok 
a szent páliak szabályát követvén, azok számára a pilisi 
kolostort épiteté, s azok kormányát felvállalván a rendet e 
tájékba behozta. Fülöp, ki Sebrid gróftól 1265. évben TJd-
vard, Örs, és Vért, négy évvel későbben pedig Chaak Do
mokos baranyai gróftól a nyitra megyében keblezett Ba-
boch helységeket egyháza számára szerzetté l). Lodomer, 
ki herczeg családja fényét tudománya s erkölcsével fel
magasztalván, áldori méltóságát s czimét Fülöp romai 
követ, s IV. László király kegyelméből 1279. évben széké
vel összekapcsolta 2). Ez egész tehetségét a keresztény egy
ház kiterjesztésére, Kun László király megjobbitására, az 
ország védelmére, 8 üdvére forditotta. E fömegye alkottatásá
ból nyíltan következtethetni azt, hogy a keresztény vallás 
annak egész területében szerencsésen haladott. Sőt e me
gyének érsekei s kormányzói által azon szent tanok, melye
ket Szent István, s általa választott papok előadának, nem 
csak az esztergomi érsekségben, hanem egész Magyarhazá
ban jó sikerrel terjesztettek. 

Az esztergomi érsekség e korszakban a hason nevű megyén 
kivül Nyitra, Turócz, Árva megye részét, Gömör, Liptó, Hont, 
Bars, Komárom, Posony, Zólyom, Szepes és Torna megyéket 
foglalá magában, kilencz főesperességre, úgymint a nyitrai, nó
grádi, gömöri, honti, barsi, komáromi, sasvári, zolnai, és tor
naira felosztatva. Az ide tartozó társas káptalanok, prépostságok, 
s apátságokról különösen maga helyén szólandunk. Továbbá nem 
csak az esztergomi érsekek, hanem a kanonokok is látván, hogy val
lásunk felállított kolostorok, s más ájtatos alapitványok által annál 
szerencsésebben előmozdittatik, nem kevés önmegtagadás mellett is 
ájtatos alapítványokat tettek. Azt tevék Sixtus és Valentin eszter-

') Ugyanott Tom. IV. pag. 534. 
*) Péterfy Concil. Hungar. part. 1. pag. 96. Egyházi jogunk 1. 

köt. 199. lap. Katona Tom. 7. pag. 812. Spányik Histor. 
Hung. pag. 219. 
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gomi kanonokok, kik közül az első 1272. évben Kun László király 
engedelme mellett Hetény, a második pedig Kiskeszi helységeket 
részint az esztergomi Bzékes egyháznak hagyományozták, részint 
szent Anna kolostora felállíttatására, s más vallásos működésekre 
szentelték ') . Ugyanazt tévé László esztergomi prépost, ki 1277. 
évben tett végrendeletében Györk nevű birtokát az esztergomi szé
kes egyháznak hagyta. A káptalan részére pedig valamint a feren-
cziek s domokosiak kolostora számára szinte nagy mennyiségű ala
pítványokat tett 2). Hasonló alapítványt teve Péter kanonok, ki 
Csepán László s Fábiántól némelly javakat vévén azokkal 1294. 
évben az esztergomi káptalant megajándékozta 3). 

*) Robett érsek alatt némely buzgóbb hitterjesztők még az 
ugy nevezett Nagymagyarországot is felkeresték. A magyarok (az 
ősi hunnok) tudnillik Asia lakhelyökből, az Imáus melletti déli 
tartományból, (Tibet) költözvén ki , három táj felé indultak. Egyik 
része észak, a másik dél, a harmadik nyugottnak vette útját *). 
Ez utóisóktól, kik eleve az Ural hegytől a kaukázusi bérczekig 
terjedtek, s Kama s Volga közötti völgyekben (Lebedia), azután a 
vad besenyektől elűzetve Don, Dneper, s Dniester közötti tarto
mányba (Etelköz) települtek, Etele a hunnok királya, s azok kik 
Álmos és Árpád vezérlete alatt Panoniaba költözének, számoztak. • 
Pannóniában lakásukat helyezvén, egészen meg nem feledkeztek 
kedves rokonaikról, kiktől elszakadtak, hanem szájról szájra száza
dokon át fentartották az ősi hazájukról szóló hagyományokat. Ezek
ről tudván a magyar szerzetesek nemzetök iránti hajlamukból IV. 
Béla király alatt Asiaba költöztek, az ottan felkeresendő rokon ma
gyarokat megtérítendők. Ezt tévé mindnyájuk előtt Ottó szerzetes, 
ki miután egy ideig az óhajtott tartományban mulatott, visszatért, 
s noha a mongoloktól sok üldözéseket szenvedett, mégis a kedves 
régi hon felől kecsegtető hireket terjesztvén, Julián szerzetes több 
társokkal együtt 1237. év előtt ugyan oda útnak indult. De útköz
ben annyi viszontagságokkal küzdeniök kellett, hogy Juliánt kivéve 
a többi utazók mindnyájan elhaltak, s igy csak maga Julián költöz
hetett be nagy Magyarországba. A rokon nép őt szivesen fogadta 
ugyan, de társaitól a halál által megfosztva, nem sokat működhet
vén visszatért hazájába, hol számos üldöztetéseit s viszontagságait 
társaival közlötte. Annak utazását hihetőleg hagyomány vagy jegy
zetek után Richárd domokosi szerzetes leirta. Annak kézirata Ro-

' ) Pray Hierarch. Hungar. Tom. 1. pag. 3. Cod. diplom. Tom. 
V. vol. II . pag. 43. 

2) Codex diplom. Tom. V. vol. II. pag. 411. 
s) Codex diplom. Tom. VI. vol. I. pag. 319. és 340. 
*) J . Ch. Besse voyage en Crimée au Caucase en Georgie, 

Armenie, en Asie mineure et á Constantinople en 1830. pag. 
339. et les suiv. Paris 1838. 
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mában a raticani könyvtárban fentartatík, hol azt Dezericzius Incze 
kegyes rendi szerzetes a magyar régiségek búvárja 1745. évben le
másolta, s közre bocsátotta s). Mivé vált azonban ezen asiai magyar 
törzsök, melyhez szent Domokos szerzetesei utaztak, a történetek
ből kikutatni igen nehéz feladat. Annyi bizonyos, hogy még 1254. 
évben IV. Incze pápa, 1288-ban IV. Miklós pápa azon asiai tör-
zsökhez szent Domokos és szent Ferencz rendi szerzeteseket küldöt
tek. Továbbá Piano Carpino János, és Ascellin sz. Ferencz szerze
tesei szinte Portugalliából e tájékokat 1246. év körül beutazván az 
ott lakó magyarokat emiitik 6). Sőt később időkben is tudnillik 
Bobért Károly király alatt 1329. évben az asiai magyarok fejedelme 
népével együtt a keresztény hitet megkedvelvén a romai pápától 
papokat s hitterjesztőket kért. Lásd a II. korsz. 3. §. 

22. §. A bácsi s kalocsai érsekség s káptalan. 
A bácsi püspökség szinte egyike azon püspökségeknek, 

melyeket szent István király alapítván, püspökkel s kápta
lannal ellátott. Mit ámbár a többnyire elenyészett oklevelek 
hiánya miatt történeti tanúsításokkal terjedelmesen be nem 
bizonyíthatunk, az írók mindazáltal megegyeznek abba, 
mert sokan a bácsi egyházmegyét s káptalant külön emii
tik 7). Szent László király azonban meggyőzvén a kunokat, 
s az országba fogadván, sőt Fábián bácsi püspök által a 
keresztény vallásra megtéríttetvén, s így a hivek száma 
sokat gyarapodván, részint hogy lelki szükségüknek meg
felelhessen, részint hogy Fábián püspök buzgóságát mél
tányolhassa, a bácsi püspökséget 1085. év körül érsekségre 
emelte, s a körülötte létező megyéket mint segédpüspöksé
geket (episcopatus suffraganeos) alája rendelte. A bácsi ér
sekek közül Fábián, Gergely, s Mikó a jelesbek közé tar
toznak. Az utolsó alatt a bácsi érsekség II. Gejza király 
megegyezése mellett 1149. év körül a kalocsai püspökség-

s) De initiis ac majoribus Hungarorum Budae 1748. czimü 
munkáb. 

«) Fejér Codex Diplom. tom. IV. vol. 1. pag. 142. s a köv. 
T) Pray Spécim, hier. part. 2. pag. 21. et s. Katona Hist. Tom. 

1. pag. 119. Tom. 4. pag. 510. Tom. 16. pag. 696. Spányik 
Hist. Hung. pag. 48. 
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gel összekapcsoltatván, avval egy megyét s érsekséget ké
pezett ! ) . Mi pedig a kalocsai megyét illeti, ennek Szent 
Istvántól vett eredetét minden régi irományok bizonyitják. 
Chartuitius igy szól felőle „A bölcs vezér (István) meg
ismervén Asztrik vallásosságát, öt kalocsai püspöknek té
vé" 2). E püspökség hajdani nagyobb terjedelmét mutatják 
a régi oklevelek. Hogy Solt megye hajdan a kalocsai püs
pökséghez tartozott, onnét bizonyos, mivel I. Péter, ki 
1190. évben kalocsai érsek vala, a solti nemeseket hűbére
seinek nevezi 3) így szinte Csongrád s Szerem megyékre 
terjedett, bizonyos lévén az, hogy valaha Szeged városa a 
kalocsai megyéhez tartozott 4). Sőt régi oklevelek tanusit-
ják, hogy a szegedi és szerémi főesperesség hajdan kalocsai 
megye részét képezték. II. András király alatt még kiterjed
tebb volt, magában foglalván minden Boszna, Száva s 
Uszora melléki földeket. E püspökség a 12. század közepé
től kezdve a bácsi érsekséggel összekapcsoltatva, ezután 
bácskalocsai érsekség nevezete alatt létezett. Mi pedig kalo
csai megye régi egyházát illeti, azt szinte Szent István bő
kezűsége építette, s pedig annyi pompával, hogy a mostani 
kalocsai székes egyháznál 10 öllel hosszabb, s minden ak
kori egyházak közt első volt 8). Hogy továbbá István mind 
a két megyében egyszersmind káptalant alapított, melynek 
tagjai többnyire szent benedekiek voltak, kétséget nem 
szenved, minthogy a régi oklevelek mind a kettőről emli-
tést szinte tesznek6), s bizonyos, hogy a 12. században 

>) Pray ibidem part. 2. pag. 6. et 19. 
2) Chartuitius vita S. Stephani apud Schwandtner part. 1. 

pag. 417. 
») Épistola 115. pag. 228. 
*) Wadding Histor. Tom. 15. fol. 169. Nro 42. 
*) Matolay apud Bel: Selecta Hungar. notit. Tom. 3. pag. 537. 

Nicol. Istvánfy Hist.libr. 33. pag. 512. Katona Histor. metrop. 
eccles. Coloc. Tom. 2. pag. 236. 

6) Pray Spécim. Hierarcb. Eccl. Hungar. part. 2. pag. 22. et seq. 
Cbcrrler EgyháltSrt. 3 
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Hedervári buzgó kalocsai érsek mind káptalanát, mind 
prépostját uj adományokkal díjazta meg l). Jelesbek a kalocsai 
püspökök közül e korszakban valának Asztrik, kit István 
vezér tudománya, ügyessége s bölcsessége miatt egész terve 
kivitele végett Romába küldvén, s első kalocsai püspöknek 
kijelelvén, azt visszajövetele után annak valóban nevezte ki. 
Ez boldog Sebestény esztergomi érsek helytartójává ki
neveztetvén, érseki czimmel felruháztatott, melyet annak 
felgyógyulása s tiszti eljárása után is élete végéig meg
tartott. A többiek voltak Benedek, Tulbert, s az emiitett 
Mikó, ki alatt a két megye összekapcsoltatása megtörtén
vén, nem csoda hogy levelezéseit néha bácsi, néha kalocsai 
érsek neve alatt vezette. Utódai voltak Péter, ki III. Béla 
király alatt spalatrói érsekségre átvitetvén, de onnét vissza
jővén régi székébe ismét beigtattatott. Saul, ki III. Béla 
király korlátnoka volt, s élete szentségéről nevezetes 2). 
Berthold II. András király nejének testvére, ki a tudomá
ny okbani járatlansága s fiatalsága miatt III. Incze pápa 
által eleve meg nem erősíttetvén, székét csak későbben 
foglalta el s 1218. évben mint pátriárka Aquilejába átvite
tett. Ugrin, ki III. Honor pápa által azon perben, mely 
Kálmán az oroszok királya (Ruthenorum Rex et Slavoniae 
dux3) s a templomosok közt bizonyos javak miatt folyt, 
megbízott bírónak rendeltetvén, bölcsességével a királyt 
arra vezérletté, hogy a felperes félt kielégítette. Egyháza javára 
Posega várát pénzen vásárlotta, s Erdősumla birtokát is 
reá adta 4). Eletét a tatárok elleni ütközetben végezte. III. Ist
ván, ki a kalocsai kanonokságból érsekké választatott. Mind 
ezek, mind a többi érsekek voltak azon őrállók, kik az ur 
népe felett őrködve annak szent hitét e megyében részint 

') Katona Histor. Crit. regni Hungar. pag. 510. Tom. 4. 
2) Pray Spécim, hierar. ecclea. Hangár, part. 2. pag. 49. sub a. 
3) Pray Spécim. Hier. Ecclea. Huqg. Ttom. Et pag. 54. sub not. a. 
4) Kolter Hiator- Bf iscopat. Quioque Eooka. Tom. II: pag. ft3. 
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személyesen, részint papjaik által szerencsésen terjesztették. 
Lásd Pray Spécim. Hierarch. Eccles. Hungar. part. 2. 
1—67. 

23. §. A csanádi püspökség s káptalan. 
Csanád városa valamint a csanádi püspökség is, me

lyek hajdan Maros folyótól Morisena város, és püspökség
nek neveztettek, nem különben annak káptalana István 
első királytól vették eredetöket. Ezt bizonyitják mind a 
szent alapító oklevele l), mind IV. Béla király bizonyítvá
nya 2). Alapittatása évét nehéz ugyan kinyomozni, annyi 
mégis bizonyos, hogy a buzgó király azt csak élete utolsó 
éveiben állította fel. Szent Gellért élet irója azt mondja, hogy 
Gellért magyarhonbani beléptével mindjárt Morisena város 
püspökének jeleltetett3); de a XII. század névtelen irója4) 
azt jegyezvén, hogy 1030. évben felszenteltetett, hanem 
négy évig a bakonbéli kolostorban még tartózkodott, hi
hető hogy a püspökségbe csak 1035. évben, Achtum a tá
jék kegyetlen zsarnoka legyözettetése után igtattatott be. 
E megye hajdan tágas határig terjedvén, mind azon része
ket foglalta magában, melyek Vidin Oláhország városa, Er
dély s Maros folyó közt léteznek. E korszak jelesb püspökei 
közül voltak szent Gellért, ki Sagredi nemes velenczei 
családból 993. évben születvén, s idővel benedeki szerzetes
nek állván be, tudománya s erkölcse által oly annyira tün-
teté ki magát, hogy eleve a kolostor perjellé, későbben 
pedig apáttá választatott. Néhány évi kormánya után Je-
rusalembe Üdvezitőnk koporsója tiszteletére utazni szán
dékozván, a szelek viharai által tengeri útjában Zárába 

') Diploma S. Stephani apud Hieronym. Kubeum Italicar. et 
Ravennatum Históriai1, lib. V. pag. 249. Theaauri antiquit. et 
Hist. Ital. Graevio-Burmaniani Tom. VII. part. I. 

2) IV". Béla k. bizonyítványa Pray annál. regn. part. 1. pag. 41. 
3) Biographlal Gefardi apud Wion. 
4) Chronicon M. SS. Saeculi XII. 

3* 
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vitetett, innét Magyarhonban megismerkedvén, s a király 
figyelmét magára vonván, tüstént csanádi püspöknek ne
veztetett. De hivatalában azonnal nem működhetvén, azon 
idő alatt Imre herczeg István fia neveltetésére s oktatására 
alkalmaztatott. Megyéje kormányát átvévén, abban 12 évig 
oly buzgón működött, hogy azt számos megtért hívekkel 
gyarapította. Hogy pedig ezt annál sikeresben folytathassa 
1035. évben Csanád megyében Szent György vértanú tisz
teletére apátságot alapitott, mely később a boldogságos 
szűzről neveztetett. Annak első apátja Fülöp volt, ki alatt 
az elkészített apátság templomában Szent István a boldog
ságos szűz tiszteletére oltárt épitetett, s a templomot arany 
füstölővel megajándékozta. Teste Szent Gellértnek a szent 
györgyi apátság templomába takaríttatott el, miután azt 
Maurus csanádi püspök a pesti boldogságos szűz kápolnájá
ból átvitette. Pestre azonban az 1526. évi vésznapok előtt 
ismét vitetett vissza, s a sz. ferencziek kolostorában fen-
tartatott, mig Velenczébe vitetve Szent Donát templomába 
tétetett l). A csanádi püspökség többi jelesb püspökei va-
lának Hedervári Saul, ki egyszersmind II. Gejza király kor-
látnoka lévén, a kalocsai érsekségre átvitetett. Desider, ki 
II. András pecsétlevelét aláirta. Vazul vagy Bulcsú, ez IX. 
Gergely pápa meghagyása következtében azon pert, mely 
az erdélyi püspök s kolosmonostori apát közt folyt, meg-
itélte, s Bánfy Lukács esztergomi érsek életét, kit a pápa 
a szentek közé sorolni készült, nyomozta. Antal, ki bajor 
Ottót Magyarország királyának megkoronázván, azon za
varos időkben egyszersmind királyi korlátnok hivatalát 
viselte. Mi a csanádi káptalant illeti, hogy ez a püspökség
gel egykorú, mind a mondottak, mind abból világos, hogy 
Gellért püspök életirója szabályokat idéz, melyeket Gellért 
kanonokai részére szerzett. Hogy továbbá a kanonokok 

') Mabillon után Fuxhoffer monasteriol. és Acta SS. Hungar. 
part. II. pag. 236. 
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száma s birtoka hajdan sokkal nagyobb s fényesb volt, 
mint mostan, a régi oklevelek máig bizonyítják. Mind az 
emiitett, mind e megyének többi püspökei s papjai tartoz
tak azok közé, kiknek munkássága, s hitterjesztéséről már 
szent Pál monda „Mily szépek a békesség hirdetőknek 
lábai, s azoké kik jókat hirdetnek." Mert valóban szent 
hitünket egész Csanád megyében terjesztették s uralkodóvá 
tették. 

24. $ Ai egri püspökség s káptalan. 

Az egri püspökséget szinte szent István alapította *). 
Mert szerencsésen legyőzvén Kupa rokonát, s ellenségét, 
a pannonhalmi, fejérvári, esztergomi, s egri egyházakat 
épitetni kezdette, s az utóisót elvégezvén püspöki s káptalani 
lakokat melléje helyeztetvén, 1009-ik évben első püspök
nek Katapránt nevezte. A megye határait kitűzvén • ) , annak 
püspökét ingatlan javak s kiváltságokkal király bőkezűség
gel ellátta 2). Katapran püspök nevezetesb tettei közé tar
tozik , hogy ő is azon gyűlésbe, melyet a király egyházi s 
világi nagyokkal 1016. évben tartott, megjelenvén, s ta
nácskozván azon törvények alkotásában részt vett, melyek 
mind az ujdan alapított egyház, mind az alkotott ország 
üdvére szolgáltak, s melyek magyar törvénykönyvünk
ben szent István király rendeletének neve alatt olvasunk s). 
A többi nevezetesb egri püspökök közé számittatnak Bul-
dus püspök, ki a keresztény hitet buzgón terjesztette, s Fe
jérvárból András és Leventhe herczegek elejébe Budáig 

') Belae IV. reg. diplom. apud Schmitth Nicol. in Episcop. 
Agriens. Tom. 1. pag. 5. Stilting Joan. vita S. Stepnani §. 
16. Inchoffer Melchior. Annál. Eccles. regni Hang. Tom. 1. 
vol. 3. pag. 253. Szentiványi Mart. dec. 3. part. 1. catal. XI. 
Turóczi Lad. Hangár, cum suis regib. 1729. Tirnav. 

2) Schmitth ugyanott 15. s köv. lap. 
*) Corpus Jur. Hung. decret. S. Steph. és Péterfy conc. Eccles. 

Hung. part. 1. pag. 1. 
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érkezvén, s Vatha lázadása alatt keresztény hithezi ragaszko
dása miatt megköveztetvén, többek társaságában vértanúi 
koszorúval feldiszittetett. Lőrincz püspök, ki apostoli hi-
vataloskodása mellett Kálmán királyt Dalmát országba 
kisérvén, azt nehéz állásában ellenségei ellen jó tanácscsal 
támogatta. Ö idővel Esztergomba érseknek áttétetett. Cletus, 
ez az esztergomi 1114. évi zsinatba megjelenvén, üdvös 
határzatok alkottatásában részt vön. Bánfy Lukács, ki 
nagylelkűsége, s igazság szeretete miatt nem sokára eszter
gomi érseknek neveztetvén, halála után élete szeplötelen-
sége okáért a szentek közé számíttatott. II>. Péter, ez a 
hittudomány, romai s honi jog, valamint más ismeretek
ben jártos lévén, nagy ügyességgel Casimir lengyel, s ü l . 
Béla magyar királyok közt, kik haddal egymást pusztiták, 
békét többek társaságában szerzett. Katapan , ki tulajdon 
adakozásaival is egyháza vagyonát gyarapította, midőn 
1212. évben végrendeletileg II. András király engedelme, 
s IV. Béla megerösitése mellett Cserép nevű birtokát az 
egri egyháznak hagyta. Tamás, ki II. András királyt több 
püspökök, egyháziak, s országnagyokkal együtt keresztes 
hadra kisérte, visszajö vételé vei szent Domokos rendét 
Egerbe vévén fel, s pártolván, a keresztény hit terjeszté
sére , s a hivek oktatására alkalmazta. II. Cletus, ez egy
házi hivatala mellett királyi korlátnok tisztét viselte, külö
nös nagylelkűség s jótékonyság által magát oly annyira 
kitüntette, hogy nem csak káptalana jövedelmét bővitte, a 
cziszterczitáknak egy apátságot alapitott (74. §.); szent Jakab 
kórházát segitte, hanem minden valódi, s segítségre méltó 
szegényekről megemlékezett, ámbár maga is a tatárok 
pusztítása által sokat szenvedett. Lambert, ki az egri egy
házat s megyét a tatárok elköltözése után újra felelevenítette, 
s valamint a király az ország helyre állittatásában, ugy ez 
a vallás és azt előmozdító eszközök alakításában fáradozott. 
Jogtudománya miatt több viták eldöntésére meghivatván, 
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azokat bölcsen határozta el ' ) , s 1275 évben 32 évi fárad-
talan kormány után meghalálozván, megyéje II. András 
püspökre bízatott, ki a megszorult eldőde által az egri 
káptalantól visszatartott földeket, dézmát s járandóságokat 
minden per nélkül visszatérítvén , káptalanát régi fényébe 
helyezte, a keresztény vallást terjeszteni, s oktató intéze
teket alapítani törekedvén, megyéjét, mely a tatárok által 
majd egészen elpusztult, szinte felsegíteni iparkodott, mit 
annál könyebben tehetett, mivel III. András király hitve
sének Fenenianak korlátnoka volt 2). 

* Az egri püspökségnek területe Borsód, Zemplén, Bereg, 
Szabolcs, Sáros, Abauj, Heves, Ung, s későbben Marmaros me
gyékre terjedt 3), s ennek következtében a keresztény vallás ez 
egész területben fentartatott, sőt tovább terjesztetett. 

25. §. Az erdélyi püspökség s káptalan. 

Szent István király Erdélyt 1003. évben Magyaror
szághoz csatolván (13. §.), s a keresztény vallást oda is 
nagy buzgósággal terjesztvén, igen hihető, hogy az er
délyi püspökséget szinte azon évben alapította, ámbár azt a 
XI. Század oklevelei szűke miatt történeti adatokkal bé 
nem bizonyíthatjuk. Hogy továbbá szent István a püspök
ség székét Károlfejérvárott tűzte ki, onnét bizonyos, mivel 
nem csak Erdély régi oklevelei e káptalant kárölfejérvári-
nak, hanem még a püspököt is részint erdélyi, részint 
karolfejérvarinak nevezik 4). Mi a püspökség megdíjaszta-
tását illeti, erről szinte oklevelek hiánya miatt sokat nem 
mondhatunk, annyi mind azáltal bizonyos, hogy valamint 
szent István király a többj püspökségeket *}% ugy ezt is 

') Schmitth. Episcopi Agriens. Tom. 1. pag. 179. 
2) Az oklevelet Schmitth idézett mtrakájáib. elősorozta 1. köt. 

219. s k. lap. 
3) Pray Spécim. Hierarch. Eccles. Hangár, part. 1. pag. 195. 
4) Pray Spécim. Hierar. part: 2. pag. 203. 
3) Chartuitioe vita S. SÍef>hanir«gis apud Schvahdtoer Tom. 1. 
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gazdagon s dúsan látta el. A megye területét onnét vehetjük 
ki, hogy valamint ma, ugy e korszakban is egész Erdély 
ország néha kevés kivételek mellett') ez egyetlen püspök
séghez tartozott. Sőt a püspök hatósága egykor Magyar
országra, például a marmarosi tájékra is terjedett. Erdély
nek első püspökei történeti adatok hiánya miatt az irók 
nem idézhetvén, azok sorát csak a XII. század elejétől ad
hatják, sőt azokról is neveiken kivül más adatokat alig ad
hatnak. Ilyen vala Simon, ki 1103. évben Erdély püspöke 
volt. Utódai közül nevezetesb Vilmos, ki a templomosok
nak Borza föld dézmáját ajándékozta. Rajnáid, ki a váradi 
prépostságból erdélyi püspöknek átvitetett, ámbár hiányos 
volt az egyik szeme. Gallus, ez IV. Béla királytól azon ki
váltsággal ruháztatott fel, hogy jobbágyait tulajdon biró-
széke elibe idézvén, elitélhesse. Gergely, ki esztergomi ér
sekségre átvitetvén, egyszersmind erdélyi helytartó maradt. 
Péter püspök, ki Gyulától, Rudolf gróf fiától Sussag föld 
egy részét a többi birtokosok beleegyezése mellett 1295. 
évben egyháza részére örökre vette meg a). Hogy pedig az 
erdélyi káptalan a püspökséggel egykorú, onnét bizonyos, 
mivel Szent István a többi püspökségekben szinte káptala
nokat alapitván, azokat a püspökök segítségére s tanácsára 
rendelte. Mely viszonyokat szenvedett legyen e püspökség 
a következő korszakokból látandjuk. E püspökség buzgó 
főnökei s papjai működéséből keletkezett, hogy a keresz
tény vallás már e korszakban egész Erdélyben uralkodóvá 
válott. 

26. §. A győri püspökség s káptalan. 
Biztosan nem állithatván, hogy Győr régi Breget 

városa, a hasonnevű egyházmegye alapittatását sem követ
keztethetjük régiebbnek szent István koránál, s valóban 

"} Pray ugyanottpart. 2. pag. 207. 
») Katona Hiet. Crit, Hungáriáé Tom. VI. pag. 138. 
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bizonyos lévén az, hogy István Pécs és Veszprém megye 
alapittatása oklevelét Győrött adta ki, s pedig 1009-ik év
ben, mint alább látandjuk; továbbá bizonyos lévén, hogy 
a király Veszprém megye nyugati határát ki sem tűzhette 
egyéb, ha a győri megye körét is kiszabja, bizonyosnak 
vehetjük, hogy szent István azon 1009. évben a győri me
gyét is alapitotta. Annak területe Győr, Mosón, Sopron, s 
Vas megyéket foglalta. Noha pedig e püspökségnek szent 
Istvántól vett eredetét ki sem tagadhatná, annyi mind
azáltal bizonyos, hogy később királyaink, sőt magán csalá
dok is például a Hederváriak, kiktől Viczay grófok szár
maztak, e püspökség adományoztatását nagylelküleg segí
tették. Továbbá valamint szent István a többi püspökségeket 
káptalannal, s székes egyházzal ellátta, ngy szinte azt a 
győri püspökségről is feltehetjük, hogy tudnillik a király 
annak káptalant, s székes egyházat alapított, minthogy itten 
is a káptalan a püspök segedelmére, egyházi növendékek 
kiképeztetésére, a keresztény hit terjesztésére, s a hivek 
szolgálatára szinte oly szükséges volt, mint más ügyekben. 
E megye első püspökéről nem kis vita lévén, az igazhoz 
legközelitöbbnek tartjuk azok véleményét, kik Modest püs
pököt e megye volt első pásztorának állítják, ki majd fél
századig a megyét kormányozta. Azután következének Mik
lós, ki Henrik császár s András király között békét szerzett. 
Desider, ez Salamon királyt Gejza s László vezérekkel ki
engesztelte. Harduin, ki szent László királytól Siciliába 
küldetett, Kálmán herczeg részére Roger siciliai gróf leá
nyát, mint annak jegyesét Magyarhonba kísérendő'). En
nek utódairól ismét vita keletkezvén, mi tudós Pray után 
azok névsorát igy számláljuk elő: Harduin után következett 
első György, ezt követé Gervas, kit I. Pál, Zachaeus, Antal, 

') Ganfted Malaterra lib. IV. cap. 25. specul. Jaarin. Ecclee. 
pag. 42. 
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s többen követték. Utolsó volt e korszakban I. Tamás püs
pök, a király alkorlátnoka. E püspök s eldődei voltak 
szent hitünk terjesztői Győr megye szép tájékán, oly siker
rel, hogy e korszakban a keresztény vallás mindenütt ural
kodóvá lön. 

27. $. A nyitrai püspökség s káptalan. 
A nyitrai püspökséget Rosemund markomani király 

neje Fritigil a IV. század vége körül alapította. Ez tudnilük 
a keresztény hithez hajolván, sőt megtérvén, s szent Amb
rus hirét hallván, azt megkérette, miszerint valamely ki
vonatot a keresztény hitből vele közölne, melyből további 
oktatást nyerhetne. Mire szent Ambrus jeles levelet ké
szítvén l), a királyné várakozásának megfelelt oly annyira, 
hogy a királyné Sunniat s Fretellát, annak tanítványait 
Majlandból a keresztény hit terjesztésére az országba hi
vatván, a nyitrai s olmüczi püspökséget alakította. A legyő
zött markomanok helyébe a szarmaták s tótok, azaz mor
vák következvén, Pannónia északi részét elfoglalták. Noha 
pedig Nagy Károly császár őket meghódította, mindazáltal a 
keresztény vallás nagy pártolója lévén, őket vallásos hala
dásukban nem csak nem akadályozta, hanem Arno salzburgi 
érsek alá rendelvén, inkább elősegítette. Pannoniának része, 
s az egész nyitrai tájék Moraviában későbben lorchi, azután 
paszaui érsek alá jutván, a keresztény hitben annál inkább 
haladott, minthogy Moravia fejedelmei szinte a keresztény 
vallásra térének meg, s Privina herczeg szent Emerán temp
lomát Nyitrán alapította. Methodius ésCyrill testvérek 863. 
évben Thessalonikából Nyitrán megjelenvén, a hitterjesz
tését folytatták. Mindkettő Romába II. Hadrian pápától 
meghivatván,, s hitelességöket bebizonyítván, Methodius 
mint ugyanazon pannóniai s morvái részek érseke vissza
küldetett, Cyrill pedig Romában a szerzetesek közé állott*). 

') S. Faulinus in vita S. Ambrosii. 
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Methodius idővel némely morvái egyházakban a tót nyelv 
használatát a romai liturgiába behozván, ezt pedig a szom
széd német egyház főnökei neheztelvén, s Romába jelent
vén, VIII . János pápa e vitát ugy döntötte el, hogy ezután 
az Evangeliom ez egyházokban tót nyelven olvastassák, s 
magyaráztassék ugyan, de a liturgia átalában latin nyelven 
tartassák. Ez alkalommal a pápa Vichin német áldozárt, 
ki Methodiust Romába kisérte, nyitrai püspöknek felszentelte. 
Noha pedig a magyarok Árpád vezér alatt Pannónia s Mo-
ravia részét elfoglalnák, a nyitrai püspökség mindamellett 
tulajdon kormányzói alatt maradt addig, mig azt VII. Leo 
pápa 938. év körül Gerard paszaui érsek alá rendelte, ki 
oda papokat küldvén, a hiveket oktatással s isteni szolgá
lattal ellátta. Gejza vezér alatt Piligrin paszaui érsek VII. 
Benedek pápától felhatalmazva, Pannónia s Moraviában 
püspököket s papokat rendelvén, a nyitrai egyházi tagokat 
(káptalant), kik a régi káptalan maradéka lévén, püspök s 
prépost nélkül voltak, uj főnök azaz prépost alá rendelte, 
ki azon vidéket püspöki hatalommal kormányozta. Azért ol
vassuk szent István azon 1006-ik évi oklevelében ' ) , mely
nek tartalma szerint a nyitrai káptalant birtokkal adomá
nyozta, hogy kilencz romai egyháziakat talált, kik szent 
Emerán temploma kanonokainak neve alatt az Istent an
gyali karokkint dicsérték oly buzgón, hogy a király is azok
hoz csatolva, több napokig azt tevén, a szent zsolosmákat 
velők együtt énekelte. 

*) Szent Cyrill Moraviának nem csak Apostola, hanem más 
tekintetből is igen hasznos volt, ki todnillik a tót betűk szerzője, 
s a tudományok főpártolója lévén, mind a szent irást, mind az egy
házi zsolosmákat s liturgiát tót nyelvre fordította. Lásd Kohl Introd. 
in Históriám et rem literar. Slavorum sive Hislor. vers. Slavon. 
pag. 124. et seq. 

') Az 1006. évben kijött oklevelet e czimü munkában olvas
hatni: Episcopatus Nitriens. ejyyque praesuluni memória Po-
sonii 1835. 94. s köv. lap. 
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29. §. Szent István a nyitrai püspökség alapítója. 
Ámbár nyilvános és tagadhatlan tanúságokkal be nem 

bizonyítható, hogy szent István király a nyitrai püspöksé
get alapitotta, mindazáltal oly védvek harczolnak e vélemény 
mellett, hogy mást alig lehet mondani, mint hogy e megye 
ugyan azon szent királytól származott '). Valóban a nyitrai 
káptalan a legrégiebb időktől fogva azon hagyományt vi
tatja, hogy szent István a nyitrai püspökséget régi alak
jába helyezvén, s alapitván, arra Beszterd *) püspököt ne
vezte. Mi előtt azonban azt a többi püspökségekhez képest 
megadományozhatta s környeztethette volna, meghalálozott. 
Mely hagyomány annál nagyobb érdekű, minthogy a káp
talan szent István kora alatt, sőt az előtt már létezett 
(27. §.), s máig létez. Nem tagadhatni ugyan, hogy az érin
tett oklevél czíme, s akkor még nem szokott kezdete ellen 
kifogást tehetni, azonban e kifogás könnyen megszűnik, ha 
arra figyelmezünk, hogy ilyes szokatlan czim a leiró által 
becsuzhatott a nélkül, hogy az oklevél többi tartalma meg-
másittatnék, mint azt más esetekben is tapasztalhatni. To
vábbá ha a körülményeket jól megfontoljuk, alig tehetünk 
mást fel szent Istvántól, mint hogy Nyitrára is az egész 
tájék vigasztalására püspököt helyezvén, az ottan s a kör
nyékben létező számos keresztényeket lelki oktatással el
látta. A nyitrai püspökök közül figyelemre méltóbbak vol
tak e korszakban az emiitett Beszterd, ki Timon szerint 
nyitrai prépost, Schmitth, Du Mesznil s mások után szent 
István által kinevezett püspök volt. Szent Gellért püspök 
életleirója őt szinte püspöknek nevezi, minthogy pedig 
semmi más honi megye őt püspökének nem vallja, nem 
lehet őt máshová helyeztetni, mint Nyitra megye püspökei 
közé. Ez többekkel együtt Vatha lázadása alatt életét a 

') Péterfy Sacr. Concil. Hangár, part. 1. pag. 44. Cap. XI. 
alias XXII. 
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vallásért vesztette. Besztert halála után a püspökség javaitői 
megfosztatván, s püspököt el nem tarthatván, a prépostok 
kormánya alá rendeltetett, kik azt helytartóilag igazgatták 
addig, mig annak birtokába első Miklós püspök jutott. Ez, 
ki előbb szinte prépost volt, első lön, kit évkönyveink 
Beszterd után 1133. évben püspöknek neveznek '). Utódai 
közül valának: I. Jakab, ki a szkalkai apátságot a szent 
benedekiek részére Trencsin mellett alapította; Ádám, ez a 
tatárok pusztítása alatt Sajó vizénél elesett; III. János, ki 
I. Károly király alatt nyitrai örökös főispán móltóságával 
feldiszittetett. Az elősorolt püspökök s azoknak többi társai 
tudnillik a káptalan **) a megyebéli papok s szerzetesek a 
keresztény hitet Nyitra megye területében oly előmenetel
lel terjesztették hogy annak sokasága az ur népévé vált, s 
számosan megkereszteltettek. 

*) Péterfy s mások Beszterdet Benethának is nevezik. Lásd 
Péterfy S. Concil. Hangár, part. 1. pag. 12. 

**) Chermel Dénes magtalan maradván 1264. évben a nyitrai 
káptalannak a király helybehagyásával jószágait végrendeletileg oly 
feltétel alatt hagyta , hogy a káptalan őt holta napjáig tiszte-
ségesen kitartsa. Georgü Fejér Codex diplomát. Tom. IV. V. III. 
pag. 241. 

29. §. A pécsi püspökség s káptalan. 

A pécsi püspökség, mely hajdan Juvavia (Salczburg) 
érsekség része volt, szent Istvántól 1009-ik évben kápta
lanéval együtt alapíttatott 2). E püspökség területét Tolna, 
Baranya, Posega s hajdani Valkő megyék képezték. Határai 
mindazáltal a körülményekhez képest majd tágasb, majd 
szűkebbek voltak, s azért nem is csodálkozhatni, hogy 

') Kerchelich in Histor. Episcop. Zagrab. és Episcopat. Nitriens. 
et praesul. memor. Posonii 1835. pag. 133. 

z) Az alapitó oklevelet lásd Pray Spécim. Hierar. Hungar. czimii 
munkáj I. rész 224. lap. Koller Histor. Episcop. Quinque 
Eccles. Tom. I. pag. 62. Boka vita veszprém. praesul. pag. 10. 
Batthyányi leg. Eccl. lib. 1. pag. 371. 
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azok felett a kalocsai s pécsi püspök közt vita támadt, mely 
azonban a pécsi részére döntetett el 1). Mindazáltal idővel 
a pécsi püspökség egy része a zágrábi püspökséghez csatol
tatván , határai szűkebb korlátok közé szoríttattak. E püs
pökség előkelőbb diszei közé tartozik, hogy püspökei 
érseki köpennyel élhetnek. Első, ki 1190 évben e disz
szel megkülönböztetett, Kálán püspök volt. Ez III. Béla 
király alatt Horvát s Dalmát országot püspöki működései 
mellett lelki szolgálattal ellátván, s az utolsó tartomány
ban a patarenek tévtanait raegczáfolván, s kiirtván hazájá
nak, s az egyháznak annyi szolgálatot tön, hogy az egyház 
feje őt s utódait az érintett kegyelemmel megajándékozta. 
Nem tagadhatni ugyan, hogy Fülöp esztergomi érsek e jo
got 1263. évben kétségbe húzván, az iránt nagy vitát tá
masztott, minthogy Pál akkori pécsi püspök magát az 
esztergomi érsek törvényhatóságából épen azon okból kivál-
tottnak állitná 2), s ámbár e vita későbben is megujittatott, 
mégis mindenkor ugy döntetett el, hogy a pécsi püspök 
régi joga mellett meghagyatva, az esztergomi érsek tör
vényhatosága alól soha ki nem bocsáttatott. Jelen korszak 
püspökei közül a jelesbek Bonipertus, kiről ámbár sokat 
nem tudunk, mindazáltal már e tekintetből is emlékezetre 
méltó, hogy a pécsi püspökök névsorát ő kezdette, s hosszú 
ideig püspökségét kormányozta. Utódja Maurus vala, kit 
1057. évben a püspökök között találunk, s kit I. András 
király alatt Rado nádor lelki atyának választván, birtoka 
részével megajándékozott 3). Tudós Belius Jobot is az ekkori 
pécsi püspökök közé számítja, mondván, hogy innét az 
esztergomi érsekségre átvitetett. Ennek, ha igaz, történ
nie kellett Antimius püspök után, ki 1158-ik évben meg-
halálozott. II. Makarius, ki Job után 1163. évben követ-

') Pray ugyanott 1. rész. 233. lap. 
*) Pray iéfa műnk. 1. ré» 238? láp. 
») Péterfy Conc. HungJ part. li pag* ll1—1*4» 
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kezett. Kálán, kit már előbb emiitettünk, s 28 évig a 
megyét igazgatta. Bertalan, ki 48 évig megyéjét káptalana 
segítségével bölcsen kormányozta. Ez alatt az országunkban 
létező remeték társaságba gyűlvén össze, első magyar 
rendet szent páliak neve alatt honunkba képezni kezdettek, 
miután Bertalan püspök számukra kolostort s egyházat 
Patachon 1225-ik évben szent Jakab czime alatt épitetett, 
s közös szabályt részükre alakítván, őket jövedelmekkel 
ellátta volna. II. András király Bertalan püspök személyes 
érdemeit, melyekkel magát Jakab aragoniai királyhozi 
négyszeres követségében kitüntette, megjutalmazni, s annak 
e küldöttségekben tett költségeit pótolni akarván, öt 1235. 
évben Boda, Nyarad, s Máza földekkel megajándékozta '). 
Bertalan utódai közé tartoznak Job, s II. Pál. Ez tudo
mánya által magát különösen kitüntette, s mind ő, mind 
eldődei a káptalan, papok, s szerzetesek segítsége mellett 
oly buzgósággal törekedtek a vallást terjeszteni, hogy 
már e korszakban az egész tájékot áldással elárasztották. 

30. $. A vdai püspökség s káptalan. 
Több ujabb kori írók megegyeznek abban, hogy a 

váczi püspökséget szent István alapította, noha annak alapit-
tatási évét ki nem nyomozhatnák. Minden körülmények 
azonban oda látszanak nyilatkozni, hogy a váczi megyét 
élete végével több más megyékkel együtt alkotta, a templo
mot utódaira bízva. Területe e megyének körül belül ugyan 
az volt, melyett ma foglal 2). A székesegyház, mely I. 
Gejza királytól veszi eredetét, szinte azon viszonyokon 
ment át, melyeken a megye. A tatárok mindkettőt egyen
lően pusztították, s csak IV. Béla királynak köszönhetik 
helyre állittatásukat, kinek munkáit Báthory Miklós váczi 
püspök olaszhonból művészek s gyárosokat honunkba idéz-

•Y Kbller Hlstor. Episcopa. Quinque Eccles. Tom. II. pag. 91*. 
2) Péterfy ConciLKimg. part. ÍL append, 1. Synodi 1629. celeb. 
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vén, nagylelküleg felsegitte, s ápolgatta. Mi a káptalant 
illeti, ez országunk elejétől fogva azon átalános viszonyokat 
szinte tapasztalta, melyek honunkat pusztították. Valamint 
tudnillik Vatha lázadása s más nyugtalanságok, de külö
nösen az 1241. év az egész országra nézve pusztító, ugy 
a váczi káptalannak is veszélyesek voltak, s ez utolsó csata 
annál vésztelyesbé lön, minthogy a tatárok nem csak a 
káptalan vagyonát, s jószágait, hanem még levéltárát is 
pusztították. A váczi püspökök névsorát Kelemennel kezdjük, 
ki egyike volt azon püspökök közül, kik a Vathaiak dühét 
túlhaladván, I. András királyt 1046. évben Fejérvárott 
megkoronáztaták. Kelement követé Áron, ki I. Gejzától 
Nógrád s Alpár hajdani várakkal megajándékoztatott. Ennek 
utóda Marcell vala, ki II. István, s vak Béla királyok, söt 
az egész ország támaszszá lön. A váczi jelesb püspökök közé 
továbbá számíttatik Boleslaw, kit II. Béla király mint 
keresztfiát s váczi püspököt Lelesz pusztával megajándé
kozott. ö azt azonban a premontreiek számára kolostor s 
ékes egyházzal feldíszítvén, azoknak átadta. Bricci olasz 
szármozatu, ki bibornok s kormány tanácsossá lön. Van-
chai István, ki tudománya s bölcsessége által nemzetségét 
felékesítvén, s az esztergomi székre átvitetvén, szinte 
bibornoknak neveztetett, ki mint apostoli követ Eszter
gomba nemzeti zsinatot tartott. I. Fülöp, ki Kún László 
király hitvesének korlátnoka, s Nógrád megye föispána 
vala. I. Tamás és Haab (Aba); amaz eleve a.királyné, az
után a király korlátnokának választatván, egyszersmind 
Pilis megye főispánná neveztetett. Emez pedig utolsó püs
pöke volt Vácznak e korszakban, s Omodé Nádor, kitől 
némelyek szerint az Amadéek családa szármozik, testvére 
volt. Ez egyházmegye kormányzói szinte azon buzgó mun
kával főkép foglalkoztak, hogy a keresztény vallást me
gyéjükben részint terjeszszék, részint fentartsák, s ápolgas
sák. Mit szerencsés sikerrel véghez vittek. 
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31. §. A váradi püspökség s káptalan. 
Hogy e püspökség szinte egyike azon megyéknek, 

melyeket szent István magyar király alapitott, világos, 
mert ha szent István király Nagyváradon egyházme
gyét nem alapitott volna, akkor az egész tájékot, mely 
a váradi megye területét képezi, későbben más szomszéd 
megyékből kiválasztania kellendett. Hogy pedig ez megtör
tént, semmi adatokból meg nem mutathatik. Továbbá 
azokat, kik a váradi püspökséget sz. László királytól ala-
pittatottnak állítják, Turóczi ezen szavai czáfolják, melyek
nél fogva ö már Salamon király alatt a váradi püspököt 
emliti, mondván hogy Gejza vezér Vatha grófot, s a vá
radi püspökét Salamon királynak túszul küldette ]). Továbbá 
1609. évben Nagyváradon szent István s szent László 
királyok szobrai alatt oly felírás találtatott, mely azt fog
lalja , hogy nagy Lajos király alatt a negyvenedik püspök, 
tudnillik Demeter a váradi megyét kormányozta, minthogy 
pedig Demeter Sixtus püspök után, ki Kálmán király alatt 
a megyét igazgatta, a 21-dik püspök vala, nyilván világlik, 
hogy Kálmán király előtt tizenkilencz püspök a váradi me
gyét már kormányozta legyen, ennél fogva a megye csak 
ugyan szent István királytól keletkezett 2). Ezeknél fogva 
a nélkül hogy e tárgy felett hosszabb vitába ereszkedjünk, 
több tudósok után bizonyosnak fogadhatjuk el, hogy szent 
István a váradi megyét alapította, ámbár nem tagadhatjuk, 
hogy szent László király Nagyváradot várossá emelte, s 
székes egyházzal ékesítette. Mi továbbá a káptalant illeti, 
arról sem lehet kétség, hogy azt is szent István király ala
pította , minthogy minden más püspökséghez káptalant is 
ragasztott. Noha pedig a püspökök névsorát nem bírjuk, 

0 Turóczi Chronic. Hangár, pag. 121. Schvandtnernál. 
2) Keresztury Aloys. Compendiar. descriptio fundation ac vicissi-

tud. Episcopat. et Capit. Magnovarad. 1806. §. 8. pag. 19. 
20. 21. 

' Cherritr Ef yMilfttt. A 



50 

kik a váradi megyét szent Istvántól kezdve Kálmán királyig 
igazgaták, a megyének mindamellett akkori virágzó álla
potáról bizonyságot tesznek minden későbbi adatok. Kál
mán király óta azonban már a püspök rendes sorát birjuk. 
így Kálmán király 1103. évi oklevele Sixtus püspökét már 
érinti. Annak utóda Valter püspök lön, ki alatt 1133. 
évben II. Béla király alatt Felician esztergomi érsek Vára
don nemzeti zsinatot tartott. Valtert követé Esztorád 
Mátyás, ki eldődei példáját utánozva, szent vallásunkat 
minden sérelem ellen védvén, azt egész megyéjében ural
kodóvá tenni törekedett. Utóda I. Mihály volt, ki alatt 
káptalanának Martir esztergomi érsek ajándékozta 70 hely
ség dézmája LL Gejza által megerősíttetett, ő t I. Miklós 
követé, ki után II. Miklós és I. János következett, emez 
alatt László királynak a szentek közé soroztatása történt. 
Minthogy pedig az ily szertartás előtt az eltakarittatás helyén 
történni szokott nyomozásokon ü l . Béla király, a püspök, 
s nagy sokaság megjelent, a váradi egyház s maga a püs
pökség szinte megtiszteltetett. Azt Elvin, emezt pedig 
Simon püspök követte, ki több pápai megbizottságokban 
pontosan eljárta. Utóda Sándor vala, kire Honor pápa, 
miután IV. Béla király hitvesétől elválni kívánkozott, annak 
ügyét bizván, a pápának válaszolt, hogy az elválásra tör
vényes okot nem találván, a királyt nejétől nem választ
hatja el. E püspök továbbá szivén viselvén az egyház érde
két, a vallást egész megyéjében terjeszteni törekedett. 
Utána Benedek következett, kit az akkori divat szerint a 
káptalan választott. Ézt a pápa atyailag serkenté fel, mi
szerint a keresztény hiveket a pogányoktól elválasztva, az 
elcsábítástól őrizze. Mit ámbár okkal móddal végre hajtani 
törekedett, mindamellett a tatárok berohanása akkor tör
ténvén, az egyház, a püspökök s kanonokok lakásai, a 
szentek sírjai általuk elpusztíttattak, számos keresztények 
megsértetve, s megöletve a megye pusztulásához közeledni 
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látszott, azonban a király, s a püspök munkásságuk s buz-
góságuk által e megyét ujdan feltámasztani törekedtek. 
Utóda Vincze lön, ki előde nyomait követte. Ennek utódai 
közül Lodomer, ki az esztergomi érsekségre vitetett, neve
zetes Ezt ámbár nem közvetlenül követte Imre, ki e kor
szakban utolsó püspök volt, s a megyét számos évig igaz
gatván, abban szent vallásunkat egész tehetségéhez képest 
terjesztvén, s hivei üdvét előmozdítani törekedvén, a tatá
rok pusztításai által okozott károkat is helyre ütni ipar
kodott l). 

32. §. A veszprémi püspökség s káptalan. 
Ugyanazon időben s alkalommal, melyben szent Ist

ván király a pécsi s győri egyházmegyét alapitá, a vesz
prémi püspökséget is állitotta fel, mint azt nemcsak a me
gye helyezete, hanem maga az alapittatási oklevél is bizo-
nyitja 2). Ugyanazon oklevélből az is kivehető, hogy a vesz
prémi püspökség Somogy, Szála, Fejér, Veszprém s Pilis 
megyékre terjedt. Szent László király azonban mind a me
gyét, mind az egyházat uj adományokkal meggazdagitotta. 
Miből az következett, hogy a veszprémi püspök birtokát, 
némely esetekben más püspökökkel például az esztergomi 
érsekkel könnyebb közlekedés, igazgatás, vagy mostoha 
csapások okáért felcserélte, valamint azt a 13-ik század ok
levelei bizonyitják s). Hogy továbbá a veszprémi káptalan 
szinte szent Istvántól veszi eredetét; mind abból érthetjük, 
hogy minden püspökségnek kiegészítő része a káptalan, s 
szent István azt más megyékben is alapította, sőt a régi 
okiratokban annak prépostja főesperességei, s kanonokai 

') Pray Spécim. Hierarchiáé Eccles. Hung. tit. Episcopat Varad. 
Kereaztury Compendiar. Episcop. et Capit. M. Várad, de-
scriptio. §. 13. pag. 33. et seq. 

2) Az oklevelet Pray idézett műnk. olvashatni I. r. 260. lap. 
3) Pray Spécim. Hierar. Eccles. Hungar. pag. 277—284. 

4* 
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neveztetnek '), s szent István király életleirója különösen 
emliti, hogy a káptalanokat a püspökök felügyelése alá ren
delte 2). A veszprémi püspök kiváltságai közé tartozik, hogy 
ő Magyarország királynéját koronázza, s midőn a királyné 
Magyarhonban az országot személyesen kormányozza, an
nak korlátnoka. S noha évkönyveink némely eseteket elő
soroznak, melyekben a váczi püspökök a királyné korlát-
nokai voltak, az esztergomi érsekek pedig némelykor azt 
megkoronázták, mindazáltal az esetek csak kivételek lévén, 
maga a jog egyedül a veszprémi püspököt illeti. Minek 
következtében Zsigmond király, miután Rozgony Péter 
veszprémi püspök bebizonyítaná, hogy e jog szent István 
király óta a veszprémi püspök tulajdona, 1425. évben azt 
annak részére ujdan erősítette meg 3). Ez utolsó jogról ké
sőbbi időben ismét vita keletkezett az esztergomi érsek s 
veszprémi püspök között, de kölcsönös egyetértés követ
keztében a veszprémi püspök részére döntetett el. Noha 
pedig az esztergomi érsek II. Ulászló királynak Anna nejét 
egyedül azon okból koronázná, mivel a veszprémi püspök 
akkor még felszentelve nem volt, mindamellett a király 
minden jövendő vita elkerülése végett a veszprémi püspök 
jogát uj oklevéllel megerősitette 4). A veszprémi püspökök 
közül jelesbek valának: I. István, ki 1009-ik évben első 
püspöknek rendeltetvén, a veszprémi egyházi kormányzók 
sorát kezdette. Gizela királynét azonban korábban, azaz 
mint kijelelt veszprémi püspök koronázta. Máté, kinek be-
igtatási évét határozottan nem tudhatni ugyan, de hogy 
1082. év előtt veszprémi püspök volt, szent László király
nak ugyan az évi leveléből világos, melyben veszprémi 

') Ugyanott I. rész 263. lap. 
*) Chartait, vita S. Steph. pag. 419. apad Schwandtner Scriptor. 

rer. Hangár. 
a) A megerősítő levelet lásd Pray idézett műnk. 284. s köv. lap. 
«) Ugyanott 289. 
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püspöknek neveztetik '). Róbert, ki a veszprémi egyházat 
15 évig kormányozván, s annak kincseit tetemesen szapo
rítván, azt drága öltönyök, arany s ezüst edényekkel el
látta, s 1225. évben az esztergomi püspökségre vitetett 
át. Zalánd, ki a tatárok pusztítása után saját jószágán Tá
tika s Szánthó várakat épitetvén, ezen jószágokat holta után 
a veszprémi egyháznak hagyta. Mi IV. Béla király által is 
megerősíttetett. Pál, ez udvari korlátnok hivatalát viselte, 
s végrendeletében szinté nagy kincset hagyott a veszprémi 
egyháznak. Abból Kun László király veszprémbeni léte al
kalmával az ország szükségére nagy összeget vévén fej, 
annak kifizettetése fejében 1275. évben az egyházat Zereth-
ne földdel ajándékozta meg 2). Utolsó e korszakban Bene
dek püspök vala, s mind ő, mind a többi püspöktársai pap
jaikkal együtt a keresztény vallást oly szerencsés ered
ménnyel e megyébe terjesztették, hogy az egész tájékban 
uralkodóvá válván, áldást mindnyájokra árasztott. Mi a szé
kes egyházát illeti, azt Gizela szent Istvánnak ájtatos, pél
dás, és istenfélő neje ujdan épitetvén, arany s ezüst ék
szerek, s minden szükséges ruházattal feldiszitette 3); Fulczer 
veszprémi prépost s III. István király udvari papja pedig 
Zala megyében fekvő jószágaival megajándékozta 4). 

33. §. A zágrábi püspökség és káptalan. 
Szent István király utódai hasonlóan a magyar egyház 

elrendezéséről gondoskodván, s annak nyomait követvén 
szinte püspökségek, káptalanok, apátságok s más egyházi 
intézeteket alapítottak. Ilyen vala szent László király, ki a 
zágrábi püspökséget alapította, valamint azt több rendű iratok 

') Pray idézett munkája 293. lap. 
2) Codex diplom Georg. Fejér Tom. V. vol. II. pag. 265. 
8) Chartuit. vita S. Stephani apud Schwandtner Scriptor. rer. 

Hungar. part. 1. pag. 418. Viennae 1746. 
*) Egyházi értekezések 1821. III. köt. 181. lap. 
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úgymint ok- s királyi levelek kétségkiviilinek teszik *). 
Noha pedig alapittatása évét nyíltan meg nem határoz
hatjuk, minthogy azonban szent László király 1091. évben 
a horvátországi kunokat győzvén meg, s Álmos rokonát 
királynak oda rendelvén, mind a pogányságot onnét ki
irtani, mind pedig a már ottan tartózkodó keresztényeket 
hitökben megerősíteni törekedett, a zágrábi püspökséget 
ugyanazon idő körül alakitottnak vesszük. Ámbár továbbá 
némelyek azon véleményt pártolják, hogy hajdan e püspök
ség Csaszmán alapíttatott, mindamellett azt alaposnak nem 
tarthatni már azért is, mert a király e megyét zágrábinak 
nevezvén, azáltal maga is tanúsítja, hogy azt nem Csaszmán, 
hanem Zágrábban alapította 2). Mi pedig a káptalant s szé
kes egyházat érdekli, azt szent László szinte Zágráb váro
sában alapította, minthogy nyiltan mondja, hogy a zágrábi 
megyét, egyházat s kolostort (azaz a püspök s kanonokok 
lakját) alapította 3). Mi pedig a megye területét illeti, azt 
II. András király leveléből 4) kivehetjük. Szent László tud-
nillik elfoglalván Slavoniát, s a zágrábi püspökséget, ennek 
határait Valkó folyóig tűzte ki, s igy északfelé a pécsi me
gyével határos lön; déli s keleti része Száva folyóig terjedt, 
nyugati része pedig Dráva folyóig haladván, Stiriával hatá
ros. A zágrábi püspökség jelesb föpásztorai valának Duh, 
kiről oklevelek hiányából sokat előszámlálni nem tudunk 
ugyan, mindazáltal azon tekintetből is említést érdemel, 
hogy a zágrábi püspökök névsora vele kezdődik. Szingidun, 
kit Kálmán király Dalmatiába utazván, különösen kitün
tette, Francica, ki a bácsi érsekségre átvitetett. Prodanus, 
ki három birtokot vévén, kettővel káptalanát, a harmadikkal 

') Kerchelich Histor. Eccles. Zagrab. pag. 1. Pray Spécim. 
Hierar. Eccles. Hungar. part. 2. pag. 306. et éeq. 2) Ugyanott. 

*) Ugyanott. 
«) Ugyanott I. rész 310. lap. 
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pedig a templomos lovagrendet ajándékozta meg 1). II. Ist
ván, ez a zágrábi káptalant saját dézmájának részével meg
ajándékozván, a csaszmai társas káptalant prépost és 12 ka
nónokkal tulajdonából 1232. évben alapítván 2), a spalatoi 
érsekségre átvitetett *). Fülöp, ki szent Márton birtokot 
IV. Béla király helybehagyása mellett egyháza számára 
vette 3). I. János, ki zágrábi prépostból püspöknek válasz
tatott. Mihály, kit III. András király püspöknek nevezett, 
VIII. Bonifácz pápát megelőzni akarván. S valóban Mihály 
a püspökséget elfoglalván, számos kedvezőket András ré
szére Róbert király ellen hóditott. Ezen egyházmegye püs
pökei paptársaikkal együtt oly buzgósággal téritették meg 
Horvátország népét, hogy a keresztény vallás még e kor
szakban annak minden részeibe elfogadtatott. 

*) Kálmán király Dalmatiát elfoglalván, az ottan már létező 
spalatoi érsekséget, melynek birtokosa egyszersmind Dalmatország 
áldora (primas), megerősítette. A spalatoi (Spalatro, Salona nova) 
érsekséghez a czengi, vagy szegniai püspökség, mely 1180. évben 
alapittatott, a modrusi vagy korbavi, melyet Péter spalatoi érsek 
tulajdon jövedelmeiből ugyan azon év körül felállított, a makarskaí, 
naronai, stagnoi, s bosznai, mint segédpüspökséghez tartoztak. Lásd 
Farlati Illyria Tom. 3. pag. 213. 

34. §. A szeretni püspökség s kdpialari. 
A szerémi püspökségről itten szót emelvén, nem azon 

régi szerémi püspökséget említendőnek vélem, mely a VI. 
század végével megszűnt, hanem egyedül arról szóllani 
szándokom, mely magyar királyaink alatt keletkezett. En
nek alapitója pedig Ugrin kalocsai érsek volt4), ki a Dráva 
s Száva közti tájékot a patarenek s nem egyesült görögök 
tévtanátöl megszabadítani akarván, arra legczélszerübb 

') Farlati Illyria Tom. V. pag. 355. Kerchelich Histor. Episcop. 
Zagrab. pag. 78. 

2) Farlati Illyria Tom. V. pag. 364. Fessler Geschicht. der Un-
geni II. B. Seite 054: 

s^ Koller Episcop. QuinqueEcples. Tom. II. pag. 168. 
4) Salágii Steph. de' statu. Eccles.' Pannon, lib. 3. cap. 1. 
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eszköznek tartá, püspököt oda helyeztetni, ki őrállóul az 
ur népét őrizvén, oda törekedjék, hogy Üdvözítőnk vallása 
terjedjen, s az eltévedtek visszakerüljenek. Mit annál inkább 
szükségesnek tartott, minthogy megyéje oly tágas volt, 
hogy ö magánosan azt kívánsága szerint lelki szolgálattal 
el nem láthatta. Püspöki laknak Cuchet, vagy Kew nevű, 
a Duna partján Szemendria átellenében fekvő üres kolostort 
jelelte ki. Mit annál könnyebben tehetett, minthogy a ko
lostor jövedelmei is annak eltartására elégségesek voltak. 
Ezeknél fogva Ugrin érsek IX. Gergely pápát szándokáról 
értesítvén, s annak beegyczését kérvén, a pápától az ügy 
megvizsgáltatása után kérelme végbevitelére II. András 
király helybehagyasa mellett felhatalmaztatott'). Későbben 
pedig Ugrin a megyét nagyobbitani akarván alsó Szeremet, 
vagyis azon tájékot, mely Szerviába esvén, IV. Béla hitvese 
Mária királynéé volt, a szerémi megyéhez kapcsolni igye
kezett, s noha czélját e tekintetből el nem érte, mindamel
lett nyilvános, hogy Szeremnek a szávántuli vidéke is már 
akkor része volt Magyarhonnak. Mi az alkottatás idejét 
érdekli, azt IX. Gergely pápa Ugrin érsekhez intézett leve
léhez képest 2) 1230. évre tűzhetjük. Mi annak területét 
illeti, az Kew kolostor s ahoz tartozó keletfelé fekvő tájékra 
terjedt. Annak püspökeit illetőleg jólehet a megye előbb 
keletkezett, mindamellett régiebb püspököt mint Olivért, 
ki 1247. évben kormányozni kezdett, nem lelhetni. Ez az 
által tüntette ki magát, hogy ámbár csekély jövedelmeket 
birna, mégis a szerémi káptalan prépostját a pápa enge
delme mellett saját birtoka részével tudnillik Zlacho nevű 
majorjával megajándékozta. Miből a szeremi káptalan ala
pittatása, s annak régiségéről meggyőződünk. Azonban e 
püspökség székes egyháza, mely Kewben létezett, az 1248. 

') A pápa megengedő pecsétlevelét lásd Pray Spécim. Hierarch. 
Hung. part. 2. pag. 364. 

3) Pray Spécim. Hierarch. Eccl. Hung. part. 2. pag. 369. et seq. 
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évbeni kunok s tatárok berohanása által döntetvén el, IV. 
Incze, pápa helyeslése mellett a püspöki szék Mitroviczra, 
későbben pedig Bánmonostorra vitetett át ') . A megyének 
többi püspökei közül jelesbek voltak János, ki egyszers 
mind orodi prépost volt; I. György, ki e korszakban utói-
só püspöke volt a megyének. Ez egyházmegye püspökei 
paptársaik segítsége mellett annyi buzgósággal terjesztet
ték a keresztény vallást, hogy a szerémi népesség annak 
boldog hatását minden alkalommal érezte. 

35. §. A bossmai püspökség s káptalan. 
Mit a szerémi megyéről mondottunk, azt szinte jelen 

püspökségről is említve, nem a régi Boszniában alapított, 
hanem királyaink által szerzett püspökségről szólunk. En
nek tárgyalása már Imre király alatt történt, midőn Case-
mariai János apostoli követ 1199-ik évben a patarenek s gö
rögök megtérítésére érkezvén, czélját szerencsésen elérte, s 
kezdett munkáját befejezendő a pápát s a királyt sürgette, 
hogy a nem régiben meghalt boszniai görög püspök helyébe 
egy latin püspököt oda rendelnének. Ez ügy azonban mos
toha körülmények miatt elhalasztatván csak II. András király 
alatt sikerülhetett, ö tudnillik azt Ugrin lelkes kalocsai ér
sekre bízván, s ez által a tartomány az ottan divatozó tév-
tanoktól tisztíttatván ki, nem sokára Jakab prenesti püspök 
s pápai követ által Boszniában püspökség s káptalan alakít
tatott. Azokat fia Kálmán Gallicia királya s Tótország ve
zére birtokkal megajándékozván alkotójuknak tekintethetik. 
Mely helyen a megyének tűzte ki a püspöki széket, nem 
könnyen tudhatni. Mindazáltal azt vélik mindnyájan, hogy 
Szerai nevű várost lakhelyének rendelte. A boszniai püspök 
eleve Spalatro, azután ragusai érsek alá tartozván, később 
a kalocsai érsekséghezi szomszédsága miatt ennek törvény-

') Pray ugyanott, 
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hatósága alá rendeltetett. Püspökei közfii ezek emlékezetre 
méltóbbak: János, ki szent Domokos rendűek társaságában 
számos patarenek, görögök s más tévtanitókat megtérítvén, 
a megye első püspökének neveztetett. Pousa, kit némellyek 
János püspökkel ugyanazonnak lenni hibásan vélnek. Mert 
János püspök sz. Domokos rendébe visszatérvén, annak kor
mányát vállalta fel, s mint szerzeti kormányzó 1253. évben 
halálozott meg, holott Pousa még 1254. évben a püspöksé
get viselte. Utolsó püspök e korszakban Tamás volt. E megye 
püspökei szinte törekedtek szent vallásunkat minden alka
lommal terjeszteni, ápolgatni, s mindenütt uralkodóvá 
tenni annál inkább, minthogy elszakadt görögök közt lak
ván, arra elegendő okot találtak. 

A többi, Serviaban létezett egyházokról, úgymint az ipeki 
érsekség, vagy patriarkaságról, s ahhoz tartozó vidékekről, mint
hogy már akkor a görög nem egyesült egyházat követték ') szólani 
feleslegesnek tartjuk. 

36*. $. Több görög községek visszatérnek at egyházba. 
Ámbár a görög egyházi meghasonlás Magyarhonban 

is elharapodzván, a szent István által alapított, s a magyar 
papság által terjesztett vallást megcsonkítaná, s számos kö
vetökre találna, mind a mellett sokan visszatérvén az egy
házba, a hivek számát gazdagon öregbítették. Ilyenek vol
tak a moldáviai oláhok, kiket IX. Gergely pápa a Róbert esz
tergomi érsek által megtérített kunokkal együtt Esztergom 
megyéhez tartozó segédpüspök alá rendelvén*), lelki vigasz-
szal s szellemi oktatással ellátott. Ilyenek valának az oroszok, 
kikl. András, Kálmán, s II. András királyok alatt Oroszorszá
got elhagyván, s Magyarhonba költözvén, az őshitü egy
házba oly nagy számmal tértek vissza, hogy a 13. században 
Imre király III. Incze pápát arra megszólította, miszerint 
azok részére tulajdon püspököt Magyarhonban kiszemelne. 
Nehéz lévén azonban e megtért, de az országban szerte lakó 

') Pray Spécim, hierarch. Eccl. Hungar. part. 2. pag< 4dft." 
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népet tulajdon püspök alá rendelni, a pápa azt az illető latin 
püspökre bízta, kik megyebéli lelkészeik által a népet saját 
szertartása mellett oktatták, s minden lelki szolgálattal el
látták, oly buzgósággal, hogy ugyan azon század közepe 
körül ismét uj követséget küldöttek IV. Incze pápához azon 
okból, hogy saját püspököt nyerhessenek'). Tulajdon szer
tartású, azaz a munkácsi egyesült görög püspökség azonban 
csak a következő korszakban II. Ulászló király alatt szá
mukra alapíttathatott, mellyről illető helyén szólandunk. 
Mindezekből nyilván világlik, hogy szent István első magyar 
királynak buzgósága s törekedése a keresztény vallás terjesz
tését illetőleg szerencsés sikerrel koronáztatott, s az általa s 
utódai által alapított, s a kereszténység közös atyja által 
megerősített püspökök, káptalanok, s a papság segítsége 
mellett a keresztény vallás még ő alatta oly mély gyökere
ket vert hü magyarai szivében, hogy az minden ellene támadt 
viharok, s mostoha viszonyok ellenében is azokból többé ki 
nem törültethetett, hanem mindinkább haladván, s az ország 
minden részeiben terjedvén, a trónt s alkotmányt biztositá, a 
népet nevelte s felvilágosította, a nemességet s előkelőbbeket 
az igazság s józanság korlátai közé szorítva, az egész hazára 
áldást s boldogságot árasztott. 

*) Némelyek azt vélik, hogy e püspökség a milkói volt. Mindaz
által e véleményt nem pártolhatjuk azon oknál fogva, mert a követ
kező, korszakban megmutatják, hogy a miklói püspökség nem 
más, mint az Arga varasából (argensis episcopatus) nagy Lajos 
király által Milkóra átvitetett püspökség, s későbben keletkezett. 

37. §. A talldtért működtek a keresztesek. 
Valamint Európának egész nyugati része a keresztény 

vallás terjedését keresztes hadak felvétele által hősileg fel
segítette, ugy Magyarország s királyai is ugvanazon czélt 
előmozdítván a keresztes hadakat nem csak tartományaikon 

>) IV. Béla király a pápához 1252. évben- kujdptt, leyefoJE t̂erfy 
e czimü „S. Concfl. Hungáriáé" munkáj. I. rész 72. .lágy. 



60 

átköltözni engedek, hanem személyes összemunkálkodással 
is felsegítették. Indoka pedig annak, hogy egész nyugat 
fegyverrel keletnek indult, a többi közt az is vala, hogy az 
ottani lakósok a keresztényeket a szent földre zarándokol
ván, azon szent helyeket, mellyek Krisztus urunk tanítása, 
csodái, szenvedése, s halála által vigasztaltattak, tisztelni 
akarák, illendőkép el nem fogadták, sőt inkább üldözték. 
Valóban jólehet addig míg az arabok azon tájékot bírták, a 
zarándoklók sorsa tűrhető vala, de miután a Zelczukíak ama
zokat meghódították, a zarándokló keresztényeket is üldöz
ték, őket kegyetlenül megzaklatták és nem csak vagyonuk
tól, hanem életöktöl is megfosztották. Arról értesittetvén a 
nyugotiak seregekbe oszlatva, honosiak segítségére siettek. 
S valóban a franczia, spanyol s angol királyok szent Lászlót 
vitézségéről elhíresztelt magyar fejedelmet a seregek vezér
lésére felszólították. Miután azonban szent László ugyan 
azon évben az örök létre költözött, Kálmán király pedig az 
ujdan elfoglalt országot távol léte által elhanyagoltatni nem 
akarta, a keresztesek kiköltözése egy ideig elhalasztátott. 
Azonban el nem maradt, miután fejedelmek, pápák, s az 
egész kereszténység arról meggyőződnék, hogy minden hivő 
j ó s Isten előtt kedves cselek vényt viendne végbe, ki e szent 
munkára méltán elkészülve, az az szent vallásunk szelleme 
szerint lelkileg minden bűneitől feloldozva, s a keresztény
ség közatyától teljes búcsúval ellátva magát a keresztes vi
tézekhez csatolná. Ez szolgált tárnokul, hogy fejedelmek s 
uralkodó családokból származott bajnokok s püspökök ké
szek valának, mind a hadakat vezérelni, mind elkisérni, 
noha az egész terv nagy készületeket kívánván, tüstént nem 
hajtathatott végbe '). E vitézek kereszteseknek neveztettek 

') Du Fresne glossar. med. et inf. latin, vocibus Crucem assumere 
Guil. Tyrius Iib. 1. Cap. 5. Chronicon Ursperg. 245. Egyház
történeteink lat. kiad. 3 köt. 170. lap. 9. §. Magyar kiad. 6. §. 
198. s k-lap. 
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mind azért, hogy czéljuk volt, Üdvözítőnk szent keresztjét a 
pogányok hatalma alól kiváltani, mind azért, mivel mellükön 
veres keresztet viseltek Az első sereg 1099-ik évben hosszú 
készület, s számos áldozatok után Bouillon Gottfrid lotbarin-
giai herczeg vezérlete alatt Jerusalem városát elfoglalta, s 
vezérét a keleti uj ország királyának választotta, de egy esz
tendei uralkodása után meghalálozván országát, utódainak 
hagyta. Nem szándokom elszámlálni, mennyi áldozatokkal 
összekapcsolva voltak e keresztes hadak, s mennyi ideig tar
tották meg e tartományokat a nyugotiak, egyedül azt köz
leni akarván, mit a magyar Egyház s hivei e tekintetben 
tettek. Azt, ki e keresztes hadak átalános folyamával meg
ismerkedni kivánkozik, latin Egyháztörténeteink 3. kötete 
9. s köv. §-aira utasítjuk. 

38. §. II. András keléinek indul. 

A keresztények állapota különösen pedig a keresztes 
vitézek sorsa keleten nagyon csökkenvén, s Honor pápa II. 
András magyar királyt tett fogadására emlékeztetvén, őtet 
keresztes sereg vezérlésére szólította fel. A király tudván, 
hogy atyjának III. Bélának fogadását teljesíteni kezeskedett, 
magát a keresztes hadra elszánta, annál inkább, minthogy 
bátyja Imre király ilyetén fogadását szinte nem teljesíthette. 
Költségei e vállalatra nem lévén, az Isten kincséhez nyúlt, 
s a veszprémi egyház ékszereit, valamint Gizela királyné 
12 marknyi arany koronáját, a rajta lévő drága kövekkel 
együtt l) eladatván, eldödeinek legszentebb emlékét elpaza
rolta. Spalatonak tehát, hová minden katonáinak összese
reglését rendelte, indult, midőn a pápa levelét megkapta. 
Leopold ausztriai herczeg Spalatónál egész német csapattal 
Andráshoz állván, a király a város előtt tömérdek sereggel 

•) Pray dissert. de S. Ladisl. pag. 109. Fessler Geschicht. der 
Ungern II. B. IV. Buch. 427. S. 
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jelent meg. A városba szállván, a helybéli püspök, papság, 
polgárság, s minden előkelőbbek által az egyházba diszme-
nettel kisértetett. Honnét Isten áldása által megerősítve 
terve végrehajtásához fogván, András király 10 ezer lova
saihoz az Erdélyből összesereglett hadakat csatolta, s kato
naságát kölcsönzött velenczei hajókra szállíttatván, útnak 
indult. Péter győri, Tamás egri püspök, Dénes kincstárnok, 
az újvári s posonyi grófok, s több országnagyai társaságá
ban voltak l), s őket az ausztriai seregek is követték. An
drás király az egész sereg fővezérének választattván, tizen
hat nap tengeri utazás után Cyprus szigethez érkezett, hol 
a többi keresztesek, úgymint Brienne János jerusalemi ki
rály2), Lusignan Hugó a sziget királya, s Rudolf jerusalemi 
pátriárka öt megköszöntve, fogadták, s hosszasb tanácsko
zás után a had tervébe megegyezve, hajókon Akre (Ptolo-
mais) városának indultak, melyet Rikard angol, s Fülöp 
franczia királyok 26 év előtt vettek be, szent János vitézei 
(máltai leventék) pedig mint erős várat lakásuknak válasz
tottak. Mihelyt ide érkeztek a vitézek, Saladin sultán s fia 
Conradin tüstént hátrább vonultak. De a király 8 Leopold 
herczeg, miután a jerusalemi pátriárka az akrei püspök s az 
egész papság által a szent kereszt ereklyéjével elfogadtatva, 
az üdvösség jele előtt fejet s térdet hajtottak, s hódolatuk 
jeléül azt megcsókolták volna, az ellenséget felkeresvén, to
vább indultak. Akre városát elhagyván, s az éhség s dög
vész által elgyengült keletiek seregeit már kiterjedt hirök-
nél fogva elszélesztvén csekély ütközetek után már Jordán 
folyót is meghaladták. Az innét rögtön visszavonult Conra
din hátramaradt eleségének birtokába jutván, néhány napig a 
galilei tenger mellett mulattak, s azon szent helyek tiszte
letére, melyek Üdvözítőnk működése, tanítása, jótékon-

') Katona Hiator. Crit. Hungar. Tom. V. pag. 276. 280. Fessler 
ugyanottan. 

2) Közegyhaztörténeteink 202. lap*. PoÜtíny 1844. 
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sága, s csodái által megszentesittettek, buzgón siettek. Meg-
látogaták Bethsaidát, András és Péter apostolok szülőváro
sát, imát végzének azon helyeken, hol Üdvözítőnk tanitvá-
nyit választotta, hol száraz lábakkal a tengeren járt, hol a 
nép sokaságának élelmet szerzett, s boldogoknak vélték ma
gokat , midőn a szent hegy ormán (Keren el hutin, mons 
Christi) melyen Üdvözítőnk imáját többször végezte, tanit-
ványit az üdvösség titkaiba avatta, s nemesen cselekedni, 
s imádkozni tanította, állának. Tovább haladván, Názáretbe 
érkeztek, hol ismét azon házat látogatták meg, hol Maria a 
megtestesült igét méhébe fogadta, hol Isten fia bölcsesség, 
kor s kegyelemben az Isten s emberek előtt növekedett. In
nét a Tábor hegyén álló, s Mahomed követőitől épített, s 
hetven toronynyal erősített várat, hős összemunkálattal 
megtámadták, s noha Mahomed követői erős visszahatással 
magokat védelmezték, András, Leopold, s a templomos lo
vagrend a hegy egyik részéről, a másikról pedig Rudolf pá
triárka, a jerusalemi s cyprusi királyok oly hősileg megro
hanták Tábor várát, hogy az ellenségen eleinte fényes dia
dalt nyertek, azonban a vitézek közül Raimund tripolisi gróf 
összeveszvén a Joanniták nagymesterével a keresztes hada
kat hátul nem csak nem támogatták, hanem a győzedelem 
eredményét is meghiúsították, s a többi vitézek haladását 
megakadályozták oly annyira, hogy András király már ak
kor visszamenetelét elhatározta. Látván mindazáltal, hogy 
az ellenkező vitézek kibékülve közös egyetértésben Feni-
cziába költöznek, s ottan elfoglalásokat tenni kivannak, 
magát hozzájuk csatolta. Azonban Libanon hegy tö
vébe érkezvén, s ottan minden járást török s arab 
csapatokkal meggátolva találván, tovább nem halad
hattak annál kevésbbé, minthogy seregeiket mind az 
összetódult keletiek gyengítették, mind pedig a beköszönt 
tél megemésztette. Mihez az is járult, hogy valaki a párto
sok közül András királynak méreggel vegyitett italt nyuj-
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tat vári, őt annyira elgyengitette, hogy kedvét további hada
kozásra elvesztette. Ezt látván a keresztes vitézek, Akréba 
visszaköltöztek, de itten a keletkezett mirigytől veszélyez
tetvén, közmegegyezéssel magok közt elosztott tartomá
nyokba vonultak. András Tripolist választotta, hol lakását 
tűzte1). Itten azonban hazai szerencsétlen hirekröl, tud-
nillik országának pártokrai eloszlatásáról s belső zavarokról 
értesittetvén2), visszamenetelét elhatározta. 

39. §. András titssajövetele Magyarhonba. 
Mindamellett, hogy Rudolf jerusalemi pátriárka An

drás király visszamenetelét neheztelné, a király saját or
szága boldogságát minden külföldi ügyeknél élőbbnek vél
vén, miután a Joanitáknak vendég szeretetőket, s nagy
lelkűségüket megköszönte, s őket a szegények iránt to
vábbi jótékonyság gyakorlatára serkentve, nagy birtokkal 
s jövedelmekkel ellátta 3), a fen nevezett magyar püspö
kök , s korlátnoka társaságában hazájába költözött. A Li
banon völgyében benyújtott mirigyes italból egészen még 
fel nem üdülve, útját nem a tengeren, hanem szárazan 
tenni akarván, Tripolisból kis Ásián keresztül Konstanti-
nápolig folytatta. Ámbár pedig ez alkalommal görög csá
szár leányát, Máriát, Béla fiának eljegyezné, mindamel
lett látván, hogy kincstára kiüríttetett, az igazság kiszol
gáltatása elhanyagoltatott, s a szegények a nagyok által 
elnyomatnak, nem másban, mint legnagyobb sziv fájda
lomban részt vehetett, s egész keresztes hadának alig vala 
más eredménye, mint hogy jerusalemi király czimét nyer
te 4). Serege hadban gyűjtött zsákmányát az uti költségre 

') Olivér scholast. Histor. Damiattina apud Menken Tom. II. 
Jacob. de Vitriaco lib. ü l . apad BongarsGesta Dei per Franc. 
Tom. 1. 

2) Thomas Archi-Diaconus Histor. Salonit. Cap. 26. Epistol. 
Andreáé apud Pray Annál, regni Hungar. part. 1. pag. 214. 

3) Katona idézett munkája 5. köt. 276. e 283. 280. s 287. lap. 
*) Corpus Jur. Hungar. pag. 152. 
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fordítani kénytetvén, mindenétől megfosztatott. A magyar 
alkotmány elemei annyira elgyengültek, hogy András 
király IX. Gergely pápához irt levele szerint a kirabolt 
királyi kincstár, s a keresztes hadra tett költségek pótlá
sára 15 évet, az ország régi ereje megszerzésére pedig fél
századot szükségesnek véltek 1). A király Galliciában 
is mindent zavarban létezni, s Kálmán fiát Miecislav no-
vogrodi herczeg által országától megfosztottan fogságban 
tartatni értette. Ezt kiszabaditá ugyan, de országába vissza 
nem helyezvén, András második fiát helyébe királynak 
ígérte, miután Mieciszlav herczeg leányát részére eljegyzte. 
Kincstárát továbbá avval helyre állította, hogy azon né
hány dénár helyett, melyet némely nemesek az előtt sza
badság fejében fizettek 2) , rendes adót követelvén, még az 
egyházak hűbéri népét is adó alá vetette. Az ezüst pénzt 
nemtelen érez vegyítésével meghamisította, s mi a magyar 
nemességet leginkább bántotta meg, az érez és sóbány
ákat , az adóztatás ügyét, s a szent korona javait izmaeli
ták s zsidók kezelésére bízta s). Mi által ezek nagy tekin
télyt nyervén, a nemesség s népen uralkodni, zsarnokos
kodni, s azt nyomni kezdek. Ezekhez járult, hogy az or
szág nagyai, kik a kincstár javait elfoglalták, azok vissza
állítására kény tetve, András ellenzőivé válván, Béla fiához 
magokat csatolták, s az atya s fija közt oly ellenkedéseket 
támasztottak, hogy nyilvános ütközetekre fakadtak volna, 
ha az ország józan s bölcs elökelöbbjei őket ki nem 
békitik. Ámbár pedig ez sikerült, azt mindazáltal el nem 
háríthatták, hogy a két párt egymással ellenkezvén, s 
egyik a másik birtokába dühösködvén, viszonyos károkat 
egy másnak nem okozott volna. Az ország s a nép ilyes 
sebeit a király nem orvosolhatta máskép, mint mindaket-

') Annál, regni Hungar. part. 1. pag. 230. 
2) Coloman. Decret libr. 1. Cap. 80. 
*) Az arany bulla 24-ik czikke. 

Churitr EfyháiMrt. 5 
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tőnek régi jogait visszaállítva. Ezt az 1222. évben kiszol
gáltatott arany pecsét levéllel végre is hajtotta. Erről azon
ban, mennyire minket érdekel, más alkalommal szólandunk. 

40. §. A keresztes hadak okai s eredményei. 
A keresztes hadak okai közül honunkra nézve legfőbb 

volt Mahomed követőit nyugatnak további meghódításától 
eltiltani, s haladásukat megakasztani. Ez leginkább a ma
gyarokat, mint azok szomszédjait érdekelte. Az arabok tud-
nillik folyami rohamkint Sicilia, Spanyol tartományokat, 
s Franczia ország részét meghóditván, egész nyugat, külö
nösen pedig Magyarhon diadalaiktól méltán tarthatott vala. 
Mert jólehet győzedelmeiket nem Magyarhonban kezdek, 
mindamellett a többi részeket egyszer elfoglalva, mást nem 
várhatott honunk, mint hogy azt is meghódítsa. Éhez ké
pest nyilvános, mily nagyon tévednek némely túlzók, kik 
azt vélik, hogy egyedül a szent koporsó visszafoglalása in
doka volt azon vérontásnak, melyet a keresztes hadak 
keleten tettek. Szükséges volt a nyugotiaknak jókor gon
doskodni arról, ne valahogy egész Európa az arabok, tö
rökök, vagy szerecsenek hatalma alá kerülvén, zsákmányuk
ká váljék. Azt pedig el nem érhették egyéb, ha bizonyos 
védfalat ellenök emelendők valának. Ez volt oka, hogy 
nem csak számos magyarok a keresztes hadak csapatjaihoz 
csatlakoztak, hanem II. András királyukat is a keletiek 
ellen hősileg követték *). Nem tagadhatjuk azonban, hogy 
ámbár a magyarok királya keleten dicsőségesen munkál
kodván, a kereszteseket, s a keleti uj országot oly annyira 
felsegíthette volna, hogy tökélyes országgá válandó vala, 
mindamellett annak fáradozásai -sem koronáztattak meg 
dúsabb sikerrel, mint a többieké (88. 39. §.), mert a király 
minden haladását, s fegyverei szerencséjét félbe szakaszt
ván, hónába tért vissza, tulajdon hazájának szerencsétlen 
s zavaros állapotát felsegítendő. Mi pedig a keresztes hadak 
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eredményeit érdekli, valamint az elökor az utóbbinak mag
vát s jövendőjét magában rejti, valamint a jelen esetek a 
következendöket nemzik, ugy a keresztes hadak is számos 
intézetek, s találmányok alapját magukban foglalták. Ilyen 
eredmény vala: 1) hogy a nyugatiak átalánosan, de különö
sen a magyarok is utazásaik által, melyeket görög ország, 
Asia, s Aegyptusban majd a tengeren majd a szárazon tevének, 
reájuk igen hatottak, kik tudnillik azon részek tudományai, 
művészetei, s üzérletével megismerkedvén, sokat tapsztaltak, 
tanultak, s mindenben okultak. Ide számithatók például a 
sok közül a hajózás tudománya, melyet különösen hono
saink tettleg gyakorolván, mind abban, mind az arra 
szükséges tudományok, s művészetekben haladniok kel
lett. 2) valamint Európa átalában, ugy előlegesen honunk 
is e keresztes hadak miatt szabályos és jobban rendezett 
katonaságot tartani kénytetvén, ebben is haladott. 3) külső 
országok példájára honunk több helyein fóldleirás, törté
netek, s a régi klaszikusok tudományossága behozatott, 
azon nyilvános bebizonyitás mellett, hogy jólehet a keresz
tes hadak természeteiknél fogva, nem mindjárt s mindenütt 
jó eredményeket hoztak **), mindamellett idővel az emberi
ségre szerencsés sikerrel hatottak '). 

*) Némely írók azonban a keresztes hadakat más inditó okok
ból is származtatják. Ilyenek: 1) a haszonvágy s kereset, melyből 
némely szegények kiindulva, s a keresztes hadakhoz csatlakozva, 
azt remélték, hogy vagyont szerezhetnek, 2) a keletiek iránti szána-
kodás egyrészről, s bosszúvágy a másik részről, miszerint tudnillik 
az üldözötteknek segítségül siethessenek, az üldözőket pedig további 
kegyetlenségüktől eltávolíthassák, 3) némelyek kivánsága vétkeikért 
bűnhődni, minthogy minden bűneit megszánó, s töredelmesen meg
gyónó keresztes vitéz teljes búcsút nyerhetett. 

**)' Azonban valamint mindennek árnyék oldala is lenni szo
kott, ugy a keresztes hadaknak is ilyes bal következéseket tulajdo-

') Viller Essai sur 1' influence des Croisades etc. Paris et Stras-
bourg 1808. H. L. Heeren Versuch einer Entwickelung der 
Folgen der Kreutzzüge für Európa. Kleine Historische Schrif-
ten Ül. rész Göttingen 1808. 

5* 
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nitani szoktak: 1) Európa nyugati tartományai a keresztes hadak 
által mind lakosaik, mind vagyonuk részétől megfosztattak. 2) nagy 
s dús családok a keresztes hadak által szegénységre jutottak. 3) a 
földmivelés és honi ipar elhanyagoltatott. 4) az egyháziak s szerze
tesek némely elnökei a keresztes hadakhoz csatlakozván, az egyházi 
s szerzetes fegyelem csorbulást szenvedett. 5) az osztogatott s nyert 
teljes búcsú által a régi nyilvános bünbánás fegyelme megváltozott. 
6) a keresztesek hadi szabadsága s féktelensége az erkölcsöseket is 
nem keveset fertőztette. Ámbár nem tagadhatni, hogy a keresztes 
hadaknak némely részről tekintve, ilyes következéseik is valának, 
mindazáltal távol vagyunk azoktól, kik mindent, mi a vallást illeti, 
nagyító üveggel szemlélve, azokat is csak a legsetétebb színekkel 
ecsetelik. 

41. §. Okai a hamar terjedt keresztény hitnek Magyarhonban. 

A keresztény vallás nagy haladásának okai ezek vol
tak: 1) szent István magyar király buzgósága, s törekvése, 
ki nemcsak alapított püspökségek, káptalanok, s papság 
által, hanem valódi apostolkint személyesen is az ország 
nemességét, s népét oktatva, a keresztény vallást terjesz
tette. 2) a felső s alsó papság állandó működése. Amaz 
nem csak személyes oktatás, bölcs kormány, s igazgatás, 
hanem tettleges szegények felsegitése, s ápolgatása, ta
nodák felállítása, s fogantatása által, emez pedig czél-
irányos lelki szolgálat, s hívek igazgatása által a hitet sze
rencsésen terjesztették. 3) a keresztény vallás igazsága s 
belső érdeke, mely minden figyelmező szemébe ötlött, s azt 
isteni eredetéről meggyőzte. 4) az első magyar kereszté
nyek állandósága, s erkölcsies magok viselete, kik birtokuk, 
s életök feláldozásával a keresztény vallást megerősítették. 
Ilyenek voltak szent Gellért s Beszterd püspökök, Szolnoki 
gróf, s mások kikről illető helyen többet szólandunk. 5) sokat 
segítette a keresztény vallás haladását számos külföldi hit-
terjesztők beköltözése, kik tudnillik a szomszéd tartomá
nyokból honunkba lépvén; s a honi papságunkkal össze 
munkálkodván, Üdvözítőnk szent tanát nagy buzgósággal 
előadták oly szerencsés eredménynyel, hogy rövid idő alatt 
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az ország nagy része annak üdvös elveivel megbarátkozva, 
átalakíttatott. 

Hl. FEJEZET. 

A keresztény hit akadályai 

42. §. As egyházat Öldösi Vatha t pártosai. 
Azon királyi apostoli alkotmányt, melyet szent István 

király bölcs törvényei által alakitott, melyet Péter szent 
István utóda, ámbár a kormányt szerencsétlenül viselte, 
sőt elvesztette, de mégis fentartott, melyet Aba király Péter 
utódja szinte megőrzött, azt az I. András alatt kitört belső 
mozgalmak, s Vatha pártütése majd semmivé tették. Mert 
a magyarok sem Aba király, sem pedig visszahelyeztetett 
Péter kormányával meg nem elégedvén, közmegegyezéssel 
Andrást, Kopasz László szent István király rokona fiát, 
Lengyelországból a magyar kormány elfoglalására hittak. 
András Leventa öcscsével Magyarhonba érkezvén, nem ke
véssé lépetett meg, midőn Vatha pogány pártos Abauj vár
nál egész seregével elibe lépett azon követeléssel miszerint 
szent Istvánnak, minden a vallást érdeklő törvényeit tö
rölje el, s mindnyájának engedje meg, hogy pogányságra 
visszatérhessenek, a püspökök, papok, olaszok, s németeket 
kiirtva, mindent törölhessenek el, mi a keresztény vallást 
érdekli, máskép a magyar koronát el nem nyerendi. András 
látván, hogy a fellázadt pártokat meg nem győzheti, kény
telen volt kivánataikat tűrni addig, míg rövid idő alatt a 
bajon segithetend. Miről értesittetvén a pártosok az ola
szokra, németek papok s keresztényekre rohanván, őket 
kegyetlenül e világból kiirtották. E lázadás legkegyetlenebb 
napja volt september 24-ike, melyen számos hivek e világ
ból kipusztíttattak. A többiek közt sz. Gellért csanádi, 
Besztert nyitrai, s Buld egri püspökök (24. 28. §.), nem
különben szolnoki gróf s mások Budán szent Gellért hegy 
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tövén, hova András elfogadására s tiszteletére siettek, 
életöktől megfosztattak. A többi néhány püspök, s ország 
nagyai a viharból fenmaradván, Andrást Fejérvárra kisér
ték, hol megkoronáztatván András király tüstént a támadt 
zavarokat lecsilapitani törekedett. Söt Vatha tetteit meg
bánván, s Bolgárországba költözvén, a béke nem sokára 
visszahelyeztetett. András tudnillik a fentartott püspökök 
közül Nehemiást esztergomi érseknek nevezvén, annak s 
az ország nagyai segítségével a vallás dolgait ismét ren
dezte, élet s birtok koczkáztatása alatt parancsolván, hogy 
mindenki a pogányságtól elállva, a keresztény hitet kö
vesse 1). Ezáltal az ősi szent vallás régi tisztelete vissza 
állíttatott. Lásd Belnay Fragm. ad Histor. Eccles. Hungar. 
Posonii 1802. pag. 7 2 - 7 9 . 

43. §. Az egyházat tildösi Jd* $ követói. 
Az elköltözött s meghalt gonosz Vathának fia Ján 

nyugtalan atyja példáját követve, szintúgy egész tehetségé
vel a régi pogányságot, melyet I. András király országos 
törvény által kiűzött2), visszaidézni kívánta. Ennek követ
keztében számos bűvészek, jóslók, tátosok, s tátosnöket 
összegyűjtvén azok által a népet pogány szokások, énekek, 
s szertartások gyakorlata által oly annyira csábította el, 
hogy a keresztény vallástól ismét elállva, semmi vallást 
nem követett többé. I. Béla király a bajon segíteni kíván
ván, az egyház főnökeit, s az ország nagyait fejérvári gyű
lésre hívta meg, hozzá csatolván, miszerint minden község 
két előkelője is jelenjenek meg, kik tudnillik a gyűlés vég
zéseit haza térve a néppel közölhessék, s végrehajthassák. 
Azonban Béla parancsán túl nemcsak a községek elsőbbjei, 
hanem számosak azok közül is, kik a hittől már elpártoltak, 

>) Schmitth in Histor. episcop. Agriens. Tom. 1. pag. 13. Katona 
Histor. Crit. Hung. Budae 1782. Tom. 1. pag. 330-322. §.2. 

2) Andreáé I. edictum in Corpore Jur. Hungar. part. 1. pag. 133. 
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jelenvén meg, s a többi népet maga után vonván, azt a 
gyűlésben indítványozni kívánták, miszerint nekik a régi 
pogány szertartásaikra visszatérni, s a keresztény vallást 
kiirtani szabadjon. Béla király e veszedelemtől, melyben ő 
s az ország rendéi valának tartván, a város kapuit be
záratta, hogy az összegyűlt rendekkel a jelen veszedelem 
fölött annál szabadabban tanácskozhassék. A nép a vá
rosbeli kizáratását látván, követeket küldött a gyűlésbe, 
jazándokáról a rendeket értesitendöket. Követelei pedig 
szinte azok voltak, melyeket Vatha nem régiben I. András 
király alatt tett (42. §.). A király ezekről értesülvén bölcs 
lélek éberséggel a népnek felelt, miszerint csendben ma
radna addig, mig három napi tanácskozás, s megfontolás 
után kívánatára választ adhatand. Ez idő alatt a király az 
ösBzegyült rendekkel e veszedelemről értekezvén, abban 
állapodott meg, hogy az összesereglett lázadók által fel-
buzditott nép katonaság által szélesztessék el. S valóban a 
király ez idő alatt katonaságának titkon megparancsoltatta, 
miszerint meghatározott napra az egybegyűlt tömeget egész 
erejével támadván meg, szélesztesse el, az egész hazát ily 
móddal a lázadás dühétől megmentendő. A királyi parancs 
beteljesedvén a nép erőszakkal oszlattatott szét, nem kevés
nek élete áldozatával. Mert a katonaság az ellentálló seregre 
erőszakkal rohanván, sokat elpusztított, sőt a rokon szellemű 
távollevők közül is nem keveset áldoztak fel. Minthogy 
pedig az előbbi lázadás szerzője Vatha, a jelennek pedig 
Ján ugyan annak fia volt, e megrögzött család megbűnhőd
te tése végett az határoztatott, hogy semmi keresztény annak 
családjával össze ne keljen többé. Az elcsábítottak pedig 
Béla király segítsége s buzgósága által a keresztény hitre 
ismét térvén vissza, .azt ezután oly buzgón tartották meg, 
hogy attól soha sem,pártoltak el többé. Ámbár nem tagad
hatni, hogy némelyek még találtattak, kik ligetekben vagy 
források mellett isteneiknek alattomban áldoztak addig, 
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mig szent László király ezeket is szigora törvénynél fogva 
attól eltiltotta. 

44. §. A* izmaeliták, *$idók $ tatárok üldö*é$e. 
II. András király jövedelmei kezelését izmaelitákra s 

s zsidókra bizván, ezek pedig a só s érezek árát felszöktet
vén , sőt az ezüst pénzt meghamisítván, a népet uzsora s 
adóztatásokkal terhelvén, az egész országnak, de különösen 
a vallásnak vérengző sebeket ejtettek. Mert nem ritkán tör
tént, hogy a keresztények a lefizetendő adóban szűkölköd
vén, s magzataikat biztosítékul elzálogolni kénytetvén, azo
kat ki nem válthatták többé. Ennek pedig nem más lön a 
következése, mint hogy e kegyetlen uzsoráskodó s zsaroló 
néptől a keresztény gyermekek kemény munkával megzak-
lattattak, sőt a keresztény vallástól elidegenítve, a zsidó 
vallásban neveltettek. Továbbá nem kevesen találkoztak 
olyanok is, kik szegénységgel küzdvén, s magukon nem se
gíthetvén, az egyik vagy a másik felekezet vallását elfogad
ták, vagy legalább azok szolgálatába állottak csupán azért, 
hogy az által kegyelmöket nyerve, annál könnyebben vagy 
állandó hivatalra, vagy keresetre szert tehessenek. Mi által 
az izmaeliták s zsidók tömérdek keresztény szolgák számát 
gyűjtve számtalan birtokhoz s különféle hivatalokhoz jutot
tak oly annyira, hogy idővel magyar öltönnyel élvén a ne
mességgel társalkodtak, sazok leányait feleségül vették, sőt 
sokan azokat ágyasnőül tartották. E visszaélések egy ideig 
senki által nem korlátoztathatván, továbbterjedtek, s szám
talan keresztények az izmaelitákhoz költözvén, vallásuktól 
elpártoltak. Honunk püspökei ilyes szomorú állapoton tüstént 
nem segíthetvén azon okból, mivel Dénes nádor, s több fő
hivatalnok a nem keresztelteket pártolták, a vallás védel
mére legalább annyit tenni törekedtek, mennyi hatalmuk
ban volt, minden izmaelitát s zsidót az egyházi s honi tör
vényekhez képest keresztény nőkkel kötendő házasságoktól 
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eltiltottak '), söt világi hatóság közbejöttével őket keresz
tény ágyasaiktól, de keresztény feleségeiktől is elválasztot
ták. A nem kereszteltek e szigorúság ellen nádor pártfogó
juk elibe panaszokat terjesztettek, mondván, hogy házassá
gaik mind világi, mind egyházi törvényekkel megegyezvén, 
jogaikban az egyházi főnököktől megsértetnek, s noha ilyes 
helytelen panaszok az egyház főnökeit, kik rendeleteiket az 
idézett törvényekben alapiták, elveiktől el nem mozdították, 
mindamellett a nádor András királyt az egyháziak ellen fel
ingerelte, annál könnyebben, minthogy a király Máriának, 
tőle elvált nejének részére nem régiben hozott ítélet miatt a 
papságtól elidegenítve volt. Igaz ugyan, hogy a király az 
egyháziak jogait megcsonkítani kívánta, azonban emezek, 
az Egyház, szent István, László s Kálmán királyok törvé
nyeire hivatkozva, jogaikat védették. Mivel továbbá a nádor 
s többi pártosai erővel az egyházat s vallást elnyomni akar
ván, némely híveket még illetlen verések s arczcsapásokkal 
megtámadtak, az egyház főnökei mind e viszontagságokat IX. 
Gergely pápának megírták, s a magyar egyház szomorú ál
lapotjárói tudósítást adtak. A pápa e tárgyban mitsem hir
telenkedve a királyt illő s tisztes pecsétlevéllel megkérte, mi
szerint a bajon segiteni méltóztassék. Siker nélkül marad
ván kérelme, Róbert esztergomi érseket a király kegyenczét 
megbízta, miszerint a királyt arra bírni törekedjék, hogy 
a vallást s egyházat Magyarhonban az izmaeliták s zsidók 
terhe, s némelly országnagyok üldözésétől megmentse, de 
haszontalan maradván minden esedezése, sikeretlen minden 
törekedése, Róbert az 1232. évben Budán összegyűlt egy
ház főnökeiveli tanácskozása következtében egész Magyar
országot egyházi eltiltás alá vetette. Dénes nádort pedig 
Samut, s más kormánytanácsosokat nevök szerint az egyház
ból kizárta, egyedül a királyt abból kivéve. Minden isteni 

') S. Ladislai Decret. libr. 1. Cap. 10. Egyházi jogunk latin s 
magyar kiadás IL köt 156. §. 
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szolgálat s a szentségek kiszolgáltatása egész honban meg
szűnvén, nyomasztó elszomorkodás támadt annyira, hogy 
András király rövid idő múlva az esztergomi érsekkel a baj 
megszüntetéséről tanácskozott. Söt praenesti Jakab apostoli 
követtel Béla s Kálmán herczegek több országnagyai közbe
jötte mellett értekezvén, 1233. évben ünnepélyes oklevelet 
szolgáltatott ki*) melyben miután megígérte, hogy 
ezután semmi zsidó, izmaelita, vagy szerecsen közhivatalt 
nem nyerend, s senki közülök keresztény rabszolgákat, vagy 
feleséget nem vehetend, az egyházi ősi szabadságát s kivált* 
ságait megerősítette. Ezt látván Róbert érsek az egész or
szágot az egyházi eltiltás alól vonván ki a régi bizodalom s 
béke helyreállott. Azonban ez eddigi üldözéseknél dühösb 
volt az, melyet a tatárok IV. Béla király alatt követtek el. 
Azok tudnillik Bath vezérök alatt Oroszországból Magyar-
honba rohanván, s az egész tartományt Pestig meglepvén, 
mindent, mi utjokban vala, kirabolván, s elpusztítván sem
mivé tettek. Az egyházakat, paplakok, tanodák, s mindent, 
mire akadtak hamuvá változtattak, olly dühösen pusztítván 
s dúlván az országot, hogy a mindent emésztő csatában 
Mátyás esztergomi s Ugolin kalocsai érsekek az erdélyi, 
győri, s nyitrai püspökök, s számos országnagyok életöket 
vesztették. Röviden honunk a tatárok által annyira elpusz
títtatott, hogy ritka ország annyi szerencsétlenségek, pusz
títások s rablásokat valaha szenvedett'). 

*) Az oklevél ide vonatkozó szavai igy hangzanak „Nem 
akarjuk s nem engedjük, hogy ezután a hozomány s házasság ügyeit 
világi, hanem csak egyházi biró Ítélhesse, s intézhesse el. Mert ilye-
sékbe ereszkedni sem nem akarunk, sem hozzánk nem tartozik. 
Továbbá megegyezünk abba, sőt akarjuk, hogy a papok s minden 
egyházi személyek bár mely perben egyházi honbirák által ítéltes
senek el. S a felek perüket felebbvitelnél fogva csak akkor pápai 
birák elibe vihessék, miután azok iránt a honi birák tisztökben már 
eljártak, minthogy kár, sőt veszedelemmel összekötöttnek véljük, 
a pereket tőlünk elvonva, közvetlenül római birák elibe vitetni. 

') ThomasSpalatens. Histor.Saloüit.Cap.a7.Rogeriusoft^30.et31. 
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Semmi adókat, sem pedig más valami pénzbeli kivetéseket reájuk 
nem tolandunk, kiváltságaik ellen mit sem cselekedendünk. Ezeket 
pedig átalánosan saját akaratunkból s minden visszatartás nélkül 
teljesitendjük. 

45. §. As egyhdt Kún László alatt. 
Kún László király alatt sem volt örvendetesb az egy

ház allapotja, mert a király gyenge korában Erzsébet anyjá
tól elhanyagoltaivá, s a puhasághoz szoktatva, továbbá a 
Kún asszonyoktól, kikhez különös hajlammal viseltetett, el
csábítva, magyar népét amazok kitüntetése mellett háttérbe 
szorította annyira, hogy az udvari hivatalok nagyobb részét 
többnyire a kunokra ruházván, kamarai s királyi jövedel
meit általuk kezeltette. Á pogány kunok az által elbizván 
magokat, a keresztény vallás, melyre szoríttattak, elmellö-
zése mellett, minden keresztény papok s hitterjesztőket tá
jékukból kiűztek, s még azon sorsosaikat is, kik már meg
tértek vala, a pogányságra visszakeritették, keresztény szü
zeket erőszakkal majd feleségül, majd ágyasnöül vettek, 
sőt a szegény keresztény szülők gyermekeit elszedve, nem 
csak szolgálatukra használták, hanem pogány vallásukban 
is neveltették. Ilyes tetteket pedig a kunok a király be-
egyezése, vagy elnézése mellett cselekedvén, s a magya
rokat mindenben megelőzvén, kevés idő után már kormány
zást s uraságot is igényelni kezdettek, s több részekre osz
tott sereggel az országot keresztül futván, az egyház, fő
papok s nemesek falvait s pusztáit fegyverrel megtámadták, 
s azokat elfoglalván számos keresztényeket rabságukba ke
rítettek. E szerencsétlen viszonyok elhárítására az ország 
nagyai különféle eszközökhez folyamodtak ugyan, de siker 
nélkül, mert a király a kunoktól körülvéve, s kunasszonyok 
szeretetétől elvakítva, minden józan s bölcs férfiak tanácsát 
megvetve, mitsem tett, mi a bajon segíthetett volna. Ennek 
okáért az ország nagyai, s püspökei egybegyűlve közös 
egyetértéssel III. MikWs-pápához-léteiét intéztek, melyben 
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a király romlott erkölcseit, s a kunokkali szorosb össze
köttetését lerajzolták, tőle mint az egész kereszténység aty
jától tanácsot s segítséget kérve. Mire a pápa Fülöp fermoi 
püspököt követül küldötte a végre, hogy a királyt szelíd s 
bölcs közbevetéssel jobb utakra térítse, s nejével, kit meg
unván, társaságából elűzött, kiengeszteltesse, a kunokat pedig 
keresztény hittel megbarátkoztassa. Mit a követ 1279. év
ben szerencsésen érvén el, a királyt arra birta, hogy udva
rából a kun asszonyokat elűzve, Izabella nejét visszavette, 
s nyilvános esküvel megerősített biztosítást adott, hogy 
mindazt, mire a királyok megkoronáztatásuk alkalmával 
megesküsznek, beteljesitendi, arra is szertteendő, hogy a 
pogányság minden nyomait az országból kiűzve, a kunok 
mindnyájan keresztény vallásban oktatást nyerjenek, s 
megkereszteltessenek, az egyházi törvényeket teljesítsék, s 
mind azon birtokot, melyet a kunok az egyházak, kolosto
rok, s nemesektől elraboltak, visszatérítsék, sőt meghatározott 
helységekben házakat építve ottan állandóan telepedjenek 
le. Mely határozatok bételjesitését a kunok Uzak s Tolón 
nevű elökelőbbjeik által megígértek, sőt többeket túszul 
küldöttek, addig a magyarok hatalmában maradandókat, 
míg minden Ígéreteiket beváltandják '). Mind ezen rendel
kezések meghatárzata, s megerősíttetése után az apostoli 
követ honunk püspökeit, s más egyháznagyait Budára zsi
nat tartására meghívta. Miről másutt szólandunk. 

Valamint átalában a keresztény őshitü ugy a magyar egyház
ban is mind azon jámbor s nagylelkű híveket, kik az egyház s vallás 
üldöztetése alkalmával életöket feláldozták, koczkáztaták, vagy sa
nyargatásokat szenvedtek, különös tisztelettel feljegyeztettek, s az 
első rendűek Vértanúk (martyres), a másodrendűek pedig hitvallók
nak (confessores) neveztetvén, különös történetnek, tudnillik a vér
tanúk s hitvallók történetének alapul szolgáltak. Hogy továbbá ily 
nemes tettek a többi híveknek ösztönül szolgáljanak, a régi egyház 
azok közbevetése, s könyörgésénél fogva a bűnösök bünhödésének 
részét elengedte. Sőt miután az egész egyház közös főnöke, Ő szent-

') Fessler Gesch. der Ungern II. B. IV. Buch. 665. Seite. 
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sége a római pápa a vértanúkat s hitvallókat a szentek közé Boroz
tatta, azok tisztelete az Egyházban megünnepeltetett. Ez egyházi 
szertartás mind nálunk mind az egész keresztény egyházban máig 
divatban vagyon. 

IL Rész. 
A keresztény öshitü Magyar Egyház belső állapotja. 

I. FEJEZET. 
Az Egyház kermányáréL 

46. §. A honi papság sorsa s tekintélye. 
Az öshitü magyar papság azon hatalmat, melyet eldö-

deitöl öröklött, e korszakban nem csak megtartotta, hanem 
királyai s a római pápák gyámolitása mellett gyarapította 
is. Szent István király kormánya óta a magyar papság a 
világi fejedelmek kivánatához képest országlati dolgok igaz
gatásába befolyván, s bölcsen működvén, tekintélyében 
sokat növekedett. Oka vala annak: I. a világi fejedelmek 
bölcsessége, kik átlátván, hogy a polgári törvények hatása 
sokkal öregbedik, ha azok az egyház tekintélye által meg
erősíttetnek, a püspökök s más egyháznagyokat országlati 
tanácskozásokra meghiván, világi hivatalokra alkalmazták, 
sőt avval is felruházták, hogy világi ügyeket ítélhessenek 
el ' ) . II. a romai pápák hatalmas pártfogása. Tudva vagyon, 
mely fokon állott e korszakban a római pápák hatalma, 
tudva vagyon, mikép nagyobb ügyekben az igazság ki
szolgáltatása, az egész mivelt világ fentartása, s haladása 
e korszakban jobbadán tőrük függött 2). A magyar papság 
tehát minden ügyében a római pápával, mint az egész ke
resztény Egyház fejével közlekedésben, s alárendeltségben 

') S. Steph. Decret. lib. 2. cap. 52. §.2. 
2) Egyházi jogunk magyar kiad. 1. köt. 141. §. s követk. 162. s 

követk. lap. 
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maradván, s tőle minden igaz ügyben pártoltatván, tekin
télyében csak növekedhetett III. a hivek ájtatos bőkezűsé
ge, kik az egyházak, papok, s kolostorokat világi javak
kal megajándékozták ') IV. a személyi, helyi s vagyoni 
szabadság, mely e korszakban növekedett 2). V. a világi 
személyek tudatlansága, mely a mostoha körülmények 
által annyira növekedett, hogy alig találtatnék más, ki az 
olvasás, irás, s latin nyelvben jártas vala, mint a papok 
s szerzetesek. A fejedelmek tehát titoknok s tanácsosoknak 
mást fel sem vehetvén mint papokat, azoknak szinte tágasb 
hatalmat engedtek, mi által tekintélyöknek is növekednie 
kellett. 

47. §. A magyar egyház főnökeinek nmnkáudga. 
Az őshitü magyar egyházat a püspökök s más egyház-

nagyok alárendelt papjaik segítsége mellett a romai pápával 
mint az egész keresztény őshitü Egyház fejével állandó s hü 
összeköttetésök, s alárendeltetésök mellett buzgón igazgat
ták. Előlegesen pedig az esztergomi érsek mint annak feje 
teljes hatalommal annak minden ügyeit viselte. Domokos 
érsek szent István király alatt első esztergomi érseknek 
neveztetvén, mind a keresztény vallás, egyháza, kapta-
lana s megyéje ügyeinek igazgatásában, mind pedig a 
király által reája bizott dolgok kieszközöltetésében működ
vén , a szent mártoni, s pécsváradi apátságok részére ki
szolgáltatott okleveleket mint alkorlátnok irta alá, s ámbár 
ez utolsó oklevélnél fogva a pécsváradi szent benedeki szer
zetesek a megyés püspökök, vagy más alábbrendü egyházi 
főnökök törvényhatóságából királtattak, ámbár amazok 
zsinataiba megjelenni nem tartoznak, mindamellett az esz-

') Lud. An. Muratori! dissertat. de redempt. peccator. in antiqu. 
Ital. aevi med. Tom. 5. pag. 712. 

2) Verböczy part. 1. tit. 9. S. Ladisl. decr. lib. 2. Cap. 1. Colo-
rtan. decret. lib. 1. Cap. 84. 
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tergemi érsek törvényhatóságából semmi esetben ki nem 
vétetnek, sőt valamint -a többi kiváltott egyházak s sze
mélyek alája, mint az ország első egyházi főnöke alá ren
deltetnek !), s általa tartandó zsinatokba megjelenni tar 
toznak. Miből világlik, hogy már Domokos országunk első 
érseke tartományi s megyei gyülekezetekről, azaz zsinatok
ról gondoskodott, melyek a papság s a nép erkölcsét kija
víttatták , s emezt szent hitünk ágazataiban oktatták, ne
veltették. Szinte azt tette Sebestény, ki Domokos érseket 
két évi működése után a megye kormányában követte. 
Ez a pannonhalmi egyházat, melynek apátja volt, a király 
jelenlétében felszentelte, s esztergomi érseknek neveztetve, 
a magyar egyháznak különös gondját viselte. Sebestény 
érsek szeme világát rövid idő múlva vesztvén el fömegye 
kormányát Asztrik kalocsai püspökre bizta, ki azt mint 
helytartó addig igazgatta, s mint olyan szent Henrik csá
szár által az 1006-ik évi frankfurti zsinatra meghivatott. 
Sebestény érsek szeme világát vaksága 2-ik éve után vissza
nyervén , s megyéjét ismét kormányozván, Imre herczeget 
szent István fiát, ki 1007-ik évben Fejérvárott született, 
megkeresztelte, s két évvel későbben Gizelát István húgát 
Ottó velenczei vezérrel megeskette. Továbbá 1016-ik évben 
az ország püspökeit esztergomi zsinatba összegyűjtvén, s 
azokkal tanácskozván, oly bölcs rendeleteket hozott, hogy 
szent István király azok tartalmát saját rendeleteibe felvál
lalván hason értelmű törvényeket hirdetett 2). Sebestény 
halála után II. Domokos érseknek választatván, eldőde 
nyomaiba lépett, de Vatha lázadása által életétől megfosz
tatván, Nehemias annak érseki székére emeltetett. Ki szinte 

*} Egyházi jogunk magyar kiad. 1. köt. 320. s köy. lap. 258. §. s 
4. Latin kiad. 1. köt. 254. §. hol e kiváltságokról többeket 
olvashatni. 

2) Decret. S. Steph. lib. I. II. collat. cum Péterfy Conc. Hong. 
part. 1. pag. 1. et eeq. 
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ugy mint eldődei az egész magyar egyházat kormányozta. 
Salamont András király fiát Zsófiával Henrik császár 
leányával megeskette, s az országi ügyek igazgatásában a 
királyok segédjéül szolgált. András király Béla öccse által 
az ország kormányától megfosztatván, sőt a csatában eles
vén, Nehemias Belát, ennek halála után András fiát Sala
mont , ezután Gejzát, s ezután szent Lászlót magyar ki
rályokká koronázta, s érdemdús életét érseki működési 
harminczadik évében végezte. Nehemias utódai hasonló 
szellemben igazgatták a magyar egyházat, különösen Mar
cell érsek, ki 1123. évben akkor épen léptetett elö az esz
tergomi megye kormányára, midőn II. István király Dal-
matiat elfoglalva, Magyarországhoz csatolta, sőt a királyt 
a bácsi érsek s pécsi püspök társaságában Dalmatiaba ki
sérte, s mind ő, mind püspök társai, minden érdekesb 
munkákban a király szolgálatára voltak. Utóda Felician 
nem csak egyházi szellemre nézve öt követte, hanem kü
lönös jótékonysága által is magát kitüntette, mert nagy 
éhség 1143. évben a hont s szomszéd tartományokat érvén, 
Felician minden raktárait s eleségét a szegények felsegité-
sére fordítván, több ezer mérő búzát Magyar s Erdélyor
szágban osztogattatott. Felician* utódai is részint hasonló, 
részint más jótékonyságuk által magokat kitüntetvén, ez 
egész korszak alatt az egyház javát s boldogságát előmoz
dítani szinte törekedtek. Mikép kénytetett Róbert eszter
gomi érsek az országot egyházi eltiltás alá vetni a 44. §-ban, 
hogyan ruháztatott fel Lodomer érsek áldori méltósággal s 
czimmel a 21. §-ban mondottuk. 

48. §. A pápák a magyar egyhdsat védik. 
A magyar egyház főnökei nem ritkán üldöztetéseknek 

kitétetvén, vagy birtokaiktót megfosztatván, a romai pá
páknál segítséget. kértek, s nyertek is. Ezt tette Miklós 
esztergomi érsek, ki 1180. évben az esztergomi székre lép-
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tetvén, de a királyi családban kiütött ellenkezések mellett az 
ország nagyaitól javaiban sérelmeket szenvedvén, III. 
Lucius pápa által, Miklós utóda pedig Job III. Kelemen 
pápa által védelmeztetett. Pecsétleveleikben a pápák az 
esztergomi egyházat különös pártfogásuk alá vévén , annak 
minden jelen s jövendő birtokát, előjogait, szabadságait, 
valamint minden szokásait a romai egyház sérelme nélkül 
megerősítették; hozzá adván, hogy e pecsétlevél megsér
tőit nem csak Üdvözítőnk szent teste s vérétől kiközösítik, 
hanem minden ideiglen becsök, hatalmuk, s méltóságuk
tól megfosztottaknak nyilvánítják *). Három év lefolyta 
után Job érsek a pápához ismét folyamodván, kettős rövid 
levelet kapott. Az elsőben III. Caelestin pápa őt arról biz
tosítja, miszerint ezentúl a romai udvarból semmi oklevél, 
mely őt, vagy jogait illeti, romai ügyvivői tudta nélkül ki 
nem szolgáltatandik. A másodikban Job érseknek jogát a 
magyar királyokat megkoronázhatni, a pápáhozi ragaszko
dása miatt kizárólag megerősíti 2). Azonban mind e levelek 
elegendőknek nem tetszettek Job érseknek, mert III. Incze 
pápához folyamodván , ujolag hasonértelmü levelet eszköz-
lött ki 3). Ilyes folyamodások s védelmezések nyíltan tanú
sítják, mily üdvös vala már régenten a romai pápa főkor-
mánya a külön országok s egyházakra nézve. Továbbá ilyes 
példát látunk ott, midőn a romai pápa Hederváry kalocsai 
érseket a szerémi tótok ellen védelmezvén, őket az annak 
mint főpásztoruknak járó dézma kiszolgáltatására kötelezte, 
s Imre királyt felszólította, miszerint hatalmánál fogva tót 
alattvalóit kötelességük teljesítésére bírná 4). Sőt magokat 
a megyés püspököket megyéjök kormányában segítették a 

') Katona Hist. Crit. regni Hung. Tom. IV. pag. 326. 
2) Katona Histor. Crit. Hungar. 386. lap. Pray Spécim. Hierarch. 

Eccl. part. 1. pag. 103. 
3) Katona ugyanott 502. lap. 
4) Katona Histor. Crit. regn. Hungar. Tom. IV. pag. 509. 

Charrier Ejyhiíitört, g 
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pápák, midőn alatvalóik a kellő engedelmességet tőlük 
megtagadták. így támogatta III. Incze pápa János csanádi 
püspököt, midőn megyebéli fő s alesperesei, kik nősülve 
javadalmakat különféle módokon kicsaltak, s azokkal 
összekapcsolt tisztöket be nem teljesítették, uzsorát s más 
kihágásokat követtek el, meg nem korlátozhatta, ki tehát 
azon végből a pápa által felhatalmaztatott arra, miszerint 
ilyes engedelmetlen egyháziakat minden fölebbvitel megta
gadása mellett tiszteik s javadalmaiktól megfossza l). Lát
ván továbbá a pápák, hogy némely megyés püspökök is 
imitt amott a mérséklet korlátait áthágva, a szerzeteseket 
jogaik s birtokaikban megsértenék, őket pártfogásuk alá 
véve, a püspökök törvényhatósága alól kiváltották, épsé
gében meghagyván mindamellett az esztergomi érsek tör
vényhatóságát 2). S valóban az esztergomi érsek, ki a ma 
gyár egyházat már akkor mint főnök kormányozta, s nem 
püspöki, hanem érseki törvényhatóságot gyakorlott, régi 
törvényhatóságában név szerint is megerősíttetett. Lásd 
Pray Spécim. Hierarch. Eccles. Hungar. part. 1. pag. 7. s 
Egyházi jogunk idéz. helyeit. 

49. §. A római pápák hatalma. 
Ha e korszak eseményeit fontolóra vesszük, megval-

landjuk, hogy a pápák az egész, s igy a magyar egyházra 
nézve is tágas országlati hatalmat gyakoroltak. Oka vala 
annak: 1) a pápák valamint mindenütt ugy Magyarhonban 
is a vallást terjesztetvén, a megtért népek bizonyos hálával 
viseltetve irántuk, őket tisztelettel meghallgatták. Mert ám-

') III. Incze pápa felhatalmazó levele. Pray spécim. Hierarch. 
Eccl. II. part. 292. lap. olvasható. 

2) III. Sándor pápának ide tartozó levele töredékét lásd Katona 
Hist. Crit. regni Hung. IV. Tom. pag. 244. Egyházi jogunk 
magyar kiadás 1. köt. 320. lap. 258. s köv. §. IV. Latin kiad. 
1. köt. 254. §. 
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bár nem tagadhatjuk, hogy a magyar nép nagyobb része 
szent István buzgósága s munkássága által téríttetvén meg, 
öt apostolának nevezheti, mindamellett a pápák ugyanazt 
még szent István előtt részint térittették, részint arra elő
készíttették (13—17. §.) 2) fejedelmeink közül némelyek ma
gok folyamodának nehezebb tárgyokban a pápákhoz, s azok 
tanácsát kérték. Azt tették sz. István, sz. László, II. András, s 
más királyok. 3) a hűbérjog az Egyházba behozatván azt vonta 
maga után, hogy a papság felfegyverkezve a haza védelmére 
költözvén, nem ritkán egyházi tisztjeit elhanyagolta, ennél 
fogva a pápákat arra kénytette,-hogy azt kötelessége eljárására 
sürgetvén, néha jogaiban is megkorlátozták. 4) magok a 
fejedelmek, kik a papságot arra hatalmazták fel, hogy világi 
ügyeket, például a jegyváltási, menyekzőajándoki, leány-
negyedi ügyeket') Ítélhessék el. Minthogy továbbá magok 
a fejedelmek is emberi gyarlóságból néha az igazság útjától 
eltértek, nem csoda, ha a pápák vélvén, hogy körűkhez 
tartozik a fejedelmeket is itélőszékök elibe idézve, megítél
ték. Mi ámbár országunkban ritkán, de más országokban 
többször történt. Ez elvek következése vala az is, hogy az 
egyházi kormány külső formájára nézve némely változáso
kat szenvedett. Mert némely papok kicsapongása, puhasága, 
s a köztök divatozó szentségárulás2), a XI. század óta oly 
anyira növekedett, hogy a bűnök tartományi zsinatokban ki 
nem irtathatván, azokat egyedül a pápák valamikép orvo
solhatták. Noha ilyes visszaélések honunkban, hol a keresz-

') Szilágyi Decret. art. 9. Mathiae Decret 1. art. 3. Deor. 2. art. 
17. Ulad. Deoret. 1. art. 46. Egyházi jogunk magyar kiad. II. 
kötet 204. §. IV. Latin kiad. U. köt. 203. §. 

2) Glaber lib. V. Cap. 5. szavai ezek: Ministeria eccleeiastica eo 
tempore ita habébantur venalia, quasi in foro seculari merci-
monia etc. C. De Cherrier Historie de la lutte des Papes et 
des empereuís de la maison de Souabe Tom. 1. pág. 97. 
Paris 1841. 

6* 
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tény vallás még csak bölcsőjében lévén, fejledezni kezdett, 
vallásas és bölcs királyaink, s buzgó első püspökeink kor
mánya alatt nem igen foganzottak, de más országokban di
vatosok, s majd csak egyedül a pápák által kiirthatok lévén, 
azon véleményt szülték, hogy maga a pápa a keresz
ténység átalános bírája, kihez tartozik minden akármely 
nagyobb érdekű tárgyat elitélni. Az által a pápák ha
talma nagyon növekedett'). E hatalom ellen kisem szegezte 
magát akkor, mert mindenki azt arra az időre nézve hasz
nos, sőt szükségesnek tartotta annál inkább, minthogy a 
pápák is csak a nyilvános bűnösöket fedték meg. Ámbár 
pedig minden a XI. század kezdetétől élő pápák e hatalmat 
gyakorolnák, mindamellett képesek nem voltak, mindazon 
a papság s a hivek közt divatozó visszaéléseket, melyek kö
vetkeztében az egyháziak hatalmát világiak igényeiették, 
gyökerestül elhárítani. Egyedül az 1073. évben akarata el
len pápának választatott VII. Gergely birt annyi erővel, s 
tekintéllyel, hogy az elharapódzott kicsapongások s vissza
éléseket kiirtván, az egyházat is a világi hatalom járma alól 
kiszabadította. Lásd C. De Cherrier Histoire de la lutte des 
papes et des empereurs de la maison de Souabe Tom. I. In-
trod. pag 98 et suiv. Paris 1841. és Guizot Histoire de la 
civilisation en Europe VI. lecon pag. 193. 

50. $. A magyar fejedelmek joga at egyhds kárul. 
Valamint minden józan történetírók s bölcs jogtudósok 

a világi fejedelmek jogát az egyház körül tárgyalják, ugy 
szinte annak valódi körét meghatározván, tovább nem ter
jesztik azt, mint azon cselekvőségre, melynél fogva a feje
delmek az egyházat mint oly erkölcsi testületet, mely erő
szakos vagy felfegyverkezett védelmet rendesen nem űzhet, 

') Egyházi jogunk magyar kiadás 1. köt 34. lap. 27. 8 köv. §. 
ÜL Latin kiad. 1. köt. 33. s k. §. 22. s köv. lap. 
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minden igazságtalan megtámadás, sértés, vagy elnyomatás 
ellen védik, jogait fentartják, s pártolják, oly testületet, 
oly országlati társaságot benne tekintve, mely által népök 
czélját, tudnillik valódi szabadságot, biztosságot, kölcsönös 
felebaráti szeretetet, békét s tartós boldogságot egyedül ki
eszközölhetnek. Hogy pedig ilyetén jogot fejedelmeink ma
gyar alkotmányunk elejétől kezdve gyakoroltak, törvé
nyeink bizonyítják. Szent István első királyunk 1016-dik 
évben törvényeit hirdetvén e jognak teljes mértékben 
megfelelt, midőn az Egyházat s annak törvényeit meg
erősítette, midőn a papoknak szorgalmas munkásságot 
parancsolt1), vasárnap megszentelését2), böjtök megtar
tását3), .bűnök töredelmes bevallását vagy a szent gyó
nást 4) s a felebaráti szeretetet5) mindnyájoktól követelte, 
midőn az egyház s az egyházi rendnek illő tiszteletet meg
adatni 6), s a hiveket azok hatósága alá rendeltetni paran
csolta 7), s ilyes rendeleteket épen azon okból adta, mivel 
azokat egyházi zsinatokban olvasta 8). Szinte ilyes határoza
tokat hoztak szent István utódai, vagy a régieket megerő
sítették. I. András király Vathát országából kiűzvén, s a 
keresztény vallást régi állapotára felemelvén, szent Péter s 
Pál ünnepe előtt három napi böjtöt, népe által követett hü-
telenség miatt megtartattni rendelt9). Szent László király 
azon papokat s diakonokat, kik másodszor megházasodtak, 
vagy pedig özvegyet vettek el, törvénytelen feleségeiktől el
választatván, bünhesztette, azokat pedig, kik első házas-

') Decret. II. Cap. IV. J) Cap. VII. et v m . 
») Cap. IX. X. 
*) Cap. XL 
») Cap. XH. 
«) Decret II. Cap. 1. §. 1. 2. 3. 
i) Cap. II. §. 1. 2. 3. 8) Concil. Mognnt. anni 847. Can. VII. 
*) Simon de Eéza de Andrea I. rege et S. Ladiel. Decret. lib. 1. 

Cap. 37. 
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ságban élnek addig türendöknek rendelte, még az iránt az 
egyház fejével tanácskozandik'). Továbbá pedig tudnilük a 
pápával tartott tanácskozása után maga is a papok nősülését 
tiltotta, még a püspököt s az érseket is megróván, ha vala
hogy papjaik nösülésébe megegyeznének 2). Ugyan azt bizo
nyítják szent László király további törvényei, melyeknél 
fogva az egyházak felszereltetése, kijavíttatása, s ujdani fel
állíttatásáról rendelkezik 3). Szinte ilyes határozatokat ho
zott Kálmán király is *). De különösen érdekelték az egy
házi ügyek II. András királyt, ki az egyháziakat más elő
jogok mellett még a világiak hatóságából is kiváltottta, oly 
kedvezéssel, hogy bár ki a világiak közül egyházi személyt 
a világi biró elibe idéztetni merészelend, már azon okból is, 
minden jogából kiesendik *) *). Mikép s meddig őrizte le
gyen a magyar egyházi rend e jogot a következő korszak
ból látandjuk. 

*) Tudós Kollár Ádám Ferencz a római levéltárból Albani 
bibornok által kiszolgáltatott II. András király 1222. évi rendeleté
nek birtokába jutván, azt közre bocsátotta *). Annak ide tartozó 
szavai ezek: „Nos itaque omnibus in regno nostro constitutis sacer-
dotibue, diaconis, subdiaconis, acolytis, exorcistis, qúibuslibet in 
sortem Domini vocatis, et per tonsuram clerícalem insignitis, tantam 
ác talem auctoritate regia conferimus libertatém, ut si qüispiam Iai-
corum ex hie aliquem sive de poeaessorio, sive de furto, sive de 
terris, sive alio quocunque actionis titulo praesumserit ad judicem 
trahere saecularem, ipse laicus eo ipso suae causae praejudicium fa-
ciat; quia volumus et statuimus, ut nullusClericorum ante personam 
trahatur saecularem, neque ouiquam Iaioorum, dum videlicet a laico 
impetitur, in foro saecularium judicum respondere teneatur. Sic 
eriim et ordo ratiohis exígit, ut si laicus clericum de quocunque 
convincere voluerit: Praelatis ordini clericatus deputatis, Arcni-
Episcopis, Episcopis, Praepositis, Archi-Diaeonie, seu Decanis, vei 

•) S. Ladisl. Decr. lib. 1. Cap. 1. 2. 3. 
*) Ugyanott cap. IV. 
») Cap. 5. 6. 7. 8. 
4) Coloman. Decret. cap. 1. 15. 16. 17. lg. 
s) Adaini Francisc. Kollár de origine et ueu perpet. regum Ung. 

Apostolicor, circa. eacra Viennae 1764. pag. 93. et seq. 
") Ugyanott. 
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quibuslibet aliis ecolesiasticis judicibus suae causae proponat se
riem etc. Lásd Egyházi jogunk magyar kiadás 1. köt. 271. §. 350. 
s köv. lap. 

51. §. As egyházi méltóságok adományostatása. 
Ámbár VII. Benedek pápa a keresztény vallást Piligrin 

paszaui érsek, s más hitterjesztők által honunkban Gejza 
vezér alatt terjesztetvén (15. §.) az első püspököket kül
dötte l), ámbár a püspökségek s egyházi méltóságok franczia 
német s más keresztény tartományokban divatozó szokás 
szerint Magyarországban is szabályos egyházi választás 
(electio canonica) által kiszolgáltattak 2), ez mindazáltal 
valamint ottan, ugy nálunk is csak a király beegyezése mel
lett vitetett véghez. Sőt ha fontolóra vesszük, hogy szent 
István király II. Sylvester pápa által apostoli követ tiszté
vel felruháztatván, egyházak s kolostoroknak tetszése szerint 
kiváltságokat, egyháziaknak püspökségek s méltóságokat 
osztogathatott3), kétséget sem szenved, hogy mai értelem
ben vett kinevezéseket is tett. Mit annál inkább állithatni, 
minthogy első esztergomi érseknek Domokost, Maurust 
pécsi, Gellértet pedig csanádi püspököknek nevezte 4). Azt 
szent László király is tette, midőn Magyarországhoz ujdan 
kapcsolt Croatia részére a zágrábi megyét alapitván, Duh 
nevű jeles férfiút ottani püspöknek nevezte. Hogy továbbá 
királyaink is szinte ugy, mint más országi fejedelmek a 
püspöki pálcza s gyürü által történni szokott beigtatást (in-
vestitura) gyakorolták, Kálmán király II. Paskál papához 

') Benedict. VII. pap. epist. ad Piligr. passaviens. metropol. 
apud Salagium De Statu Eccles. Pannon, lib. IV. cap. II. 
pag. 193. 5 Eccles. 1780. item pag. 199. et seq. és Piligrinnek 
a pápához irt levele Kollárnál olvastatik e czimü munkában: 
Histor. Diplomát, jur. patronat. Apostolicor. regum Hung. 
lib. 1. cap. 3. 

2) Chartuit. vita S. Step. pag. 417. apud Schwandtner hol e 
szavakat: „Canonica electione creatam" olvassuk. 

3) Chartuit, ugyannott. 
4) Chartuit, ugyanott. 
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intézettjeién nyilatkozatából kitetszik: „Tudomására adjuk 
„Szentségednek '), hogy Isten törvénye alá bocsátván ma
gunkat , s azt megtartani kivánván, azon püspökök be
avatását , melyet eldödeink gyakoroltak, Szentséged meg-
„intése következtében elbocsátjuk, s mind attól, miben 
„ilyes választások eddig az egyházi szabályokkal ellenkez
nek , Isten akaratához képest magunkat ezentúl megtar
tóztatjuk." Hogy azonban az esztergomi érseket a kápta
lan és az érsekséghez tartozó segédpüspökök (Suffraganei), 
a megyés püspököket pedig az illetékes káptalanok a romai 
pápa megerösitése mellett is választották, onnét világlik 
ki, mivel Ugrin esztergomi érsek halála után az esztergomi 
káptalan II. András király engedelménél fogva eleve János 
kalocsai érseket választotta. Noha pedig az esztergomi ér
sekséghez tartozó nyitrai, pécsi, váczi s veszprémi segéd
püspökök azon okból, hogy a káptalan őket a választáshoz 
ősi joguknál fogva meg nem hitta, e választás ellen óvást 
tettek, s a káptalan annak következtében a nyitrai püspök 
hozzá járultával Kálánt pécsi püspököt az előbbinek helyé
be választotta, mindamellett a romai szent szék Jánost, 
ki első helyen választatott, megerősitette 2). Hogy pedig a 
káptalanok püspökeiket választották , bizonyítják azon 
tények, melyekhez képest a győri káptalan 1243. évben 
Benedek váradi püspököt megyéje főnökének 3), a kalocsai 
káptalan pedig Benedek fejérvári prépostot püspökének a 
király beegyezése, s a pápa megerösitése mellett választot
ták 4). Ámbár e választások királyaink befolyása mellett 

') Kollár Histor. Diplom. jurie patronat. Hungáriáé regum 
pag. 114. Katona Histor. Crit. reg. Hang. Tom. 3. pag. 220. 
Koller Histor. Episcop. Quinqae Eccl. Tom. 1. pag. 184. 

2) Kollár ugyanott. Koller idéz. munkáj. 1. köt. 319. lap. Katona 
idéz. műnk. 4. köt. 770. lap. 

8) Péterfy Conc. Hungar. part. 1. pag. 70. Kollár idéz. műnk. 
154. lap. 

4) Kollár s Péterfy ugyanott 
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történtek, azonban IV. László (kún) király az ország 
ügyeivel nem gondolván, s tulajdon jogait is elhanyagol
ván , magok a káptalanok magasb befolyás nélkül is kény
tettek püspökeiket választani. Azért történt, hogy Benedek 
esztergomi érsek ineghalálozván, s az esztergomi káptalan 
a megürült érsekséget külön választással betöltvén, Mi
klós pápa azt meg nem erősítette, söt a választást meg
semmisítvén, Fülöp fermoi püspök s apostoli követ által 
Lodomert nagyváradi püspököt nemzetsége, tudománya, 
s buzgósága tekinteténél fogva legméltóbb férfiút 1279-iki 
budai zsinat alkalmával az esztergomi székre emelte '). 
Ez s több ilyes esetek 2) azt vonták magok után, hogy a 
romai pápák e korszak vége felé több püspököket honunk
ban kinevezvén, az ugy nevezett pápai fen tartásokat (re-
servationes papales) egy ideig nálunk is gyakorolták annál 
inkább, minthogy azokkal más tartományokban is a körül
ményektől kénytetve éltek, s fejedelmeink magok is egy 
ideig azokba beleegyeztek. Lásd Raynald Annál. Eccles. ad 
an. 1278. Kollár Histor. diplom. juris patron, reg. Hungar. 
Tom. 6. pag. 778. Szvorényi amaenit. Histor Eccles. fasc. 6. 
num. 1. pag. 1—29. 

52. §. A posonyi prépostság s káptalan eredete. 
Ámbár a posonyi prépostság s káptalan eredetét eddig 

teljes valósággal kisem kutatta ki, minthogy azonban többen 
az irók közül abba megegyeznek, hogy szent István király 
előtt keletkezett 3), nagyon valószínű, sőt igaznak lehet 
állítani, hogy azt Piligrin paszaui érsek 974. év körül 
Gejza vezér alatt alapitotta, tudnillik akkor, midőn VII. 

') Raynald Annál. Eccl. ad an. 1278. Kollár Histor. diplom. 
patron, pag. 174. Katona Histor. Crit. reg. Hungar. Tom. 6. 
pag. 778. Pray Spécim. Hier. Eccles. Hung. part. 2. pag. 185. 

2) Episcopatus Nitriens, memória de anno 1835. Poson. pag. 102. 
•) Ugyanott. 
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Benedek pápa Piligrint paszaui érseknek erősítve, az ava
rok, moravok, (Avaria, Moravia) s más alsó Pannónia tar
tományait lelkileg reája bizta, őt felhatalmazván, hogy ne
vében papokat s püspököket azon tartományokba helyeztes
sen, s a nemzetekből is tökélyes népet készítsen az urnák ') . 
Ilyetén prépostság s káptalan alapítására pedig annál na
gyobb szükség volt akkor, minthogy már Gejza alatt a 
megtért s keresztelt kitűnőbb s nemes magyarok száma öt 
ezerre ment fel 2). S ámbár történeti adatokkal meg nem 
bizonyíthatjuk, mindazáltal alig kétkedhetni, hogy azon 
szerzetes férfiak, kik Piligrin püspök által magyar földre 
küldettek, s kik általa is mint a tanításban alkalmatos fér
fiak említtetnek, a magyarokat nemzeti nyelven oktatták. 
Vagy remélhettek e valami szerencsés eredményt a keresz
tény vallásnak idegen ajkon előadásából oly nemzet közt, 
mely egyedül fegyverrel foglalkozott, ha azt saját nyel
vén meg nem szólították volna? E megtért magyarokat 
tehát, kiknek száma naponkint növekedett, valamint az e 
tájban lakó keresztény tótok sokaságát, mely szinte nagy 
volt, szellemi igazgatás s lelki vigasztalás nélkül nem hagy
hatta. Ennél fogva Piligrin paszaui érsek valamint több 
püspökséget (lő. §.), ugy a posonyi prépostságot s kápta
lant alapitá azon meghagyással, hogy annak prépostja püs
pökei törvényhatósággal ellátva, azon vidéket, melyet ma 
nemes Posony megye környez, mint apostoli helytartó 
kormányozza, s kanonokai által azt a keresztény vallásban 
oktatván, lelkileg igazgassa. E püspöki törvényhatóságát a 
prépost addig birta, míg III. Honor pápa 1221. évben a káp
talant a posonyi várból, hol az előtt létezett, s alapíttatott, a 
városba vitette át, s a prépostot káptalanával együtt az esz-

') Bened. VII. papae Epistolae ad Piligrin. passav. metropol. 
apud Salagium de atata Eccles. Pannon, lib. IV. Cap. II. pag. 
193. Quinque EccleB. 1780. 

2) Ugyanott 199. s köv. lap. PUigrin levele VII. Bened. pápához. 
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tergomi érsek hatósága alá rendelte. Meghagyta mindaz
által őt azon előjogban, hogy káptalanának nemcsak főnöke, 
hanem egyháznagya (praelatus), s a posonyi kerület fő-
esperese maradjon *). Szent Márton templomát pedig, vagyis 
a társas káptalan egyházát, szent István király építeni kez
dette, s azt szent László király végezte. Azonban a szentély 
felső részét, mely az idő vas fogai által kárt vallott, Mátyást 
király Schomberg György posonyi prépost munkássága 
által kijavítatta s felékesítette; a torony pedig mely zivatar 
alkalmával több ízben leégett, idővel uj alakot vőn magára. 
Azon jeles szépségű kápolnát pedig, melyben alamizsnás 
szent János teste az oltár felett nyugszik, gróf Eszterházy 
Imre esztergomi érsek s országunk áldora a 18. században 
ahoz építtette ') *•). Az egyház régiségéről értekeznek Bel 
Notit. vet. et nov. Hungar. Tom. 1. pag. 582. és Episcopat. 
Nitriens. ejusque praesulum memor. Posonii 1835. pag. 90. 
102. Fessler Geschicht. der Ungern I. B. II. Buch. 686. und 
die folg. S. 

*) A posonyi prépostság többi jogai közé az is tartozott hajdan, 
hogy annak birtokosa egyszersmind az esztergomi érsek helyettese 
volt2); Posony városa ujdan választott lelkészét megerősítette3); 
sőt maga nevezhetett egyéneket a megürült posonyi kanonokság
ra 4). A posonyi káptalan és Paska nevű prépostja azon személyes 
érdemek miatt, melyeknél fogva az emiitett prépost mint kún László 
király követje a Rudolf császár közötti frigy megújításában Ottokár 
csehkirálynál hatos érdeménynyel buzgólkodott. 1280. évben Oblincs 
és Flanczendorf pusztákkal adományoztatott meg. 

**) Alamizsnás sz. János Cyprusban, hol atyja Epifán a sziget 
kormányzója volt, született. Atyja példáját követve vagyonának 
nagyobb részét a szegények közt osztván, s kórházakat, templomo
kat s más közhasznú épületeket emeltetvén, jótékonysága által 
annyira megkedveltetett, hogy a nép őt Phocas császártól 608. év-

') Bel Math. Notit. vet. et nov. Hungar. Tom. 1. pag. 583 et seq. 
III. korsz. 6. §. 

2) Diplomata originalia in Archív. Cap. Poson. de an. 1478. és 
1488. ab Archiepiscop. dat. Caps. A. Nro 1. 2. 

3) Diplom. Math. reg. de an. 1479. ibid. Nro 5. 
*) Pray Hierarch. Eccl. part, 1. pag. 72. 
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ben alexandriai pátriárkának neveztetni kérte. E nagy 8 fontos 
hivatalban élete utolsó perczéig a hit terjesztése, szegények ápol-
gatása s minden jónak terjesztésében annyi buzgósággal működött, 
hogy idővel a szentek közé Boroztatott. Épen maradt tetemeivel a 
török császár Konstantinápoly bevétele után Hunyadi Mátyás raa-
g far királynak kedveskedett. Azokat a hivek a mohácsi ütközetig 

udán tisztelték. Azóta pedig Posonyban, szent Márton egyháza 
érintett kápolnájában mint a káptalan védszentjének ereklyéi januar-
hó 23-án s nyolczada alatt isteni tisztelettel megünnepeltetnek. 

53. §. A kdptalemok szaporodása 
Hogy apostoli királyaink minden püspökségben kápta

lant mind a püspök természetes tanácsát s segédét alapítot
tak, a mondottakból tudjuk. Továbbá valamint más tarto
mányokban a káptalanok eleve a püspökséggel közös javak
ból élvén, csak későbben elkülönözött birtokhoz jutottak, 
ugy honunkban is a püspökök káptalanaikat, papjaikat, s 
növendékeik házát saját birtokukból tartották el, mig későbbi 
időkben azoknak is külön javakat részint saját birtokukból, 
részint más adományokból 2) szerzettek (20—35). Mire 
annál könnyebben hajlottak honunk püspökei, mivel azt 
más tartományokban, például Német, Frankhonban s 
másutt is tapasztalták, hol tudnillik a XI. század óta né
mely káptalanok régi fegyelmöktöl, azaz közös élettől eltá
vozván , jövedelmeiket magok közt osztották, s külön la
kásokban tartózkodván, püspökeiktől külön testületet ké
pezni kezdettek. Ez ujitásból a székes egyházi s szabályzóit 
kanonokok közti különbség keletkezett: midőn tudnillik 
ez ujitás által a káptalanok ősi szerkezete, s fegyelme 
szenvedvén, azt a pápák visszaállítani törekedtek, s nekik 
közös életet ismételten javasoltak. A szent Quentini kápta
lan első volt, ki chartresi Ivo prépostjának közbejárása, s 
buzgósága által 1078. évben magát a régi közös és szerze
tes szabályossághoz hasonló életet elválalására biratni en-

') Köz Egyház történeteink 212. 213. s követ. lap. 16. §. 
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gedte *). Minthogy pedig többen e példát követték, s má
sok az uj szerkezet, azaz a külön élet mellett maradtak, 
ezek székes egyházi, amazok pedig szabályzott kanonokok
nak neveztettek. Ilyenek hazánkban is találtatnak, például 
Jászon, Csornán, s másutt, kikről későbben szólandunk. 
Mi továbbá a káptalanok szaporodását illeti, minthogy idő
vel az egyháziak száma növekedvén, a székes város papjai 
mindnyájan a püspök tanácsához, vagyis a székes kápta
lanhoz nem csatoltathattak, a kanonokok intézete kisebb 
helyekre vitetvén át, társas káptalanok keletkeztek, melyek
ről itten szólani szándokunk. Legrégiebb káptalannak a 
posonyi tartandó (52. §.). Tudós Pray annak alapittatását 
szent László királynak tulajdonítja 2), de állításának semmi 
fontos alapját elő nem hozván, véleményében nem osztoz-
hatom, hanem annak alapittatását inkább Piligrin paszaui 
érseknek, valamint az idézett §-ban érintem, tulajdonítom, 
ki a pápa meghagyása következtében honunkban a vallást 
terjesztvén, s több püspökséget felállítván , a posonyi káp
talant prépostjával együtt alapította. Noha azonban a po
sonyi káptalan eredetére nézve, minden magyarhoni káp
talant megelőzi, mindamellett a fejérvári azon tekintetből, 
hogy szent István e várost lakhelyül választotta, hazánk 
szent koronája ottan tartatott 3), királyaink, s királynéink 
szent Istvánt, s nejét, kik Esztergomban megkoronáztat
tak^ s kevés másokat kivéve, Fejérvárott honunk szent 
koronájával feldiszittettek, ugyanott eltakarittattak 4 ) , a 
posonyinál nagyobb figyelmet gerjesztett, s azt már szent 
István király különös kedvezésekkel felruházta. Például ottan 

') Sigebert. Gemblacens. de scriptorib. eccles. cap. 167. Fronto-
nis vita Ivonis 4. Tom. Ejus Epist. et dissert. pag. 190. item 
Acta SS. et Mart. mens. Maji Tom. 5. pag. 247. 

2) Spécim. Hierarch. Eccles. Hungar. part. 1. pag. 6. ad finem. 
») Katona Histor. Crit. reg. Hung. Tom. IV. pag. 531. Pray 

Annál. reg. Hung. part. 1. pag. 183. 
4) Chartuit. vita S. Emerici apud Schvandtner pag. 425. 
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roppant egyházat állított fel, azt mindennemű bútorok, 
arany, s ezüst edények, kelyhek, s más szerekkel, festé
szet s képekkel, Gizela királyné pedig diszőltönyekkel *) 
' ) , arany keresztek, gyémántok, s más ékszerekkel feldí
szítette 2) Továbbá a roppant egyházat sz. Gellért csanádi 
püspök által ékes szónoklat mellett beavattatta, saját ká
polnájának vallotta s különös kiváltságokkal ellátta sőt 
káptalanával együtt a püspökök hatóságából kivette, nem 
tagadván mindamellett az esztergomi érsek régi jogát, 
melynél fogva ö mint országunk egyházi főnöke minden 
egyházi és szerzetes személyek felett rendelkezhetik 3). A 
fejérvári káptalan továbbá naponkint ujabb kedvezésekkel 
lön kitüntetve, midőn szent István utódai azt törvényes hi
telesség s pecséttel megajándékozták 4), s IV. László király 
1278. évben nagy Ottokár csehkirályt meggyőzvén, minden 
attól elfoglalt czimerek, s lobogókat annak egyházába fel
függesztette 5). 

Fejérvárott az emiitett egyházon s káptalanon kivül léteztek 
még sz. Imre herczeg, sz. Péter, s sz. Miklósról nevezett egyházok. 
Az elsőt Eufrosina III. Béla király anyja, ki azon tisztelet jeléül, 
melylyel szent Imre herczeg iránt viseltetett annak tiszteletére épitet-
vén, ugyanottan káptalant, s egyházat is alapított6), melyet Erzsébet 
nagy Lajos király anyja gazdagon megdijazott1). A második egyház 
alkotóját több egymástól különböző vélemények között nehéz meg
határozni, annyi bizonyos, hogy IV. Béla király ugyanazon egyházat 
felszenteltette, a melyben meg is koronáztatotts). Némely irók azt 
állítják, hogy ottan káptalan is létezett''), de mások azt tagadóba 
veszik. A harmadik, azaz sz. Miklós egyházáról, könnyen véleked-

') Chartait, vita S. Steph. ibidem pag. 425. 
2) Chartuit. ugyanott pag. 418. 
3) Egyházi jogunk magyar kiad. I. köt. 258. §. 320—335. III. 

Latin kiadás 270. §. Szvorényi amoenit. Hist. Eccl. fase 5. 
§. 7. 9. 10. 11. 12. 

4) Szegedi in Cerograph. Hungar. pag. 98. 
*) Simon de Kéza pag. 132. edit. II. 
B) Pray dissert. de S. Emerico pag. 79. 
7) Schmitt Episcop. Agriens. tom. 1. pag. 337. 
8) Chronic. part. 2. cap. 74. 
9) Ungaria suis cum regibus compendio data §. 2. num. 37. 
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hetnék valaki, hogy a hasonló nevű káptalan mellett létezett, mint
hogy számos régi oklevelekben a külvárosi székesfejérvári prépost
ság is említtetik, azonban kétséget nem szenved, hogy az érintett 
prépostság s annak birtokasa a belső városi társas káptalanhoz tar
tozott f 1498. évi 20. t. czikk). 

*) Azon képekkel s hímzett felírásokkal ékesített szent pallást, 
melylyel királyaink koronáztatásuk alkalmával 1848. év előtt fel-
diszittetni szoktak vala, szinte Gizela jámbor királyné kezeiből ke
letkezett. Mi annak ritka vallásosságát, gyengéd érzelmű isten tisz
teletét, s szilárd női jámborságát jellemzi. Üsd Szvorényi idézett 
munka 89—95. lap. 

§. 54. A többi társas káptalanok. 
Honunk többi társas káptalanai közül ezek voltak a ne

vezetesbek: 1) a budai, melyet szent István király Ó-Budán 
1022. évben alakitani, diszöltönyök, s ingatlan javakkal bő
ven ellátni kezdett, de munkáját bé nem fejezhetvén, azt 
csak szent László király végezhette el ' ) , mit oly bőkezüleg 
véghez hajtott, hogy annak szent Péter s szent Pálról neve
zett egyházát II. András király nem máskép mint szép egy
ház nevével illette 2). Hogy azonban e roppant épület részint 
a tatárok, részint az időnek mindent emésztő íoga által el
pusztult, már onnét is tetszik ki, mivel Erzsébet nagy 
Lajos király anyja 1355. évben ugyanott a prépost s kano
nokok számára uj egyházat épitetett3). E káptalan törvényes 
hitelesség s pecséttel birt4). 2) a csanádi. E megyében két 
társas káptalan nyomára akadunk, tudnillik az egyik szent 
Üdvözítőnk cziraével régi Csanád városában, a másik pedig 
orodi káptalan neve alatt mai Arad városában alapíttatott. 
Amannak emlékét leljük, midőn V. Márton pápáról olvas-

') Turoczi Chronicon part. II. cap. 31. Ranzoni Epis. rer. Hun-
gar. in die 8. Bonfin. dec. 2. lib. 1. Inchoffer annál. Eccles. 
Hung. pag. 328. 

.2) Schmitth. in Episcop. Agriens. Tom. 1. pag. 193. 
3) Müller in Epitom. viciss. et rer. memorab. de liber. reg. ac 

metrop. űrbe Budens. pag. 11. 
4) Schier Buda sacra pag. 118. 
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suk, hegy Csanády Jánost 1424. évben hasonnevű társas 
káptalan prépostját erdélyi'), a következő évben pedig Lő-
rincz ugyan azon társas káptalan prépostját csanádi püspök
nek erősité2). Ámbár az orodi sz. Márton püspök czime alatt 
keletkezett káptalan eredetéről keveset tudunk, mindamel
lett emlékét már II. András király 1206. évi oklevelében 
leljük, ki annak Godfrid nevű prépostját, mint korlátnokát 
elösorozza3). E káptalan az esztergomi érsek hatósága alá 
tartozván, több püspököt adott a magyar egyháznak, s szá
mos főhivatalnokot az országnak4). 3) Esztergomban több 
társas káptalan létezett, úgymint I. az, mely szent Tamás 
vértanúról neveztetett, s némely irók szerint szent István 
király által alapíttatott. E káptalan prépostja egyszersmind 
esztergomi kanonok volt5). II. a zöldmezei szent György
ről nevezett káptalan, melyet szinte szent István király ala
pítván, gazdagon ellátott. Tagjainak száma volt egy prépost 
s négy kanonok. E káptalan részint a tatárok, részint Tren-
cséni Máté berohanásai által majd egészen elpusztulván, Te-
legdi esztergomi érsek által négy kanonok s tetemes birtok
kal megbövitve, 1337. évben helyeztetett vissza0), uj sza
bályokkal ellátva. III. a szent István első vértanúról neve
zett káptalan, melyet Fülöp esztergomi érsek 1272. évben 
alapítván, szinte javakkal ellátott. Eleve egy prépost s 12. 
kanonokból állott, de későbben hatra szállíttatott le7). IV. 
Esztergom főmegyéhez tartozott a szepesi társas káptalan. 
Ennek régiségéről nem kételkedhetik senki. Azonban levél-

') Pray spécim. Hierarch. Hung. part. 2. pag. 266. 
2) Batthyányi Series Episcop. Csanád, pag. 88. 
8) Katona Histor. Crit. regn. Hungar. Tom. V. pag. 34. 
4) Szvorényi amaenit. Hist. Eccl. Hung. fesc. 5. pag. 216. 
») Péterfy part. 2. pag. 267. 
«) Szvorényi Amaenitat. Históriáé Eccles. Hungar. faac. 5. §. 

46. pag. 244. et seq. 
T) Pray Spécim. Hierarch. Eccles. Hungar. part. 1. pag. 3. Szvo

rényi ugyanott 247. lap. 
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tára minden oklevelekkel együtt a tatárok alatt elpusztulván 
azt okmányok hiánya miatt sz. István királytól származtatni 
siker nélküli vállalat, ámbár nem tagadjuk, miszerint a káp
talan a 13. században oly virágzásban létezett, hogy Muth-
mer prépost annak több ingatlan javakat végrende-
letileg hagyott'). Lukács prépost 1282-ben a káptalant hat 
kanonokkal szaporította. Bertalan prépost Zeek nevű bir
toknak felét annak hagyta3). 4) a kalocsai társas káptala
nok közül szent Lőrinczröl nevezettet emiitjük, melynek la
kása Haj nevű helység volt. Ennek prépostja Hosmund 
egyike volt azok közül, kiket a kalocsai megye azon vitá
nak eldöntésére, mely 1211. évben a kalocsai s esztergomi 
érsekek a király megkoronáztatása felett keletkezett, meg
választott 3). E káptalan eredetéről, s régiebb körülményei
ről oklevelek hiánya mellett többet nem emiithetünk. 5) a 
pécsi melyről e korszakban szinte okmányok hiánya miatt 
nem emiithetünk mást, mint hogy a pécsi várban helyez
tetve, s egyháza keresztelő szent János emlékének szentelve 
volt. 6) a posegai, melyet Berthold előbb kalocsai érsek, 
később pedig aquilejai pátriárka, a 13. század közepe körül 
Posega városa szomszédságában alapitott. E káptalan a pé
csi megyéhez tartozott, míg a zágrábihoz nem csatoltatott4), 
s törvényes hitelesség birtokában volt5). 7) a szebeni káp
talan, mely Erdély több társas káptalanai közül legjelesb 
volt. Ez a milkói püspökség körében létezvén egy prépost 
s 24 kanonokból állott, s III. Béla király s a pápa beleegye
zése mellett 1191. évben az erdélyi szászok által alapitta 

') Codex dlplom. Tom. V. vol. IH. pag. 106.. 
*) Codex diplom. Georgii Fejér Tom. V. vol, III. pag. 273. 8) Pray Spécim. Hier. part. 1. pag. 121. Koller Episeop. Quinque 

Eccles. Hístor. Tom. 1. pag. 336. 
4) Koller Hístor. Episcop. Quinque Eccles. Tom. IH. pag. 339. 

et seq. 
5) Ugyanott pag. 213. 

Cherrler EgyMzlfirl, « 
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tott. Kiváltva lévén e káptalan a megyei hatóság alól, az 
esztergomi érsek, mint minden kiváltottak közbirájának !) 
hatósága alá tartozott, s miután a milkói püspökség IV. 
Béla király alatt a tatárok által elpusztult volna, a szebeni 
prépost annak némi jogait elnyervén, ugyan azon érsek 
helytartójává neveztetett2). Sőt fényes királyi hivatalokat 
például kancellárságot mind az előtt, mind később viselt *). 
8) a titeli káptalan, mely a Tisza torkolatához közel fekvő 
s máig ottan létező helyen alapitva, már a 13. században, 
minthogy annak tagjai kitűnő egyházi s országlati hivatalo
kat viseltek, s a köz szükségre számos fegyvereseket állítot
tak fel, jeles volt4). Annak alapitóját azonban ki nem ku
tathatjuk. 9) a váradi, mely szinte ugy mint a székes káp
talan a boldogságos szűzről neveztetett. Annak prépostja 
egyszersmind a székes káptalan tagja volt. 10) Veszprém 
megyében szinte társas káptalan létezett, tudnillik a hantái, 
melynek egyháza szent Mihály főangyal tiszteletére szen
telve, prépostja pedig különféle megbízatásokkal például, 
apostoli dézma beszedésével felruháztatott*). 11) a csasz-
mai, mely II. István zágrábi püspöknek a hasonnevű város
sal együtt köszöni létét (33. §.). A püspök tudnillik gyar
matot szállitván oda annak részére templomot épitetett, ké
sőbben pedig a hivek száma gyarapodván, 1232. évben pré
postságot s 12 tagból álló káptalant alapított, s annak Bye-
nik, emennek pedig Csazma Vadicha birtokot, a monoszlói 
tizedet, erdőket s szőllőket ajándékozott, a prépost kinevez-

') Egyházi jogunk magyar kiadása 1. köt. 258. §• 320. sköv. lap. 
Szvorényi amaenit. Hist. Eccles 177. lap. 

2) Haner éeorg. in Histor. Eccles. Transifv. pag. 115. 
*) Katona Histor. Crit. Hungar. Tom. 4. pag. 609. 616. Kerche-

lich hist. Episcop. Zagrab. pag. 314. Schmitth. Epis. Agriens. 
Tom. 1. pag. 108. Wagner annál. Scepus. part. 1. pag. 309. 

4) Corpus. Jur. Hung. 1498. art. 2. 
6) Pray Spécim. Hierar. Eccl. Hung. part. 1. pag. 263. part. 2. 

pag. 354. Kerchelich Episcop. Zagrab. pag. 186. 
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tetését magának fentartval). E káptalan a többi közt Cozo-
lin nevű földet Pétertől, Borsnak fiától vette meg'). 

Az idézett társas káptalanokon kívül e korszakból még emléke
zetre méltók: 1) a dömösi, mely Esztergom mellett szent Margita 
emlékének Álmos II. Gejza király fia által 1107. évben ugyan ottan 
egy prépost s 12 kanonokkal alapíttatott 3). 2) apopóczi, melyet 
Margita a Nádasdyak ivadéka s Magyar Pál özvegye 1365. évben 
egy prépost s 4 kanonok alapítása mellett fejálitott 4). 

55. §. Apátságok aktpUUttása. 

Nem csak káptalanok, hanem apátságok is alapultak 
e korszakban, midőn tudnillik szent István király utódai, s 
az ország hatalmasai nagylelkűséggel áldoztak az egyház 
magasztalására, midőn buzgólkodó szerzetes hitterjesztők 
sikeres eljárását tapasztalva, azoknak részint megholt szü
leik s rokonaik, részint saját lelkök üdveért, s bűnbocsánat 
elnyeréseért ingó s ingatlan birtokukat ajándékozták, s az 
által nem csak a szerzeteket felsegítették, hanem az egész 
táj, sőt a hazának jólétét is előmozditották. Mert igy emel
kedtek egyházak, s tanodák a hivek számára, a szűkölkö
dők pedig enyhelyet, s táplálékot találtak. így miveltettek 
ki, s hasznosokká tétettek a hazának több részei, midőn a 
szerzetesek ingoványokat kiszárítván, s rengeteg erdőket 
kiirtván, a földmivelést és ipart előmozditották, s az ég
hajlatot, s lakósokat aseüdebekké tették. Ez volt több apát
ságok s kolostorok eredete. így keletkezett 1) szent Péter 
s Pál tatai apátsága, melyet Deodát sz. István nevelője (kit 
a király közönségesen tatának neveze) alapítván5) a kolos
tor, s a hely nevét származtatta. 2) a saári kolostor, 

') Kerchelich ugyanott pag. 84. 
3) Kerchelich 128. lap. 
3) Katona História Crit, Hung. Tom. 3. pag. 225. 
4) Timon in epitome rer. Hungar. ad an. 1365. 
8) Ritius de reb. Hung. lib. 1. 



100 

melyet Sámuel Aba alapit ott, s némely irók szerint ot
tan eltakarittatottl). 3) a tihanyi apátság, melynek alapi
tója I. András király volt 1055. évben3). 4) szent Dömötör 
apátsága, melyet Rado nádor 1057. évben alapított a pécsi 
megyében 3). 5) Szent Jakab szilasi apátsága Ottó somogyi 
gróftól 1061. évben *). 6) a Garan melléki apátság 1075. év
ben Gejza király által5). 7) szent Job apátsága, melyet sz. 
László király alapított. Ennek indoka volt az, hogy Mercu-
rius, Eatapan székesfehérvári prépost atyja, szent István 
jobb kezét 1083. évben, midőn emez a Szentek közé Boroz
tatott, magával azon helyre vitte, mely róla máig szent 
Jobbnak neveztetik. Mert szent László király erről értesül
vén, az ország nagyai kíséretében a szent kéz tiszteletére 
sietett, s ottan templomot építvén, apátságot alapított, melyet 
Álmos herczeg folytatván mindennel tökélyesen ellátott6). 
Ezek példáját az utóbb kor is követvén, mind a világiak, 
mind az egyháziak közül találtattak jótevők, kik más szent 
intézeteket például a cisztercziek, domokosiak, ferencziek 
s egyébb szerzeteseket pártfogolták. Ezekről másutt szól-
andunk. 

II. FEJEZET. 
felf^; ••) A tudományok állapot]** 
V£|# 56. §. Népiskolák. 

Szent István király a volt alkotmányunk alapítója böl
csen látván át, hogy honunk boldogságát tudományi inté
zetek leghatósban segíthetik elő, azokra legelsöbben is for
dította gondjait, s az egyházak, fárák s kolostorokkal együtt 

') Keza de origin. et gest. Hungar. pag. 54. 
*) Codex diplom. Georgii Fejér Tom. 1. pag. 147. 
3) Koller Histor. Episcop. Quinqne Eccles. Tom. 1. pag. 147. 
*) Codex diplomát. Tom. 1. pag. 398. 
*) Codex diplom. Tom. 1. pag. 428. 
•) Kerchelich Histor. Episcop. Zágráb, pag. 217. 
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a nép számára tanodákat is állíttatott fel. E bölcs gondos
kodásánál fogva honunkban népiskolák keletkeztek. Ezek
ben eleve a lelkészek s szerzetesek oktatást adtak, kik az 
egész környékből a mezei ifjúságot összecsöditve azt nagy 
gonddal tanitgaták. Későbben pedig kiképzett tanítványaink 
által az oktatásban segítséget nyerve ezekre bizák az oktatást 
maguknak a fel ügyelést s vezényletet fentartva. A püspökök 
s kolostorok főnökei a bölcs király nemes szándokát erősen 
pártolták annál inkább, minthogy II. Sylvester pápa is őket 
szóval s tettel arra buzdította. E nagylelkű s tudományú pápa 
számos tanodákat felállíttatván, s az egész kereszténység 
püspökeit példája követésére felszólítván tettel mutatta, mi-
kép kelljen buzgólkodniok a püspököknek a közjó előmozdí
tásában. Az ilyes vidéki tanodákban az oktatás eleve pará
nyi volt ugyan, de mindazáltal a falusi s mezei szétszórt if
júságra nézve igen üdvös, sőt nélkülözhetlen volt, mert azt 
szent vallásunk ágazatai, imádság, olvasás, irás és számo
lásra tanítgatta. A lelkészek s szerzetesek munkásságát az 
apáczák 87 s. k. §. kik a nőnemi ifjúságot minden tehetsé-
gök feszítésével oktaták, s vezérlék, szerencsés sikerrel elő-
segittették. 

57. §. A kösép tanodák. 

Szent István király némelykor Fejérvárott is lakván, 
ugyan ott a káptalannal együtt középtanodát (gymnasium) 
alapított s így a fejérvári intézet honunk első középtanodája 
volt. A buzgó fejedelem e tanodába magyar tanítókban még 
akkor szűkölködvén a haza, német oktatókat alkalmazott, 
kik rövid idő alatt oly szerencsés állapotra emelték az inté
zetet, hogy még kormánya alatt a leghiresbek közé számítva, 
országunk többi tanodáit kiképzett tanitókkal ellátta. A 
tanoda pedig későbben is szerencsésen virágzott, sőt emel
kedett, midőn III. Incze pápa 1216. évi oklevelében a szé
kes fehérvári káptalan egyik tagját iskolai kanonoknak ne-
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vezte '). Országunk püspökei a buzgó király példáját követ
vén, csak hamar a 2-ik középtanoda keletkezett Csanádon. 
Erről szent Gellért csanádi püspök életleirója tanúságot tesz, 
emiitvén a többi közt, hogy egy nap 30 megtért ujoncz Gel
lért püspökhez jővén előtte esedeztek, miszerint fiaikat szük
séges oktatás és neveltetés végett a csanádi tanodába fo
gadná fel. Ezt megértvén a püspök az ajánlott ifjakat Wal-
ther szerzetesre bizván s külön házat számákra rendelvén, 
őket a szükséges tanokba s zenébe avattatá. Mit látván a ne
messég s az ország nagyai fiaikat szinte odaadák, kik a szép 
müvek s tudományokban oktatva, részint kanonokul azent 
György monostorában, vagy lelkészekül a hivek számára 
felszenteltettek, részint közhivatalokra alkalmaztattak. Gel
lért püspök a szerzetesekre, a szegényebb tanulókra, sőt az 
idegenekre is gondját fordítván, mindnyáját nevelteié s oly 
gondosan tanittatá, hogy az éj is nappallá tétetnék. Szapo
rodván idővel a tanulók száma a buzgó püspök Walther ta
nítónak segítségére Fejérvárról Imre segédet hozatott. En
nek eredménye az lön, hogy a dunántúli részekről is egy
begyűlt ifjakat tanitatá, őket idővel szinte a hivek szolgá
latára alkalmaztatván. Ezekből mind a csanádi tanoda je
lentőségét, mind sz. Gellért püspök buzgóságát érhetjük '). 
Á harmadik középtanoda volt a pécsi. Ezt Bonipert első 
pécsi püspök nyittatta meg. Miszerint pedig annál nagyobb 
sikerrel folyhasson az oktatás, Hilduint küldötte Frank
honba Fulbert carnoti püspökhöz Priscinian munkáját kó-
rendőt, melyet megnyervén Hilduin visszatért hónába s azt 
a pécsi középtanodában szerencsés sikerrel előadta *). A 
negyedik vala az esztergomi, mely kezdetétől fogva állán-

>) Codex dipl. Georg. Fejér Tom. 3. vol. 2. pag. 228. s fc k. 
2) Batthyányi episcop. Trans. de actis et scrípt. Divi Gerard. 

pag. 328—333. 
*) Pray Spécim. Hierarch. Eccles. Hung. part 1. pag. 155. Kol-

ler episcop. 5 Eccles. Tom. 1. pag. 14. 
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dóan virágzott. 1205. évben Ambrus ' ) , 1210-ben Jakab 
kanonokok voltak igazgatói2), 1272-ben pedig Sixtus ka
nonokról olvassak, hogy az intézetet a tanitók munkálata 
mellett vezérletté 3). Az ötödik vala a győri, mely egykor-
ban nyerte kezdetét a káptalannal. A hatodik a budai, mely 
valószínűleg sz. László király alatt ált fel. A hetedig a ta-
polczai Miskolcz mellett, mely még a 13. században is vi
rágzott. 

E középtanodák tárgyai a szabad művészetek (jaites liberales) 
voltak. Ezek köréhez tartoztak 1) A grammatika, mely nyelvtanon 
kívül a metrikát vagyis a latin költészetet, 6 a hittant foglalta ma
gában. Ez osztályban az egyházi éneket s liturgiát is megismertették. 
2) A rhetorika, mely hitszónokokat képezvén hallgatóit nemcsak 
alaki, hanem többnyire tárgyas, tudnillik jogi, erkölcsi, s történeti 
ismékkel megbarátkoztatta. 3) A dialektika, melyben a logika 8 
Aristoteles kategóriái előadattak. Ez osztály vitázó gyakorlataira 
Hartvik szerint még szent István király is többször megjelent a 
szentmártoni tanodában. 4) Az arithmetika az időszámlálásra vonat
kozva Boéthius után. 5) A zene, mely a kor tannltsága s miveltsé-
géhez tartozván s mulhatlan kelléknek tekintetvén szinte Boéthius 
szerint taníttatott. 6) A földmérés. Ez azonban a mathesis s eszközök 
hiánya miatt még igen tökéletlen levén, a térmérést is csak hiányo
san eszközölhette. 7) A csillagászat, mely alapul szolgált az időjárás 
és csillagjóslatnak. Hogy a tudományok köre ez időben több tár
gyakra nem terjeszkedett, abban rejlik, mivel a tudományok köz
lönye egyedül a latin nyelv levén, s csak kisebb száma az emberek
nek a latin nyelvet birván, csak emezek szentelhették magokat a 
tudományokra. Hogy mindazáltal e korban a görög nyelv s görög 
tanulmányok némi ismerete is honunkban divatozott, már az mu
tatja, hogy sz. István király a veszprémi apáczák számára görög 
oklevelet adott, s más görög munkák a tanodákban megismertet
tek «). Sőt szent István, hogy a görög tudományokat nálunk is hono
síthassa, Rómában alapított 12 kanonok s növendéken kívül vendég
házakat építtetett a végből, miszerint a magyarok szállás és éWera-

') Koller Episcop. V. Eccles. Hist. Tom. 1. pag. 322. 
2) Pray Spécim. H. E. Hungar. part. 1. pag. 123. Katona Hist. 

Crit. Hung. Tom. 5. pag. 6. 
») Codex diplom. G. Fejér Tom. V. vol. 1. pag. 275. 
4) Anonym. Belae regis notar. in praefat. ad Histor. septem du-

cum Hung. BibL 3. E. J. C. Teleky de Szék part. 2. Vien-
nae 1796. pag. 4. 
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mel ellátva, magokat az ottan rendszeresen előadott görög e latin 
tudományokban kiképezhessék. Inchoffer Annál. Eccles. ad an-
num 1007. 

58. §. A felsőbb tanodák. 
Felsőbb tanodáknak neveztettek ilyes tudományi inté

zetek, melyekben azon ifjak oktatást nyertek, kik a fen-
mondott tárgyakon keresztül menvén, a hit s jogtudomány
ban terjedelmesb kiképezést kaptak, s papokká felszen
teltettek. Ezek hittani képezdéknek (stúdium theologicum) 
neveztettek. Ilyen volt 1-ször az esztergomi érsekség hit
tanodája. Valamint Esztergomban egy középtanoda e kor
ban virágzott (57. §.), ugy szinte jó sikerrel haladott e fen-
söbb intézet is. Abban hajdan Adalbert kanonok s foespe-
res, ki az 1241. évi szerencsétlen sajói ütközetben a király 
oldala mellett elvérzett, szerencsésen működvén, a növen
dékeket az egyházi törvényre tanította l). 2-szor az eszter
gomi ágostoniak hittani képezdéje, melynek fentartására 
Kun László király az esztergomi ágostoniakat birtokkal 
ellátta. 3-szor a szentmártoni monostoré, melyet sz. István 
király alapitott. Ez intézet a király különös pártfogása által 
kitüntetve tanítókat s téritöket nevelt. Sőt annak köréből 
egy iró is, tudnillik Mór szentbenedeki tag került ki. Erről 
későbben szólandunk. 4-szer a győri domokosiak kolostoré, 
ez 1221. évben ált fel, s még Eún László alatt virágzott. 
Abban a domokosiak, kiknek tulajdona volt, oktatást adtak. 
Minthogy pedig e században több helyen szerzetek s kolos
torok alapultak, bizonyosnak vehetjük fel azt is, hogy 
a domokoiiak s palások felsőbb tanintézetei, melyekről ké
sőbben értekezendünk, e rendek kezdetével keletkeztek. 
Világos adatokat azonban csak a dömések intézeteiről ol
vashatunk a Margitlegendában s a rendi gyűlések intéz-

') Boger Carmen miserab. seu História destructionis Hungáriáé 
per Tartaros factae cap. 30. 
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kedéseibeo. Mert e szerzet tapasztalván, hogy honunkban 
az eretnekség harapódzni kezd, az ellen mind a híveket 
mind tagjait megóvni akarván, tanítókat minden klastrom
ban rendelt, kik a bölcsészetet s a hittudományt rendesen 
előadva, nyilvános főbb tanulmányi intézetet képeztek. 
Lásd Toldy Ferencz a magyar nemzeti irodalom története 
1. köt. 28. §. 

59. §. A veszprémi egyetem, s külföldi iskolázás. 
Hogy a haza a külföld irányában mitsem nélkülözzön, 

mi tudományos kiképeztetésére szükséges, a veszprémi egye
tem életbe léptettetett. Nem állíthatni ugyan minden két
ség nélkül, hogy ez intézet szent István király által alapít
tatott, ha azonban a kor állapotját s szükségeit tekintetbe 
vesszük, alig mondhatni mást, mint hogy a szent királytól 
eredetét vette. — Mert Kún László 1276. évi oklevele igy 
hangzik: „Tudja mindenki, miszerint Veszprém városában 
azon időtől fogva, hogy Magyarországban Isten jóvoltából a 
katholika hit virágzik, a szabad mesterségek tanulmányai, 
melyek által az isteni parancsok is legvilágosabban magya
ráztatnak meg, divatban vannak, s szintúgy mint Parisban 
Francziaországban a tanítók kitűnő tudománynyal fényle
nek. A törvénytudomány pedig az ország jogai fentartására 
fő rangot foglal el". Továbbá tudva vagyon az is, hogy a 
veszprémi tanoda mindjárt a hasonnevű püspökség felállítta
tásától kezdve a tanítók s tanulók számára nézve egyik volt 
a legneveztesbek közül. Mi szintén királyi eredetére mutat. 
De vólt-e ez egyetemnél egy hittudományi osztály? melynél 
a pályavégzett ifjak a hittudori koszorút megnyerhették,, ké
telkedni lehet mert a pápák az akkor terjedő tévtanok s eret
nekségektől tartván, a hittudori koszorú kiosztását egyedül 
azon intézeteknek engedték, melyek közelükben lévén, figyel
müket könnyen nem kerülhették el. Azonban a szabad mű
vészetek s jogtudomány osztályai tanítók s tanulókkal ele-
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gendően ellátva voltak. Ezt abból is kivehetni, hogy az em
iitett király egy másnemű oklevele azt tanúsítja, miszerint 
a jogosztályban, mely a romai s egy házi jogot is foglalta ma
gában, s „Capitulum juris utriusque" neve alatt ismeretes, 
tizenöt tanár oktatást adott. Sőt magok a hon fejedelmei is 
többnyire ez egyetem tagjaiból választották azon követeket, 
kiket fontosb ügyek eldöntése végett a pápához, császár, 
vagy más fejedelmekhez küldettek. Az egyetem hirét s be
csét emelte azon a korra nézve nagyszerű könyvkincs is, 
mely abban létezett. Valóban csodálni lehet, hogy ily tete
mes könyvek számát az idő vas foga, s az ország viszontag
ságai annyira pusztithatták-el, hogy más emiékök fen nem 
maradt, mint az azokról szóló történet szövege. A későbbi 
fejedelmek a hanyatlott intézetet felsegélni kivánták ugyan, 
de szándokuk elegendő költség hiányából nem sikerülvén, 
az egyetem belső zavarok által végkép elpusztult. Ámbár 
pedig a haza az emiitett tudományos intézeteknél fogva ele
gendő eszközökkel birt kimiveltetésére, mindazáltal felsőbb 
kiképezését csak a külföldön nyerhette. Ennek következté
ben a tehetösb tanulók tulajdon pénzen, a szegényebbek pe
dig a XIII. század vége felé Esztergomban keletkezett 
„Krisztus társasága" költségén külföldre költözvén, kiképez-
tetésöket ottan eszközölték. III. Béla óta, kinek hitvese 
Margit VII. Lajos Franczia király leánya volt, a magyar 
ifjúság Parisba csődült aleman nemzethez csatolva. Később 
Vicenza, Padua, Roma, de leginkább Bolognába, hol külö
nösen a jogászat taníttatott, költöztek. A mahomedanhitü 
izmaeliták papjai pedig Aleppoban szerezték kiképeztetésö-
ket. Lásd Toldy a magyar nemzeti irodalom történetét. 1. 
köt. 29. §. 

60. §. Könyvek, könyvtárak. 
Hogy a középkor amiveltségben nagyobb haladást nem 

tehetett, oka volt a könyvek hiánya. Az ókor nagyszerű 
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könyvtárai az idő viszontagságai úgymint hadak, tűzvész, 
főkép a barbár népek kegyetlensége által pusztulván él, a 
könyvek annyira kevesbültek, hogy azok még a külföldön 
is csak méreg drága áron szereztethetök voltak. Hazánk 
püspökei megyebéli papjaikat mise- s szerkönyvekkel (Mis-
sale et Rituálé) ellátottak Ugyan, de emezek, más tudomá
nyos eszközöket nélkülözvén, magas miveltségre nem emel
kedhettek. Noha pedig szent István király az általa alapított 
szerzeteseket könyvekkel nagylelküleg megajándékozta, s 
például a pécsváradi apátságnak 40 kötetet küldvén ez által 
az apátsági könyvtárnak alapját vetette, s noha e könyvek 
száma azon időre nézve nagy tekintetre méltó, mindamellett 
elegendő nem volt arra, hogy az emiitett szerzetesek azok 
által nagy tudományhoz juthattak volna. De nem is volt 
könnyű feladat a miveltség s tudományokra szükséges ész-
köböket megszerezni, mivel azokat eleve csak a külföldről 
hozatni lehetett. (57. §.) későbben a szerzetesek magukat 
munkák lemásolására szentelvén, a közlekedés a keresztes 
hadak, zarándokiások, utazások s kereskedések által elő-
mozdittatván a tudományos eszközök is valamivel jobban 
szaporodtak. S valóban annak egyedül köszönhetni, hogy 
a veszprémi egyetem könyvtára kún László idejében három 
eaer markra becsültetett '); hogy Pál veszprémi prépostnak 
saját könyvei ezer markra becsültettek; hogy a káptalan
ban létező nagyszámú tudorok, valamint az egyetem ta
nítói szintén tetemes mennyiségű könyveket bírtak. A 
könyvek száma azonban még mindig csekély maradt, s 
nagy volt azok ritkasága. Ez László esztergomi prépostnak 
fenlévő 1277. évi végintézetéből tetszik ki, hol könyveinek 
lajstroma olvastatik, scsak kevés munkából állót. Nem cso
da tehát, hogy a könyvek árát s becsét is e korban ma
gasra emelték. Innét megfogható, hogy Ugrón spalatroi 

>) Kún László király 1276. évi oklevele. 
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érsek 1244-ben a szent írást oly magas áron fizette, hogy 
Gútkeledi Vid a csatári monostor kegyura, ki 1263-ban 
a monostor Bibliáját zsidónak zálogba adta, de e munka 
elveszvén, a monostort Somogy megyében fekvő másfél 
faluval kártalanította '). De ugyanazt tanúsítja az emiitett 
esztergomi prépost végintézete is, melyben könyveit gyé
mántokkin t elősorozta, s némelyeket hagyományozott. Annak 
szavai így hangzanak: Item Bibliám meam et volumen 
meum, instituta, authenticum et 3 libros Codicis in nno vo-
lumine — Decretum cum adparatu Menardi; Digestum 
vetus infortiatum; Digestum nóvum; — Libri sententia-
rum; scholastica Istoria et Eremitarium, Item morállá Gre-
gorii in uno volumine conplexa relinquo FF. Praedicatorum 
de conventu Strigoniensi; item Soliloquia Augustini cum 
multis libris ejusdem ín uno volumine relinquo fratri Mar-
cello, filio Marcelli. Item distinctiones Mauritii per alpha-
betum super dictionibus theologicis et psalterium glossatum 
FF. minoríbus de Strigonio. Item distinctiones Mauritii 
Paulí cum adparatu incluso relinquo Magistro K. praepo-
sito S. Thomae, item Summám Gofri di Magistro A. Prae-
posito Posoniensi sat. Codic. diplom. Tom. IV. vol. 2. 
pag. 410. 

E kornak tudományos leleményei közé soroztathatik szent 
László füve, mely nevét szent László királytól, ki azt feltalálta, 
nyervén, azon erénynyel bir, hogy az abból készült szürle (Thea) a 
köveket eloszlatja, a ennél fogva avval a kő s porondban sinlőknek 
segíthetni. 

Valamint a külföldről tudjak, ugy hazánkról sem mondhatunk 
mást, mint hogy az Árpádok kora alatt királyaink közül többen 
irni tudtak ugyan s a latin nyelvet értették, milyen vala szent Ist
ván, fia szent Imre herczeg, Péter, Kálmán, ki könyvesnek nevez
tetett sat. de némelyek abban jártasok nem valának. A nagyok s 
nemesek pedig egyedül a vallás elemeivel, a törvény s a hazai törté
netekkel valamikép ismertettek meg házi papjaik által. Egyébiránt 

') Schwartner munkáiban Spiesz Aufklárungen in der Ge-
schichte und Diplomatik Seite 261. es Cl. Batii de morbis 
Hungáriáé endemiis dissert. 
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a tudomány csak papóknál divatozott, ők tartottak szónoklatokat, 
ők tanitották a népet, ők viselték a hivatalokat, ügyvédeknek tit
károk, s követeknek alkalmaztatva, ők fogalmazták a törvényeket 
s okleveleket. Addig mig szent István kormányozta az országot, a 
papság szépen haladott a tudományokban, de a későbbi harczos za
varok által annyira elvált dicső buzgóságától, hogy Kálmán király
nak s a pápáknak azt szigorú törvényhozással ismét felébreszteni 
kellett. Éhez járulván a külföldi iskoláztatás oly jó eredmény mutat
kozott országunkban, hogy a XIII. századnak már több tudós püs
pökei voltak. Ezek példáját a papok s szerzetesek követvén a mi-
veltség s tudományok ismét haladni kezdettek. 

61. §. A költészet. 

Priscus Rhetor római író hosszabb ideig Átila udva
rában mulatván s mind Atila lelkületét, mind a hunok er
kölcseit leírván a többi közt azon ebédet is lefesti, melyre 
a görög követek is meghivattak. Erről igy szól „Beesteled
vén s az ételek elhordatván két scytha férfiú jelent meg 
Atila előtt, kik önkészitett verseket szavaltak, melyekben 
a király győzelmeit s hadi erényeit dicsőitek. A vendégek 
tekintete, s arczaik figyelemmel csüggtenek rajtok. Némelyek 
gyönyörködtek verseikben, mások lelkeit a harczok emlé
kezete emelé, végre kiknek testeiket az aggkor elgyengité, 
s tehetetlenné tette, könyekkel teltek el szemeik, minthogy 
harczi tűzök és vágyuk nyugodni volt kéntelen." Más al
kalommal a király utbol visszatérvén őt egy nősereg leány 
által hangoztatott dicsénekek s dalokkal tiszteltette. Kár 
hogy Priscus mitsem jegyzett fel a dalok szövegéből, mi 
történeti tekintetből jelenleg igen érdekes volna. De a régi 
magyarok is az éneket s zenét igen kedvelték. Midőn ünne
peltek, lakomákat tartottak, áldozatokat nyilván vagy ma
gán isteni tiszteletök alkalmával hoztak, azt ének, sip s 
czitarával végzek. Béla jegyzője igy emliti azt „Midőn 
Árpád Etele várába szerencsésen bémene, nagy vígsággal 
lakomázának naponként, s valamennyi hangmódok a czi-
tarák és sípok édes zengései s a dalnokok énekei mellett 
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mulatoztak." Hasonlót jegyzett fel Eckhard német kronista 
lefestvén mikép vigadoztak a magyarok Helvetiában, midőn 
a szentgalli klastromot bevették, tudnillik tánczoltak s 
énekeltek fejedelmeik szine előtt. Az Istent énekkel dicsé
rék , a táltosok versekbe szólították meg a népet s gyászda
lokat énekeltek halottaik felett. Ezeket versekben többnyire 
véghez vivén a költészetet kedvelték, s mi vélték. Miszerint 
azonban az ének egyhangúságát változtathassák, azt zenével 
kisérték. A hangszert, melyet használtak ez alkalommal, 
krónistaink czitarának, lyranak, a későbbi irók pedig 
hegedűnek nevezték. E név alatt kétség kivül egy húros 
hangszert értenünk kell, de el nem határozhatni, váljon 
vonóval, ujjal, vagy billentyűvel játszatott-e. A jelenlegi 
hegedűnek eredetét némelyek a keresztes hadak idejéből 
szármoztatják. Magok azonban az énekesek is hegedűseknek 
neveztettek- kásd Toldy Magyarnemzeti irodai. Történ. I. 
köt. 16. s 18. §. 

6*2. §. A képző művészetek. 
A képző művészetek a kedély kimiveltetésére különös 

hatással birván, a nép oktatásával együtt hazánkba hozat
tak. Ezek közé tartozik 1) az építészet, ezt Géjza fejedelem 
alatta németek, kiket a fejedelem külföldről behívott az 
országban honosították. Szent István pedig ügyesbeknek 
gondolván a görögöket, e czélra őket alkalmaztatta.. Géjza 
Pannon hegyén a benczések számára monostort s egyházat 
építtetni kezdett, melyet szent István véghez vitettvén a 
többi szükségesekkel is felszereltetett. Továbbá szent István 
Esztergomban Szűz Mária s szent Adalbert tiszteletére egy
házat állíttatott fel, Fejérvárott nagyszerű roppant nagy
ságú székes templomot, Posonyban szent Márton tiszteletére 
egyházat építtetett, mely sokféle viszontagságokon keresz
tül esve, s változásokat szenvedve máig létez. A Fejérvárit 
királyi fénynyel s temérdek kincsekkel a boldogságos Szűz 
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tiszteletére feldíszité. Erről Hartvik, ki azt saját szemeivel 
láthatta, így ir: In ipsa regalis sedis civitate,quae dicitur Álba, 
sub laude et titulo B. M. Virginis perpetuo famosam et 
graudem Basilicam opere mirifico, celaturis in chori pariete 
distinctis, pavimento tabulis marmoreis strato construere 
coepitl). Bonfini s Mesnil szintén ily értelemben de bővitve 
irnak2). Továbbá sz. István Ó-Budán szent Péter s Pál apos
tolok tiszteletére egyházat állíttatott fel. A pécsi főtem
plomot pedig, mely szent István előtt valószínűleg Nagy 
Károly várából templommá átalakíttatott,szintén nem másnak, 
mint sz. István gondosságának köszönhetjük, ki azt az általa 
felállíttatott püspökség alkalmával ennek szolgálatára alkal-
maztatá. Péter király rövid s zavarteli országlása miatt az 
egyházat semmi esetre fel nem állittathatá, legfőbb a mit 
tehetett vala az, hogy felékesittette.3). I. Endre alatt a tiha
nyi egyház, I. Béla alatt a szegszárdi monostor, szent László 
alatt a váradi pompás székes-egyház építtetett. A XI. század 
emlékei közé a szakolczai nagytemplom, a szentbenedeki 
Barsban, s a zágrábi. A XII. században nagy lévén már 
az egyházi épületek száma kevés uj keletkezett, de a XIII 
ban nevezetes Job esztergomi érsek azon buzgósága, mely
nél fogva az esztergomi egyházat nagyobbította, szép farag
ványok s mozaik müvei ékesittette fel. IV. Béla király az 
országot a tatárjárás után nj gyarmatosok letelepittetése s 
szerzetesek behozatala által felsegíteni törekedvén a fejérvári 
szent Anna kápolnáját, a budai s lőcsei nagytemplomokat, 
az esztergomi ferencziek egyházát, szent Margit szigetén a 
dömés apáczák kolostorát s ékes templomát építtette. V. Ist-

') Hartvik vit. S. Stephani cap. 3. 
2) Bonfin. Decad. 2. libr. 1. pag. 140. Mesnil Tom. IV. Doctr. 

Eccles. Discipl. uj magyar Múzeum 1851. Májusi Füzet 416. 
s köv. lap. hol Szvorényi a templom többi viszonyait lefesti. 

») Religio 1851. 71. Szám 592. lap. 1. félév. 
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ván király a kassai fóegyházat, Eún László a posonyi feren-
cziek hármas egyházának egyikét, a legrégiebbet állította fel. 

2) A szobrászat, melynek számos ujdan keletkezett 
egyházak mellett haladnia kellett. A fejérvári s esztergomi 
főtemplomok annak kitűnő tanúságai, miképen diszlettek a 
hazai szobrászat remek munkái csak azon sajnálkozhatni, 
hogy az idő vasfoga azokat annyira emészthette fel, hogy még 
azok emlékezetét is eltörlötte. Egyedül a Margitlegendában 
akadunk egy szent Margit tiszteletére felállított síremlék leí
rására. Ez emlék, melly fejér márványból készíttetett, a ki
rályi hölgynek egy csodatételét adá elé. A művészek neveit 
is egyedül azon legendából ismerjük, tudnillik Lombardi 
Albert s Péter mesterét, kik valószínűleg Béla s István ki
rályok udvari művészeihez tartoztak. 

3) Az ötvösség. Ennek már az első korszakban igen 
nagy keleté volt, mert a számosan keletkezett egyházokat 
csak az láthatta el szükséges edényekkel. Továbbá a gazda
gok s nagyok már akkor fegyverek, házi ékességek s asztali 
edényekben nagy fényt űzvén az ötvösséget tetemesen pár
tolták. Azok közül azonban évkönyveink csak egyet említe
nek Máté mestert, kit V. István mint udvari emberét any-
nyira kedvelt, hogy még jószággal is kitüntette. A vésés 
sem hanyagoltatott el e korszakban, mert ha annak mun
káit a külföld egykorú emlékeivel összehasonlítjuk, azokkal 
minden esetre versenyezhetnek. 

4) A festészet. Ez eleinte másból nem állott nálunk 
mit himvarrásból, melyet a templomok lobogói s díszöltö
nyei szükségeltek. Példánya annak a máig létező s a magyar 
királyok koronáztatása alkalmával használtatni szokott ki
rályi pallást, melyet maga Gizela királyné a fejérvári egy
háznak ajándékozott. (53. § ) Ezen a jámbor királyné kézi 
munkáján díszelegnek Krisztus Üdvözítőnk, Szűz Maria, az 
apostolok, próféták s más. szentek, István király, Gizela ki
rályné s Imre herczeg képei. A festészetre nagy ösztönt ger-
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jesztettek a roppant templomok falai, oltárai, s a kolosto
rok folyosói. A Margit legenda üdvözítőnk, szent Mária s 
s más szentek képeit emliti, „kik irattanak az Capitulum 
házban". Ez emlékek tanúságul szolgálnak arra, hogy az 
akkori képíróink is valószínűleg papok voltak, valamint azt 
az utóbbi korról bizonyosan tudjuk. 

63. §. A magyar egyház irói a XI. században. 
Azon buzgó s szent férfiakon kivül, kik Magyarhonban 

a keresztény őstani vallást terjesztették, mint sz. Béla (Adal
bert) prágai püspök, Asztrik pannonhalmi apát, Domokos 
és Sebestény esztergomi érsekek, sz. Gellért csanádi, Mau-
rus pécsi püspökök, Gunther pécsváradi apát, Walther csa
nádi tanoda igazgatója, Chartuit (Hartvic) püspök, Theodat 
(Pappas) szent István oktatója, Eszkandeli budai polgár, 
Henrik a fejérvári tanoda igazgatója sat., kikről illő helyen 
többnyire már említést tettünk, s még teendünk, kevés vala 
az egyházi irók száma. Mely mostoha viszonyhoz még az is 
járul, hogy némelyek munkái a mindent emésztő idő áldo-
zottá lettek, s egészen elenyésztek. Azok kiknek munkáik 
fenmaradtak, következők: 1) sz. István királyunk, ki nem 
csak a görög s latin nyelv, hanem minden akkori tudomá
nyok s erkölcsök birtokában lévén, törvénykönyvét oly tu
dománnyal s szelemmel szerkesztette, hogy a mai világnak is 
mintául szolgál. Munkája előszavában fiát Imre herczeget 
atyai tanácsával bölcs kormányzásra utasitván, figyelmezteti, 
hogy valamint az e földön divatozó hivatalok, s méltóságok 
az isteni gondviselés által fentartatnak, ugy magok a hiva
talnokok s tisztviselőknek az azokra szükséges tulajdonokat 
birniok kell, ha boldog sikerrel működni kívánnak. Ennek 
következtében első rendelete első fejezetében a keresztény 
fejedelemtől követeli, hogy a keresztény őshitü apostoli val
lást, mely különösen a trónt erősiti, nem szóval csak, hanem 
tényekkel tisztelje. A másodikban követeli, miszerint a ma-

Chirrier Egyháitört. V 
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gyár fejedelem különös tekintettel viseltessék Üdvözítőnk 
egyháza iránt, melyet ő alapított, az apostolok s szent atyák 
ápolgattak. A harmadikban az egyházi rendet előzőleg pedig 
a püspököket fia figyelmébe ajánlja. A negyedikben oktat
ja öt, miképen tisztelje az ország nagyait. Az ötödikben őt 
türelemre, igazság kiszolgáltatására buzdítja. E rendelet 
többi fejezetiben fiát Imre herczeget szintén szép tulajdonok, 
erkölcsök s ájtatosság követésére serkenti'). S valóban Imre 
herczeg atyját tudomány, erkölcsösség s bölcsességre nézve 
elérendette2), ha kora halála öt el nem ragadja. Munkája 
második részében 3) szent István egyházi tárgyok mellett or
száglati s perbeli dolgokról ifjú országa üdvére nézve szintén 
igen bölcsen rendelkezik. Honunk e korbeli irói közé tarto
zik 2) Domokos első esztergomi érsek, ki a legrégibb s most 
is egy részben eredetileg fenlevő becses hazai irománynak 
szerzője, s szent Istvánnak sokakbani tanácsosa .volt. O irta 
1001. évben a pannonhalmi apátság oklevelét, melyet hazánk 
későbbi irói jegyzetekkel közre bocsátottak. 3) Szent Gellért 
csanádi első püspök, s vértanú, ki egy munkát a boldogságos 
szűz dicséretéről, egyet böjti beszédekről, ünnepi homiliak-
ról egyet, s a szent írásbeli három férfiak énekéről szintén 
egy munkát adott ki *). 4) Maurus, ki szent István király 
által pannonhalmi szerzetesből pécsi püspöknek neveztetve5). 
Zoerard és Benedek remeték életét közre bocsátott; irván, 
miszerint amaz szent István király alatt baráttá lön, s hite 
miatt üldözéseket szenvedvén, a Xl.század hitvallói közé soroz
tatik. Emerről pedig azt tudósítja, hogy egy ideig magános 

^ Corpus Jur. Hungar. Décret. S. Steph. lib. 1. 
*) Andreas Dandulus dux Vénet, in Chronic. lib. 9. cap. 1. 
*) Corp. Jur. Hung. S. Stephani Decret. Kb. 8. 
*) S. Gerardi episcopi csanadiensis scripta et acta hactenus ine-

dita cum serié Episcopor. Csanád. Albo-Carolinae pag. 372. 
*) Bonfin. Histor. Hungar. decad. 2. libr. 1. pag. 121. Annak 

teatificatioját lásd 3. köt. V. Fejei. 80. §. 
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életet a pusztában viselvén, rablók által meggyilkoltatott. 
5) Chartuit, mások szerint Hartvic'), ki Timon szerint való
színűleg boszniai püspök lévén, s szent István eletét leírván, 
Kálmán királynak ajánlotta. Annak első kiadása Erakóban 
jelent meg 1540. évben, későbbi kiadások számosak lévén, 
Schvarz Gotfrid protestáns iró annak, melyet Schvandtner 
hirdetett 2), hitelességét megtámodta ugyan, azonban őt 
tudós Stilting jezuita alaposan megczáfolta 3). Ámbár el 
nem titkolhatom magam is, hogy Schvandtner munkája 
felütések esetére czélszerübb leendett, ha azt számokkal 
jelelt szakaszokra osztandja. 6) Béla király névtelen jegy
zője , kinek ily czimü munkáját birjuk. „A magyarok hét 
vezérének története." A munka a bécsi császári királyi 
könyvtárban létező kéziratból közre bocsátatott, s nagy 
érdekű reánk nézve, noha a szerzőnek sem nevét sem 
korát biztosan nem ismerjük 4). Némelyek őt első, mások 
pedig IV. Béla király alatt létezettnek állítják. Az igazhoz 
leginkább közelitnek, kik őt Pálnak nevezvén, erdélyi 
püspöknek s III. Béla király volt kancellárjának hirdetik 5). 
7) Walther szerzetes, és csanádi iskolai tanitó, ki legvaló
színűbben szent Gellért püspök életleirásának szerzője vala. 
Azt gróf Batthyányi Ignácz erdélyi püspök több más mun
kákkal együtt kiadta. 

I. Az emiitett tudós férfiakon kívül még rievezetesb tudósok 
voltak e korból azok, kiknek munkálatával királyaink élvén ado-

i) Engels Geschichte des ungrisch. Reiches und Nebenlánder 1. 
B. 352. S. Neues ungar. Magazin 2. B. 2. H. 110. S. 

2) Schvandtner inter scriptor. rer. Hungar. Viennae 1746. apud 
Kraus. 

') Stilting vita S. Steph. in qua Schvarczii igloviens superintend. 
Hungari-Calumniae adversua initia Beiig. Cathol. reíutant. 
Jaurin. 1747. fol. recusa. 

4) Lásd Schvandtner inter Scriptor. rer. Hungar. Viennae 1746. 
pag. 1—38. 

&) Horányi memor. Hungaror. et provinciar. Tom. 1. pag. 34.-
item Histor. art. et literar. Hungar. pag. 7. Poson. 1799. 
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mányzó leveleiket általuk íratták. Ilyenek voltak Miklós főpap 1055. 
évben, Fabian 1082-ben alkancellár, Barnabás 1082-ben, és Timoth 
1096-ban királyi jegyzők, kik valószínűleg az úgynevezett királyi 
könyvet (liber regius) is folytatták. E könyv szent István király 
alatt vezettetni kezdvén, meg nagy Lajos korában is Legenda s. 
Stephani nevet viselt. Annak tartalma azonban mást nem foglalt 
magában mint a nevezetesb szabadalmak s adományzásokat. De 
mindamellett sajnálni lehet, hogy ez érdekes munka magyar irodal
munk kárára a XIV. század első felében elveszett. Nem különben 
nevezetesb tudósok közé számitandók Béla, Fülöp, Henrik, Konrád, 
Krató, Taszló, István sat. kik szent Gellért életleirásában mint tudós 
férfiak s deákból jeles értelmezők említtetnek. Ezek a panonhalmi, 
pécsváradi, bakonbéli, zalavári s zobori apátságból költözvén le Csa
nád megyébe ottan szent vallásunkat terjesztették, s szent Gellért 
püspök vezérlete alatt kolostort is alakítottak. 

II. Igen érdekes e kérdés, váljon éltek-e őseink ide költözésük
kor valamely betűkkel, vagy használtak-e valamely írásmódot a 
keresztény hit felvétele előtt? de azt megfejteni igen nehéz feladat
nak vélem annál inkább, minthogy arra nézve az irók különféle né
zetekre ágaznak. Némelyek azt vélik, hogy a székelyek a tót ajkú 
népekkel összekeveredvén, azok Írásmódját fogadták e l ' ) . Ez írás 
pedig az úgynevezett glagol, vagy orosz betűk lehettek. A külhoni 
írók közül pedig Schlötzer nyíltan állítja, hogy a lengyel, orosz, 
porosz, magyar, cseh, dán, svéd s nór nemzetek a keresztény hitrei 
megtérésök előtt semmi betűkkel nem éltek. S valóban ámbár a hit
téritők elsők valának, kik a pogányságot nemcsak a vallás ismereté
re, hanem írásra s némi mivelésre vezették, ámbár ők nyitották 
meg az utat földmivelésre, mesterségekre, kereskedésre, s ipar-üzés-
re, ámbár ők öntötték kedélyökbe a hon szeretetét s a nemzetiség 
eszméjét, ámbár ők voltak, kik szóval s írott munkákkal minden jót 
hazánkban előmozdítottak. Mindamellet több hiteles történetíró, 
úgymint Kézai Simon, ki a 13. században élt, a képes Krónika, mely 
a 14-ik század szerkezménye, Thuróczi a 15-ik, Oláh Miklós s 
Vrancsics Antal a 16-ik, geleji Katona István és Dezericzki Incze 
a 18-ik század szülöttjei, kik a székelyek írását tulajdon tapasztalás
ból ismerték, azon véleményben vannak, hogy a székelyeknek, kiket 
saját hagyományuk s krónikák után atilai hunok maradványának 
tartunk, tulajdon ősi írásuk volt. Minthogy pedig még valószínűleg 
sem állíthatjuk, hogy ők azt az erdélyi (dáciai) lakásuk alatt találták 
volna fel, mert sokkal könnyebb vala római betűket elfogadni, mint 
ujakat kigondolni, alig mondhatni mást, mint hogy eldődeinknek 
tulajdon betűik s írásuk volt E véleményt pedig igen erősiti az, 

') Keza de origin. et gest. Hungar. pag. 33- Budán 1833. 8. lap. 
azt írja: Blackis commixti literis ipsorum uti perhibentur. 
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hogy a régi székelyek nem papíron, vagy hártyán, sem pedig tintá
val nem irtak, hanem betűiket sima pálczákon hegyes irótőrrel be
rótták (rovás). Mely szokás közép Ázsiában divatozott a mongolok
nál. Ezeknél fogva igen valószínű, hogy a székelyek irása tulajdona 
volt az egész hún törzsöknek, s azt már Ázsiában használta. Ezt 
annál bizonyosbnak tarthatjuk, minthogy Menander Protector, 6-ik 
századbeli bizánti íróból tudjuk, hogy a magyarok II. Justin római 
császárhoz követeket küldvén, azoknak hiteles megbízatásuk fejében 
scytha betűkkel írott leveleket átadattak. Lásd Vallaszky Consp. 
rei liter. 44—64. Horváth István Tudom, gyűjt. 1819. X. 75—83. 
Jerney Tudománytár uj foly. VIII. 1840. 109—129. Toldy a ma
gyar irodai. Történet 1. köt. 1851. Pest. 27. 28. lap. 

64. §. A XII. ndsad irói. 
A XII. század irói közé soroztainak 1) Kálmán király, 

ki a tudományok s müvek kedvelése vagy könyvek számos 
birtoka miatt könyves Kálmán nevét nyervén, bölcs törvé
nyei által magát kitüntette, s kora embereit tudományra 
nézve felülmúlván, a boszorkányokról divatozó véleményt 
szétoszlatta, parancsolván, miszerint azokról, melyek nem 
léteznek, kérdés se tétessék '). Mi annál nagyobb dicséreté
re válik, minthogy Európa többi fejedelmei ilyetén hiede
lemtől csak a 18. század elejével menekültek meg 2). Mun
káját Kálmán király udvari papja Albrik cassinoi szerzetes 
által, ki e tekintetből a XII. század irói közé szintén soroz
tatik, szerkesztetvén, két részre osztotta, s abban hazája s 
országa üdvére szolgáló törvényeket gyűjtött3). 2) Lőrincz 
esztergomi érsek, ki Kálmán király bizodalmát teljes mér
tékben birván, azt bölcs tanácscsal segítette, Dalmatiába 
kisérte, s a kegyesség ösvényén, mennyi tehetségében állott, 
vezérleni törekedett. Hazánk irói közé soroztatik, minthogy 
1114. évben Esztergomban nemzeti zsinatot tartván, s 
annak rendeleteit szerkesztvén, szerzője lön azon üdvös 

') Coloman. Decret. lib. 1. cap. 57. 
^ L ' esprit de 1' Encyclopedie á Genéve 1768. Tome. IV. 

pag. 211 -220 . 
3) Corp. Jur. Hung. Colom. Decret. 1. 2. etc. 
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egyházi törvényeknek, melyek kedves hazánkban az 1848. 
évig divatoztak '). 3) Simon pécsi püspök, ki a veszprémi 
görög apáczák számára szent István király által kiadott 
görög oklevelet Kálmán király kivánatánál fogva 1109. év
ben latin nyelvre forditotta. 4) Pannonhoni Pál (Paulus 
Pannonius), ki az egyházi rend buzgó tagja s a tudomá
nyok nagy kedvelője lévén, két könyvben a szüzességről, s 
a világ megvettetéséröl értekezett 2). 5) Juvencus Coelius 
Calanus, kit e század végén, tudnillik 1190. évi oklevelek 
a pécsi püspökök közé soroznak, s kit az egyház látható 
feje már akkor érdemei tekintetéből érseki köpeny nyel dí
szített (29. §.). Kálmán e század irói között nevet szerzett 
magának „Attila a hunok királya" czimü munkájával. E 
munka szerzője, s más körülményei körül Bél szerint né
mely kétkedések eredvén, közre nem bocsáttatott előbb a 
munka, mint azok eloszlottak. Mi megtörténvén, s Kálmán 
munkája 1502. évben Velenczében ki is nyomatván, ezután 
több kiadásokban jelent meg 3). 6) E század irói közé szá
mítandó a Chronicon azon névtelen szerzője, ki a 997—1115. 
évi eseményeket elősorozta 4). 7) A latin nyelven irt azon 
Chronicon irója, melyet Lelewel Joachim a varsói egyetem 
tagja Pularszky könyvtárában találván, s latin nyelvre for
dítván, 1823. évben Varsóban kinyomatott5). 8) Névtelen 
szerzője azon két halotti magyar beszédnek, melyek 1182. 
év körül írattak. E beszédek már azért is emlékezetre mél
tók, mert anyai nyelvünkön közrebocsáttatván, megbecsül-
hetlen magyar kincset képeznek. Koller Jósef azokat a po-
sonyi káptalan könyvtárából közrebocsátotta G). A posonyi 

') Péterfy Concil. Hungar. part. 1. pag. 53. et seq. 
2) Biblioth. Patrum Colon. Agrip. 1618. fol. Tom. XII. pag. 1006. 
3) Horányi memor. Hungar. et provinc. part. 1. pag. 381. 
4) Koller Histor. Episcop. Qninque Eccles. Tom. I. apend. II. 

pag. 402. 
*) Hormayer Archív fur Geschichte 1824. pag. 15. 
B) Koller ugyanott Tom. 1. append. 2. pag. 414. 
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káptalan e nagyérdekü régiség emlékét a mise könyvvel, 
hová a beszédek beírattak, Pázmán esztergomi érsektől 
kapta, s azt hiven őrizvén, 1813. 4vben a mise könyvvel 
együtt a Széchényi országos könyvtárnak átküldötte, hol 
máig mind a három becsben tartatik. 

A fenéi-intett írókon kivül e században a tudományokat párt
fogolták Felician és Bánfy Lukács esztergomi érsekek, Hedervári 
Saul esanádi, Ugrin győri püspökök, Tybus János II. Béla király 
alkorlátnoka, Egyed, László vezér udvari papja,̂  ki a dömösi pré-

f iostság alapittatása hosszú oklevelét szerkesztette. Miklós szintén 
I. Béla király udvari papja, Briczen III. István király jegyzője, és 

Suda a királyi kápolna igazgatója, ki Farkas nevű megnemesitett 
család nemesítő levelét szerkesztette. Katapan székesfejérvári pré
post, III. Béla király alkorlátnoka sat. 

65. §. A XIII. számd Írói. 
E század irói e következők: 1) Tamás spalatoi főespe-

res, ki 1200. évben születvén Horvát s Dalmát ország tör
ténetét közre bocsátotta, maga levén honosai közül, ki e 
században szülő földének viszonyait egybegyűjtve, s a vi
lággal közölve, irói pályára emelkedett. A munka e czim 
alatt jelent meg: „História Salonitarum Pontificum, atque 
Spalatensium." Honára nézve Tamás igen nagy nevet s 
érdemet szerzett magának, mit a spalatoi szent Ferenczről 
czimzett egyházban részére felállított emlékkőből is kive
hetni '). %) Roger 1250. év körül váradi kanonok, ki Er
délynek székelyföldén születvén, ily czimü munkát „Mise-
rabile €armen" azaz Magyarországnak IV. Béla király alatt 
a tatárok okozta sanyarú állapotját élénken leírja; vallo
mása szerint olyas tárgyakat elősorol, melyeket vagy maga 
tapasztalt, vagy azoktól hallott, kik jelen voltak. Á tárgy 
azonban nincsen versekben, hanem prosaban lerajzolva 2). 
Bonfin iró e munkákól több tárgyakat merített. 3) András 
mester (Andreas magister) i y . Béla, s V. látván királyok 

') Hor&nyi memor. Huagar. et provinc. part. III. >pag. 402. 
2) E munka Schwandtner idézett gyüjtem. olvasható * 292. lap. 
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udvari lelkésze, s kedvencze. Ez V. István királynak Maris 
Sánta Károlynak eljegyzett leányát Siciliába elkísérvén, s 
ottan Károly Siciliai királynak Manfrédén, IL Fridrik csá
szár természetes fián nyert győzedelmének tanúja lévén, azt 
leirta. E tárgy minket magyarokat e tekintetnél fogva is ér
dekel, minthogy a győzedelmes király utóbbi Róbert Károly 
magyar fejedelemnek eldöde vala1). 4) szent Margit, IV. 
Béla király leánya életének névtelen szerzője, ki a 13. szá
zad vége körül az akkori szent Margit szigetben létező apá-
cza kolostorba ment, s a királyi hölgynek életét magyar 
nyelven ékesen rajzolta. E munka eredeti kéziratát én, hirek 
után indulva, a párisi három első rangú könyvtár egyiké
ben vagy másikában lel he tőnek vélem, de siker nélkül ma
radván többnapi fáradságom, párisi kutatásom s nyomozáso
mat félbe szakasztani kénytettem2). Azonban hogy Paris
ban reája nem akadhadtam, nem csoda, mert a kézirat má
sát, melyet Kovács Pál debreczeni tudós tulajdon vallomása 
szerint Bécsben az eredetiből 1764. évben lemásolt, én 1846. 
évi július hóban Bécsben mulatván, a császári titkos levél
tárból, hol máig létez, átolvasásra megkaptam, s röviden 
átfutottam. S nem is kétlem, hogy az eredeti kézirat is va
lami bécsi levéltárban nyugszik, mert tudós Kollár idejé
ben, ki azt 1783. évben gyűjteményébe felvette, ugyanazon 
eredeti kézirat még létezett. Kiadta ezen életirást Pray 
1770. évben Nagyszombatban. Később pedig 1782. évben 
Vajda Sámuel tihanyi apát, neve elhallgatásával. 5) Kéza 
Simon, ki ily czimü munkát „Chronicon Hungaricum ab ini-
tiis Hunnorum usque ad tempóra Ladislai IV. Cumani" hir
detvén, azt IV. azaz Kún László királynak ajánlotta. E mun
kában a jövevény nemesek, udvarnokok, várnemesek, sza-

') A munkát lásd: In operibus fugientibus scriptor. et rer. Hun-
gar. part. 1. Budae 1779. 8. 

?) A munkát tudós Pray közre bocsátá Nagyszombatban 1770, 
4*60 Fct* 
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badalmasok s rabszolgákról értekezik. A munkát többen adták 
ki, legújabban Kopácsy Jósef országunk hajdani boldog emlé
kezetű áldora, ki azt 1833. évben mint veszprémi püspök maga 
költségén közrebocsátotta. Jelen szerkezményt, ámbár rövid, 
Turóczi használván, s több tárgyat belőle merítvén, mun
kájába igtatta l). 6) Magyar Pál (Paulus Ungarus) egyházi 
jogtanár, ki magát tudománya, s bölcs Ítélete által 
több alkalommal kitüntette. 7) Klingsor Miklós korának 
költésze, és csillagásza ki e tárgyakban már akkor nevet 
szerzett magának2). 8) Theodorik sz. Domokos szerzetese, 
ki szent Erzsébet II. András király leányának életét nyolcz 
könyben hirdette3). 

Az emiitett férfiakon kivül hazánkban léteztek még tudósok e 
században; 1) Ugrin első csazmai prépost, hasonnevű kalocsai érsek 
testvérének fia, ki István zágrábi püspöktől mint a káptalan alapitó
jától (54. §.) első csazmai prépostnak neveztetett. Ez a párisi egye
temben egyedül a hittudományi karban majd nem tizenkét évet tölt
vén el, s nagy tudománnyal térvén vissza hazájába, azt a honba sze
rencsésen terjesztette 4). 2) Enok sz. Domokos szerzetese, ki a tör
vények tanszékén a 13. század első felében dicséretesen működött. 
3) Gerard, vagy Girard hittudós, orvos, és csillagász, kit IV. Incze 
pápa 1244. évi oklevelében nagy dicsérettel emlit Bárdosy5). 4) Ist
ván posonyi prépost, ki a hires bolognai főtanodában végezvén el ta
nulmányait, több méltóságokban dicsőén szerepelt, s kalocsai érsek
nek választatott. 5) Mátyás és Muthmer szepesi prépostok. 6) Jakab 
csazmai. 7) András esztergomi prépostok, kik magokat a törvény
tudományban kitüntették. E században oly nagy számmal voltak ha
zánkban a tudósok, hogy a veszprémi káptalan maga az összes jog
ból tizenhat tudorral diszeskedett6). 

E század szerzetes rendéi, s a velők működő egyháziak lénye
ges érdemeihez tartozik, hogy ámbár magyar őseinknek eredetileg 
tulajdon betűik s Írásmódjuk nem hiánzott (63. §. II.). mindamellett 

') E munkát Horányi Elek közre bocsátá Bécsben, 8 későbben 
1782. évben Budán. 

a) Seivert Nachrichten von Siebenbürg. Gelehrten S. 227—232. 
"*) Pray azt 1770. évben régi kézirat után közre bocsátotta Nagy

szombatban 4. r. 32—217. lap. 
*) Thomas Archidiacon. spalat. Histor. salonit. Cap. 47. 
s) Bárdosy supplem. ad analect. Scepusii pag. 8. 
«) Fejér Codex diplom. Tom. VII, pag. 47. 
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idővel azoktól elszokván, s idegen hangok s betűkkel élni kénytetve 
lennének, az érintett szerzetesek s papok vas szorgalommal annyira 
vitték, hogy a magyar nyelv hangjaira s kiejtéseire részint a régi la
tin betűket használták, részint ujakat hozzáadtak, s minden nehézsé
geket legyőzve, a magyar nemzetnek ismét tulajdon Írásmódot, a 
helyesírást szereztek. Hogy ezeknek tökélyesbitésében sokat fáradoz
tak a hitterjesztők, s számos kísérleteket azon czél elérésére tettek, 
az írásban észrevehető fokozatok nyilván mutatják. Világos példái 
annak a két halotti beszéd (64. §.) és szent Margit életleirása (65. §.), 
melyekben szembetűnő az írásbeli különbség. Például az első egy 
helyen így szól: „Latiatuc feleym Zumtuchel mic vogmuc ys a pur 
és chomuc uogmuc". A második, mely 1271. után tudnillik száz* 
évvel későbben, mint amaz íratott, így hangzik „Mikoron ez zent 
zuz, Zent Margit ázzon volna, már bodog azzonnak clastromban" 
Azonban hosszasb értekezésekbe e tárgyok fölött bocsátkozni czólo-
mon kül esik. 

III. FEJEZET. 

A katfaollka egyház tanítása. 

66. §. Krisztus tanítása épen maradt a Magyaregyhdsban is. 
Valamint átalában az egész keresztény ősi egyházban 

Krisztus urunk szent tana e korszak nem csekély nyersesége 
s járatlansága mellett épen maradt, abból mitsem eltörülve, 
vagy hozzá toldva, ugy szinte Magyarhonban ugyan az min. 
den idegen s hibás toldaléktól menten maradt, s épségében 
fentartatott. Mert azon számos akadályok, melyekkel Kupa, 
Vatha, Ján, és sorsosaik a vallást ostromolván, azt mindjárt 
kezdeténél gyökerestől kiirtani törekedtek, királyaink böl. 
csessége, az egyházi rend buzgósága szerencsésen mellőzvén 
el, annyira gyarapodott a keresztények száma, hogy a ke
resztény vallás haladását, szilárdulás és tartós állapotját többé 
meggátolni lehetlen volt. Igaz ugyan, hogy a középkor tu
dósai, tudnillik az iskolásdiák sokféle, néha haszontalan kér
déseket vitatva, egymás ellenében oly állításokat hozának 
elő, mélyek a vallás tárgyai felvilágosítására nem szolgál
tak, mindazáltal évkönyveink a protestánsok axcm állítását, 
hogy a papok, szerzetesek) vagy iskolásdiák uj hittanokat a 



123 

valláshoz csatolván, azt megferditették, s így Magyarhonba 
sem más, mint megváltozott vallás terjedhetett, teljes mér
tékben meghazudtolják. A mi azonban tettleg történt, s mit 
mi sem tagadunk, annyiból áll, hogy némi a szent Írásban 
s a régi hitvallásokban (symbola) nem foglalt, de az isteni 
hagyományban Krisztus és az apostolok korától fentartott 
s tanított igazságokat az egyház nyíltabban magyarázta, az
az tévtanitók ellenében elhatározta (definivit), s azokat a 
hitterjesztők, midőn a körülmények kívánták, nálunk szintén 
ugy értelmezték, s tanították. Például a II. lyoni közönsé
ges zsinat 1274. évben a görögök ellen azt határozta, mi
szerint e szócska „filioque" az eddigi hitvalláshoz adassék, 
s nem mást tevén, mint hogy a régi, Üdvözítőnktől szár
mazott, saz apostoloktól terjesztett vallást nyíltabban fejtette 
ki!), e bővebb oktatást a hitterjesztők nálunk szinte fejték 
ki. Ugy a IV. laterani zsinat az oltári szentségről semmi uj 
tanítást nem hozott az egyházba, mint állítják protestáns 
atyánkfiai *), hanem azon ősi hitet, melyet a kenyér s bor
nak Krisztus testévé átelemezéséröltartott „transsubstantia-
tio" szóval kimondotta, annál biztosban, minthogy avval 
már a régiebb hittanárok is éltek 2). Mit szintén más olyas 
tanokról is munkánk folyamában illő helyeken emlitendünk 
a nélkül, hogy legcsekélyebb hitágazatai újítást behozott-
nak engedjünk. 

*) Jablonszky protestáns szerző: „Institutiones Históriáé Chri-
stianae czimű munkája 1. kötetében azt mesézi, hogy a „Transsub-
stantiatio" tanát az 1215. évi IV. laterani zsinatban a latin egyház 
ujdon alapította, s csak azóta az egyházban divatozottat Krisz
tus elleni őstannak (dogma anticristianum) nevezi. De ilyes egyoldalú 
s a történettel összeütköző állításokat a mondottak elegendőkép czá-
folják meg. 

') Mansi Concilior. Tom. 24. 
2) Bloisi Péter 140. lev. Coenóm. Hildebert munkái 513.719. lap. 

Chartresi Fulbert 1. lev. 10. lap. 
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67. §. As egyttin alatti áldozás. 
Noha Üdvözítőnk s az apostolok az oltári szentséget 

híveiknek mindakét szín alatt szolgáltatnák ki, s bár mikor 
e szentség említése tétetik, mindakét szín is említtetik, mind
amellett a szent egyház Krisztus urunk azon parancsát, mely 
annak felvételéről szól, mindenkor ugy értette, hogy mind
akét szin alatti felvételt nem tartotta szükségesnek. Noha 
továbbá bizonyos, hogy a mindakét szin alatti felvétel a régi 
egyházban már divatban lévén, e szokás törvénnyé alakult, 
mindamellett azt sem tagadhatni, hogy az egyházi rend e 
törvényt a körülményekhez képest nem mindenkor egészen, 
hanem esak részben teljesítette. így például midőn az oltári 
szentséget beteghez vitette, vagy gyermekeknek kiszolgál
tatta, azt egyedül egy szin alatt kezelte addig, míg a XIII. 
században törvény alkottatott, miszerint az oltári szentség 
ezentúl a híveknek a könnyen megeshető kiöntés veszedelme 
miatt, egyedül a kenyér színe alatt nyujtassék. Mi annál 
könnyebben hozatott be az egyházba, minthogy nagyobb 
tekintélyű hittudósok például Guilelmus de Capellisl), Ru
dolf apát2), aquinoi szent Tamás 3), s mások nyilván tani-
ták, hogy az oltári szentség méltóságába semmikép nem üt
közik, ha azt a hivek egyedül kenyér szine alatt magokhoz 
veszik, mivel Krisztus mindakét szin alatt külön véve is 
egészen jelen vagyon; sőt tévednek azon hivek, kik vélik, 
hogy az üdvösség elnyerésére szükséges az oltári szentség
ben mindakét szin alatt részesülniök. E szokás az egész ősi 
egyházba behozatván, nem csoda, ha kedves honunkban is 
divatba jött, melyet máig gyakorlatban lenni szemlélünk. 

}) Mabillon acta SS. ordinis S. Benediot. seculi 3. praefat. 1. 
Nro 75. 

2) Bona Rerum Liturgicar. lib. II. Cap. 18. 
3) Summa Theol. part. III. quaest. 80. art. 12. 
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68. §. A boldogságos Szús szeplőtelen fogantatása. 
Jelen tanítás: „A boldogságos Szűz Mária szeplőtele

nül fogantatott" már az ősi egyházban divatozott, s szent 
Ágoston már maga korában sem kivánt mást kinyilatkoz
tatni, mint a boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatását, 
midőn magát ilyes szavakkal fejezé ki „Midőn bűnről vagyon 
szó, Mária a boldogságos szüzet érinteni nem szándokom '). 
Szintén ugy nyilatkoztak damaskusi János 2) s mások. A lyo
ni káptalan pedig 1140. évben a boldogságos Szűz szeplő
telen fogantatását ünnepéllyel ülte meg3). Ámbátor pedig 
ez ünnepelés ellenzőkre is talált, miután azonban Duns Já
nos skót tudós, ferenczi szerzetes, a tőle nevezett skotiak 
felekezetével együtt azon tant külön munkával védette, s az 
ellenfelekezetet, mely aquinoi szent Tamás elnökétől Tamás-
diaknak neveztetett, meggyőzte, a boldogságos Szűz szep
lőtelen fogantatása az egész egyházba fogadtatott el, ilyes 
feltétel alatt, miszerint az ellenkező tant, tévtannak bélye
gezni tilos legyen ugyan, de az egész egyház a szeplőtelen 
fogantatás mellett nyilatkozva, ugyanazt tanitandja. Ezek
hez képest a boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatásároli 
oktatás honunkban is gyakorlatba jővén, azt mi magyarok 
is minden évi december 8-kán egyházi s polgárilag ünnepel
jük *). Mit azonban az egész egyházban eddig csak ájtatos véle
mény gyanánt hittünk s ünnepeltünk, azt a ma uralkodó IX. 
Piuspápa 1854. évi dec. 8. minden világ részeiből egybegyűlt 
bibornokok, érsekek, püspökök, kanonokok s minden rangú 
papok előtt hitdogmául kimondotta, tudnillik : „Hogy a bol
dogságos Szűz fogantatásának első pillanatában Isten külö
nös előjoga s kegyelme által és Krisztus érdemei tekinteté-

0 S. Augustin. libr. de Natúr, et gratia Cap. 36. 
2) Damas. János de fide orthod. libr. 3. cap. 12. 
3) Colonia Histoire literaire de la ville de Lyon vol. 2. pag. 233. 
*) E tárgyról Egyháztörténeteink latin kiadásában 3. köt. 361. s 

k. lap. többet olvashatni. 
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böl az eredendő bün minden szenyeitöl tisztán megőrizte
tett 4)". Ennek következtében 1855. évi május 6. a katholi-
ka egyház egyik legnagyobbszerü diadalünnepét ülte hazánk
ban, midőn minden lelkészségben az ünnephez illő készüle
tek, szertartások s szent beszédek mellett a szent Mise alatt 
a romai pápa ő szentségének a szeplőtelen Szűz fogantatásá
ról szóló Bullája kihirdettetett, s egész nyolczad alatt arra 
czélző istentisztelet tartatott. Ugyan az pedig a világ más 
részeiben s tartományaiban is a legnagyobb buzgósággal a 
szent szűz iránti tisztelettel véghezvittetett. Lásd az 1855. 
évi Religio május s követk. hónapokbani sz. 

69. §. A hittudomány állapotja. 
Valamint e korszak kezdetén minden tudományokat 

nálunk Magyarhonban csak csirájukban leljük, ugy vala 
szintén a hittudomány is. Mert noha átalában az ősi keresz
tény egyház tanárai Lanfrank, s Anselm canterburi érsekek 
s más tudósok példáját követve, a hittudományban Aristo-
teles bölcsészetét használták, s igy az iskolásdi theologiát 
képezve, minden nyilvános intézetekben a vallás igazságait 
eszi védvekkel is támogatták, s a hittudományban ezen el
vek szerint haladtak, a mivelés sugarai mindazáltal kedves 
hazánkat, mely e korszakban alakulni kezdett, csak gyen
géden hatolták át; mindazonáltal hazánk hittudősai állá
sukhoz képest szintén előre haladni törekedtek. Ilyenek vol
tak a XII. századból: 1) Lörincz esztergomi érsek, Kálmán 
király kedvencze, ki nem csak királyát minden terhesb 
ügyeiben tanácscsal segitette, hanem az Esztergomban tar
tott nemzeti zsinat tartalmát, úgymint hittani oktatást, szer
tartási rendeleteket, s egyházi törvényeket az egész nemzet
tel közölvén, a hittudomány állapotját szintén hatosán elő
mozdította (64. §.). 2) Simon pécsi püspök, ki a keleti nyel-

') Religio 1845. december 21. 74. sz. 590. lap. 
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vekben jártas lévén, s a hittudományt különösen kedvelvén, 
azt szó s tettel minden alkalommal elősegitette. 3) Pannon
honi Pál, ki a hittudományi tudós munkával gazdagította 
(64. §.). A XIII. században is keletkeztek néhány tudósok, 
kik a hittudományt különösen mivelve munkákkal nemes-
bitették. Ezekhez soroztainak: 1) Tamás spalatói főesperes, ki 
közre bocsátott munkájával (65. §.) az egyházi történeteket 
nem kevéssé gazdagitotta. 2) András mester IV. Béla s- V. 
István királyok udvari lelkésze, ki mind fejedelmei udvará
ban, mind más alkalmaknál a vallást nyilván tanitotta, s 
abban üdvös oktatást adván, a hittudományt különösen mi-
velte (65. §.) 3) Magyar Pál egyházi jogtanár, ki magát az 
egyházi jogtudománynak különösen szentelte, s tudományá
val nyilvános ügyek elitélésébe folyván, a hittudomány elö-
mozdittatásában is hatalmasan működött. Mi azonbanekor
szak folytával az egész egyházban divatozott, tudnillik az 
iskolásdiák theologiai rendszere s eszmei, az szintén hazánkra 
is e században már jobban sugárzott. Ennél fogva tudós 
Lanfrank, Anselm, Roscellin, Hildebert, Abelard, s Lom
bard, kik az iskolásdiák első osztályát képezték, oktatás 
módja hozánk jutván, tudósaink szintén követték, s a vallás 
tárgyait a szent irást s isteni hagyományt Lombard Péter 
„IV. Libri sententiarum" munkája szerint védették'). 

E korszakban némelly tudósok annyira ereszkedtek iskolai vi
tákba, hogy némelyek köz figyelmet, sőt botrányt is gerjesztettek. 
Ámbár pedig azok hazánk szülöttjei nem voltak, minthogy azonban 
vitáik az egész hittudomány, sőt minden más tudományokba is be
folyván, közvetve hazánkra szintén hatottak, azokról itten tudomá
nyos öaszefíiggés végett rövid említést tenni, czélirányosnak tartom; 
A jelesbek voltak; 1) Badbert Paskáz, korbéji szent benediki apát, 
ki Erigena János s Berenger ellen azt vitatta, hogy az oltári szent
ségben az elemek megszenteltetése után más nem, mint a kenyér 
s bor szine maradván meg, abban Krisztus urunk ugyan azon teste 
s vére jelen vagyon, melly a boldogságos szűztől születve a kereszt
fán szenvedett. 2) Godeschalk fuldai szerzetes, később soissonsi ál-

>) Egyháztörténeteink lat. kiad. 3. köt. 66. §. 364. . . lap. 
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dozár, ki az előválasztásról (praedestinatio) vitázván, két választa
tás nemét, tudnillik a jámborokét áz örök életre, s a rosszakét az 
örök kárhozatra állítván, és hozzátévén azt is, hogy az Isten csak a 
választottakat üdvözíteni akarja, s az ember Ádám által szabad aka
ratától megfosztatott légyen: Hinkmár reimsi érsektől börtönre, 
melyben haláláig makacsága miatt tartatott, elitéltetett. 3) Beren-
ger angersi főesperes, ki Erigena János által elcsábíttatva, annak 
tanítását elfogadta, mondván, hogy az oltári szentségben Krisztus 
urunk teste s vérének csak záloga, formája s hasonlatossága vagyon 
jelen. E tan azonban IX. Leo pápa által zsinatilag roszaltatva, eli
téltetett. 4) Roscellin compegni kanonok, ki azt állítván „hogy a 
sz. Háromság személyeinek három külön valóságot (realitates) jelen
teniük kell, máskép következnék, hogy az atya s a szent lélek szintén 
ugy megtestesült 8 meghalt mint a fiu", mint Tritheismus pártolója 
az 1092. évi soissonsi zsinatban megkorholtatott s tévedése visszavo
nására biratott, miután azonban azt ismét hirdeté, Franczia s Angol 
országból kiűzetett. Későbben némelyek szerint megtért, s példásan 
meghalt. 5) Poretai Gilbert poitiersi püspök, ki az Isten s lényege, 
természete s istensége közt különbséget tevén, szintén isteni többsé
get tanított. Ennek tanát III. Eugen pápa elitélte. Megbánván hi
báját Gilbert magába tért, s megyéjébe visszautasittatott. 6) Abelard 
Péter párisi egyetem oktatója, ki dialektikai elvekből a vallás titkait 
félfogni, s értelmezni akarván, oly tévedésekbe merült, melyekből 
kibontakozni nem tudván, elitéltetett. Hibái ilyesek valának „Az 
atya Isten mindenható, a fiu k i s e b b h a t a l m ú , a szent lélek h a t a 
lom n é l k ü l i ; az emberek Ádám büntetésében, nem p e d i g v é t 
k é b e n is részesülnek sat. Abelard számos tévedései Bernárd szent 
atya által megczáfoltattak, s az 1121. évi soissonsi zsinatban Ítéltet
tek el. Abelard hibáit elismervén, a chalonsi kolostorba lépett, hol 
élete sok viszonyai után töredelmes életet viselvén, régi hires nevét, 
melylyel mint párisi tanító haj dan tündöklött, visszanyerte, s halála után 
versekkel, sőt emlékkápolnával, melyet személyesen a párisi „Pere la 
Chaise" nevezetű temetőben szemléltem, megtiszteltetett. E tudó
sok s tanaikról többet olvashatni Egyháztörténeteink latin kiad. 3. 
köt. 67. s köv. §. 367. s köv. lap. 

70. §. A görög egyház elszakadása. 
A görög egyháznak a latintóli elszakadása Magyarhon

ban is oly annyira elterjedt, hogy amaz ennek ellenében 
ináig annyira vagyon elidegenítve, mintha közfal által elkü-
lönözve volna. Mert noha Photius cselszövényei napfényre 
kerülvén, Ignácz bizanczi pátriárka régi székébe vissza 
helyeztetett, s ennek halála után Leo császár 'Photiust ko-
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lostorba záratván, s István testvérét pátriárkának válasz 
tatván, a mozgalmakat lecsillapította'), oly annyira hogy 
a bizanczi pátriárkák béke jeléül évenkint Romába közö
sülő leveleket is küldöttek, mindamellett a görög egyház áta-
lában, igazán, s őszintén a latin egyházzal nem lévén egye
sülve a meghasonlás, mely Oroszországbői keletkezett, s ná
lunk letelepedve a göröghitüek által alakult, honunkban 
tovább is fenmaradt. S valóbán Oaerular Mihály konstanti-
nápoli pátriárka 1056. évben alig adván jelét az uj ellenke
zésnek, az egész görög egyház pártjához szitott. Caerular 
Mihály tudnillik azon hódolást, melyet minden bár egyházi, 
bár világi hivek a romai pápa, mint az egész egyház feje 
iránt tanusitanak, nem tűrhetvén, tulajdon s pártosai nevé
ben csekély érdekű, s többnyire csak színlett kifogással lé
pett fel a latin egyház ellen. Például hogy a latin egyház 
hiveinek szombaton hus eledelét tiltja, más böjti napokon 
pedig tej és sajt élvezetét engedi; papjait nötelenségre kö
telezi ; hogy kovásztalan kenyeret áldoz fel az oltári szent
ségben ; papjai szakálukat nem növesztik ; hogy böjtben al-
leluját nem énekeltet, a konstantinápoli hitvalláshoz e szót 
„filioque" csatolta sat. Ezen többnyire fegyelmi tárgyok 
csekélyebbek lévén, mint hogy Caerular Mihályt okszerüleg 
a latin egyháztól elvonhatták volna, nyilvános, hogy e pon
tok csak ürügye voltak az elszakadásnak. Sikerült ugyan 
X. Gergely pápának az 1274. évi II. lyoni zsinatban a görög 
s latin egyház közti békét visszaállítani, mert a görögök a 
zsinat hitvallását elfogadván, s a szakadásról lemondván, a 
pápa elnökségét, s a többi kérdéses pontokat elismerték. E 
hitvallástól azonban a görögök rövid idő múlva ismét elpár
tolván, s írásban adott szavukat be nem váltván, annak ál
landó sikere nem lőn. 

') Egyháztörténeteink lat. kiad. 3. köt. 42. §. 113. 8 köv. lap< 
Cherrier B(yhá<l»rt. Q 
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IV. FEJEZET. 
AtértaiMkréL 

71. §. A lévtanfogolma. 
A mit szent Pál apostol mondott, hogy sokan Krisz

tus vallását hiu elraénczkedések s hibás tanokkal elferditen-
dik, valóban teljesedett. Mert mindjárt a keresztény vallás 
kezdetével találtattak, kik ámbár keresztényekaek vallván 
magukat, mindazáltal elméjök kicsapongó bősége által el
csábítva , Krisztus és az apostolok tanait mind el nem fo
gadták, hanem véleményeik ábrándját követve, s hirdetve, 
mind magok mély tévedésekbe süljedtek, mind másokat 
magok után ragadtak, s a hivek közt nem ritkán felesleges 
viták, czivakodások s botrányt okoztak. Ilyes a keresztény 
szeretet s egyességgel ellenző, s az egyház békés arany 
korát háborgató ujitókát eretnekeknek (atpew) vagyis tévta-
nitóknak nevezve, a többi hivek mindenkor kerülték, sőt 
az Egyház őket, ha tévedéseikből ki nem bontakoztak, 
kebléből kizárta. A történetekből tudva vagyon, miszerint 
ilyes tévtanitók az egyházban már az apostolok korában 
létezvén, általuk szintén ugy tekintettek, s szintén kerülen-
döknek állíttattak. „Az eretnek embert monda szent Pál, 
egy vagy két intés után megvessed, tudván, hogy a ki 
ilyen, az elfordult és vétkezik" 1). Ez apostoli intés követ
keztében az egyház egyedül azokat tévtanitók közé sorozta, 
s máig sorozza, kik 1) külsőleg legalább magokat keresz
tényeknek válván, az által az istentagadó, pogány, moha
medán, s zsidótól megkülönböztetik. 2) kik valami Istentől 
kinyilatkoztatott, s az Egyház által vallandónak hirdetett 
hittant makacson tagadnak. E két a tévtan lényegéhez tar
tozó tulajdonból világos, hogy mindaz, ki jó hiszem, együ-

') Sz. Pál Titushoz irt lev. HL 10.11. Timoth. II. lev. 2. fej. 17. 
18. Timoth. I. lev. 1. fej. 13. v. 
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gyüség vagy tudatlanságból hibázik, a tévtanitók sorába 
nem számittathatik. 

72. §. A Paktrenek. 
A régi manichaeusok, később paulicianok ivadékai 

olasz Országból patarenek neve alatt *) Dalmatia s Bosz
niába költözvén annyira elterjedtek ottan, hogy még 
Dániel bosznai püspököt is felekezetökhez hajlandóvá tet
ték. Mit hallván Bernát spalatoi érsek, sőt tapasztalván, 
hogy Trav (Tragurium) városában is többen létesülnek e 
felekezetből, Incze pápát s Imre királyt arról értesitette. 
A pápa annak következtében zsinatot tartott, melyben 
határoztatott, miszerint mindnyájan, kik a tévedő feleke
zetet bár mely módon pártolják, kettős megintés után, 
meg nem jobbítás esetében a becsméreltek sorába igtat-
tassanak, hivatalaik, sőt javaiktól megfosztassanak. E zsi
nati határzat következtében Imre királynak a patarenek 
ellen fegyverrel kikelni kellendett^ ha tévedéseikben meg
maradnak. Azonban a király látván, hogy czélt erőszakos 
fellépése mellett sem érend el, nagyobb lévén a patarenek 
száma, minthogy azt fegyverrel meggyőzhetné, szelidebb 
móddal a munkához járult, s a legfőbb hatóságu tisztvise
lőket s püspököket felszólította, miszerint a tévtanitókat 
megtérítve, a bajon segítsenek. Ez egy részről megtörtént, 
előlegesen pedig midőn Casemaria pápai követ Szerviaból 
Boszniába érkezvén, ékes szónoklata s tudományával 
ugyanazt sürgette. Elsők voltak a szent Vazulról czimzett, 
s többnyire a patarenek tévedéseibe vegyült görög barátok, 
kik a megtérés kezdetét tették. Ezek összejővén a pápai 
követ jelenlétében á romai egyházbai visszatérésüket, s 
ahhozi őszinte ragaszkodásukat kinyilatkoztatván, s azt 
írásba tevén, a pápai követnek átadták, ki azt két basilita 
kíséretében Budán a nyulak szigetében lakó Imre királynak 
átnyújtván, s a király s egyházirend által megerősíttetvén, 
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Kulin bosznai bánnak megtartás és végrehajtás végett át-
küldötte. Ámbár azok példáját Dániel püspök s számos 
hivek követték, a patarenek mindamellett tovább is fen-
maradtak, s honunk püspökeit az utóbi korszakokban is 
munkálkodtatták '). A patarenek tévedései ezekben foglal
tattak: 1) a vallás lényege egyedül belső Isten félelmén, 
s erkölcsös maga viseletén alapulván, külső istentiszteletre, 
s szertartásokra nem szorul. Ennélfogva 2) a kegyszerek 
szintén csak ujabb találmány lévén, a hivek üdvösségére 
nem szükségesek, s a nélkül is azok belső szenteltetésére 
mitsem munkálkodnak. 3) az igaz hivő a szent keresztet 
jobbnak nem tarthatja, mint bár mely élő fát az erdőben, 
s az oltárok egyházok haszontalan kőhalmoknak tartandók. 
4) Jézus szándoka soha sem volt püspökök, papok, diako-
nokat rendelni vagy felszenteltetni sat. A felekezet tökéles
bei (consolati) az anyagnak eredeti roszaságát tanitották, 
melynek élesztő gonosz mentője a látható világát, s az em
beri testeket alkotta, s emezeket a végből, hogy azon lel
keket , kik az Istentől elszakadtak, büntetésül azokba zár
hassa. Sem Krisztus sem Mária nem birt ilyes testtel; s az 
Isten fia egyedül azon okból jelent meg, miszerint az égből 
lehullott lelkeket töredelem, bűnbánat s a szent lélek által, 
kit egyedül ök (a patarenek) oszthatják, üdvezitse. A fele
kezet tökélesbei minden hus, eskü és házaságtól magókat 
megtartóztatták, kiknek lelke az Istenhez szálland, de 
testök a romlott anyagban örökké elveszend. Az atyát, fiút, 
s szent lelket emiitették, de mindeniknek külön természe
tet tulajdonítván, a szent Háromságot is tagadták. Né
melyek e vallásos rendszerből többet, némelyek kevesbet 
elfogadva, s egymástól elszakadva éltek, de a romai egy
ház üldöztetésében mindnyájan megegyeztek. E felekezetet 
az 1179. évben tartatott laterani zsinat Ítélte el. 

') Farlati niyria sacra Tom. IV. pag. 46. 
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*) E felekezet a régi gnosticusok, vagy manichaeusok neve 
gyanús és gyűlöletes lévén, azon Mailand melleti Pattarea nevű táj
tól, xmelyben tartózkodott, vagy pedig eltűrt üldöztetéseitől pata-
renek, czéljától pedig kathariak nevét vette fel. Frankhonban Alby 
városától albyak nevét viselte. Lásd Egyháztörténeteink lat. kiad. 
3. köt. 44. §. 120. lap. s 70. §. 376. lap. 

73. §. Bogomlek. 

E nevezet „Bogo milui, Isten irgalmaz nékünk," bol
gár szavakból eredvén, azon tévtanitóknak adatott, kik 
Syria nyelven „Messalinek," görögül „Euchetaknak" mon
dattak. E felekezett Comnen Alexius görög császár idejében 
Imre király alatt Bulgária s szomszéd tartományaiban, sőt 
magában Magyarhonban is ámbár titokban keletkezett. 
Szerzője Vazul orvos volt, ki ősz fővel, redős képpel szer
zetes köntösbe öltözve, a régi paulicianok tévedéseiből 
tulajdon rendszert követőinek előadott. Tizenkét társat vá
lasztván magának, azokat apostolainak nevezte, kik szer
zőjük tanítását különös buzgalommal terjesztették. Tanítá
suk tartalma ez vala: 1) a szünet nélküli imádkozást leg
főbb tisztöknek tartották. 2) az ur vacsoráját s vizzeli ke
resztségét megvetvén csak lelkit használtak. 3) egyházak 
látogatását feleslegesnek tartván, azokat nem is tartották. 
4) az ó szövetség könyveit el nem fogadták. 5) a szent Há
romságot tagadták, mondván, hogy a fiút s a szent lelket 
az Isten teremtette. 6) Krisztusnak egyedül képzelt testet 
tulajdonítottak. Alexius császár a felekezet tévedéseiről ér
tesülni akarván , magát tanítványának szinlettei által 
tévedéseinek kártékony voltát megértvén, azokat tüstént 
kiirtani törekedett. Ennélfogva Vazult s az ugy nevezett 
apostolait, kik többnyire főnökük birtokában tanyáztak, 
tévedéseiknek fonákságáról értesittevén, jobb útra téritette, 
de nem sikerülvén szándoka, őket máglyára kárhoztatta. 
Noha pedig a nép e büntetést Vazul többi társaira is végre 
hajtatni kívánta, a császár mégis szelídebben bánván velők, 
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őket csak börtönre kárhoztatta *) Nem tagadhatni ugyan, 
hogy e bánás móddal, de különösen oktatással sokan tértek 
vissza az igaz útra, nagy része azonban tévedésben maradt. 

74. §. A* Ostonók. 
E korszak tévtanai közé a félre értett s túlzott ostorzás 

(flagellatio) is tartozik. Minthogy azonban e tévedés a kö
vetkező korszakban fejlett ki, arról mostan csak annyit 
emiitünk, hogy azt némely jámbor férfiak szent Pálnak 
következő szavaiból: „Testemet s anyargatom, s rabság alá 
vetem" 2), következtetvén, az apostolt avval utánozható-
nak vélték, ha testöket ostoroznák. Mi némely olasz kolos
torokban a XI. század vége felé behozatván, azt nem csak 
szerzetesek, hanem világiak, sőt gyenge szüzek is gyako
rolták, annyi buzgósággal, hogy elvégre azt hirdetnék, 
miszerint más valaki az ember bűneit fel sem oldozhatja, 
ha csak hozzájuk nem szegődik, mert egyedül társaságuk 
tulajdona a bűnöst az Istennel kiengesztelhetni. E felekezet 
IV. Béla király alatt, ki elpusztult országát népesíteni kí
vánván, az országába költözni kívánók között nagy válo
gatást nem tehetett, 1263. évben nálunk is türetett el s). 
Azonban tévedései nem sokára köztudomásra jutván a kö
vetkező korszakban mind az egyház feje, mind annak többi 
előjárói által nagy buzgósággal kiirtatott. Lásd Pagi Bre-
viar. Romanor. Pontif. Tom. IV. in Clement. VI. num. 27. 
Szvorényi Amaenitat. Histor. Eccles. fascic. II. §. 5. pag. 
82. et seq. 

75. §. A stent nyomasd* hivatala. 
Ámbár e hivatal országunkban nem keletkezett, mint

hogy azonban hozzánk is terjedt, annak eredetét e helyen 

') Du Cange Glossar. Eutymins Panopl. pag. 2. tit. 25. Anna 
Comnena Baronius ad an. 1118. 

a) Sz. Pál a korinth. 1. lev. IX. 27. 
*) Turóczi Chronic. Cap. 76. pag. 150. apad Schvandtner. 
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röviden előadni czélszerünek tartottam. A megyés püspö
kök Frankhonban annyira elfoglalva lévén, hogy sem a 
nagyobb érdekű tévtanitókat meg nem téríthetnék, sem 
pedig a hitet azok ellenében illőleg nem véthetnék, IX. Ger
gely pápa 1233. évben szent Domokos szerzeteseit mind 
Frankhonban, különösen Toulouse városában IX. Lajos 
király engedelme, sőt kivánata mellett, mind Olaszország
ban azon hatalommal ruházta fel, miszerint a tévtanitókat 
mindenütt nyomozhassák, s elitélhessék, de a végrehajtást 
s a büntetés nemét világi hatóságra bízzák '). £ határozat 
az egyházi nyomozást alapította, melynél fogva az egyházi 
nyomozók a tévtanitókat, bűvészek s zsidókat magok elibe 
idézve, oktatva, s jobbulásra serkentve, ha szót nem fo
gadtak, bűnösöknek elitélték, kiket a világi hatalom az 
akkori divatnál fogva részint máglyára vagy börtönre, ré
szint pedig kemény bünhődésre kárhoztatta. E szent nyo
mozás hivatala nagy tekintélyre kapott, miután magok a 
fejedelmek, például az emiitett IX. Lajos franczia király, 
II. Frigyes császár, s mások pártolásuk alá vévén, azt tá
mogatták , s kedvező szabályok, s kiváltságokkal ellátták; 
miért is majd minden országokba elfogadtatott. Nálunk 
Magyar s a hozzá tartozó országokban szintén divatozott a 
szent nyomozás hivatala. Mert a szent domokosi barátok 
Spalato a), Győr s Veszprémbe 3), a XIII. század másod 
tized végével letelepedve, már akkor mint hitterjesztök s 
egyházi nyomozók működtek a patarenek ellen, kik a frank
honi albybéliekkel egyenlő tévedéseket követve, s tanítva 

») História genende de Langucd. Tom. 3. pag. 894. Gregorii 
Capitula contra patsrenos anni 1236. apud Manri Tom. 23. 
pag. 74. 

2) 1217. évben Franc. Sigism. Ferrari Commentar. de reb. Ung. 
prov. S. Ord. Praedioator. pag. 67. 

s) 1221. évben ugyanott 25. lap. Tévedésben vala tehát tudós és 
nagylelkű Pázmán ének, midőn « szerzet Magyarhoobai lete
lepedését 1230. évre tűzte ki Péterfynél part. 2. pag- 278. 
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annyi merészséggel léptek fel, hogy II. András király alatt 
tulajdon püspököt, ki egész felekezetöket kormányzá, 
választottak. És minthogy sem III. Honor pápa követe 
Accont, sem Ugrin kalocsai érsek őket jobb útra nem té
ríthették , az egész ügyet az érintett domokosi barátokra 
bizták. Mit IX. Gergely pápa megerősített azon hozzá adás
sal , miszerint a meg nem jobbítható bűnösök fenyítés vé
gett a világi hatalomra bizattassanak. Továbbá a bosznai 
püspököt, ki a tévedőket pártolta, székétől elmozdítván, 
helyébe mást a domokosi szerzetesek közül beigtatott ') . 
Sőt a 1231. évben nálunk telepedett ferenczieket is amazok
hoz csatolta, az esztergomi kolostor előjárójának parancsol
ván, miszerint Assan Bulgáriának a hittől elszakadt ki
rálya , s a többi Magyarhonban terjedő tévtanitók ellen ki
kelt keresztes vitézeknek beszédek s búcsú kiszolgáltatása 
által segítséget, gyarapodást és istápot szerezzen 2). Szer
viába pedig maga István a tartomány királya az egyházi 
nyomozás hivatalát behozatni, s arra ugyan azon szerzet 
tagjait alkalmaztatni kívánta 3). De miután mind e rendel
kezések mellett az érintett tévtan ki nem irtathatott volna, 8 
annak kedvelői a valkó s posegai táján is elömledezve a 
tulajdon Magyarhonhoz mindig jobban közeledtek, VIII. 
Bonifácz pápa az egyházi nyomozás hivatalát Gergely esz
tergomi érsek felügyelése s kormánya alatt szintén az emii
tett szerzetekre bízta. Azóta e szent hivatal nálunk az igaz
ság s illendőség korlátai között buzgólkodott a nélkül, 
hogy legcsekélyebb vissza élésekről vádoltathatott. 

') Ferrari idézett mánk. 93. s 100. lap. Pray Spécim. Hierarch. 
Eccles. Hang. II. rész 416. lap. szerint a választott püspök 
vala János, azután Poasa Ferencz a domokosi szerzetnek volt 
tartományi kormányzója. 2) Katona Hist. Crit. Hung. Tom. 5. pag. 465. 

») Wadding annál Ord. minor. Tom. 5. pag. 260. et Emer. 
Pavich Topograph. descriptio provinc. S. Joannis Capistrani 
pag. 8. 
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A szent nyomozás hivatala alkalmat nyújtván arra, hogy sok 

ember máglyára ítéltetett, némely irók túlzó bírálattal az egyházat 
is megróni szokták. Azonban midőn valaki azon intézetről ítéletet 
hozni kíván, mindenkor tekintetbe vegye, hogy annak főczélja vala 
a tévtanokat s szakadásokat kiirtani, s az egyházat tőlök jövőre is 
megmenteni. E czélt pedig mindaz, ki illő szempontból felveendi, 
bizonyosan méltányolni fogja, mert a keresztény katholika egyház 
legfőbb feladata a tévedőket czélszerü s illő eszközökkel megtérítve, 
az igazság útjára vezetni, s az Isten országát terjeszteni. Mit az ész 
s a vallás szelleme csak igazolhat, mert minden ember már termé
szeténél fogva arra hajol, hogy tulajdon meggyőződését mással is 
közölje, s az egyház tisztéhez tartozik ön magát fen tartani, s gya
rapítani. Nem tagadhatni ugyan, hogy a nyomozás hivatala néha* 
oly térítési módot követett, mely képmutatást és színlelést okozott; 
mely tudatlanságot inkább, mint az igaz vallás ismeretét előmozdí
totta, mivel sokan voltak a megidézettek, sőt a hi vek közt is, kik a 
félelemtől meglepetve a vallás tanairól inkább hallgattak., mint fel
világosítást kértek volna. Sőt olyanok sem hiányzottak, kik a val
lást követve a keresztény ember minden tiszteit külsőleg teljesítet
ték, belsőleg azonban annak igazságáról, oktatás hiányából, melyet 
keresni nem merészeltek, meggyőzve nem voltak. Énnek szintén 
más eredménye nem lehetett, mint a tudatlanság, a vakbuzgóság 
gyarapodása. Igaz ily vissza élések némelykor történtek, de azokat 
az egyház soha sem helyeselte, sem tűrte, annál kevés beparancsolta. 
Sőt az egyház olyas nyomozási hivatalt, mely élet s halálról rendel
kezhetik, saját hatáskörénél fogva nem is alapithatott, minthogy 
ilyes tárgyakról határzatokat adni, eredetileg egyedül a világi feje
delmeket illeti. Tudva vagyon az Í6, hogy III. Incze pápa s a tou-
lousi zsinat határzatai egyedül bizonyos hely s időre nézve hozattak, 
s miután a nyomozók azokkal visszaéltek, a romai pápák által meg
másoltattak. Sőt magát a nyomozási hivatalt a megyés püspökök 
szűkebb korlátok közé szorították. A spanyolországi nyomozásról a 
következő korszakban szólandunk. 

V. FEJEZET. 
Az egyházi szertartások, a keresztények erkSlosel, s egyház 

fegyelméről 
76. §. Az egyházi szertartásokról. 

Az egyházi szertartásokra nézve valamint, az egész 
egyházban, ugy szintén a magyaregyházban is némely vál
tozások hozattak be. Különösen az isteni tiszteletre nézve 
olyatén szokás jött divatba, miszerint nyilvános áldozatok 
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helyébe külön s pedig mindennapi kis misék s misedíjak 
hozattak be. Minthogy pedig a papok e szokás mellett, 
melynél fogva a nyilvános vagyis ünnepélyes miséken kí
vül kis miséket, sőt némely napokon, mint viszkereszt, 
hamvazó szerdán, s kántorböjtben több miséket szolgáltak, 
buzgólkodván, ezentúl minden nap misét mondanának: 
II. Sándor pápa 1063. évben e szokást ugy rendezte, hogy 
minden áldozár, egyedül karácson ünnepén három, más 
napon s bár mely ünnepen csak egy misét szolgálhasson. 
Továbbá azon szokás is divatozván, miszerint a szent mise 
némely tartományokban nemzeti nyelven szolgáltatnék, 
VII. Gergely pápa arra nézve is egyenlő szokást behozatni 
kívánt, s a fejedelmeket megszólította, miszerint azon 
rendelést, melynél fogva a papok ezentúl honi nyelvüktől 
elállva, a szent misét latin nyelven mondandják, elfogadnák 
s a szent egyház egységét e tekintetből is elmozdittatni segí
tenék. Mi sikerülvén az egyházi szertartások avval is egyen
lőbbekké váltak '). Azon szokás, melynél fogva a hivek a 
szent áldozáshoz közeledve, a szentséget saját kezökkel ve-
vék magokhoz zsinatok által megmásoltatván 2), mai divat
tá változott. Á szent ereklyék tisztelete valamint az egész 
ugy a magyaregyházban is gyarapodott e korszakban s), 
sőt szokássá vált, minden templom felszenteltetésénél szent 
ereklyéket az oltárokba rakni 4). E haladó tisztelet követ
kezése vala az is, hogy a hivek mind a keresztes hadakhoz 
mind más olaszországbai zarándoklásokhoz számosan csat
lakozván, visszajövetelök alkalmával szent ereklyéket ha-

') Oregorii VII. Epist. 64. lib. 1. Epist. 18. libr. 3. et Epist. 11. 
libr. 3. Epistolar. et Epist. 38. libr. 1. Epistolar. 

*) Concil. Rothomag. (Rouen) 878. 
3) 8ynod.BudeDs.Cap. 27.PéterfyConc.Hung. part 1. pag.112. 
*) A második nicaei zsinat azt rendeli, miszerint a püspök, ki 

templomot ereklyék nélkül felszentel székétől megfosztassák. 
Mabillon actor. .SS.Ord.Bened.Tom. VI. part. 1. praefat. §. 5. 

http://8ynod.BudeDs.Cap
http://SS.Ord.Bened.Tom
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zajukba hoztak, savval a szentek tiszteletét öregebi tették. 
Mit maga András király szintén gyakorolván, szent István 
első vértanú, s szent Margit szűznek kaponyáját, szent 
Tamás és Bertalan jobbját s többeket hozott országába l) . 
A szentek tisztelete e zarándoklatok által annyira növeke
dett, hogy minden község, söt minden magán ember saját 
védszentet választott, ki érette az Istennél esedezzék. Kü
lönösen pedig a boldogságos szűz Maria tiszteletét szombati 
nyilvános könyörgések (Lytaniae), szent olvasó *), s az an
gyali üdvözlet által, mely 1040. évben a szent írásból vé
tetett, kitüntették. A keresztség felvételére nézve, mely 
eddig egy vagy több bemártás által kiszolgáltatott, ezután 
lemosás mint alkalmasb behozatván szintén változás történt2). 
Továbbá a hivek a bűnbánat szentségéről meg lévén gyö-1 

ződve, hogy az erkölcsiség fentartása, s elömozditására 
elkerülhetlen szükséges, azt minden évben három négyszer 
felveendőnek, valamint annak méltó felvételére szükséges
nek tartották, hogy minden hivő bűneit őszintén megbánja, 
egyenkint meggyónja, s azokért eleget tegyen. Minthogy 
pedig e korszak hivei a bűn bánatban s a töredelmességben 
ellankadnának, sőt a patarenek a szentségeket ócsárolva, 
s a kulcsok hatalmát az egyháztól eltagadva megvetnék, a 
IV. laterani zsinat minden hivet arra kötelezett3), miszerint 
minden évben legalább egyszer a kitűzött húsvéti idő alatt 
a veszeklés szentségéhez s az ur vacsorájához járuljon. Mi 
pedig a nyilvános vezeklés fegyelmét illeti, azt a hivek 
búcsú, böjt, jótévőség, keresztes zarándoklat, alamizsna, 
s más jő cselekedetek által kipótoltatván, abba szintén némi 
változások hozattak be. A búcsú már ez időben teljes és 

') Turóczi Chronic. part. 2. Cap. 73. 2) S. Thomas summa Theol. part. 3. quaest. 80. art 22. 
») Concil. lateran. IV. anno 1215. celebr. Oan. 12. apud Mansi 

Conoilior. Tom. 22. 
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nem teljes búcsúra osztatott. Búcsú neme vala az örömbúcsu 
(jubilaeum), s az Assisi szent Ferencz búcsúja. Amazt VIII. 
Bonifácz pápa minden század elején azon hiveknek adatni 
rendelte, kik töredelmes szívvel a vezeklési s az oltári 
szentséget felvéve, illő készülettel Romában a szent apos
tolok templomait meglátogatják. E búcsú további változá
sai a következő korszakokban történtek. Emezt pedig azaz 
Assisi sz. Ferencz búcsúját III. Honorpápasz. Ferencz kérel
mére azoknak engedte, kik augustus hó másodikán minden 
követelt előkészületek mellett a ferencziek templomát meg
látogatván, a kereszténység gyarapodása, a hivek üdve, s a 
keresztény fejedelmek egyetértéseért imádkoznak. Mi a házas
ság szentséget illeti, ámbár az alattomos házasságok (clandes-
tina) már az első egyházban tilosok valának, mindazáltal ha 
valaki ilyest felveendett, az egyház elismerte, noha olyas há-
szasságot meggátolni mindig igyekezett, rendelvén, miszerint 
a házasságok az egyház előtt köttessenek. Mi nálunk annál szo
rosban kötelező volt, mivel hazánk törvényei is rendelik, 
miszerint minden házasság az egyház szine előtt köttessék, 
máskép nem házasságnak, hanem paráznaságnak tartandó1). 
A vegyes házasságokat elvégre a magyar egyház szintén 
ugy, mint a közegyház csak azon feltételek alatt tűrte, ha 
minden gyermeknek a katholika yallásbani neveltetéséről 
szerződés köttetett, ha a katholika résznek vallásossága 
nem veszélyeztetett, s az a katholika félnek megtéritteté-
sére is remény sugárzott 2). 

*) A szent olvasó eredetéről különbözők lévén a vélemények, 
azoké legvalószínűbbnek tartandó, kik azt azon szokástól szármoz-
tatják, melynél fogva a hajdani szerzetesek kézi munka mellett 
imájukat zsinóron függő kövecskék száma szerint végzek. Mai alak
ját pedig szerzé szent Domokos hittérítő szerzetes, ki ahiveketaz 

') Colom. Decret. lib. III. Cap. 15. 
z) Egyházjogunk II. köt. 155. §. 174, lap. Nagyszombat 1843. 

és a ITI. latin kiadás II. köt. 155. §. 159. s a köv. lap. 
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albybéliek s a patarenek tévedései ellen biztossá tenni akarván, az 
által vallásunk szent titkai emlékét, s a szeplőtelen szűz tiszteletét 
kitüntetni törekedett. 

77. §. Uj ünnepek alapitlatdsa. 

A közönséges egyház e korszakban uj ünnepeket ala
pítván, azok a magyar egyházba is behozattak. Ilyenek - 1) 
Mindenszentek ünnepe, mely a X. század végével csak 
némely tartományokban divatozván, IV. Gergely pápa 
által az egész egyházra terjesztetett ') *). 2) az Űrnapja, 
melyet Róbert lütichi püspök Julianna ciszterczi apátnő 
javaslatára megyéjébe behozott. Azt utánozván IV. Orbán 
pápa, s az ünnepet 1264. évben az egész egyházban tar
tatni rendelvén, Magyarhonban is nagy diszszel s pom
pával megületni szokott 2). 3) a szent Háromság ünnepe, 
mely szintén már e korszak elejével némely tartományok
ban, például frank s belghonban divatozott, későbben 
pedig XXII. János pápa által az egész egyházba behozatott. 
4) Szűz Maria szeplőtelen fogantatása ünnepéről már 68. 
§-ban szólottunk. 

*) A halottak emlékezete szintén e korszakban jött divatba. 
Miután tudnillik Odillo clugni kolostor apátja 991. évben szerzetes 
társaival Mindenszentek ünnepe után a halottakért különösen imákat 
mondana, s azt minden évben ismételné, e jámbor szokás az egész 
egyházba vétetett fel 3). Idővel a halottak emlékezete szent mise, 
imák, alamizsnák s más jó cselekedetekkel Magyarhonba is behoza
tott. Sőt annyira meg valának győződve eldődeink a halottakért 
teendő imák üdvös sikere felől, hogy némelyek végintézetökben 
alattvalóikat lekötelezték, miszerint haláluk évnapján a tartatni 
szokott halotti mise után az egyháznak vagy meghatárzott kolosto
roknak ajándokot vinni tartozzanak, s őket halotti mise szolgáinak 
(servi ezequiales) nevezték. 

J) Mabilon de re diplom. pag. 537. 
2) Barthol. Fischer origó festi Corp. Christi e viso S. Virgin. 

Julianae divinitus oblato Leodii 1619. Bened. XIV. de festő 
Christ. et Mariae lib. 1. Cap. 13. pag. 360. Tom. X. oper. 

' ) Mabilon actor. SS. Ord.S.Benedict secul. 6. part. 1. pag. 584. 
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78. §. hten Ítéletei (judicia Det). 
Ámbár nem kevesen voltak a hivek közül, kik e kor

szakban vétkes életet viselének, de mégis többnyire vallá
sos érzelmek által vezéreltettek. Tanúi annak az ugy neve
zett Isten Ítéletei (judicia Dei, ordalia) melyeknél, ha a 
bűnösnek bevádolt ember bizonyos nehéz kísérlet alá vetve 
azt épen kiálotta, ártatlannak, ellenkező esetben pedig bű
nösnek tartatott. Ilyen volt 1) a tüzpróba, melynél a be
vádolt személy mellére parázs tétetvén, vagy pedig ő tüzes 
vashoz nyúlni, vagy lángokon keresztül menni köteleztet
vén, ha épen marad ártatlannak tartatott. 2) a vizpróba 
melynél a bűnösnek mondott egyén kezét forró vizbe eresz
teni, vagy pedig hideg vizbe hanyattan feküdni kény tetve, 
ha az első esetben sértetlen maradt, a másodikban pedig 
lesülyedt, minden bűntől feloldoztatott, ellenkező esetben 
pedig elitéltetett. 3) a párviadal, melyben ártatlannak 
mondatott az, ki ellenét meggyőzte ' ) . Hogy e kísérletek 
honunkban is divatoztak, törvényeink s a történetek bi
zonyítják. Törvényeink, mert szent László király azt ren
delte, miszerint minden tűz s vizpróbánál három hites tanú 
jelen legyen, kik mind a fel, mind az alperes ügyére őr
ködve igazságot szolgáltassanak ki 3). Kálmán törvénye 
pedig a helyet, tudnillik minden püspöki széket, a posonyi 
s nyitrai préposti széket annak tartására tűzte ki 3). Mi 
pedig a párviadalt illeti, hogy az által hazánkban perek 
elitéltettek, hadi viszonyok kiegyenlittettek, nyilvános 
oklevelek bizonyítják, s a történetek erősitik 4). így vég-

') Ilyes kísérletek többi nemeit lásd Egyháztörténeteink lat 
kiad. 3. köt. 50. §. 134. lap. s Ujfalusy animadversiones in 
med. aevum pag. 14. de Ordaliis Peetíni 1839. 

a) S. LadisL Deoret. lib. 1. Cap. 28. 
•̂  Coloman, Deoret. lib. 1. Cap. 22. 
*) Literae fundat. Ecclesiae S. Adriani de Zala 1024. extradatae. 

Szvorényi atnnenit. Hisztor. Eccles. §. 8. fasc. 2. pag. 108. 
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zödött él azon ügy mely a pomeranok s lengyelek között 
vitatva, annyira már elkeseredett vala, hogy mindakét 
nemzet fegyveresei egymás ellenében megálapodván, csa
tára már készültek, midőn Béla herczeg, ki későbben 1. 
Béla király neve alatt nemzetünket kormányozta, Mesco 
király helyett a pomeranok vezérével párviadalba ereszked
vén, ezt meggyőzte, s szolgálata miatt leventa nevét s a 
király leányát hitvesül nyerte '). Ilyes párviadalra szólit-
tattak fel Kálmán király s testvére Álmos, midőn Horvát s 
Dalmát ország végett egymás ellen Várkonynál a Tisza 
mellett fegyveresekkel megjelentek, ügyöket azonban béké
sen kiegyenlítvén, a párviadalt el nem fogadták 2). 4) az 
oltár előtt letett eskü. A magyaroknál már akkor midőn 
még pogányok voltak, szokásban volt Ígéreteiket eskü által 
megerősiteni. Mi abból is kiviláglik, hogy Álmos vezérök-
nek kiöntött verőkkel hűséget esküdtek s). Ilyetén szokást 
megtérésük után is megtartották azon hozzáadással, hogy 
az esküt az oltár előtt 4), sőt az oltári szentséghezi hozzáé-
réssel 5 ) , szent László király sirja, vagy ereklyéi felett 6), 
az evangeliomhozi hozzányujtással, a szent kereszt vagy 
szentek ereklyéi felett tették le 7.) 

') Theod. Botka de duellis Hungaror. litis decisoriis. 
2) Spányik Histor. Hungar, §. 5. pag. 141. A többi példákat 

idézi Szvorényi Amaenitat. Hist. Eccles. fasc. 2. §. 7. pag. 94. 
et seq. 

3) Anonym. Belae reg. Notar. in Histor. duciim Hung. Cap. 5. 
et 6. inter script. rer. Hung. apud Schvandtner. Tom. 1. 

4) Kerchelich in Hiat. Eccles. Zagrab. pag. 1. Eoller. op, cit. 
pag. 160. 

s) Callimach de reb. Uladisl. I. lib. 3. Pray annál. reg. Hung. 
part. 3. pag. 11. 

8) Kollár, amaenitat. jur. publ. et Histor. Hungar. vol. 2. eect.5. 
Cap. 3. 

7) Pray annál. part. 1. pag. 107, 



144 

79. §. Szerzetetek alapitlatdta. Szent benedekiek. 
A szerzetesek alapittatása Magyarhonban szintén tanuja 

azon vallásosságnak, mely e korszakban létezett. S vala
mint azok más tartományokban, ugy Magyarhonban is az 
ősi romai katholika egyházat szerencsésen terjesztették, s 
az erkölcsös életet, sőt a polgári ipart s boldogságot is 
hatosán előmozdították. Valóban a régiebb keresztény tar
tományokban nem kevés példa volt, hogy fejedelmek, 
herczegek, vezérek, s más kitűnő családokból szármozott 
személyek agg korukban kolostorba mentek, életöket val
lásos elmélkedésben töltendők l) •) . Nálunk a szerzetesek 
országunk elejével már lényeges szolgálatot tevén, szent 
István király által különösen pártoltattak, s mindjárt ki
rálysága elejével behozattak, ő tudnillik az atyja által kez
dett pannonhalmi kolostort befejeztetvén, oda szent bene-
deki szerzeteseket helyezett, s Somogy vidéke dézmáját 
nekik szentelte, s 1001. évben több birtokkal megajándé
kozta 2). E kolostor első apátjának Anastast nevezte, ki a 
pécsváradi Anastas vagy Astrik apáttól különböző egyén 
levén, Romába Sylvester pápához nem küldetett, hanem 
pannonhalmi szerzetesei között maradván, azokat holtáig 
kormányozta • • ) . A második kolostor, melyet sz. István 
király alapított, a pécsváradi volt, melybe Csehországból 
meghivott szerzeteseket helyezvén, apátjuknak a fenemli-
tett Anastast vagyis Astrikot volt braunaui apátot rendelte. 
Ez nem sokára Sylvester pápához küldetvén, s megbízott-
ságába dicsőségesen eljárván, a király által kalocsai püs
pöknek neveztetett *). A harmadik kolostor a Zobori volt 
Nyitra mellett, melyet sz. Hippolyt tiszteletére épitetvén, 
szintén szent benedeki szerzetesekkel látott el. A negyedik 

») Chartait. (Hartvic) vita S. Steph. pag. 130. 
2) Novak vindic. diplom. S. Steph. pag. 6. 
8) Hartvic. vita S. Steph. pag, 130. apud Schvandtner. 
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volt a zalai szent Adorjánl); az ötödik a bakonbéli szent 
Móricz emlékére2). Ezt azon helyen alapitottd 1037. évben, 
hol egykor szent Gellért csendes magányba vonult, s Isten
nek életét szentelte. Innét szent István öt a csanádi püspök
ségre alkalmazta. Továbbá Rado nádor I. András király 
alatt a Száva partján szent Dömötör emlékére a szent bene-
deki szerzeteseknek kolostort épittetett, s az annak szomszéd
ságában létező s az ellenség által elfoglalt tájékot Magyar
honhoz visszacsatolta. 

*) Azok közés kik a királyi méltóságról lemondván, szerzete
seknek állottak be, Dagobert, s Carloman galliai királyok, Ethelbert 
britan, Rachis longobard királyok tartoznak. Vámba spanyol, II. Ist
ván magyar királyok pedig életök alkonyodtán egyházi pilist és szer
zetes köntöst adattak magokra, hivén, hogy az által az Istennel kien
gesztelve, annál könnyebben bűneik bocsánatját nyerendik. 

**) Hogy Anastas apát, ki egyszersmind Asztrik nevét viselte, 
ki szent István által Romába küldetvén, s megbizottságába teljes 
megelégedéssel járván el, kalocsai püspöknek neveztetett, pécsváradi, 
nem pedig pannonhalmi apát volt, ezekből világlik: Chartuitius azt 
irja: „Asztrik (Anastas) apát övéivel együtt tisztelettel elfogadtat
ván, a pécsváradi hegytövén (ad radicem montis ferrei) szent Bene
dek atya czime alatt kolostort épített." Minthogy pedig e kolostort 
maga s övéi részére épité, nyilvános hogy Asztrik pécsváradi apát 
volt. De szent István oklevele, melyet ugyan azon kolostor számára 
1015. évben kiszolgáltatott, azt még világosban bizonyitja, mond
ván: „A mi hogy annál biztosban hittessék e levelet saját kezünk s 
pecsétünkkel hitelesitvén, azt ugyan azon (pécsváradi) kolostor fel-
szenteltetése napján Asztrik kalocsai püspök ur, s azon kolostor első 
apátjának szolgálata által megerősítettük." Ennélfogva világos, hogy 
Asztrik (Anastas) kit szent István Romába küldött, s kalocsai püs
pöknek nevezett, nem pannonhalmi, hanem pécsváradi apát, s amat
tól különböző egyén volt. A különbség pedig abban létezett, hogy 
Anastas pécsváradi apát egyszersmind Asztrik, a pannonhalmi apát 
pedig csak Anastas nevet viselt. Lásd Koller Jos. Histor. Episcopa-
tus Quinque-Eccles. Tom 1. Append. 1. pag. 361. etsequ.Szvorényi 
Amaenitat. Histor. Eccles. fasc. 1. Num. 1. pag. 1. et seq. 

') Pray in Annál. reg. part. 1. pag. 
2) Katona Histor. Crit. Tom. 1. pag. 247. 

Cherríer EgybáztOrl. 
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80. §. Stent Bemedéit más apátságai. 
A pannonhalmi apátság idővel számos birtokkal részint 

királyi adományok, részint vételek által gyarapodott. Annak 
apátjai közül Uros magát IV. Béla király iránti hűsége által ki
tüntetvén, annak, midőn a tatárok elől Dalmatiában menedék 
helyet keresett, segedelmére nyolcz száz marka arannyal sie
tett. Mely jótékonyságát megjutalmazni akarván a király az 
apátság javait tetemesen szaporította. Azonban maga az apát is, 
ki az apátságot 1206-tól 1248. évig kormányozta, több jószá
got vett az apátság részére1). Ugyan azt tette Favus apát is, ki 
1256. évben az apátság számára Elek grófitól Örs birtokot két 
száz markaért vette meg 2). Két évvel későbben pedig ugyan 
azon Elek gróftólDénesd birtokot^minden hozzá tartozó javak
kal együtt örökre szerezte meg3). IV. Béla király pedig 
ugyan azon apát alatt az apátságnak Szigliget várért, melyet 
az apát költségén épitetett, Debreta Nyitra megyében fekvő 
földet cserében örökösen adta4). Ilyes takarékosság által az 
apátság számos jószágok birtokához jutott. Az emiitetteken 
kivül e korszakban még több apátságok alapíttattak, de 
azok némelyekéiről évkönyveink nagyon keveset említenek 
oly annyira, hogy még eredetük évét, alapitóik nevét vagy 
alkalmát sem tudhatni. Ilyen 1) a Mindenszentek pogrányi 
apátsága, melyről mást nem mondhatni, mint hogy 1075. 
évben már létezett, de ki által s mikor életbe léptetett nem 
tudhatni. 2) a boldogságos Szűz széplaki apátsága, melyről 
a legrégibb, mit felőle tudunk, az, hogy Martir egri püs
pök 1143. évben annak egyházát felszentelte. 3) a Szentlé
lek madocsai apátság, mely 1187. év körül, 4) a szent Ko»-
ma s Demjén ludányi apátsága, mely 1205. év előtt már 

') Fuxhoffer Monasteriol. part. 1. pag. 35. 
*) Fejér Cod. Diplom. Tom. VII. vol. I. pag. 360. 
») Cod. Diplom. Tom. VII. vol. 1. pag. 309-311. 
4) Fejér Cod. Diplom. Tom. IV. vol. IIL pag. 118. 
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létezett. 5) a szent Péter s Pál tapolczai apátsága, mely Mis* 
kolcz táján már 1217. év előtt nagy hirre kapván, számos 
tanulót tereméibe fogadott fel. 6) a szent Üdvözítőnk ka-
pornaki apátsága, melyben 1217. évben szent Benedek fiai 
tanácskozás végett egybesereglettek. 7) Szűz Mária Zeber-
gényi apátsága, mely 1251-ben, 8) szent Márton vaskai apát
sága, mely 1255-ben, 9) az aracsi apátság, mely 1256-ban 
híresség s virágzásig emelkedtek ugyan, eredetük s alapítóik 
azonban mindeddig ki nem kutathattak. Továbbá több apát
ságot bírunk honunkban melyekről még kevesbet tudunk. 
Ilyen I. Szűz Mária iványi apátsága, melyről mást nem tud
hatni, mint hogy valaha virágzott, .de annak helye, kora, s 
alapitója ismeretlenek. II. a szent kereszti, ü l . a, vértes 
szent kereszti apátságok, melyekről mást nem tudni, mint 
hogy a Mura mellett valaha léteztek. IV. ide számittatnak a 
jaáki, zeeki, kolosi, vagy klissi (Nyitra megyében) a babol-
csai, bihari, bucsi, lekéri s több apátságok, melyeket több
nyire honunk buzgó papsága alapított, de ki által különö
sen, hol, s mikor, nem tudhatni. FuxhofFer Monasteriol. 
Péterfy s. Concil. Hungar. part. II. gag. 279. et seq. 

81. §. A Cistermiek, « kar tusiak. 
Molismei Róbert szent benedeki apát Burgundiában lát

ván, hogy társai szent Benedek szabályától kevéssé eltávoz
va, a szerzetes élet régi szigorúsága megcsökkenne, huszi 
rokonszenvü szerzetes társaságában Cisteauxba Díjon mel
letti erdőbe visszavonult s ottan jámbor szelleme, s lelke
sedésének szentelve, a Cisztercziek rendét 1098. évben ala
kította. Faviskókban lakott társaival addig, míg Hugó lyoni 
érsek részökre kolostort építtetett volna. E szerzet szigoru-
sága, jámbor élete s munkássága által egész Európában hirre 
kapván, s nagytekintélyű férfiakat, mint szent Bemard s 
másokat szülvén, honunkba is behozatott. Ez így történt 
meg: IV. Ottó szent Leopold osztrák herczeg fia, ki frisin-
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gai püspökségre elömozdittatott, s nevezetes munkájában a 
régi magyarokról is több adatokat feljegyzett, 1131. évben 
amiremonti kolostorba a cisztercziek rendébe lépvén, 
felszólította atyját, miszerint Austriában is kolostort 
a Cisztercziek részére alapitana. Leopold fia kívánsá
gát beteljesítvén, a szent kereszti apátságot alapította. 
Ez apátságba 1137-dik évben Konrád herczeg szintén 
Leopold fia szerzetesnek beállott, s öt év lefolyta után annak 
apáttá választatván, Magyarországba 12 férfiút küldött, kik 
Czikádoron telepedvén, a hasonnevű apátságot alapították1). 
E szerzetet későbbi királyaink pártfogásuk alá vévén, s sza
porítván, több uj apátságok keletkeztek. így III. Béla ki
rály alatt a szent gothardi s pásztói, Imre király alatt a 
zirczi, II. András király alatt az egresi apátság Torontál 
megyében, s mások alapíttattak. Emezt II. András maga 
alapítván, s gazdagon ellátván, sírtérének is választotta3). 
Ezen országunkban igen kiterjedt szerzet több kolostorait 
évkönyveinkben olvashatni*), s8). Mi a kartuziakat illeti, 
Bruno kölni születés és reimsi kanonok tudományáról elhí
resztelt férfiú azok szerzője volt. Ö a világ hiúságát szem
lélvén, nagy családokból ajánlkozó hat társsal a g'renobli 
havasokon Kartuz (Chartreux) nevű helyet lakásának vá-
választván, szent Hugó megyés püspök igazgatása alatt szer
zetét- alakította. Bruno szent Benedek szabályát fogadá 
ugyan el, de Aegyptus és Syria remetei szigorúságával szi
lárdítva. E rend szigorúságához az állandó csend s egyedül 

0 Chronicon monasterii ad S. Crucem in Austria et S. Gothard. 
in Hungar. pag. 5—6. Pez Scriptor. rer. Anstriae. Tom. 1. 
pag. 441. 

*) S. Gothardi in dioeces. Jaurin. anno 1180. B. M. V. de Pásztó 
in dioec. Agriens. an. 1190. deZirch alias Zircz in dioec. Vesz
prém. 1198. de Egres in dioec. Csanád, an. 1200 fundat etc. 
Vid. Péterfy S. Conc, Hung. Tom. II. pag. 274. 

'•*) Monasteriolog. lib. II. pag. 91—188. 
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szombaton félbe szakadt hallgatás megtartása tartozott. Hét
főn, szerdán és pénteken száraz kenyérrel megelégedve, más 
napokon főzelékkel éltek, a hus- és bortól mindig megtar
tóztatva, halakat és sajtot egyedül ünnep napokon élveztek. 
A testet gyakori fegyelem s közönséges köntössel sanyar
gatva, szigorúan gyakorolták, kézi munkából éldegélvén, 
üres idejöket tudományos munkák leirásával töltötték. E 
szerzet honunkba behozatván, keresztelő sz. Jánostól neve
zett kolostorba telepedett meg Szepesben, s a tarkányi kolos
torba Borsodban"). Amaz onnét is nevezetes, hogy azt két 
szerzetes, és Verher Oderini mártonizsáki, s Hermann lyu-
biczai lelkészek azon a helyen (Lapis refugii), hol a tatárok 
pusztítása alatt sokan megmenekültek, építették3). Mind 
ott, mind honunk más részeiben, hol laktak, a vallásosságot 
s erkölcsösséget szóval és példával terjesztették. 

*) Ilyes apátságok közé tartoznak: 1) a bélakuti apátság, 
melyet eredetileg Hederváry Saul kalocsai érsek alapított, de a ta
tárok alatt elpusztulván, IV. Béla király által visszaállíttatott3). 2) a 
pilisi apátság, mely hajdan Veszprém püspökséghez tartozván, ké
sőbb a fejérvári püspökséghez csatoltatott. Ez apátság 1184.évkorul 
alapíttatott. De ki lőn annak alapitója eddig ki nem kutathatott. An
nyi bizonyos, hogy II. András király azon tekintetből, mivel Gertrúd 
neje ez apátságban takaríttatott el, s a szerzet a sír gondját viselte, 
annak évenkint száz marka ezüstöt fizettetett4). 3) az apátfalvi apát
ság (Trium fontium de Beel) melyet II. Kiüt egri püspök 1232. év
ben alapított. Nevét onnét vette, hogy a püspök azt Beel Kun ne
mesektől vett jószágokkal megajándékozta. Ez apátság számos viszon
tagságai után ismét javakkal megadományoztatott (Iü. korsz. 10. §.) 
4) szent Miklós ercsi apátsága, melyet Vancha István esztergomi 
érsek a tatárok pusztítása után 1241. évben ujolag felállitatván, a 
ciszterczieknek ismét átadta5). 5) a boldogságos Szűz apátsága, 
melynek alapitóját azonban nem tudhatni. Pázmán érsek annak ala-
pittatását 1222. évre tűzi, s annyi bizonyos, hogy Jakab szepesi pré-

') Péterfy Concil. Hungar. Tom. 2. pag. 277. 
2) Fleury dissert. 8. in Histor. Eccles. Cap. 8. 
«) Katona Histor. Crit. Tom. 1. pag. 76. 482. 487. 
4) Fuxhoffer Monaster. Libr. II. pag. 137. Sartori Cistercium 

bistercium pag. 1135. Vet. Pragae 1700. íol. 
s) Schematis. Agriens. 1843. pag. 41. 
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post B püspök (III. korsz. 27. §.) a cisztercieknek Schavnik, Vieder-
nik, Toplika a Alchno javak tizedét a káptalan egyezésével alapítvá
nyul adta'). A többi apátságokat, mellyekről azonban nem tudhatni, 
mely szerzetesekhez tartoztak, Péterfy S.Conc. Hangár, czimü mun
kájában part. 2. pag. 275. elősorozza. 

82. §. Kéregető i&eraetesek. 
Minden eddig emiitett szerzeteseket szám szerkezet, s 

kiváltságokra nézve meghaladák a kéregető barátok, kik e 
korszakban a kereszténységre nézve majd nem nélkülözhet-
lenek voltak. Mert a régiebb szerzetesek lassankint birtok
kal gazdagítva kényelmesb életet viselvéu, a világi papság 
közül pedig Fleury szerint2) többen fényűzés, pénzvágy, s 
fesletségbe esvén, s brixi Arnold s Valdő Péter követőinek 
alkalmat nyújtván, korholasokrasgyalázásokra: czélirányos 
volt olly társaságokat az egyházban alakittatni, melyek szi
gorú élet, szegénység, s erkölcsös magok viselete által az 

' irigység s leszőlás kifakadásait erényes tettekkel megczáfol-
nák, s a romai pápa mint a közegyház fönökéhezi ragaszko
dásától magokat elcsábíttatni nem engednék8). Ez adta ere
detét a kéregető szerzeteseknek, kik ilyes körülményekben 
nagyon kiterjedvén, X. Gergely pápa által az 1274. évi lyoni 
zsinatban négy, úgymint a domokosiak, ferencziek, karme
liták, s szent Ágostonról nevezett remeték rendére osztat
tak. A domokosiak szerzője szent Domokos volt, ki 1170. 
évben nemes Gusmanok családja, s Calaroge városából Spa
nyolhonban szármozván, szerzetét azon végből alkotta, mi
szerint az Isten igéjét mindenütt ugyan, de legfőbb a téve
dettek s hitetleneknek hirdesse. E szerzetet s annak első ko
lostorát Toulouseban III. Incze pápa 1215. évben annál 

0 Wagner Anal. Scepus. part. 1. pag. 392. 
a) Wagner Analec. Scepus. part. 1. pag. 392. Bárdosy supplem. 

pag. 433. 
3) Fleury dissert. 8. in Histor. Eccles. Cap. 8. 
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könnyebben helyeselte, mivel némelyek szerintx) álmában 
látta, mikép szent Domokos a roskadó laterani székes egy
házat vállain fentartá. A szerző rendének, mely tökélyes sze
génységet követvén, földi javakat nembirhat, szent Ágoston 
szabályát adta. Szent Domokos halála után a szerzet elnö
kének szent Jordánt választotta, ki alatt egész Európába 
terjedett2). Magyarhonba e szerzet telepedvén szintén növe
kedett. Pál tudnillik magyar föcsaládból szármozott, jeles 
tulajdonokkal díszelö férfiú, Bolognában szent Domokos ren
débe lépett, s onnét 1221. évben Magyarországba visszajő
vén, Győrött szerzetének az első kolostort alapította. Pál a 
bolognai fótanodában végezvén tanulmányait, s a törvények 
tudorává neveztetve, Győrött ugyan e tárgyat dicsérettel 
tanítottas). A győri kolostornak életbe léptetése után nem 
sokára Veszprémben, s számos helyeken kolostorok szá
mukra alapíttattak, s kitünö családokból szármozott férfiak 
is, például Búzád bán, e szerzetbe léptek. A szerzet későb
ben annyira növekedett, hogy magyar s dalmát tartományra 
(provincia) oszlott. Amahoz tartoztak a kassai, fehérvári, 
pesti, zágrábi, győri, pécsi, nagyszombati, szegedi, temes
vári , beszterczei s Erdélyben a kolosvári, szebeni, s más 
helyeken alapított zárdák 4). A ferenczieket alapította szent 
Ferencz, ki Assisi Umbria városában gazdag kereskedő csa
ládból 1182. évben születvén, ifjú korában már magát jám-
borsága, bőkezűsége, s alázatossága által kitüntette, s tulaj
don birtokáról lemondván, egyházak kijavítására alamizsná
kat gyűjtött. Ezekkel szándokát végre hajtván, a többiek 

') Vita S. Dominici in Jacobo Quetifet J. Eckhardt script. Ord. 
Praedicator. Tom. 1. Paris 1739. a) Mamachi et Pollidon nec non alior. Annál. Ord. Praedic. vol. 
1. Rom. 1756. s) Acta SS. Hangár, pag. 160. append. pag. 18. Ind. Ungar. 
pag. 61. 

«) Péterfy Conc. Hungar. part. 2. pag. 279. 
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közt azon kápolnát is, melly Assisi mellett parányiságáról 
Portiuncula nevet viselt, kijavíttatta. Ebben imáit állandóan 
végezvén, elhatározta magát szerzetet alapítani, s azt az 
egyház szolgálatára, s terjesztésére szentelni. Annak szán-
dokát III. Incze pápa látván, hogy Valdo Péter felekezete, s 
más tévtanitók, kik az egyházat keresztény alázatosság s 
szegénység szükölködéséröl vádolták, megczáfolására lé
nyeges szolgálatot teend, megerősítette. A szerzet szelleme 
önmegtagadást, alázatosságot, s azért elöljáróit szolgáknak 
(ministri), mindnyáját pedig kisebb testvéreknek (fratres 
minores) neveztetni kivánta. Továbbá szegénységet, kézi 
munkát követel, s szükség esetében koldulást is enged. így 
keletkezett a hires seraphi szerzet, kinek tagjai szerzőjüktől 
fereneziek nevét viselvén, Magyarhonban négy, úgymint 
Üdvözítőnk, szent Mária, szent László, s Kapisztrán szent 
Jánosról nevezett tartományokra oszlottak. E szerzet ha
zánkba még szerzője éltével behozatott. így Esztergomba 
azt IV. Béla király 1240. évben, Székesfejérvárra, sPosonyba 
IV. László 1280. évben bevezette'). Egerben pedig már 
1231. évben Kilit püspök s a papság annak részére kolostort 
épitetett. Sőt a nyitrai is e korszakban keletkezett. E kolos
torokból egész honunkba terjedvén a szerzet, a keresztény 
vallást nyilvános szónoklat, szentségek kiszolgáltatása, hívek 
igazgatása, s fáradhatatlan buzgósággal már régi időkben 
terjesztette, s máig dicsőségesen terjeszti. Szent Ferencz fiai 
azonban két felekezetre, a minoriták s a ferencziekére osz
lattak. Melyik légyen az eredeti, arról máig vitáznak a tu
dósok. Ha magát a nevezetet fontolóra vesszük, az elsőség 
amazokat illetni látszik. 

A karmeliták szerzője Berthold Oalabriai áldozár volt, 
ki 1150. év körül a szent földre indulván, s ottan Earmel 
hegy azon helyén, hol Illés látnók hajdani lakját mutogat-

') Péterfy ugyanottan. 
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ják, egy leomlott kolostor romjaira akadván, azt felépitteté, 
s több társokkal együtt meglakván, szerzete kezdetét vetette, 
melyet Albert jerusalemi pátriárka szabályokkal ellátván, 
rendes szerzetté alakított, miután IX. Gergely pápa 1230. év
ben azt megerősítette volna. E szerzet a remeték neméhez tar
tozván, eleve nehéz kisérletek, kézi munka, állandó csend, 
s böjtök alá vetve lévén, későbben kéregető szerzetesek ren
dévé változott. A karmeliták honunkba már 1271. évben 
telepedvén meg, ez egész korszakban a vallásosság, erkölcsös
ség s népnevelésre üdvösen hatottak, s azzal Győrött máig 
foglalkoznak. 

A szent Ágostonról nevezett remetéket IV. Sándor 
pápa 1256. évben rendezte, miután az Olaszhonban több 
ágokra szakadó remetéket szent Ágoston szabálya alatt 
összegyesitvén, egy társaságba olvasztá, s egyenlő öltönyre 
szorítva, kéregető szerzetesekké átváltoztatta. E szerzetesek 
azonban úgymint a többi kéregető barátok több változáso
kon átmenvén, sarus és sarutlanokkra oszlottak. Országunk
ban perjelségek kormánya alatt számos kolostoraik voltak 
Egerben, Fejérvárott, Budán, Pécsett, Esztergomban hol 
őket Hermán gróf alapította, s több más helyeken '). 

83. §. Szent Pál remete rendje. 
Szent Pál remetének szerzete hazánk szülöttje. E szer

zet első alapitója s pártfogója Bertalan pécsi püspök volt, ki 
észre vévén, hogy többen belső meggyőzödésöket követve, 
magános és elmélkedő életnek magukat szentelnék, Pata-
chon Pécs városához közel kolostort s templomot alapítván, 
s szerzetes szabályokat számukra hozván, őket 1225. évben 
rendes szerzetté alakította2). Bertalan püspök uj ültetése 

') Fuxhoffer Monasteriol. lib. II. pag. 281. 2) Pray. Hierarch. Hung. part. 1. pag. 244. Pongrácz triumphus 
Pauli pag. 18. 33. Itt azonban hibáson az 1215-dik évet ol
vashatni. 
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élelméről gondoskodván, azt birtokkal ifi megajándékozta, 
miszerint a mindennapi szükségektől mentek lévén, az Is
tennek annál szabadabban szolgálhassanak. Mennyi javak
kal látta el Bertalan püspök az uj szerzetet, az 1252. évben 
Achilles püspök által kiadott megerősitő levélből világlik, 
hol malmaik, szöllöik, házaik, szántóföldeik s egyéb telkeik 
elősoroztatnak'). Néhány évtizeddel későbben e szerzetet 
öséb esztergomi kanonok nemes főrangú családból szárma
zott férfiú 2) a szerzetet nagyon emelte, midőn kanonoksá-
gáról lemondván, több jeles tagok társaságában Pilisen 
Szánthó mellett 1250. évben magánosságba vonult vissza, s 
ottan Vancha esztergomi érsek beleegyezése mellett kolos
tort s templomot alapítván, szerzetes társulatot telepíttetett. 
Társulatának belső rendet s alakott szerezni kívánván, Ro
mába utazott. Ott Orbán pápa szent Ágoston szabályát a 
szerzetnek rendelvén, az egész ügy elintézését Pál veszprémi 
püspökre bizta, ki azt 1253. évben uj szerkezet alá rendelte. 
E szerzet időközben a magyar királyok s püspököktől szá
mos kedvezéseket nyert oly annyira, hogy már öséb kora 
alatt több kolostorok birtokában lévén, IV. Kelemen 
pápa hozzájok szent Ágoston remeteit csatolta, s mindaket-
töt 1266. évben egy szerzetté alakitota3). A szerzetnek e 
században kolostorai voltak a kőkuti, bakonyi, badacsoni, 
eleki, remetei, melynek aiapitója a zágrábi püspök s kápta
lan volt4), az esztergomi, mely Pál veszprémi prépost s Be
nedek két testvértől Munkádföld részét kapta8). Továbbá a 
bajcsi, mely 1283. évben, a bodrogszigeti, mely 1287. év-

') Koller Bpiscop. Quinque - Eccles. História Tom. II. pag. 
140. sat. 2) Fragment. paniB Corvi Prot. pag. 18. 8) Memória prov. Hungar. August pag. 22. 

4) Pongrácz Triumphus Pauli pag. 67. Pázmán de Synod. Dioe-
ce8. Append. pag. 127. 

5) Cod. Diplom. Tom. V. vol. ü l . pag. 270. és 372. 
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ben; a kékesi mely 1291-ben keletkeztek1). E szerzet buz
galma, munkássága, s tudománya által oly hírre kapott, hogy 
Dalmát, Horvát, Slavonia, Istria s Erdély, söt a következő 
korszakban Sveczia, Lengyel, Ausztria országba sat. ter
jeszkedett 2), s mindenütt a vallást, erkölcsiséget, s a közjót 
előmozdította. 

84. §. Ssent Háromság keresztesei (Trimtarii), és a szerviták. 

Számos keresztény a keresztes és spanyol hadak alkal
mával a XII. század vége felé a törökök rabságába j utván, 
Máthai János és Valesi Bódog azok megváltására szent Há
romság keresztesei szerzetét III. Incze pápa helybehagyása 
mellett Cerfroyban Meaux város szomszédságában alapítot
tak 3), a fehér köntöst részökre rendeltek, veres kereszttel 
ékesítve. Müködésöket Marocco s Tunis tartományokban 
kezdvén, már 1199. évben alapittatásuk első évében három 
száz keresztény rabnál többet a törökök rabigájából szaba
dítottak ki. E szerzet országunk több városaiban úgymint 
Posony, Nagyszombat, s másutt telepedvén meg, hivatásának 
dicsőséggel megfelelt. A szerviták rendét Monáldi Bonfii flo-
renczi nemes születésű más hat társsal*) alapította, s azon 
hat rokonszenvü istenfélő férfiú társaságában tisztének vál-
lolta fel: a boldogságos Szűz tiszteletét, s dicsőítését elő
mozdítani. Ennek következtében Szenár nevű hegyen 1233. 
évben czellákats egyházat építtetvén, szegénységet követvén, 
s szükségeiket kézi munka s koldulás által kielégítvén, ott 
s másutt jámbor hivatásuknak megfelelni törekedtek. E szer
zet honunkba is átköltözvén Pesten, és más helyeken elfo
gadtatott, s mind nálunk, mind velünk egyesült tartomá-

') Compend. Histor. S. Panli pag. 30. 
2) Ugyanott pag. 6. 
s) Ianocent. III, epíatol. lib. 1. Nro. 481. 
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nyokban az Isten dicsöittetését s a boldogságos Szűz tiszte
letét előmozdította. 

*) Bonfii többi társai ezek voltak: Bonajuncta Manetti, Antelli 
Manetti, Amideus, Uguccio, Sosteneus, s Falconeri Elek. 

85. §. Lovagrendek. 

A keresztes hadak (37. s a köv.§.) alkalmat nyújtottak le
venték alapittatására. S valóban azokat a korszellem maga után 
vonta, s mintegy szükségesekké tette. Mert a számos és foly
tonosan tartó harczok eme korszakában a vitézség s bajnoki 
erények a férfiú legszebb ékességeinek tekintetvén, azok 
után törekedök minden nemzetben találkoztak. Vagy ki nem 
látta volna át azok szükségét oly időben, hol zsarnokok a 
gyöngébbeket elnyomták, s a szegénynek jogait összetapos
ták? ilyes lelkesedést az egyház megszentesitett, midőn ama 
rendeket pártfogása alá vette. Azoknak tisztében állott, a 
zarándoklók biztosítására az utakat szabadon tartani, s őket 
Mahomed felekezete s más rablók ellenében védelmezni, be
tegeket ápolgatni, s utasokat befogadni. Ilyen volt: I. a je-
rusalemi szent János rendje, melyet bizonyos amalű keres
kedők Jerusalemben azon végből alapítottak, miszerint a 
zarándoklók szolgalatja, s a betegek ápolásával foglalkozza
nak. Raymund du Puy 1118. évben őket a zarándoklók vé
delmére a szerecsenek ellen alkalmazván, szerzetesekből lo
vagrenddé átváltoztatta. Rodi vagy máltai leventéknek is 
neveztettek, s fekete öltönyt fejér kereszttel viseltek. Ezek ho
nunk több helyein telepedtek meg, úgymint Aurana várában 
Dalmatiaban, hol perjelök lakott (Prior Auranae). Fejér-
várott hol Eufrosina II. Gejza özvegye részökre kolostort 
(praeceptoratus) építtetett. Esztergomban, hol vagy a mos
tani városi, vagy pedig a szent tamási kórházban a betege
ket ápolgatták, ó - Budán, hol szintén kórházat igazgattak 
Pesten, hol szent Miklós templomát bírták. Kolostorokat 



157 

más városokban is bírtak1). II.. a templomosok rendje (Tem-
plarii) ennek első alapitói Hugó, s Godfried de Audomar 
voltak, kik több nemes francziák társaságában 1118. évben 
a jerusalemi pátriárka előtt fogadák, bogy a szabályzóit pa
pok fegyelme alatt a zarándoklókat védelmezendik 2). öl
tönyök fehér volt veres kereszttel. E lovagrend szorgalma 
által oly gazdaggá vált, bogy IV. Fülöp franczia király irigy
sége és fellépése által az 1311. évben tartott viennei zsinat
ban eltöröltetett3). Nálunk szintén több helyeken mind az 
anyaországban, mind a hozzá kapcsolt Horvát s Tótrészek
ben telepedtek meg, tagos javakkal ellátva 3). Különösen 
Esztergomban hol tudós Kollinovics szerint a vártövén a fe-
rencziek kolostorában laktak. Alapitójuk II. András király 
volt. Kolostoraik manseria nevével jeleitettek ki. Csurgón 
Somogy, Blatniczán Turócz, Telegden Bihar, Koloson 
Nyitramegyében, Selmeczen, Illaván, szent Eberardon Csa
lóközben , s másutt laktak. Föhelyök azonban Vrana vára 
volt Dalmatiában. E rend birtokát annak eltöröltetése után 
szent János rendje kapta meg. III. a német leventék, kik 
bremi s lübecki kereskedők által a szegények, s Ptolomais 
(Akre) városa bevételénél megsebesültek részére 1119. év
ben kórházat épitvén, e lovagrend alapittatására alkalmat 
nyújtottak. A rend Konrád masszoviai fejedelem alatt a po
roszokat meggyőzvén, Albert brandenburgi grófot nagymes
terének választotta, de emez idővel Luther felekezetét kö
vetvén, társait Poroszországból kiűzte. Erre ők Mergentheim-

') Péterfy Concil. Hungar. part. II. pag. 278. Fuxhoffer Monas-
teriol. Hung, lib. 2. pag, 192—210. 

2) Tyrius lib. 12. Cap. 7. de bello Sacro (in Bongart gestis per 
Franc. Tom. 1. pag. 812. et seq. Histoire des templiers parDu 
Puy Paris 1650. 4. 

s) Egyháztörténeteink lat. kiad. 3. kot. 17- §. 173. lap. 
4) Koller Episcopat. Quinque-Eccles. Histor. Tom. II. pag. 46. 

47. 48. Péterfy Concil. part. 1. pag. 445. Pray spécim. Hier. 
part. II. pag. 54. Fuxhoffer Monasteriolog. pag. 230—243. 



158 

be költöztek. A német leventék fekete ruha felett fejér kö
penyt viseltek, veres kereszttel ékesítve; őket II. András 
király Bozza nevű birtokkal Marmarosban megajándékoz
ván, az országba behozta, hogy általak a szilaj kanokat le
győzhesse. Késöbbeu a marmarosi vidék dézmájával s más 
jövedelmekkel ellátva, honunkban igen hasznos szolgálatot 
tettek'). 

86. %. A kanonokok. 

Az ősi egyházban minden áldozárok, kik határzott egy
házhoz lekötve voltak, anyakönyvbe (canon) beigtatva lévén, 
kanonokok nevével jeleitettek ki. Idővel miután a szerzetes 
élet divatba jött, a püspökök különösen pedig Chrodegang 
metzi püspök ilyes társulatokba közös életet bizonyos sza
bályok szerint hoztak be. E szabályt 817. évi acheni zsinat 
megerősítvén, a kanonokok intézete gyarapodott, számos 
birtokkal megadományozva. Minthogy pedig némelyek kö
zülök a közös élettől eltávozván, jövedelmeiket magok közt 
elosztanák, s külön lakván, az egyházi fegyelmet valami
kép elhanyagolták, a romai pápák őket szorosb korlátok el
fogadására sürgették addig, mig Ivo chartresi prépostnak 
sikerült, társai közt közös életet visszaállítani. E példát töb
ben követvén, mások pedig magános élet mellett maradván, 
amazok minthogy a közös élet mellett szerzetes fogadásokat 
is tettek le, szerzetes, vagy szabályzóit kanonokoknak (ca-
nonici regulares), emezek pedig székes egyházi, vagy világi 
kanonokoknak neveztettek. Minthogy pedig ilyes testületek 
közös imákat végezvén, kitűzött órákban s helyen összegyűl
tek, és zsolosmáik és imáik közt egy, a szent írásból kiszemelt 
fejezetet (Capitulum) felolvastattak, mind maga a testület, 
mind a gyülekezet helye káptalannak neveztetett. Sőt miu-

') Fuxhoffer Monasteriol. libr. II. pag. 247—250. 
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tán a papság sokat gyarapodott, s a székes egyházhoz mind
nyája nem csatoltathatott, kisebb városok, vagy falukba 
egyesülve társas káptalanokat (Capitula collegiata, et rura-
lia) képezett. E testületek mindnyájan Magyarhonba is be
hozattak. Az elsőket vagy is a székesegyháziakat már szent 
István hozta be, minden püspökség mellett egyszersmind 
káptalant alapítva (20 s a köv. §.). A társas káptalanok 
szintén e korszakban keletkeztek, például a posonyi (52. §.) a 
fejérvári (53, §.) s a többiek (54. §.). Mi pedig a szerzetes 
kanonokokat illeti, miután azokat szent Norbert Frankhon
ban uj s szilárdabb szabálylyal, tudnillik szent Ágostonról 
nevezett szabálylyal *) az ugy nevezett Prémontré helyen mó
dosította, s számos tartományokba elfogadtattak, hazánkba 
is telepedtek. Ilyes szerzetes kanonokok voltak a szent Ágos
tonról nevezettek Váguj helyen, Esztergom főmegyében, kiket 
Stibor Váguj helynek ura alapított. Azoknak maradékait a 
máig létező, 8 hívek igazgatásával megbízott váguj helyi pré
postság mutatja I). Ezek karinges kanonokoknak is nevez
tettek (superpeliceati), s több helyeken alapíttattak. Továbbá 
a premontreiek, kik szintén szent Ágoston szabálya alatt él
vén, s eredeti helyökről nevöket nyervén, honunkba is beho
zattak. Különösen Csornán, hol őket a csornai grófok csa
ládja 1180. évben alapította, s a Kanizsaiak különösen pedig 
a hasonnevű esztergomi érsek, a Viczayiak s több nemes 
családok bőkezűsége javakkal ellátta. A nagyváradi fokon 
(promontorium váradiense); Bozokon, hol őket Lambert szent 
László király sógora 1139. évben alapította. Turóczon, hova 
IV. Béla király őket 1252. évben behozta, saboldogs. szűz 
Máriáról nevezett kanonokok Ráthodon, Szála megyében, ki
ket a Bánnak családa 1255. évben alapitott. E kanonokságok 

') A többieket Péterfv idézett munkájában olvashatni II. part. 
jpftg. 276. 



160 

idővel honunkban számos prépostságokra oszlattak')**). 
Elvégre Magyarhonban a szent koporsóról nevezett kanono
kok is említendők. Üdvözítőnk szent koporsóját a hívek az 
apostolok kora óta mindig őrizték. E szent működésre idő
vel rendszeres társulatok keletkeztek. Ilyenek voltak a late-
rani romai egyház kanonokai, kiknek egy része Jerusalem-
ben a szent koporsót örzötte. Minthogy pedig ezek a pogány 
ellenségtől sokat szenvedvén, megszűnni kezdettek, Godfrid 
s Balduin Bouillon 1203. évben Jerusalemet birván, s azo
kat felsegíteni akarván, a szent koporsóról nevezett leven
téket hozzájuk csatolták. Ezeket II. András király Jerusa-
lemböl Magyarhonba áthozván, Komlőson Sáros megyében 
alapította. Innét más helyekre is átvittettek, például Lan-
dekre Szepesben, Késmárkra, s Fuxhoffer véleménye szerint 
Esztergomba is, de e vélemény csekély okokon alapszik 2). 

*) Szent Ágoston hipponi püspök munkáiban olvassuk azon 
szabályt mely szent Ágoston szabálya alatt ismeretes s a szabályzott 
kanonokok részére íratott. Azonban e nevet nem azon okból nyerte, 
mintha szent Ágoston szerkesztette volna, hanem mivel munkái
ban találtatik. Mindazonáltal az sincsen elegendően kipuhatolva, ki 
légyen az; ki azt azokhoz csatolta. Lásd annak 211. levelét szent 
Maurusiak által kiadott munkáiban. 

**) Azok közé tartozik: 1) a leleszi, melyet Boleszló váczi püs
pök alapított (30. §.). Erre ő minden vagyonát áldozta, s ü l . Incze 
pápa összemunkálata mellett Imre királyt arra bírta, hogyannak nem 
csak azon javakat a szerzetnek átadatni engedte, melyeket a püspök 
annak szánt, hanem még azokat is, melyek erőszakkal elfoglalva vol
tak, visszaadatni parancsolta3). Az annak hagyott számos birtokot 
II. András király megerősítette 4). 2) a sághi prépostság, melynek 
szerzője Márton bán volt, ki arra 1268. évben IV. Béla király meg
erősítését nyerte. E prépostság későbben részint vett jószágokkal, 
részint uj adakozásokkai tetemesen gyarapodott. Fejér Cod. Diplom. 
Tom. VI. vol. II. pag. 174. 

') Fuxhoffer Monasteriol. lib. II. pap. 10. et seq. 
2) Fuxhoffer ugyanott lib. II. pag. 265. 
*) Deserícius Hiator. Episcop. Vaciens. pag. 37. 
«) Péterfy S. Conc. Hungar. Tom. 1. pag. 86. 
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87. §. Apáczák. 
Valamint számos férfiak e korszakban szerzetes társu 

latokba az Isten tiszteletére s szolgálatára egybe sereglet
tek , ugy nem kevés szüzek is találtattak, kik nagyobb 
lelki tökély után vágyódván, s egyházi előjáróságuk elibe 
jelenvén, azon szent fogadást tették, hogy szerzetes társu
latokban életöket az Istennek szentelni kivánják. S valóban 
annyi nőtársaság volt nemre, ha nem is számra nézve, 
mennyi férfiúi testület. Mit látván honunk buzgó királyai, 
s püspökei részökre kolostorokat építtettek, s alapítványok
kal ellátták. Ebben már szent István első dicső királyunk 
magát kitüntetvén, apáczák részére Veszprém mellett, 
s Tormován Bihar megyében kolostorokat alapított ') , s 
azokat nagy adományokkal megajándékozta 2). Amazok 
szent Vazul szabályát követvén az egyesült göröghitüekhez 
tartoztak 3). E szép királyi példát Bertalan veszprémi püs
pök követve, szintén Veszprémben szent Katalin tiszteletére 
templomot, s 1240. évben kolostort állitatott fel. S ámbár 
az oklevélben meg nem említtetik *), micsoda nevű apáczák 
helyeztettek a kolostorba, annyi mégis bizonyos, hogy az 
alapító püspök apáczák társulatát (Collegium sanctimonia-
lium) oda telepitvén, őket szép jövedelmekkel ellátta. 
E kolostorban, mely más adatok után minden kétségen 
kívül szent Domokos szüzeinek szentelve lön, hajdan szent 
Margit IV. Béla király leánya neveltetett. Miután pedig az 
óbudai nyulak szigetében akkor készülő kolostor elvégeztetett 

') Pray dissert. de S. Margarita pag. 221. Batthyányi leges 
Hangár. Eccles. pag. 374. 

2) Katona Histor. Crit. Hungar. Tom. 3. pag. 263. 
3) Erről Pray bizonyságot tesz, ki a részökre kiszolgáltatott gö

rög oklevelet feljegyezte Dissert. de S. Margarita pag. 221. 
A latinra fordított oklevelet olvashatni Batthyányinál: Leges 
Eccles. Hangár, pag. 374. Péterfy Cono. Hungar. part 1. 
pag. 11—14. 

Chtrrler EfyháitArt. 11 
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volna, a királyi hölgy több apáczák társaságában 1254. évben 
oda költözött. E kolostorok birtokát püspökök, egyháziak, 
s némely magyar családok, kiknek leányaik a szerzetbe 
felvétettek, tetemesen szaporították. Az említett Apáczá-
kon kívül voltak még Peleskén, hová Bánfiak családja által 
1234. évben hozattak be, Fejérvárott, Pécsett, Veszprém
ben, hol szent Heléna hajdan virágzott, Nagyszombatban, 
hova szent Klára szüzei telepedtek, s más helyeken mások 
találtattak. 

*) Az oklevél tartalma igy hangák: In loco Veszprém quam-
dam Ecclesiam in honorem ejusdem (S. Catharinae) virginis fabri-
cari fecimua, et in eadem collegium sanctimonialium collocavimus, 
ad quarum sustentationem sexdecim marcas argenti annuatim, de 
consensu Capituli nostri de redituum nostrorum proventibus ordina-
vimus. Szvorényi de incol. Caenob. B. Margaritae virg. pag. 4. Vesz-
prémii 1808. 

88. §. A papok nőtelensége. 

A papok nötelenségét a szabályzóit kanonokok, s az e 
korszakban keletkezett kéregető szerzetesek hatosán előmoz
dították. Ennek a hivek erkölcsiségére nézve üdvös követ
kezései voltak, mert &z e kori papok közül némelyek ámbár 
az egyház fegyelme szerint felszenteltetésök előtt azon fo
gadást tették, hogy a házassági közös életről lemondanak, 
mindamellett feleségeiket visszavevén, s velők élvén, má 
sok pedig ágyasságról gyanúsok lévén, s a híveknél bo
trányt okozván, a szabályzóit kanonokok, s kéregető szer
zetesek fedhetetlen életök által e fesletség elhárittatására 
lényeges szolgálatot tettek. De mivel ez a bajon egészen 
nem segíthetne, s az egyháziak közül számosok régi szán-
dokuk mellett megmaradtak, VII. Gergely pápa a rosszat 
gyökerestül kiirtani akarván, az egyház régi törvényeit, 
s eldődei szabványait tüstént hivatala kezdetével megújí
totta, s több zsinatokban azon határzatokat hozta, mi
szerint minden feleségével közösülő áldozár, vagy diakon 
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ezután az Egyháznak semmi működésében el ne járhasson. 
Minthogy pedig e rendeleteket VII. Gergely pápának utó
dai szinte megerősítették, és sürgették, nagy nehézségek 
után sikerült, hogy a nőtelenség fegyelme, melyet maga 
Üdvözítőnk s az apostolok szóval, s tettel ajánlottak, 
melyet az Egyház törvényei átalánosan mindig követeltek, 
s melyet az idö viszonyaihoz képest az Egyház szolgái majd 
mindnyájan, majd kevesebben tartottak meg, régi épségébe 
visszahelyeztetett. Nálunk Magyarhonban szintén nehéz lé
vén , annyi mivelt nőtelen férfiakra találni, mennyire az 
Egyház szolgálatára nézve szükséges volt, mind a szabolcsi 
zsinat, mind szent László király azon papokat, kik felszen
tel tetésők előtt, megnősültek, feleségeik mellett meg
hagyta , addig, mig az Egyház fejével a felett tanácskozan-
dik *), s ámbár az 1114. évi esztergomi zsinat is e tárgyról 
engedékenységgel határozván, egyedül a szent rendek 
utáni nösüléstöl tiltaná el a papokat, mindazáltal a ma
gyar egyház Guido bibornok s apostoli követnek azon 1267. 
évi törvényét, miszerint semmi nősült férfiú fel ne szentel
tessék áldozárnak, diakon, vagy aldiakonnak, egyéb ha fele
ségével megegyez abba, hogy egymástól elválandanak, 
magáévá tevén 2) a közegyáz fegyelme nálunk is uralkodó
vá lett. Ennek következtében az egyházi rend Magyarhon
ban átalánosan nőtelenséget tartott. 

89. §. A vezeklés fegyelme. 
Valamint a vezeklés fegyelme az egész egyházban 

változásokat szenvedett e korban ugy szintén csak megválto-
zottan hozathatott be a magyar egyházba is. Változásának 
legfőbb oka volt e kornak azon divatba jött elve, miszerint 
a hivek nyilvános vétkekért nyilván, alattomosokért pedig 

') Péterfy Concil. sacr. Hung. part. 1. pag. 17. S. Ladisl. decret, 
lib. 1. Cap. 3. 

2) Péterfy ugyanott 89. 
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alattomban vezekeljenek. Továbbá e változást okozta az, 
hogy a hivek az ősi vezeklés módját szerzetes élet, zarán
doklat, s keresztes haddal felválthatni, vagy pedig jó czé-
lokra adott pénzösszeggel kipótolhatni vélték. Ebből né
mely hivek azt következtetvén, hogy például keresztes had 
által teljes búcsúban részesülve, más külső cselekedetekre 
nem köteleztetnek, a vezeklés szentségét majd nem egye
dül gyónás által már bevégzettnek tartották, mások pedig 
nyilvános vezeklést imádság, böjt, vagy alamizsna által 
kipótolták; ámbár nem tagadhatjuk, hogy a nagyobb vét
kesek tetteikért más keményebb testi büntetésekre vonnat-
tak. Ilyes vezeklési bűnhődések voltak a zarándoklat, vér
tezet viselése '), és az ostorzás (74. §.) melyet szent Pál 
apostoltól ajánlottnak vélték, s noha minden ilyes cseleke
detekből üdvös eredmények következtek, mindamellett 
azokba némelykor visszaélések is csúsztak be. Például hogy 
többet ne említsünk, némelyek a búcsuhirdetöi közül ala
mizsnát keresztes hadra, vagy sz. Péter temploma kijavít
tatására szedvén, a nélkül, hogy a pápa arról valamit 
tudott, vagy azt kívánta volna, a búcsú erejét néha az 
illőnél tovább is terjesztették ki. Az által a búcsú érdeke 
megcsökkent, sőt a nyilvános vezeklés megszűnni kez
dett. Azt azonban ki sem állithatja igazán, hogy a nyilvá
nos vezeklést az egyház feje, vagy pedig valamely zsinat 
eltörölte volna, mert annak megszüntetését nem más, mint 
az emberek gyarlósága, s a kor viszonyai okozták. Sőt a 
megszűnő nyilvános vezeklés helyébe bebörtönöztetés kö
vetkezett, melynél fogva nem csak Magyarhonban 2), 
hanem más tartományokban is a nagyobb bűnösök vétkeik-

') Vita S. Emeric. per Pray in dissert. de S. Salom. rege et 
Emer. duc. pag. 99. éa Schvandtner vita S. Emer. ducis. 

2) S. Stephan. Decret. libr. 2. Cap. 9. et 10. S. Ladisl. lib. 1. 
cap. 25. 32. lib. 2. cap. 50. colom, libr 2. cap. 8. 13. Péterfy 
conc. Hangár, lom. 1. pag. 60. 
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ért bizonyos ideig börtönben lakoltak. Van Espen. Jur. 
Eccles. Univ. part. 1. tit. 31. 

A középkor szelleme azt hozván magával, hogy a hívek az 
akkori világ hireeb városait, s azon helyeket melyek a keresztény
ség bölcsőjének tekintethetők, nem csak kíváncsiság, vagy tudo
mány vágyból, hanem valódi vallásos buzgóságból látogatták, tud-
nillik Romát, Konstantinápolyt, Jerusalemet, s ennek jeles emléke
zetű szomszéd helyeit eljárták, e zarándoklók enyhelye s menedé
kéül szolgálandó ingyen fogadók alakultak. Különösen pedig a 
franczia, angol, német, spanyol, portugál, ír, skót, nápoly, len
gyel, s holland nemzet által ilyetén enyhelyek már felállíttattak 
vala. Sz. István király tehát ezekhez képest Roma, Jerusalem, 
Konstantinápoly s Ravenna városában szintén a magyarok részére 
ingyenfogadókat állapított. Melyekbe honunk zarándoklói felvétetve 
vagy ájtatoskodtak, vagy pedig e nagy jelentőségű városok ritkasá
gai kőzött búvárkodtak, s onnét a művészetet s tudományokat ha
zánkba átültették. Ez emlékek alkotóit s maiglani fentartóit azonban 
nem a gazdag kamatokkal fizető részvények, s mulandó javak utáni 
vágy, hanem a zarándoklók buzdítása, felsegitése, s erkölcsősség-
beni növekedése serkentette fel, s maiglan serkenti szép tetteikre, 
jól tudván, hogy minden érdemes cselekvény a vándor pálya al
konyán bizonyosan nyerendi jutalmát. A roroai sz. István alapította 
intézet századokon át ily felírással fenállott: „Ecclesia hospitalis S. 
Stephani Regís Ungarorum." Az intézet Ulászló király alatt 1497-
ben újra felépíttetvén, ilyes homlok iratot nyert „Domus Ungaro
rum renovata per Phi. de Budrug DD. Se. D. Uladislai regís Proc. 
ex eleemosynis Peregrinorum Sedente Alexandra P. P. VI. 1597." 
Annak gondját remete sz. Pál rendi szerzeteseire bízták, melyet 
XIII. Gergely Pápa 1578. évben a magyar s német ifjak növeldő-
jévé alakította át; 1580-ban pedig az alapítványnak egyrésze az 
ápollinare collegiumhoz csatoltatott, s magyar növendékek, másik 
része pedig a magyar zarándoklók eltartására fordíttatott. II. Jósef 
császár alatt az alapítvány a páviai papnöveldével egyesittetett, s 
1790. évben mind az ápollinare, mind a páviai intézet megszűnt, de 
VIII. Pius P. az ápollinare papnöveldét ismét felnyittatván, azóta 
honunkból magyar növendékek ottan ismét befogadtatnak. 

90. §. A hitek erkölcsei. 
Valamint átalában a középkor hivei a kereszténység 

szellemétől áthatva, legszebb vonásokban előtűnnek, ugy 
honunk népe is a keresztény vallás tartalmával megismer
kedvén, szelídebb erkölcsei által Európa figyelmét vonta 
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magára. Különösen pedig Magyarhon uralkodó nemzedéke 
magát erénynyel s erkölcsösséggel tüntette ki. így vala 
mindjárt sz. István király, ki annyi igazság szereteté
vel országát kormányozta, népét az egyedül üdvözítő ke
resztény vallással megismertette, s annak országábani fen-
tartására, átültetésére, szerencsés terjedésére püspököket, 
szerzetesek, tanodák s tanítókat alapított, szegényeket 
felsegített, s annyi keresztény jámborság, szelídség, s alá
zatossággal feltűnt, hogy némely irók véleménye szerint 
IX. Benedek pápa őt halála után a szentek közé sorozta. 
Ilyen volt szent Imre herczeg első királyunk fia, kinek 
erkölcsisége leírásával egész munkák telvék 1). Mi felőle 
azonban csak azt említjük, hogy ámbár ö Crescimir horvát 
király leányával házasságra lépett, mindamellett a világ 
gyönyöreitől holtáig tisztán őrizvén magát, egyedül Isten
nek szolgálni kívánt, s mind munkás élete, mind pedig 
erkölcsisége által az egész haza szeretetét s tiszteletét 
nyerte el. Honosait egyedül avval borította gyászba, hogy 
nem sokára meghalálozván, öt s kormányát nélkülözni 
kénytettek. Ide számítandó szent László király, ki Lengyel 
országban tartózkodó Béla magyar herczeg fia lévén, 8 
ottan 1031. évben születvén szent István király unokája 
volt. Mind magán, mind pedig a trónon töltött életét sze
lídség, szerénység, okosság, alattvalói iránti szeretet s 
ártatlan magaviselet megkülönböztették. Ellenségeivel nagy-
lelküleg bánt, de a nélkül, hogy a vallást s az egyházat 
jogaiban legkevésbé sem csorbította. Az isteni szolgálat 
meglátogatását, s a bűnök különösen pedig a tolvajság 
eltávoztatását hozott törvényekkel sürgette. Szent László 
hadi tettei, s többi erényei oly feltűnők voltak, hogy a 
keresztény fejedelmek őt azon nagy kereszthadnak, mely
nek czélja volt a kereszténységnek a mahomedán feletti el-

') Schvandtner biograph. S. Emer. duc. 
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többségét tettel is kivívni, s a szent földet a hitetlenek 
kezeiből kiragadni, fővezérének választották. E tiszteletben 
azonban 1095. évben meghalálozván nem részesülhetett. 
Nagyváradon eltakarittatott azon pompás egyházban, melyet 
a boldogságos szűznek tiszteletére építtetett. 1198. évben a 
szentek közé Boroztatott. Ilyen volt szent Erzsébet II. An
drás király leánya, ki élete 20. évében Lajos turingiai gróf 
férjét elvesztvén, s többé férhez menni nem akarván, egész 
életét szegények ápolására s vigasztalására fordította, sőt 
azok könnyebb elláttatására kórházat épittetvén, több társ
nőkkel együtt abban maga is szolgálatot tön, alapját vetvén 
azon hires szerzetnek, mely máig szent Erzsébet nevét vi
seli , s egész Európában üdvösen működik I). Ide tartozik 
szent Margit, IV. Béla király leánya, ki eleve Veszprém
ben , későbben a nyulak szigetén Budán a szent domokosi 
szüzek kolostorába lépvén, ottan holtáig mulatott, erköl-
csekben növekedvén , s a keresztény tökéletesség példájául 
honosinak szolgálván (87. §.). Ez uralkodó családok gyön
gyei után emlékezetre méltó szent Gellért csanádi püspök s 
vértanú, ki ámbár nem magyar születésű volt, hanem 
velenczei fönemességéböl szármozott, minthogy azonban 
magyarhoni püspöknek nevezve, egész életét annak szen
telte, illőnek tartom, miszerint Őt Magyarhaza szentjei 
közé sorozzam, annál inkább, mivel magyar egyházunk is 
őt september 24-kén ünnepli. Gellért Jerusalembe vett 
utjában Magyarhonban Maurus pécsi püspökkel s szent 
István királlyal megismerkedvén, szép tulajdonai miatt a 
király által Csanád megye püspökének jeleltetett ki, de 
megyéje, mely Actum pogány zsarnok alatt nyögött, kor
mányához nem juthatván, addig Imre herczeg a király fia 
nevelőjének választatott (23. §.). Ezen fényes hivatalban 
oly dicséretesen működött, hogy a herczeg rqár 15 éves 

<) Theodoric. Tbuntojd vitt S, Elieabethae Tymaviae 1770. 
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korában tudósnak s szentnek neveztetnék. Gellért nevelői 
pályáját elvégezvén, az udvari élet zajából Bakonbélbe 
vonult, s ottan szent magánosságban négy évig lelki gya
korlatok s elmélkedések közt az Istennek szolgált, mig me
gyéje kormányára léphetett. E hivatalban oly buzgólag 
működött, hogy egész életét szent vallásunk védelmére, 
terjesztésére s az orkölcsiség előmozdítására fordította. 
Csanád városában (Morisena) hires tanodát állított fel 
(57. §.), melyben a szülők vetélkedve gyermekeiket ne
veltették. Péter király ellen támadt lázadásban életét 
vesztette. Tudnillik egy csapat katona Vatha lázító pogány 
vezérlete alatt Gellért, ki Fejérvárra I. András király elfo
gadására utazott, szekerét Budán Keremföld hegy töve 
mellett felfordította, s Gellértet, ki a földön térdelvén 
üldözőiért imádkozott, megkövezte, s a vonaglót a hegyre 
(szent Gellért hegyére) felhurczolta, s onnan lehagyitva, 
életétől megfosztotta. Gellértet a romai szent szék a vérta
nuk sorába igtatta. Ereklyéi Velenczében tiszteltetnek. 
A többi jeles és jámbor életű mindkét nemű személyeket 
e korszakbői elhallgatván, a nyájas olvasót azok iránt a 
szentek életéről irt munkákra utasítom. 

VI. FEJEZET. 
A sslnatekréL 

91. §. A magyar Egyház határsataé stent István király alatt. 

A keresztény vallás szent István király buzgósága 
által Magyarhonban növekedvén, az Egyház ugyan annak 
működése s hatalmas pártfogásától határzatokat várt, kit 
első királyának s apostolának tisztelt. S valóban mennyit 
fáradozott szent István, hogy nemzetét a pogányság setét-
ségéböl világosságra vezethesse, azon határzatok, melyeket 
Sebestény esztergomi érsek hozzájárultával hirdetett, bi
zonyítják. Szent István tudnillik szilaj kelet népét szeli-
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debbnek tenni akarván, mind a polgári, mind az egyházi 
alkotmány elrendezését szükségesnek tartotta. Ennél fogva 
megkoronáztatása után tüstént a, már Piligrin paszaui 
érsek munkássága által szelidült magyar népet (15. §.) pol
gári alkotmányhoz szoktatván, az alul következő határza-
tokat, egyedül az egyházi renddel egy begyül ve-e? s zsina
tot képezve? vagy pedig az ország napái t is összehiva, 
s hongyülést tartva? Esztergomban vagy Tolnán 1016. 
évben közrebocsátotta. E határzatok 13 fejezetre osz
tatnak. Az első büntetést rendel azokra, kik az egy
ház birtokát megtámodják , vagy pedig annak szereivel 
méltatlanul bánnak. A második az egyházi dolgok körüli 
hatalommal a püspököket ruházza fel. A harmadik a fel
peres és alperesnek tulajdonait kijelelvén, a világi sze
mélyeket az egyháziak megmarasztalásától tiltja. A ne
gyedik az egyházi hivatalok szentségét leirván, az azok 
birtokában lévőket tisztök pontos bételjesitésére utalja. 
Az ötödik a hiveknek engedi, hogy vagyonuk részét az 
egyházaknak hagyhassák. A hatodik vasárnap megünnepelé-
sét parancsolja. A hetedik minden hivőt leköti, miszerint 
vasárnapon az egyházat látogassa. A nyblczadik kántorböjt 
megtartását követeli. A kilenczedik azokat megrója, kik 
pénteken a hűstől magokat meg nem tartóztatják. A tize
dik azok egyházi eltakarittatását tiltja, kik a bűnbánat 
szentségének önkényti elhanyagolása mellett meghalnak. 
A tizenegyedik azokra, kik a vallást meg nem tartják; a 
tizenkettödik pedig azokra, kik magokat az egyházban 
illetlenül viselik, a püspökök által büntetést határoztatni 
parancsol. A tizenharmadik az egyház felépíttetése, annak 
elláttatása, valamint az egyháziak megdíjaztatásáról ren
delkezik '). E határzatok szent István rendeletének részét 

') Péterfy S. Concil. Hung, part. 1, pag. 1. et seq. 
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tevén , s országlati törvénykönyvünkbe felvétetvén, ennek 
alapjául szolgáltak '). 

92. §. I. András király alatt. 
Szent István király halála után számos viszonyok s 

csaták nyomván a magyar egyházat (42. §.), András király 
az azok által okozott károkat helyre ütni, s népét az Isten 
s egyházával kiengesztelni akarván , az egyház s or
szág rendéit egybegyüjté, s a következő határzatokat 
közre bocsátotta: 1) mindenki népe közül a pogányságot el
hagyni, s a katholika vallást követni tartozik, oly annyira, 
hogy mindaz, ki e határzat ellen szegülend, életét vesz-
tendi; az elpusztult városok, mezővárosok, egyházak s 
tanodák helyre állíttassanak. 2) a püspökök s papok régi 
jogaikba, s törvényhatóságukba visszatétessenek. 3) minden 
ősi szertartások újonnan behozattassanak. 4) a pogány 
s idegen szellemű szertartások, bálványok s álistenségek 
kiirtattassanak. 5) ki az Istent, szenteket, vagy papokat 
becsmérelni, megsérteni merészelné, egyházi s polgári 
fenyítés alá vonattassék. 6) mindenki a rablások, gyilko
lások, erőszakoskodások s más igazságtalan tettektől óva
kodjék. 7) ki pedig e határzatokat megvetni s azok ellen 
szegülni kisértené, feje s minden birtokától megfosztattas-
sék. Sőt András király, hogy népe erkölcsösségét annál 
buzgóbban előmozdíthassa, a már érintett tihanyi apátsá
gon kivül a boldogságos szűz, s szent Annian püspök em
lékére egyházat építtetett, s szent Péter s Pál ünnepe 
előtti böjtöt rendelt. 

93. §. A szabolcsi zsinat. 
Szent László király népe erkölcsösségét uj országában 

előmozdítani, s az erényt mindenütt terjeszteni akarván, 

') Corp. Jur. Hung. Tom. 1. 
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Szerafin esztergomi érsek segélye mellett országa rendéit 
egybegytijtötte, s azokkal tanácskozva, mind az ország, 
mind az egyház ügyeit rendezte. E zsinat határzatai bizony
ságul szolgálnak, hogy mind azon tárgyok, melyek az 
egyház szertartásait, a papság, kolostorok, s házasság 
ügyeit s jogait érdeklik, a püspökök által intéztettek el. 
A zsinat előszava igy hangzik: Üdvözítőnk Jézus Krisztus 
kormánya alatt születése után 1092. évi május 20-kán 
(XIII. kalend. Junii) Szabolcs városában László magyar 
király alatt a papság s a nép tudomására egybegyűltek az 
ország s egyház rendéi, és zsinatot tartottak. E zsinatban : 
1) a másodszor nősült papok s diakonok feleségeiktől eltil
tatnak *). 2) a papok szolga leányaikkali összekötetéstől 
szintén eltiltatnak. 3) az egyháziak, kik a szent rendek fel
vétele előtt feleségeikkel összekeltek , azok mellett megha
gyatnak addig, míg az egyház feje a király levelére választ 
adand. **). 4) határoztatott, miszerint a püspök, vagy 
érsek , ki megyéjében oly papokat működni hagyand, kik 
tiltott házasságban élnek, perbe idéztessék; 5) hogy minden 
egyház elegendő jövedelmekkel elláttassák. E zsinat többi 
határzataiból említendőknek véljük még a 19-iket, mely a 
keresztények és zsidók közti házasságokat tiltja. A I l iket , 
mely azokat, kik vasárnap s ünnepeken az egyházat meg 
nem látogatják, testi büntetés alá vonatni parancsolja, ha 
pedig távol esnék az egyház, s a helység lakosai mindnyá
jan az egyházat meg nem látogathatnák, egy jelenjen meg 
közülök, ki három kenyeret s egy gyertyát hozzon, azokat 
az oltárra áldozatul teendő. A 23-ikat mely azt rendeli, mi
szerint mindaz, ki vagyonát az egyháznak ajándokul átadta, 
azt többé vissza ne követelhesse. A 30-íkat melynél fog
va a püspök a megyebeli gyermekeket megdézmálhatta, 
s azokat az egyház szolgálatára alkalmazhatta. A 38-
ikat, melyben a honunkban akkor divatozó ünnepeket 
elősorozza. 
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*) E határzatból hibásan következtetné valaki, hogy a latin 
egyház papjainak nősülni szabad vala, mert a nősülés a papokra 
nézve átalánosan az egész katholika egyházban mindig tilos volt '). 
Itten azonban a másodszor nősültek említtetnek, mert némelyek 
Gratiannal együtt (can. 13. distinct. 31.) hibásan vélték, hogy a 
szent rendek előtti nősülés szabad lévén, a papok egyedül a szent 
rendek utáni, vagyis a másodszori nősüléstől tiltatnak el 2). 

**) Itten olyas papok érintetnek, kik a nősült férfiak közül 
más nőtelen egyének hiánya miatt papoknak választatván, feleségeik 
beleegyezése mellett megígérték, hogy egymástól elválandanak, 
vagy legalább a házas közösüléstől magokat megtartóztatják, azon
ban emberi gyarlóságuk következtében szavukat be nem váltották. 

94. §. A magyar egyház határsatai. Kálmán király alatt. 
Kálmán király eldődei példáját követni kívánván, s 

országa püspökei s nagyaival több gyülekezetet tartván, 
Szerafin esztergomi érsek különös segedelme mellett ily 
tartalmú határzatokat hirdetett: 1) szent István által az 
egyházak s kolostorok részére tett alapítványok épségökben 
tartassanak fen. 2) a nép részint az utak, részint költség 
miatt a királyi itélő szék elibe meg nem jelenhetvén, min
den püspök évenkint kétszer gyűlést tartson, melyre a 
megye főispánja, s annak többi tisztviselői meg jelenni 
tartozzanak, s a püspök s tanácsa egyetértésével minden 
egyházi s világi ügyeket ítéljenek meg •) . 3) az egyháziak 
világi bíróság alól kivétetvén egyedül egyháziak által meg
ítéltessenek. 4) a tüz és víz próba csak székes és a posonyi 
s nyitrai prépostsági egyházokban tartassanak. 5) minden 
tanú vallatása előtt meggyóni tartozzék. 6) semmi világi 
vagy katonai tisztviselő az egyházban hatalmat ne bitorol
jon. 7) utazás alkalmával más valaki szent ereklyéket ne 
hordozzon, mind a pap vagy szerzetes. 8) a papok ruháza
tukra nézve minden fényűzéstől eltiltatnak. 9) a kántorböjt 
megtartassék. 10) semmi nősült pap az egyházban ne mű-

0 Lásd Egyházi jogunk II. köt. 20—25. §. 
*) Péterfy animad. in Conc. Hangár, part. 1. pag. 16. 
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ködhessék addig, mig feleségét külön lakással s eltartással 
ellátva el nem hagyja. 11) az ünnepek tartassanak meg. 
12) a házasságra lépő hivek az egyház előtt, azaz tulajdon 
lelkészök előtt eskettessenek meg '). 

*) E püspöki zsinatokból azt következtethetjük először, hogy 
hajdan az egyházi ügyeket királyaink, mint apostoli követek az 
egyház egyetértése és a püspökök jelenléte mellett elintézték, de 
későbben azokat egyedül zsinatokra bizták. Másodszor, hogy ilyes 
zsinatokban hajdan világi ügyek is világi s egyházi birák által Ítél
tettek el. 

95. §. Esztergomi nemzeti Minőt ugyanaz alatt. 
Kálmán király nem csak külön gyülekezetekben, ha

nem az egész magyar egyház központosulása által országa 
ügyeit előmozdítani akarván, Lörincz esztergomi érsek 
segélye s elnöklete, valamint a többi magyar püspökök 
jelenléte mellett Esztergomban nemzeti zsinatot hirdettetett. 
Az atyák 1112. évben gyűlvén egybe ily tartalmú rendele
teket hoztak: 1) megkérendő a király, miszerint az egyház 
ügyeit egyházi szabályok szelleméhez képest egyházi birák 
által intéztesse el. 2) az illető lelkészek minden vasár s 
ünnep napon az elrendelt evangeliom s leczkét, vagy pedig 
a hit ágazatait a népnek magyarázzák meg. 3) a nép hús
vét, pünkösd s karácson napján, az egyháziak pedig min
den nagyobb ünnepen a vezeklés szentségét felvéve, az 
urvaCsorájához járuljanak. 4) tudatlan egyének papoknak 
fel ne szenteltessenek. 5) azon hivek, kik a nyilvános ve
zeklés megvetése miatt a püspök által az egyházból kizárat
tak , vagy pedig betegségökben a bűnbánat szentségét köz
tudva hanyagságból fel nem veszik, az egyházi eltakaritta-
tástól fosztassanak meg. 6) minden "egyház tulajdon, s 

') Kálmán király hirdette többi határzatokat olvashatni Péterfy 
Concil. S. Hung. czimü munkájában 1. rész 40. lap. és Corp. 
Jur. Hang. Decret. Coloman. reg. 
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tőle nem messze lakó lelkésszel láttassák el. 7) a papok 
csak meghatárzott egyházak számára szenteltessenek fel. 
8) ki se merészeljen idegen egyházban az illető lelkész en
gedelme nélkül szent misét szolgálni. 9) a szent rendek fel
vétele után ki sem eskettessék meg (88. §.). 10) a kolosto
rok apátjai szántóföldeik arányához képest vegyenek fel 
szerzeteseket, miszerint azokat emezek által miveltethessék. 
11) a püspökök szerzeteseket fel ne szenteljenek, egyéb 
nehányokat szükség esetében. 12) az egyháziak korcsmák 
kibérlésétől eltiltatnak. 13) az egyháziak javaikból dézmát 
adni nem köteleztetnek ugyan, azonban a helybeli lelkész
nek járó negyedét el nem tagadhatják. A püspökök neveit, 
kik e zsinatban megjelentek, valamint a többi elintézett 
tárgyok sorozatát tudós Péterfy Conc. Hungar. czimü mun
kája 55. lap. a 60-ig olvashatni. 

96. §. Es&tergomi zsinat III. István király alatt. 
Némely visszaélések a magyar egyházban keletkezvén, 

sőt tovább terjedvén, s Bánfi Lukács esztergomi érsek azo
kat gyökerestül kiirtani akarván, III. István királyt arra 
bírta, hogy egy tartományi zsinat összejövetelébe beegye
zett. Éhez képest tehát az érsek minden segédpüspökeit 
Esztergomba mint székes városába 1169. évben összehiván, 
a következő határzatokat közrebocsátotta: 1) II. Gejza 
király III. István atyja a pápának megígérvén, hogy a 
magyar egyház főnökeit a pápa beleegyezése, és ok nélkül 
többé hivatalaiktól meg nem fosztandja, sem pedig egy 
székből a másikra át nem viendi, e zsinat atyjai István 
királyt arra felszólitandónak vélték, miszerint ö atyja igé
retét elfogadván, maga részéről is teljesítené, mibe a 
király azonnal beleegyezett. 2) azon visszaéléseken, melyek
nél fogva a király tisztviselői a megürült papi birtokok jö
vedelmeit részint a király pénztárába adták, részint ma
gok közt elosztván, az egyházakat, papi lakokat, s tano-
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dákat elhanyagolták, segitendők, a királyt annak elmellő-
zésére szintén felszóliták. Mibe beleegyezvén a király azt hir-
detteté országában, miszerint jövendőre a megürült papi ja
vakat többé nem világi hanem papi személyek kezeljék, s 
azok jövedelmét egyházak, püspöki s káptalani lakok fentar-
tására, vagy ujak, a hol a szükség megkívánja, felállítására 
forditsák, a felesleges pedig szegények, árvák s özvegyek 
fentartására költessék. Sőt a király azt is Ígérte, hogy az 
egyház birtokából jövendőre mitsem követelend, egyéb ha a 
hazát dúló ellenség elűzésére, vagy pedig más végső szük
ség esetére a királyi pénztár elegendő nem leendene. 3) ha-
tárzattá lön e zsinatban, miszerint ezután senki a lelkészek, 
kanonokok, vagy más egyháziak közül hivatalától meg ne 
fosztassék, egyéb ha maga vétkességét bevallja, vagy pedig 
abban törvényes és részrehajlatlan itélet által elmarasztalta
tik. Mi által az igazság kiszolgáltatása jobb karba helyez
tetvén, az egyház fegyelme kijavíttatott, s az egyházi rend 
méltósága valamivel emelkedett. E zsinat többi tárgyait Pé-
terfy idézett munkájában olvashatni. 

97. §. A tácü ssinat. 
Ámbár e zsinat tartalma rövid, mindamellett azt is em

lítendőnek tartom, ne valamikép olyast, mi kedves hazán
kat érdekli, elmulasztani látszossam. E zsinatot tehát Bo-
lezláv, ki 1192. évben püspöknek neveztettt, összehivá. Eb
ben a buzgó főpásztor azon fogyatkozásokon segíteni kí
vánt, melyeket a lelkészek kis száma, tudatlansága s hanyag
ságából keletkezni tapasztalt. Továbbá a váczi megyéhez 
tartozó helységek, földek, fárák száma, s köre kijeleltetvén, 
miveltebb lelkészek alkalmaztattak, s a hívek vallásos
sága s erkölcsössége okkal móddal előmozdittatott. Azon
ban e változások, melyeket Bolezlav a megyei papságra 
nézve behozott, annyira megbánták azt, hogy III. Coelestin 
pápánál panaszkodott, de Boleslav mindenre alapos választ 
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adván, az egyház fejétől inkább dicséretet mint megrovást 
aratott. Lásd Péterfy idéz. munkája 82 s a köv. lap. 

98. $. Esztergomi zsinat IV. Béla király alatt. 

E zsinatot is, mely IV. Béla király alatt Benedek esz
tergomi érsek által tartatott, kutforrások hiányából csak rö
viden sorozzuk elő. A zsinatnak, mely nemzeti volt, okot 
azon vita adott, melly 1256. évben Zeland veszprémi püs
pök s Bálás szent adorjáni apát közt fárák határai kitüzetése 
felett eldöntendő vala. E zsinatot tehát Benedek esztergomi 
érsek az emiitett évben egybegyüjtötte.Megjelentek a zsinatra 
Vancsai István, ki noha már a praenesti püspökségre az esz
tergomi érsekségből átvitetve s bibornoknak neveztetve Ma
gyarhonhoz többénem tartozott, mindamellett az esztergomi 
érsekség czimét még egy ideig megtartván, a zsinatra hivatott. 
Jelen voltak e nemzeti zsinaton az emiitetteken kivül, és a 
kalocsai érsekség üressége mellett, a következő püspökök: 
Lambert egri, Heymo váczi, Gallus erdélyi, Vincze váradi,Fü-
löp zágrábi, Bálás csanádi, Olivér szerémi, Pál pécsi, Miklós 
nyitrai, Homodeus győri, Pál veszprémi püspökök. A prépos
tok közül Fülöp esztergomi, András szent tamási Esztergom
ban, Smaragd fejérvári, Lukács sághi, Gellért türjei. Apá
tok Favus pannonhalmi, György szent benediki Garam mel
lett, Bálás szálai, János pilisi sat. Az Ítélet Bálás szent ador
jáni szálai apát részére hozatott l). Továbbá e zsinatban 
Guido bibornok s pápai követ rendeletei a magyar egyházra 
nézve üdvöseknek találtatván, szintén elfogadtattak, s IV. 
Béla király helybe hagyásával kihirdettettek, annál inkább 
minthogy a régiebb magyar zsinatok határzataival teljesen 
megegyeznek. Péterfy Conc. Hungar. part. 1. pag. 88. 
et sequ. 

') Péterfy S. Conoil. Eccles. Hangár, part. 1. pag. 87. 
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99. §. A budai stmai. 

E zsinatot IV. László (Kán László) király alatt Fülöp 
fermoi püspök s apostoli követ hivá egybe 1279. évben. A 
zsinat okai voltak: 1) miszerint az ország béke, s a lakosok 
erkölcse, mely a király s hitvese Izabella közt uralgó ellen
kezések miatt nagy csorbákat szenvedett, helyre állíttassák. 
2) miszerint az esztergomi érsekség, mely már hat év óta 
üres volt, betöltessék. A magyar haza tudnillik királya fes
lett, s a kún asszonyokhozi ragaszkodása által botrányos 
élete miatt az erényben s erkölcsösségben nagyon hátrama
radván, az ország nagyai, kiket őszintén érdekelte hazájuk 
boldogsága, III. Miklós pápát felszólították, miszerint jelen 
sanyarú állapotjukban mint közatyjuk segítségül sietvén, az 
országban csírázó erkölcstelenséget kiirtani törekednék. A 
romai pápa e méltányos kérelemnek tüstént megfelelni kí
vánván, az érintett követet a végből küldötte Magyarhonba, 
miszerint az ország egyházi s világi főnökeivel tanácskozván, 
annak minden bajait orvosolná. Valóban a követ elérkezvén, 
s a királylyal értekezvén, őt arra birá, hogy a kán asszonyok-
kali társalkodásról lemondván, Izabella nejével egészen ki
békülne, sőt esküvel igérné, hogy minden tehetségét arra 
forditandja, miszerint a kunok a pogányságról lemondván, 
a keresztény vallást felvállalják, állandó lakhelyeket válasz-
szanak, az elrabolt javakat visszaadják, s a magyarok s köz
tök forgó vitákat a nádor döntse el. Ezek után Fülöp követ 
az ország püspökeit a budai zsinatra meghiván, mindenek 
előtt Lodomert váradi püspököt, mint oly férfiút, ki szüle
tése fényét s családja méltóságát tudomány, erény, s mun
kássággal teljes mértékben nemesbité, a király beleegyezése 
mellett az esztergomi érsekségre emelte, sőt a király s a ro
mai szent szék engedelmével öt magyar egyház áldorának (prí
más) nevezte, mind azon jogokat, s kedvezéseket engedve, me-

Chwrier Ejjbáitírt. £ 2 
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lyekkel a közjog az áldorokat felruházta'). A király továbbá 
Hmur Jánost budai prépostot kalocáai érseknek nevezvén, a 
pápai megerősítést szintén ez alkalommal nyerte meg. Ezek 
meglévén az atyák az egyházi fegyelem kijavítására lépést 
tevén: 1) a papokat pilis viselésére kötelezték. 2) a ruhá-
zatbani fényűzéstől, 8) a bor méretestől eltiltották. 4) a 
szerzetesekből választott püspököket szerzetök szine meg
tartására utasították. 5) a papokat minden hadi működéstől 
eltiltották. 6) határoztatott, miszerint azok, kik a megyében 
egyházi szemlét tartanak, az egyházat vagy papságot tulzó-
íag ne terheljék. 7) a lelkészek személyesen hivataloskodja-
nak. 8) csak hitelesített ereklyéket tartsanak. 9) az egyház 
tulajdonát el ne idegenítsék. 10) a hívek az isteni szolgá
latra a farai egyházba jelenjenek meg. 11) az egyházi külö
nösen pedig a házassági ügyek csak tudományos, és az egy
házi jogba avatott papokra bízassanak. 12) a lelkészek anya
könyveket tartsanak. 13) valamint minden kegyúr egyházi 
kedvezésekben részesül, ugy terhekben is részt venni tarto
zik, s emezekből jogilag semmi ürügy alatt ki nembujhatik. 
14) a papok s egyházak vagyona minden adótól felmentetik. 
15) a szerzetesek saját ruhájukat viselvén, zárdájukból en
gedelem beikül el ne távozzanak. 8) ámbár pedig e zsinat 
határzataí a korszak tokélesbitésére, s megjobbitására igen 
Üdvösek voltak, mindamellett a király némely lázadók által 
a zsinat elleti felbőszülve, az egybegyűlt atyákat megtaga
dott eleség miatt szét menni kénytette, s így a pápai kö
vet is Lengyelországba költözvén, a zsinat eloszlott. A király 
azonban tettének tnéltatlanságát később átlátván, azt meg
bánta, s azért 100 ezüst mark a szegények közt osztogatott 
alamizsna által bűnhődött. Lásd Péterfy ugyanott. 

Lodomer esztergomi érsek Esztergomba két zsinatot hívott 
egybe. Az első 1292. évben tartatott, fárgya vala, miszerint a pesti 

') Egyházi jogunk 1. köt. 198. s a kÖv. §. 234. s a kov. lap. 
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polgárok oda utasíttassanak, hogy a budai várbeli egyházat illető 
só s hídvám egyrészét, melylyel II. Gejza király azon egyházat meg
ajándékozta, pontosan kiszolgáltassák. Mely pesti polgárok köteles
sége zsinatilag is kimondatván, a zsinat eloszlott. A második zsinat 
1294. évben tartatott. Ebben a szent páliak, s a veszprémi püspök 
közt támadt vita, váljon a kékesi szent Páliak kolostora a veszprémi 
püspök törvényhatósága, ̂ agy az esz|ergqmi érseké alá tartozik-e? az 
utolsó részére eldőntetet. Továbbá az esztergomi mészárosok merész 
kihágásuk és kicsapongásuk miatt, melyeket lekötelezett tartozásaik 
megtagadása által az «gzte?gí>mi éwqk, B. káptalan irányában követ
tek, az egyházból kitiltattak, s III. András király által rendre iga
zíttattak. 

iá* 



II. KORSZAKA 
a magyar Egyház történetének. 

Venczel király uralkodásától I-Ferdinánd koráig, azaz 1301—1626. évig. 

L Rész. 
A keresztény öshitü magyar Egyház külső állapotja. 

I. FEJEZET. 
A keresztény vallás és egyház gyarapodása honunkban. 

1. §. Honunk ort*dglatt állapotja. 
Árpád nemzetségének férfiága III. András királyban 

kihallván, nemzetünk annyi tekintettel viseltetek régi ki
rályai iránt, hogy a magyar koronát azok nöágából szárma
zott rokonaira átszállitatni kivánta, s cseh Venczelt IV. Béla 
leánya unokáját királynak választotta. Azonban a királyságot 
pártok által elvesztvén, helyébe bajor Ottó választatott. De 
ez is nagy vetélytársra Róbert Károlyban akadván, annak 
pártja által a magyar koronáróli lemondásra biratott, s Ró
bert Károly a trónhoz jutott, miután tudnillik Tamás eszter
gomi érsek az erdélyi vajdától a szent koronát visszaszerezte, 
s Ágoston zágrábi püspök 1310. évben a Rákos mezején ösz-
szehit hongyülés alkalmával ékes beszéddel a rendeket oda 
birta, hogy Károlyt még azon az évben Székesfejérvárott 
királynak megkoronázták. S ámbár 34 évi királyi műkö
dése lefolyta alatt számos viszonyokkal, melyeket ellenségei, 
különösen pedig hatalmas Trencséni Máté, s az országba 
többször rohant tatárok okoztak, küszködnie kellett, mind-
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amellett ellenségeit dicsőségesen meggyőzvén, az országo.t 
jó állapotra emelte, meghamisított pénz helyett jót köröz
tetett, s annak felügyelésével az esztergomi érseket s pénz
tárnokát bizta meg. Halála után fia nagy Lajos királynak vá
lasztatván, nemcsak országunkat bölcsen igazgatta, hanem 
Gács és Lodomeria tartományait is honunkhoz visszacsa
tolta. Az arany pecsétlevél negyedik pontját, melynél fogva 
a fiu nélkül kihaló nemes ingatlan birtoka negyedét leányá
nak hagyhatván, a többiről végintézetül rendelkezhetett, el
törülte. Magyarország e király alatt nagyságának legna
gyobb fokára emelkedett, miért is fia nem lévén, a magya
rok annak leányát Máriát fejedelmöknek fogadták. Ez sok 
viszontagságokon átmenvén, s meghalálozván férjére Zsig
mondra a királyi hatalom átszállittatott, ki nem sokára né
met császárnak is választatván, mint országa, s az egész ős-
hitű egyháznak védője lépett fel. Továbbá a posonyi gyűlés
ben igen üdvös törvényeket alkotott'), sőt a katonai kart is 
rendszeresítette, s az országot ötven évig kormányozván, a 
magyarok hajlandóságát egészen megnyerte. I. Ulászló ki
rály alatt a kormány végett belső mozgalmak keletkeztek, 
s ámbár királynak Ulászló megerősíttetett, mégis országunk 
nagy hadakba keveredett, s a várnai ütközet csak a király, 
Julián bibornok, s más világi s egyházi hősek elestével vég
ződött. IV. László kiskorúsága alatt Hunyady János az or
szág helytartójává választatván, vitézsége által az ország 
után leső törököket többször meggyőzte ugyan, mindamellett 
azt a belső mozgalmaktól, melyeket Ciliéi Ulrik okozott so
káig meg nem menthette. IV. László halála után Mátyás 
királynak választatott, ki ámbár Szilágyi felügyelése alatt 
lön, oly férfias fellépéssel fogott a kormányhoz, hogy bár 
Gara nádor s pártja belső mozgalmakat ellene indítván, Frid
iik császárt a trónra felszólítaná, mégis Mátyás hadait ren-

') Ludov. I. decret. VI. Corp. Jur. Htmgar. 
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dezvén, s maga vezetvén a császár seregét megverte minthogy 
azonban Gara nádort s a többi panaszlókat kegyeibe vissza vet
te, még a belső békét is vissza állította. A király koronáztatása 
után több hadakat viselvén, s szerencsésen végezvén, 'orszá
gunkat annyira terjeszté ki, hogy Európa legnagyobb királysá
gai közé soroztátott. Mátyás királyi, ki honának kimivelése, saz 
igazságkülönös kiszolgáltatása által azt valódilag boldogította, 
1490. évben hirtelen megilletödésböl következett szélhűdés 
által végezte életét Bécsben. Annak halála után számos feje
delmek az országot keresvén, * nem kevés zavarba hozván 
az özvegy királyné honosait Ulászló Cseh királyra figyel
meztette, ki azon feltétel alatt, miszerint az elfoglalt Morva, 
Lúsatia, Szilézia s Cseh részeket, valamint a hat Cseh vá
rosokat, ugy szintén az Osztrák, Stiria, Carinthia sCarniolia 
részeket s városokat vissza nem adja ugyan, de az azokért 
lekötött pénzösszeget kifizetendi, királynak választatott^ s 
megkoronáztatott. II. Ulászló szerencsésen kormányozni kez
dett, hanem későbben az országot elhanyagolván, s némely 
részeket abból el vonatni engedvén, sokan tőle elidegenül
tek, pártokra szakadtak, melyek ellen Lajos fiát biztosítani 
akarván, -Miksa császár unoka leányával megeskette. II. La
jos atyja halála után királynak választatott ugyan, de az or
szág, mely az előtt különösen pedig nagy Lajos és Mátyás 
királyok alatt dly tökély fokán állott, hogy abban mind tu
dományokra, s müvekre, mind pedig 'országlati jólétre nézve 
minden összpontosult, -mi más országokban elszórtan talál
tatott, a mohácsi ütközet gyásznapja óta'mindig alább szál
lott. -Mert annak egy része a kegyetlen török iga alá jutván, 
a másikat egyedül az őrködő nemzet, éber'királya s az Isten 
gondviselése végső elpusztulásától'menten tartotta. 

2. $. A kerentéwy vallás gyarapodása. 
A keresztény vallás gyarapodását e korszakban legtö-

kélyesben szemlélhetjük meg, ha minden egyházmegye ter-
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jedelmét, külső körét, s kedvező yiszonyait, valamin^ az ab
ban működött püspökök, káptalan s lelkészek buzgóságát 
tekintetbe véve, arról értesülünk, mennyivel öregbedett 
a keresztény hivek száma. Mit #z által kieszközölhetőnek 
vélünk, ba az első korszakban kezdett egyházmegyék leírá
sát itt is folytatjuk. Ennél fogva kitűzött czélunk elértéhez 
közeledni akarván, honunk egyházmegyéiről sorban érteke-
zendünk, onnét folytatva értekezésünket, hol azt az ehiö kor
szakban félbeszakasztottuk. 

3. § As esztergomi érsekség és káptalan. 
Az esztergomi érsekséget .1304. évben Mihály .érsek 

kormányozni kezdvén, az országot három jpárjfcra szakadt
nak lelte, melyek majd VenczeJ, majd Ottó, mpjd ltokért 
Károly király között ingadozva, -addig dúlták m országot, 
míg Róbert Károly királynak választatott. Utóda Tamás az 
érsekséghez jutván, s Posonyban sXJdvardonzsjin^kjfit tart
ván, a vallást terjesztette, ,s a t.éy tanító fra,tricej|jek hibáit 
kiirtva, a jó erkölcsöt káptalana segitsége ,mejl<ett .buzgón 
előmozdította. Mikó grófnak Hetyns Vrs nevű jószágait 
1305. évben kifizetvén, nem különben Yaas Mórjfíz (grófnak 
Zamard nevű birtokát, valamint .egy a Garan vwén létező 
malmot az esztergomi polgároktól örökre me,gyeyén, .mind e 
szerzeményeket az érsekség jobb megdíjaítatására fordí
totta !) . Róbert Károly hitvesét Erzsébetet ^gkprcwázván, 
nem sokára meghalálozott. Boleszlav.a tpsfci hercz^gejk szü
lötte esztergomi érseknek neveztetvén^,. BBékéJt JjudqmAnya, 
eukölcse,,.s családi fénye által emelte.. .MÁkAoha Gróftól .Esz
tergom megyében jkeblezett Cbew .birto.kAt egyháza Javára 
ötven marka ezüstért .vette meg2). A hitet ,kiilönÖ3 buzgó
sággal káptalana kramunUltod&ft mellett a fratriqe.Ufik el-

') Fejér Codex diplom. Tom. VEI. vol. 1. 553. 
2) Codex dipl. Tom. VZÜ- .vol. 2.^.2%!. 
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len, kik az avignoni zsinatban elitéltettek, védette, s az egy
ház s a szerzetesek fegyelme felett őrködött. Utána III. Mik
lós következett. Ez alatt történt, hogy 1329. évben az ázsiai 
magyarok (1. korsz. 21. §.) fejedelme népével együtt a ke
resztény hitet megkedvelvén, a romai pápát követek által 
megkérette, miszerint püspököt s papokat tartományába kül
dene a végett, hogy nem csak az ott lévő magyarokat, hanem 
az általa meghódított malakaiták, s alanasokat is a keresz
tény hitben tanitsák, s megerösitsék. Minek következtében 
XXII. János pápa Tamás püspököt, szent Domokos és szent 
Ferencz rendi magyar szerzeteseket az országba küldött, mi
szerint mindnyáját a szent hitben oktatnák, s megkeresztel
nék*). Utóda Csanády lön, ki 1332. évben Róbert Károly 
királynak István fia keresztatyja, s keresztelője volt. Ennek 
mint komájának a király Gyruch mezővárosát Komárom me
gyében adta, s minden kiváltságait megerősítette, sőt Tren-
cséni Máté által elfoglalt javait visszaadatta. Csanády a zöld
mezei sz. Györgyről nevezett egyházat s káptalant, melyeta 
tatárok s Trencséni Máté elpusztítottak, uj életbe léptette s 
nyolcz kanonoksággal szaporította. A posonyi káptalant ha
sonnevű tájék dézmájával megajándékozta. Utóda Monoszlói 
Miklós volt, ki 1353. évben megyei zsinatot gyűjtvén egybe, 
káptalana segédkeze s buzgósága által támogatva, érseksé
gét a régi törvények megerősitése s ujak alkotásával felé
lesztette, s királya s az osztráki herczegek közt békét szer
zett. Utána II. Tamás, ez után pedig Demeter bibornok kö
vetkezett, kik rövid kormányuk alatt mind az egyház, mind 
a haza javát előmozdították. Utóda Kanizsay János több 
hasznos intézkedései mellett Esztergomban a szent István 
vértanúról nevezett társas káptalant prépost s hat kanonok
kal felállittotta, s tetemes birtokkal ellátta'), mást nem kö
vetelvén tőle, mint hogy a királyért s ő érette még élnek, s 

') Fejér Codex Diplom. TomvX. vol. 1. pag. 700. 
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holtuk után lelkükért isteni szolgálatot tartson1). Ez ala
pítványt IX. Bonifácz pápa is megerősítette2). Továbbá Ka-
nizsay az esztergomi várat sz. István tiszteletére épittette s 
gazdagon ellátott templommal ékesítette 3). Magyarország ál-
dora s apostoli követ, valamint főkancellár hivatalával fel
ruháztatott. A pisai zsinatra hivatott, de Húsz s prágai Je-
romosMagyarhonban tévedéseiket személyesen hirdetvén, hó
nát el nem hagyhatta. A Constánczi zsinatra azonban Zsig
mond társaságában a kalocsai érsekkel együtt megjelentek. 
Visszatérvén Magyar- s Dalmatország helytartójává nevez
tetett, e hivatalban azonban nem sokáig működhetett, a ha
lál által elragadva. Ennek utódai közül gróf Szécsy Dénest 
emiitjük, ki nádor fia lévén, hamar egri püspök s bibor-
nokká neveztetett s nem sokára az esztergomi érsekségre 
előléptetett. Működései legjelesbike vala, hogy egész életé
ben a vallási terjeszteni, az erkölcsöt előmozdítani, s az 
egyház fegyelmét épen fentartatni törekedett. V. Miklós 
pápa által IV. László király folyamodása következtében Ma
gyarország áldora s született apostoli követ méltóságával 
mind maga, mind utódai felruháztattak. Miután I. Mátyás 
királyt megkoronázta volna, jobb életre szenderülvén, az 
esztergomi főegyházban, melyet kijavítatott, s nyolcz ezer 
arannyal megdíjazott, eltemettetett. Öt követé Vitéz János, 
ki görög s latin tudományokkal feldíszítve, Mátyás király 
alatt, kinek nevelője s oktatója volt, a nagyváradi püspök
ségből az esztergomi székre átvitetett. Mint érsek dicsőséges 
főpásztori működései mellett a tudományokat, különösen 
pedig a csillagászatot kedvelvén, a posonyi feltanoda korlát-
nokának Mátyás király által neveztetett. Buda s Esztergom 
várát roppant épületekkel, az utolsót pedig jeles könyvtár-

') Cod. diplom. Tom. X. pag. 695. 
2) Cod. diplom. Tom. X. vol. II. pag. 196. 
s) Codez. diplom. ugyanott Tom. X. vol. VI. pag. 144. 
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ral ékesítette. Mátyás királlyal ellenséges viszonyba jutván, 
s annak kegyét elvesztvén, szive fájdalmából meghalálozott 
Utódai valának IV. János német, a V. János spanyol hon
ból Amaz megyéjét elhagyván, a király emezt, azaz Aragó
niái János bibornokot, a királyné testvérét az esztergomi 
székre emelte, ki ámbár a vallást s erényt Magyarhonban 
buzgón terjesztette, mindamellett esaláda ügyei öt Ná
polyba visszahiván, további életét Romában mint bibornok 
töltötte. Utóda Hippolyt esztei berezeg, a királyné unokája 
lön, kit fiatal kora miatt VIII. Incze pápa megerősíteni vo
nakodott ugyan, de a király tekintélye, ki .akkor a keresz
ténység paizsa, s leghatalmasb támasza volt, győzött, s Iba-
falvai Tamás zöldmezei prépost helytartósága mellett eszter
gomi érseknek neveztetett. Azonban az olasz nemzethez na
gyon szítván, s Ibafalvai helyett olasz, a magyar törvény
ben járatlan helytartót rendelvén, a -magyarokat megbán
totta, ennek következtében az esztergomi érsekségről le
lemondván, az egri püspökségre átvitetett, ö t 1497. évben 
Bakács Tamás, ki Erdődön Szatmár megyóbeaszületett, kö
vette. Ez tüstént az eldöde alatt elhanyagolt egyházi fegye
lem kijavításához fogván, Ulászló király alatt több törvé
nyeket, oda czélzókat essiközlött.ki1). A itörök ellen moz
duló magyar hadakat húsz ezer arannyal segítette. Az ugy 
nevezett s máig Esztergomban létező Bakács (kápolnáját fel
építtette, s megdíjazta. A Boszniába beütött .török ellen 
három unoka, s bátyjával személyesen néhány ezernyi ösz-
szeggel ujdon segítségül sietett. Bibornok s konstantinápoli 
pátriárka méltóságával feldíszítve a IV. laterani zsinatba 
megjelenvén, jelesen tanácskozott. Haza térvén ©ózsa láza
dásának tanuja volt ugyan, azonban kelemesb események
ben is részesült, midőn Ulászló magyar, Zsigmond lengyel 
királyok, s Miksa császár tanácskozásában lényeges részt 

') Uladiel. decret. 3., art. 59. .63. "67. fí8. 69. 
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vön, s királya leányát Annát a császár unokájának eljegyez
te,, a ugyan amannak fiát Lajost királynak koronázta. Bakács 
érsek ritka tehetségű férfiú lévén, a romai, császári, a kirá
lyi udvarok bizodalmát birta, s korában a tudományok s 
müvek legnagyobb kedvelője volt. Meghalt 1521. -évben. 
Utóda Szakmáry György volt, kinek a közeledő török hata
lom, Luther mozgalmai s tévedései számos híveket tőle el. 
pártoltatván, sanyarú életet okoztak. Nem sokáig élvén vóg-
intézetileg hatvan ezer aranyt hagyományzott a, Fridrik csá
szárnak zálogba adott várak visszaszerzésére, melyek azon
ban Solynaan elleni hadakra fordítottak. Amannak súlyát 
Zalkán László utóda az érsekségben még nagyobban érezte, 
kit tudnilük nem csak a vallási mozgalmak, hanem a mo
hácsi ütközet is, melyben hat püspök társsal együtt 'életét 
vesztette keserítették, ámbár a nélkül is maga s káptalana 
szent vallásunk kiterjesztése, a jó erkölcsök s erény előmoz
dításával szünet nélkül hivataloskodtak1). 

*) Ez ázsiai magyar törzeököt, melyről a történetek 'későbbi 
időkböii egészen hallgatnak, valószínűleg Tamerlan, a nagy néphó-
ditó más népekkel együtt kiirtotta, mert bizonyos, hogy ő az ázsiai 
magyarok ellen tüzes harezokat viselt. Azokat Mustafa, ki Tamerlan 
tetteivé! török-, fetrab- e"s perza kéziratában értekezett, említi. -Lásd 
De'Gestis Timurlenki, seu Tamerlania Opusoulum Turo. Arab.Per-
sicum, extractum e Codic. Ms. Biblioth. Caesareae Vindobon Latiné 
retfitüm k Joanne Bapt. PoSesta. Bécs 1680. 8. r. 15. lap. 

4. $. A tdcskalocsai érsekség t káptalan. 
ÜÍS 'korszak elejével Vincze érsek lBÖl. évben a kalocsai 

érsekségre léptetett. Éz Róbert Károly király koronáztetá-
sán jelen vala, de nem sokára meghalálozván, széke íjász
lóra szállott, kit a'király különös tulajdonai miatt XXÜ. Já
nos pápának ajánlott s emez által megerősíttetett. László 

i) Schmitth Nicol. Arehi'Eppisc. Strjgon. compeadio dati/Eirna-
•viáe Í758.edit,2. 
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segédpüspökeivel együtt az akkor Esztergomban tartott nem
zeti zsinatba megjelenvén, az egyház javai visszafoglalá
sáról tanácskozott. Általa a kalocsai érsekség sokkal hasznosb 
javak birtokához jutott, mint az előtt, mert a káptalan bele
egyezésével Tamás erdélyi vajdával cserére lépvén, oly jó
szágokat nyert, melyek a hely fekvése, s más körülmények 
tekintetéből az érsekségnek többet gyümölcsözhettek x), mint 
azon birtok, mely átengedtetett. László érsek annyi tudo
mánnyal tüntette ki magát, hogy a király korlátnokának vá
lasztotta s némely ügyekben tanácsát a pápa is kikérte 3). A 
vallás és király mellett buzgólkodva, érdemekkel telve, 
1337. évben halálozott meg. Utóda IV. István lön, ki a 
veszprémi székből átköltözött, s az Isten országa terjeszté
sét káptalanával együtt főczéljának tűzte ki. Ennek utóda 
tudós Pray szerint Miklós volt, ki az esztergomi érsekségre 
idővel átvitetett, s széke Dénes érsekre szállott. Ez után II. 
Miklós érsek következett, ki nagy Lajos király korlátnokának 
választatván, s későbben az esztergomi érsekségre átvitett-
vén, királyi hivatalában szintén megmaradt, ö t II. Tamás 
követte az érsekségben, ki a csanádi megyéből átvitetett. 
Ez szent vallásunk s a hon java előmozdításában annyit fá
radozott, hogy idővel esztergomi érseknek neveztetett. Tu
dományokban különösen jártas lévén, a vallást káptalana 
öszmunkálata mellett az egész megyében minden alkalom
mal kiterjeszteni s megerősíteni törekedett. Utóda VI. István 
volt, ki a nyitrai püspökségből áttétetett. A kalocsai érsek
ség jövedelmei e korban számos hívek elpártolása, s a nem
egyesült görögökhezi elszakadása által annyira megcsökken
tek, hogy a kanonokok száma, mely tizenkettőből állott, fe
lére szállíttatott. István burgósága azonban e hivek hiányát 
Bogár és Bosznia tartományokban megtérített nem egyesült 

') Katona Histor. metrop. Eccles. Colocen. part. 2. pag. 487. 
3) Katona Histor. metrop. Eccles. Colocene. part. 1. pag. 857. 
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görögök nagy számával pótolta. Utódai közül Cbrysogont 
emiitjük, ki a traguri kolostor kormányzójából érseknek ne
veztetett. Ez után IV. Miklós az érseki székre lépett, ki azt 
Brandá pápai helytartó visszahivatása után elfoglalta. Ezt 
II. András követte, kit Zsigmond király, ámbár a pápák ak
kor gyakorta változtak, s boni egyháznagyaink választá
sába nagy befolyást gyakoroltak, érseknek nevezte. Eldödei 
példáját követve káptalanával együtt a hitet megyéjében 
örzötte s tehetsége szerint terjesztette. Utána IV. János ér
sek következett, ki 1424. évtől kezdve 23 évig székét bir-
ván, minden gondjait megyéje üdvére fordította, s ámbár 
az akkori pártok között a Czillei gróftól fogságban tartat
nék, megyéjét mindazáltal káptalana által igazgatta, a püs
pöki működéseket pedig a bosznai helynök, mint egyházi 
nyomozás elnöke végezte. Utódai közül VII. István érseket 
emiitjük, ki IV. László s Mátyás királyok által több ügyek 
kivitelére alkalmaztatván, hivatásának mindenütt megfelelt, 
s azért Mátyás közbevetése által bibornoknak neveztetett'). 
István után Gábor érsek következett, ki a király kincstár
noka lévén, s érseknek neveztetvén, Czobor grófoktól Hetes 
birtokot, s többféle részeket megvett, s azokat 1478. évben 
végrendeletileg káptalanának hagyományozta 2). Ezután II. 
Péter vala egyike azok közül kik a megyét hosszabb évek 
sora által igazgatták. Noha pedig Mátyás király kedvencze 
volt, mindazáltal annak azon tettei ellen kikelvén, melyek
nél fogva hadai szükségére a magyar nemzetet többször egy 
évben különbség nélkül megadóztatá, a király által bezára
tott. Minek következtével az elárvult megyét a káptalan 
igazgatta. Fogságából Mátyás halála után kiszabadulván, 
mind tulajdon, mind mások megyéjében a vallást s erkölcsi
séget levelek s felszólítások által előmozditá,s a fogsága alatt 

') Pray Bpecim. Hierar. Hung. part. II. pag. 77. 
2) Katona Histor. metrop. Ecdes. Colocens. part. 1. pag. 452. 
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keletkezett hiányokat kipótolni kívánta. Ulásató király alj
nak munkásságát megjutalmazni s *t tetemes károktól, me
lyeket a törököktől szenvedett, mentesíteni akarván, a föld
vári apátsággal megajándékozta, sőt jobbágyait a vámoktól 
is felmentette. Életét Péter érsek 150Q. év körül számos vi
szontagságok után végezte. A kalocsai érsekek közül külö
nös emlitést érdemelnek még Frangepán Gergely, a Tomori 
Pál, amaz kalocsai érseknek neveztetve, nemes eredetét kü
lönös tudomány, s jótékonysággal, melynél fogva asz.feren-
czieknek ezer aranyt hagyott'), erény s buzgó hivatalosko-
dással, melyekkel magát az ország kancellárságában, s más 
királyi tanácskozásokban kitünteté, megerősítette. Emez pe
dig azon vitézségéről emlékezetes, melylyel a törökök ellen 
többször diadalmaskodott, noha nem tagadhatni, hogy a mo
hácsi ütközet más véget érendő vala, ha azt kevéssé elha
lasztja. Azonban megmenthető azon okból, hogy a hadvezér-
nökséget nem csak nem kereste, hanem többször ámbár si
ker nélkül leköszönte, előre jósolván annak szerencsétlen 
kimenetelét, melyben maga s királya számos egyházi s vi
lági főnökkel együtt életét vesztette 2). 

5. §. A csönddé püspökiig s kaptatom. 

A csanádi megyét az első korszak yégével, s a jelennek 
elejével Antal püspök kormányozta (1. korsz. 23. §.). Ezt 
követte II. Benedek, ki 1307. évtől kezdve 23éviga megyét 
igazgatván, káptalanával együtt a vallást buzgón terjesz
tette, az erkölcsiséget ápolgatta, s mindenütt áldást a hazára 
árasztott. Annak utóda piacenzai Jakab lön, ki Róbert Ká
roly kedvencze, orvosa, s a posonyi káptalan prépostja lévén, 
érdemei s munkássága tekintetéből a csanádi püspökségre 

') Katona ugyanott pag. 513. 
*) Katona ugyanott 530.« k. lap. 
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emeltetett1). Itten tíz évig káptalana segédmunkájába mellett 
működvén, a zágrábi megyébe áttétetett, ö t követte II. Ist
ván, ki azonban egy év lefolyta után a veszprémi egyház 
kormányára átvitetvén, megyéjét Gebhard püspöknek 
hagyta. Ez különös ügyességgel bírván, a romai szent 
széktől mint apostoli követ Cseh s Lengyel országba külde
tett. Későbben veszprémi megye kormányára átköltözött. 
Utóda a püspökségben II. Gergely volt, ki a csaszmai társas 
káptalan prépostja, valamint az esztergomi s zágrábi egyház 
kanonokja lévén, csanádi püspöknek neveztetett. Ez nem 
csak megyéje üdvét, híveinek oktatását s erényeit előmoz
dította, hanem pápai megbizottságokban is bölcsen etjárt. 
Utódai közül előzőleg említést érdemelnek marczali Dósa, s 
Albert. Amaz birtokából a Maroson létező szőllejét s mal
mát olvasó kanonokának ajándékozta, ő pedig a királytól 
egyháza számára több helységekkel megajándékoztatott2). 
Emez V. László király korlátnoka lévén, egyházát s megyé
jét káptalanával együtt a törökök ellen hatosán védvén, hí
veit gyakori szónoklatokkal a hitben megerősítette, s így sz. 
vallásunkat a közelítő török dühe ellen oltalmazta. Utóda 
Zokoli János volt, ki 1466. évben a nagyváradi káptalan
ból püspöknek neveztetve a megyét egy tizednél tovább kor
mányozta, s a hitet s erkölcsiséget buzgón előmozdította, 
de életének többi részét sz. Pál remetei között töltötte, mi
után püspökségéről lemondván azokhoz beállott volna. Utódai 
közül Gsáky Miklóst említjük, ki a megyét káptalana segéd
keze mellett szintén buzgón igazgatta, de Dósa lázadása al
kalmával életétől megfosztatott, ö t követte Gsaholi Fe
renci, kit Ulászló király mind a csanádi püspökséggel, 
mind az egresi apátsággal felruházta. Ez egyike volt azon 
bajnokok közül, kik püspöki hivatalóskodásaik mellett a 

J) Pray Spécim. Hierar. Ecolee. Hangár, par. II. pag. 244. 
*) Pray ugyanott pag. 299. 
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haza védelmére is készek lévén, életüket a mohácsi gyász
ütközetben vesztették '). 

6. §. AB egri püspökség s káptalan. 
Az egri püspökséget e korszak elejével II. Márton 

birta, ki 1307. évben V. Kelemen pápa által a viennei zsi
natra hivatott, de hazai zavarok miatt el nem mehetett. 
A vallást erényt s erkölcsösséget nagy buzgósággal terjesz
teni törekedvén, a szent pali remeték részére Hernád szi
getén kolostort épitetett. Káptalan át, mely az előtt 30 
egyénből állott, húszra szállította. Öt követé telegdi Csa-
nády, kit a hasonnevű grófok családjából származottat, az 
egri káptalan püspökének választott. Ez kormánya kezdeté
vel mindjárt a megyei papságot rendezvén, s azt kötelessége 
teljesítésére szorítván, sz. vallásunkat egész megyéjében 
terjeszteni törekedett. Az esztergomi érsekségre átvitetve, 
az egri káptalannak egy birtokot, melyet ő előbb már saját 
pénzen vett, örökösen ajándékozott *). Csanády után a 
megyét II. Miklós püspök nyerte el, ki szintén a sz. pali 
remeték részére kolostort épittetvén, s őket birtokkal ellát
ván, képeseknek tette, a vallást s erkölcsiséget a megyében 
terjeszteni. E püspök alatt Keriatovich Tivadar orosz vezér 
Magyarhonban megtelepedvén, Munkácson görög egyesült 
szerzetesek (Vazuliak) részére kolostort építtetett. Ez számos 
egyénekkel s birtokkal ellátva, a keresztény vallást görög 
szakadárok ellen hatalmasan védelmezvén, őket az egyház 
kebelébe vissza téríteni törekedett. Miklós halála után Mi
hály következett a püspökségben, kit nagy Lajos király 
1368. évben annak nevezett, a papság s a hívek pedig 
igen szívesen fogadták, jól ismervén annak buzgóságát, 

') Prajr Spécim. Hierarch. Eccles. Hungar. part. II. pag. 296. 
2) „De patrimonio nostro emptionis titulo comparatam" Schmitth 

Epiacop. Agriens. tom. I. pag. 259. 
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melylyel az egyház ügyeiben magát minden alkalommal 
kitüntette. Utóda Imre volt, kit szintén nagy Lajos püspök
nek nevezvén, miután a lengyeleket legyőzte, őt hadak s 
vezérek kíséretében azokhoz küldötte a végből, hogy a 
lengyeleket a görög szakadás hibáitól térítené meg, a kato
naság pedig az oroszokat zabolában tartaná. E hivatásnak 
bölcsen megfelelvén Imre püspök, s számos lengyeleket 
megtérítvén, a vallást terjesztette addig, mig káptalana s 
megyei papsága honn az egyházat igazgatá. Az után Ka-
nizsay János következett. Ennek családja annyi tekintettel 
birt Zsigmond király alatt, hogy emez majd nem egyedül 
annak támasza által magát az országban tartotta fen. Gond
jait azonban az akkor országunkban erősen pártoskodő 
viklefiták, s husziták ellen fordítván., megyéjét, sőt mi
után az esztergomi érsekségre átvitetett, az egész hont 
azok tévedéseitől mentette meg. Utóda Zikó István lön, 
ki az egri megyét káptalanával együtt bölcsen igazgatta, 
s noha Eanizsay János esztergomi érsekkel a leleszi prépost
ság feletti törvényhatóság miatt vitába keveredett, az 
mindazáltal mindkettőnek hatósága kitüzetésével megszűnt. 
Azt követte Ludányi Tamás, ki több országnagyaival 
együtt Zsigmond király ellen támadt zavarba keveredvén, 
apuliai László részére hajlott, minthogy pedig Zsigmond 
király elleneit meggyőzvén, s a siklósi börtönből megsza
badulván , ismét a kormányhoz jutott, Tamás püspök az 
országból kivandorlott, megyéjében helynököt hagyván, 
ki káptalana segítsége mellett egyházát minden kártól men
ten tartá addig, míg 1410. évben Szobovich Stibor a püs
pökséget nyerné el. Ez hasonnevű erdélyi vajda s Vágh 
ura rokona lévén, már e tekintetből is sokat működhetett 
megyéje üdvére. Utódai közül a Rozgonyiak családjából 
kettő Péter, s Simon magukat a vallás terjesztésében, sHusz 
tévedései kiirtásában kitüntették. Amaz as 1435. évi posonyi 
gyűlésben Zsigmond királlyal tanácskozván, e törvény 

Cherrier EgyMilirl. 
13 
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alkotásában: „a világiak az egyházak tulajdonát s javait el 
ne foglalják" ') részt vett; sőt az egri prépostságot, melyet 
sz. István király alapított, de a tatárok elpusztítottak, 
vissza állítani iparkodott. Azért az egri várban a B. Szűz 
tiszteletére kápolnát épitetvén, a prépostságnak régi neve
zetét is (Praepositura B. M. V. de castro Agriensi) vissza
szerezte, s hogy e prépostság állását biztosithassa, a káp
talan beleegyeztével kis Tálya s Novay birtokot, mely a 
székes egyházé volt, minden jövedelemmel. együtt a pré
postság alapítására fordította, székes egyházát pedig kár
mentesíteni akarván, annak saját jószágait adományozta 2). 
Emez pedig, azaz Simon utóda Ulászló király alatt a tábori 
pályán érdemeket szerzett. Emennek utóda Hederváry 
László volt, ki szintén sz. vallásunkat a husziták ellen vé
delmezni törekedvén, magát mind az országlati, mind 
egyházi pályán kitüntette. Annak követői közül Bakács s 
Zalkán püspököket emiitjük, kik az esztergomi érsekségre 
átvitettek, s onnan már elegendően ismeretesek 8). 

7. §. As erdélyi püspökség s kaptatón. 
Az erdélyi püspökök s káptalan e korszakban szintén 

iparkodának a vallást, erkölcsiséget s erényt Erdélynek 
minden részeiben terjeszteni, s uralkodóvá tenni. így buz
gólkodott I. András püspök, ki 1322. évben Csenger hely
ségben kápolnát állíttatván fel, az isteni tiszteletet s a hí
vek oktatását dicsőén előmozdította, s Mikud erdélyi bán 
fiától Újvárt, Gáld nemesektől Fejér megyében Bervei bir
tok részt, Kolos megyében pedig Eublus birtokot egyháza 
részére vette meg 4). András püspök helyébe, ki Romában 

') Sigismund. decret. "6. art. 21. 
2) Schmitth. Episcop. Agriens. Tom. 1. pag. 13. Codez diplom. 

Tom. 10. vol. 7. pag. 279. 
') Schmitth Episcop. Agriens. Tom. 3.Tirnaviae 1763. pag.55—66. 
4) Szereday ÜJpisoop. Tratosiltan. pag. 65—M. 
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meghalálozott, a pápa Cheztalczy Pált küldötte, azonban 
ez csak rövid ideig működhetett Erdélyben; meghalálozván 
ő is két év alatt széke II. András püspökre szállott. Ez vi
tába esvén a kolosmonostori apáttal több falvak s malmok 
miatt mindkettő 1348. évben Erzsébet királyné trónjához 
folyamodott, ki a vitát Miklós erdélyi vajda által eldöntet
vén, őket kiengesztelte, s az apátat régi jogaiba vissza
helyeztette. Utóda Domokos lön, ki szintén az erdélyi püs
pökség birtokát Lajos király tisztjei által megcsonkitatni 
látván, panaszkodott a király előtt. Ez a folyamodónak 
igazságot szolgáltatván ki, Sárd nevű birtokát visszaadta. 
A püspök többi idejét hivatalának szentelvén, káptalanával 
együtt a vallás terjesztésében buzgólkodott. Utódai közül 
Gublin (Vilmos) arról nevezetes, hogy Maria királyné által 
testvérei részére királyi adománynyal jutalmaztatott meg ') . 
Azt Imre püspök követte, ki szilaj jobbágyait az erkölcsiség
ben s első hitben megerősíteni akarván, ösztönül kiváltsá
gaikat megerősítette. Utódai közül II. István nevezetes, 
kit Zsigmond király annyira kedvelt, hogy Upory László 
testvérét királyi adománynyal megajándékozta. E püspök 
egész idejét s tehetségét híveinek üdvére s oktatására, 
s sz. vallásunk terjesztésére szentelte, ö 1403-ban a sz. 
keresztről nevezett, s általa már az előtt megalapított, s 
ingatlan birtokkal ellátott egyházi javadalmat Tyvis nevű 
birtokkal ujolag megajándékozta 2). ő t követte ámbár nem 
közvetlenül Lépes György, ki családa fényes eredetét tudo
mánya , s erénye által nemesbitette, s az isteni tiszteletet, 
úgymint híveinek tökélesbitését előmozdítani akarván, fe
jérvári egyházában két uj oltárt alapított. IV. Eugen pápa 
öt több ügyek kiegyenlítésére alkalmazta, különösen pedig 

') Az adományzó levelet Pray spécim. Hierarch. Eceles. Hang. 
czimü munka II. rész. 162. lap. olvashatni. 

2) Codex diplomát. Tom. X. vol. IV. pag. 172. 
13* 
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a szebeni esperességben némely ügyek kinyomozásával 
bízta meg. Sőt némelyek szerint Hunyadi János vezérlete 
alatt táboroskodván, a vaskapui ütközetben hazájának 
életét áldozta fel. Utódai közül Gergely László nevezetes, 
ki a király rokona lévén, a romai szent szék főjegyzői közé 
soroztatott. Lelki törvényhatóságát Mátyás király adta ok
levél által Báthory István erdélyi vajda befolyásától meg
mentette , s emezt az egyházi személyek s ügyek elítélésé
től egészen elmozdította. A romai szent szék bizodalmát 
megnyervén, oldali követének választatott, ki megyéje 
üdvét, hivei oktatását s erkölcsösségét káptalana segítsége 
mellett minden alkalommal annyira előmozdította, hogy 
buzgósága s szorgalma tekintetéből a kalocsai érsekségre 
átvitetett, ö t követé Thurzó Zsigmond, ki az előtt fejér
vári prépost, s II. Ulászló király titoknoka lévén, a nyitrai 
püspökségből az erdélyire áttétetett. Utóda Perényi Ferencz 
lön, kit Várady Ferencz követte. Utolsó e korszakban Gosz-
tonyi János volt, ki alatt az erdélyi szászok világi ügyekre 
nézve az egyházi törvényhatóságától felmentettek. E püs
pök szintén ugy mint elődei a keresztény vallás terjesztésé
ben, az erény s erkölcsiség nevelésében magát kitüntetvén, 
sz. vallásunkat egész Erdélyben uralkodóvá tette. 

8. §. A győri püspökiig » káptalan. 
Első püspök e korszakban II. Miklós volt, ki tanuja 

lön azon számos viszonyoknak, melyek III. András király 
halála után hazánkat a király választása miatt érték, 
midőn egy része a honnak cseh Venczelt, a másik bajor 
Ottót, a harmadik Róbert Károlyt királynak kívánta. 
A viszonyok helyzete azonban az utolsó választása mellett 
állapodván meg, az egyház is maga körében békességesen 
működhetett. Ennek következése volt, hogy Miklós püspök 
káptalanéval együtt szabadabban igazgathatván megyéjét, 
$ mindenütt a vallás kiterjesztését figyelembe vévén, azt 
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egész megyéjében virágzóvá tette, s a sz. páliak részére 
Tüskevárott kolostort épitetett. E négyszeg kövekből emelt 
roppant épület, még a múlt század elején épségében lát
ható volt '). Továbbá lelkészeit minden alkalommal mun
kásságra felserkentette. Utóda Kálmán 1360. évben a 
szombathelyi sz. ferenczieknek kolostort épitetett, s káp-
talana számára több alapítványokat tett, különösen pedig 
a győri egyház őrkanonokának Eörtvélyes és Köpcsény 
tizedét alapítványul adta. Utódai közül £1. János az 1405. 
évi hongyülésen jelen lévén, Zsigmond király rendeletét 
szokás szerint aláirta. Későbben a kalocsai érsekségre át
vitetett, ő t követte ámbár nem közvetlenül Debrenczei 
Tamás, ki az előtt Pannon halmán mint ajánlott apát 
(commendatarius) élvén, 1450. évben győri püspöknek 
neveztetett, s dicsőségesen hivataloskodott. Utóda Ágoston 
lön, ki Mátyás királytól felhatalmazva, a váczi püspök 
társaságában Podiebradot cseh királynak koronázta, mivel 
Protas olmüczi püspök megerősítve nem lévén a pápától, 
azt nem teljesíthette. Életét egyébiránt hivatalának teljes 
mórtékben szentelvén, a hit s erényt mindenütt terjeszteni 
törekedett. Utóda Dőczy Orbán püspöki hivatalában dicsőén 
buzgólkodott, s székes egyházát kijavítatta, kit Mátyás 
király annyira kedvelt, hogy Öt kincstárnokának nevezte, 
mely hivatalt a király haláláig viselvén, magát minden 
tekintetben bizodalmára méltónak mutatta. Megyéjét pedig 
káptalanával együtt ugy vezérelte, hogy minden alkalom
mal szent vallásunk gyarapodását, s hívei üdvét legérde-
kesb ügyének tekintette. Bonfin azt mondja felőle, hogy 
minden jövedelmét az egyház s polgári állodalom boldogi-
tására szentelte 2). ö t Bakács Tamás követte, ki püspöki 
működése mellett, a magyar sz. korona őrhihivatalát 

') Károlyi speculum Janrin. Ecclesiae pag. 56. 
2) Bonfin. decad. l#lap. 1. pag. 4. 
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viselte. Későbben az esztergomi érsekségre emeltetvén, 
minden szerzett birtokát unokái, tudnillik Erdődy Péter s 
Pálfy István közt elosztván, az által alapját vetette azon 
hason nevű nevezetes két családnak, melyek máig létezvén, 
hazánk boldogitásában osztoznak. Utóda Bakács Ferencz 
testvére lön, ki több nyelvek hatalmában lévén, tudo
mányokban is nagyon jártos, a magyar szent korona alőri 
hivatalát viselte. Ezt követte Gaszton János, ki az 1514. 
évi országgyűlésen a közjó előmozdításán működött. Haza 
térvén pedig megyéjét rendezte, hiveit lelkileg vigasztalta, 
egyházát gazdag ékszerekkel megajándékozta, s a vallást 
legnagyobb buzgósággal terjesztette. Ez után Szatmáry 
György lépett a püspöki székre, ki nem csak megyéjét böl
csen kormányozta, hanem öt a király korlátnokának vá
lasztván, országlati ügyekben is nagy szerepet játszott. 
A győri püspökök közül Paksy Bálás utolsó volt e korszak
ban, ki a mohácsi vészütközetben számos hősek között 
életét a hazáért feláldozta 1). 

9. §. A nyitrai püspökség s káptalan. 
Ezen egyházmegye első püspöke III. János lön e kor* 

szakban, ki Róbert Károlyhoz mindenkor szitván, s hivsé* 
ge miatt elleneitől sokat szenvedvén, Róbert Károly által 
miután a béke megállapodott, s királynak elismertetett, 
örökös főispánsággal ruháztatott fel 2). Káptalana pedig a 
Trencséni Máté által elfoglalt Kolosi apátság visszaszerzé
sében dicsőén működött. Utóda Mesko, ki ellen, midőn 
Kereskény helységét eladni szándékoznék, a káptalan tilta
kozott. Egyébiránt mindketten összemunkálkodván, a val
lást s erkölcsösséget minden alkalommal az egész megye-

') Károlyi Speculum Eccles. Jaurinens. 
s) Az oklevelet Episoopatus Nitriene. ejusque Praeanlum me

mória Foson. 1835. czimü műnk. olvwÜatni 224. B köv. lap. 
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ben buzgón terjesztették. Est követte Vasvári Vitás, ki 
Róbert Károly udvari lelkésze lévén, későbben a nyitrai 
püspökségre emeltetett. Ez a király halála s Lajos koronáz-
tatása után Erzsébet özvegy királyné kíséretében András 
apuliai király Lajos testvére látogatására menvén, megyé
jét helynöke s káptalana kormányára bízta, öt Monoszlói 
Miklós követte, ki több évi működése után más megyékre 
1358. évben pedig az esztergomi érsekségre tétetett át. 
Utóda I. István volt, ki ágostoni szerzetesből püspökségre 
emeltetvén, mindenek előtt a keresztény vallást terjesz
tette, s megyéjében uralkodóvá tette. Sőt jótékonysága 
annyira növekedett, hogy a budai apáczákat egy malommal 
megajándékozta. István a kalocsai érsekségre átvitetvén, 
annak püspökségét Demjén László nyerte, ki szintén bőke
zűséggel s jótékonysággal magát kitüntetvén a vallást pél
dája s oktatása által különös szerencsével terjesztette. 
Utódai közül Hinco vagy Henrik nevezetes, ki püspöksége 
mellett egyszersmind a zobori apátságot kormányozván, 
mind ennek igazgatásában, mind a vallás terjesztésében s 
a keresztény hívek szaporításában buzgólkodott. Utóda 
Berzenczei György volt, ki az 1431. évben a dühösködő 
husziták ellen megyéjét erélyesen őrizvén, a vallást is 
azoktól megmentette. Utódai közül Hangács Albert neve
zetes, ki mint alkorlátnok nyitrai püspöknek neveztetvén, 
régi hivatalát is megtartotta, s mindkettőben az Isten di
csőségét s a vallás gyarapodását előmozdította, öt követte 
Debrentei Tamás, ki egyszersmind a pannonhalmi apátsá
got igazgatta, s Mátyás királytól azon kegyet nyerte, hogy 
a hussziták által elpusztított zobori apátság javai püspök
ségéhez csatoltattak. Utódai közül Antal püspök nevezetes, 
ki a posonyi prépostságból 1492. évben a nyitrai püspök
ségre tétetvén át, prépostságát is egy ideig megtartotta, 
s a vallás hirdetésében buzgólkodván, megyéjét a lő-ik 
század végéig kormányozta. Követője Bachka Miklós volt, 
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ki a dümösi prépostságnak megyéjéhezi csatoltatását II. 
Gyula pápa megerősítése által eszközlötte ki. Utódai közül 
Podmaniczky István nevezetes, ki 1505. évben már püspök 
lévén, egyszersmind királyi személynök méltóságát viselte, 
s a megye utolsó püspöke lévén e korszakban, a közjó elő
mozdításában , a vallás terjesztésében, s a keresztény hivek 
szaporításában egyenlően működni iparkodott 1). 

Í0. §. A pécsi püspökség s káptalan. 
A pécsi egyházmegyét Demeter, ez után I. Péter püs

pök kormányozta e korszakban, de rövid idő múlva minda-
kettö elhalván, a megye igazgatása Lászlóra átszállott, ki 
a megyét 1315. évtől kezdve 30 évig kormányozta, s szá
mos tettekkel magát kitüntetve, eldődei nyomába mind a 
keresztény vallás terjesztésére, mind bölcs kormányára 
nézve lépett. Utóda Miklós lön, ki Róbert Károly király 
udvari lelkésze, s korlátnoka lévén, a pécsi püspökségre 
előmozdittatott, s minden hivatalának pontosan megfelelvén, 
a vallással együtt a közjót példásan felsegítette. Pécsett ká
polnát épitetvén, annak .alapításául ingatlan javakat, ha
gyott 2). ö t követte Hamer Vilmos, ki nagy Lajos király 
alatt annak udvari egyháza igazgatója, korlátnoka, titok
noka , s tanácsosa lévén, miután a pécsi püspökségre fel
emeltetett volna, nagy Lajos királyt a pécsi feltanoda al
kotására késztette, ki V. Orbán pápától arra szabadalmat 
nyervén, csak ugyan munkához fogott, s a pécsi feltano
dát alkotta, melyben hazánk ifjúsága példásan neveltetett 
addig, míg a mohácsi ütközet viszonyai által el nem osz
lott. Utóda Valentin bibornok ámbár aggkorában jutván a 
püspökséghez, azt mégis számos évig igazgatta, s műkö
déseit minden alkalommal oda irányozta, hogy szent hitün-

') EpiscopatasNitriens. ejusque praesulum memória Posonii 1835. 
2) Koller História Episcop. Quinque Eccles. pag. 63. Tom. 3. 
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ket terjessze, a hívek számát gyarapítsa, s a mennyek or
szágát öregbítse, e végett Alsanban saját birtokában tév-
tanitók s hítetetlenek között sz. Ferencz tiszteletére nagy 
költséggel templomot épitettvén, azt meg is díjazta ' ) . 
Utódai közül III. János (Joannes Pannonius) nevezetes, ki 
1462. évben a pécsi püspökségre emelkedve, főpásztori mű
ködései mellett a tudományokra különösen szentelte magát, 
a költészetben pedig oly hirre kapott, hogy százada első 
költészének tartatott 2). Püspöki hivataloskodásában leg
főbb czéljának tekinté, a keresztény egyház gyarapítását 
elősegíteni, s azt minél nagyobban terjeszteni, ö t Zsigmond 
püspök követte, ki számos évi kormánya alatt egész me
gyéjében áldást terjesztett, s a törökök elleni hadakra 10 
ezer arany összegét ajánlotta. Utóda Szakmáry György lön, 
ki egyszersmind a király titoknoka, s korlátnoka lévén, 
megyéjét bölcsen kormányozta, a vallást minden tévedések 
ellen, s az egész tájékban terjeszteni törekedett. Azt More 
Fülöp követte, ki azonban kormánya 3-ik évében már 
életét a mohácsi ütközetben vesztvén el, hadi működései 
miatt megyéjét helynöke s káptalanára bízván, az egyház s 
hona üdvét azok által, mennyire kitelt tőle, előmozdította. 

11. §. A vdai püspökség 8 káptalan. 
A váczi püspökségben e korszak elejével Lőrincz püs

pök viselte a kormányt, ki az egyházmegyét több évi üres
ség után 1326. évben nyervén el, mind a hiányok s fogyat
kozásokat helyre ütni igyekezett, melyek főpásztor nélkü
lözése miatt a megyébe cusztak. Utóda Rudolf lön, ez 
szintén azon nyomakon indult, melyeken eldőde, s példáját 
követve, megyéje bölcs kormánya mellett a vallást, erköl
csöt , erényt a a keresztények számát káptalanával kezet-

i) Koller Histor. Episcopat. Qainque Eccles. Tom. 3. pag. 175. 
2) Fray Spécim. Hierar. Eccles. Hangár, pag. 250. part. 1. 
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fogva szaporítani törekedett, öt követte Mihály, ki 19 évi 
kormánya mellett e megyét szintén annyi buzgósággal igaz
gatta, hogy minden működésében a hit terjesztését első 
tisztjének tekintette. Öt követték János és I. Péter. Amaz 
1364. évtől kezdve, híveit megyéje vigasztalására hét évig 
kormányozta, emez pedig annak halála után százada végéig 
ugyanazt tevén, sz. vallásunkat szerencsés sikerrel egész 
megyéjében öregebitette, s a tévtanitők s szakadárok ellen 
védette. Utódai közül II. Fülöp nevezetes, ki 1409. évben 
a püspökségre emelkedve, s egyszersmind királyi kincstár
nok hivatalát viselve, mindkét hivatalában ugy működött, 
hogy a nyilvánosság minden várakozásának megfelelt. Ezt 
követte Ilsvai Miklós, ki nádor fia lévén, s püspökségre 
előléptetvén, e szent hivatalában káptalana összemunkálko-
dása mellett ugy működött, hogy magas eredetét szabad
sága s buzgósága által nemesbitette. Miklós után a püspöki 
szék 19 évig üresen maradt, míg II. Péter 1447. évben 
püspöknek neveztetett. Ez egyszersmind korlátnok tisztét 
viselte, de rövid idö múlva az erdélyi püspökségre átvitet
vén, széke Vincze püspökre szállott, ki Hunyadi János 
jegyzője lévén, egyházi méltóságában dicséretesen mű
ködött. öt Báthory Miklós követte, ki Báthory István hős
nek testvére lévén, nemzetsége, tudománya, s erkölcsisége 
tekintetéből nevezetes, a váczi püspökséget az egyház s 
basa boldogitására viselte s a vallást nagy buzgósággal pár
tolva, naponkint uralkodóvá tette. Utódai Várda Ferencz, 
s Zalkán László voltak, amaz az erdélyi püspökségre átvi
tetvén , a váczi püspökségben csak három évig működött. 
Emez pedig Ulászló király titoknoka lévén, s a váczi püs
pökségre előléptetvén, már akkor jelét adta azon nagyság
nak , melyre idővel emelkedett Utóda Ország János volt, 
kit Istvánfy szerint 1526. évben Broderik püspök követte. 
Ez a mohácsi vészteljes ütközet előtt Lajos király által kor-
látnokká választatott ugyan, de annak más szolgálatot nem 
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tehetett, mint hogy halálát a gyász eseménynyel együtt 
leirta. Mindkettő azonban az országot 8 vallást a kegyetlen 
s mindent pusztító török ellen tehetsége, s a körülmények* 
hez képest védette *). 

12. §. A cdradi püspökség s káptalan. 
Imre püspök kormányzását, melyet az első korszak 

vége körül kezdett, 1318. évig folytatta, s ennél fogva a 
váradi megyének első püspöke volt e korszakban. Ö szintén 
ugy mint a többi püspökök honunkban kora viszonyai közt 
ingadozván, s majd az egyik, majd a másik királyhoz 
csatlakozván, addig habozott tevékenységében, míg elvég
re Róbert Károly királyt követte, s megyéjét békében 
kormányozta. Ennek igazgatásában lelkiismeretesen működ
vén , mind a vallást terjeszteni, mind azon számos károkat 
helyre hozni törekedett, melyeket részint még a tatárok 
pusztításai, részint Trencséni Máté zendülései okoztak. 
E püspök a belényesi arany bánya jövedelmének harmad 
részével 1317. évben káptalanát ajándékozta meg a). öt 
János (Ivánka) püspök követte, ki szinte eldőde nyomaiba 
lépvén, megyéjében sz. vallásunkat terjeszteni, s megerő
síteni iparkodott. Utóda Báthory András lön, ki nagy 
Lajos király által több birtokkal egyháza részéről megaján
dékoztatván , mind a haza, mind megyéje ügyeiben számos 
érdemeket szerzett. Nagy Pál s Chuba Miklós birtokait 
megvevén azokat a sz. Annáról nevezett, s általa alapított 
nagyváradi apáczáknak adományozta *). Utóda Demeter 
volt, kit már emiitettünk. E püspök alatt Váradon neve
zetes tanodák virágoztak, általa ápolgatva, s felsegitve. 

>) Prsy Spécim. Hierar. Ecetes. Hangár, part. 1. titulo Episcop. 
Vaciens. Schematiem. Diaeces Vaciens. anno 1835. Posonii. 2) Codex diplom. Tom. IX. vol. IV. pag. 595. 

*) Keresztury Histor. viciss. Episcop. et Cap. Magnovárad. part. 
J. pag. 144. 
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Lajos király őt annyira becsülte, hogy még minekelött 
felszenteltetnék, többszöri megbizottsággal kitüntette. A 
vallás, erkölcs s erény előmozdítása pedig élete legfőbb 
feladata lévén, abban különösen buzgólkodott. Utódai 
közül László nevezetes, ki Mátyás király udvarában nagy 
tekintélylyel birván, annál könnyebben az Isten országát 
gyarapithatta, s a vallást megyéjében virágzóvá tehette. 
ö t követte ámbár nem közvetlenül Lukáes püspök, ki a 
csanádi püspökségből átvitetve, egész életét megyéje bol-
dogitására áldozván, a vallást a hitetlenek s tévtanitók 
ellen védette, s a sz. pali remeték részére Várad mellett 
kápolnát s kolostort épitetett. Utódai közül Milánói János 
nevezetes, kit tudós Gánoczi a mailandi vezérektől szármo-
zottnak állit, Pray pedig azt tagadja 1). Bár mi legyen a 
dologban, annyi bizonyos, hogy János püspök magát nagy 
buzgósággal hivatalának szentelvén, egész életében híveit 
a keresztény hit igazságával táplálta, s mindnyáját üdvös 
oktatással, s jó példával ápolgatta. Utódai közül Domini 
János (Joannes de Dominis) nevezetes, ki kormánya negye
dik évében azaz 1444-ben miután megyéjében ez idő alatt 
számos érdemeket szerzett, életét a várnai ütközetben 
veszté el. Ezt Vitéz János követte, ki Albert császár, 
s Ulászló király titoknoka, s a tudományok kedvelője lé
vén , fiatal korában a váradi püspökségre emeltetett. De el 
nem végezvén még tudományos pályáját, V. Miklós pápá
tól engedelmet kapott, miszerint ügyes helynök megren
delése mellett megyéjétől eltávozván, tudományait külső 
országokban végezhesse el. Ez megtörténvén megyéjében 
nagy buzgósággal működött, mindenütt a tudományokat s 
müveket pártolva, a vallást s erkölcsiséget támogatva, 
oly annyira, hogy alapját vetette azon nevezetes tudo
mányos állapotnak, mely Mátyás király kora alatt orszá-

') Pray Spécim. Hierar. Eccles. Hungar. part. 2. pag. 180. 



205 

gunkban divatozott Vitéz János későbben az esztergomi 
érsekségre előmozdittatott (3. §.). Utódai közül Pruis 
János nevezetes, ki püspöki működései mellett egyszers
mind Mátyás király titkos korlátnoka volt. Azt követték 
Bálint s Domokos püspökök, amaz káptalana iránt annyi 
szeretettel viseltetett, hogy azt három faluval megado
mányozta , emez pedig az adomány megerősittetését a ki
rálytól kieszközlette. ö t követte ámbár nem közvetlenül 
Thurzó Zsigmond, ki káptalanával együtt megyéjében a 
vallást, erkölcsösséget s erényt terjeszteni s uralkodóvá 
tenni törekedett. Utóda Perényi Ferencz volt, ki 1513. 
évben a megye kormányához jutván, azt a vészteljes mo
hácsi ütközetig, melyben életét a hazáért áldozta, nagy 
bölcsességgel s buzgósággal kormányozta '). 

13. §. A veszprémi püspökség s káptalan. 
Benedek püspök után, ki a megyét a 14-ik század első 

tizedében igazgatta, következett II. István. Ez Róbert 
Károly király alatt püspöksége kormányára lépvén, azt 
annál könnyebben igazgathatta, minthogy az ország már 
minden választási zavarokon átesett. Utóda Henrik lön, 
ki eldöde lépteit követve, szintén arról előzőleg gondosko
dott, hogyan terjeszthesse a vallást megyéjében. S valóban 
oly sikerrel működött hivatalában, hogy megyéjében, hol 
sz. István király s Gizela buzgőságának számos nyomait 
tapasztalta, a vallást legszerencsésb sikerrel mozdította elő. 
Ez 1329. évben meghalálozván, a veszprémi püspökséget 
többen igazgatták, de rövid ideig. Közülök III. Meskó ne
vezetes , ki tudnillik megyéjét nem csak minden pontosság 
s buzgósággal kormányozta, hanem azon felett még Erzsé
bet anya királyné hivataloskodó korlátnoka is volt. Utódai 

•) Kereaztury Compend. descript. Episcopatus Varad, et Capituli 
§. 17. 18. Pray Spécim. Hierar. Eccles. Hungar. part. 2. pag. 180. 
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közül László nevezetes, ki a megyét majd 20 évig igazgat
ván, káptalanéval együtt a vallást terjeszteni, az erkölcsisé
get s erényt szilárdítani, s a magyar szent egyházat gyara
pítani törekedett, ö t követték noha nem közvetlenül II. Be
nedek, s I. Demeter püspökök, amaz hét évi kormánya alatt 
szintén mindent elkövetett, miszerint eldődei nyomába lép
ve, megyéjét virágzóvá tehesse, emez pedig ámbár Erdélybe 
átvitetve, csak rövid ideig püspökségét kormányozta, mind
amellett az Isten ügye mellett annyit buzgólkodott, hogy 
abban a vallás szerencsésen terjedt. Utóda közül Rozgony 
Péter s Simon nevezetesek. Mindkettő nagy buzgósággal 
az egyházat kormányozta, s az utolsó azon kiváltságot is 
megerősítette, melyet a veszprémi apáczák számára Tamás 
esztergomi érsek kiszolgáltatott. Ezt követte Vethes Albert, 
ki a püskökséget 1459-ik évtől kezdve, 27 évig igazgatván, 
minden alkalommal a megye javát részint maga, részint 
helynöke által segítette elő. Utódának Vitéz János nevezte
tett, ki minden püspöki hivataloskodása mellett egyszers
mind a királyné ügyeit mint rendes korlátnoka nagy szór* 
galommal viselte. Utána Frangepán Gergely következett, ki 
nemes családja fényét megyéje bölcs kormányzása által emel
vén, egyszersmind a király titkos korlátnokává választatott. 
Utóda VI. Péter bibornok lön, kit néhány évek után Berízló 
Péter követte. Ez mind megyéje bölcs kormányzása, mind 
az által nagy névre kapott, hogy egyszersmind királyi kincs
tárnok, s Horváthország bánja lön. ö t követte Várday Pál, 
ki Veszprém megye utolsó püspöke volté korszakban, s káp-
talana segítsége mellett püspökségét oly bölcsen igazgatta, 
hogy nem csak a vallást, hanem az erkölcsiséget s az erényt 
is szerencsés sikerrel terjesztette'). 

') Pray Spécim. Hierarch. Eccles. Hungar. 
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14. §. A milliói püspökség s káptalan. 
A milkói püspökség eredete, helye s más körülményei 

tisztán kipuhatolva nem lévén, egyedül azt, mit bonunk írói 
valószínűleg kinyomozhattak, adandjuk elő. Ennél fogva e 
megyét Róbert Károly Arga oláh ország városában alapí
totta, s azt fia Lajos király Milkóba szintén oláh városba át
vitette. Ez onnét bizonyos, mivel 1374. évben Róbert Ká
roly király alatt számos oláh a katholika hitre térvén meg, 
XI. Gergely pápa az esztergomi s kalocsai érseket megbízta, 
miszerint a király helyeslése mellett azok részére oly püspö
köt alapítsanak, ki nyelvökben jártas őket lelkileg kormá
nyozza, s a hit ágazataiban erősítse '). Már pedig János fő-
esperestől, ki Róbert Károly király titoknoka volt tudjuk a), 
hogy ez oláhok Moldvaország szélén Milkó folyó mellett lak
tak, ennél fogva a püspökség helye is ugyan ottan, azaz 
Oláhországban létezett. A püspökséget nagy Lajos király 
Árgából Milkóra átviteté, miszerint a moldvai kunokhoz kö
zelebb lévén, őket e püspökség alkottatása által szintén az igaz 
hitre téríthesse meg. Mit annál bizonyosban állithatjuk, mint
hogy tudós Turóczyból szintén ismeretes, hogy nagy Lajos a 
kunok megtérítésén nem keveset munkálkodott3). Milkó 
városa 1444. év körül a nem egyesült görögök s más ellen
ségek által nagyrészint elpusztulván, annak püspöke Erdélybe 
költözött, s részint az erdélyi püspöknek segédkezet nyújtott, 
részint a milkoi püspökségben, az esztergomi érsek helynöké-
nek választva azt kormányozta. Mi a milkói püspök káptalanát 
illeti, miután a püspök Erdélybe költözött, az erdélyi társas 
káptalanok annak segítséget nyújtottak. Ilyen vala a besz-
terczei, mely 23 királyi helységet igazgatott, a kísdedi, 
mely Segesvárt s 48 helységet kormányzott, a szebeni 

*) Bzovius in Continuat. Annalium Baromi tom. 14. Colum. 1497. 
*) Toróozy Chronic. part. 8. Cap. 46. 
•) Ugyanottan. 
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s a többi káptalanok, melyek mindnyájan a miikői püspök 
segítségére összemunkálkodtak. A megye püspökei valának 
Vitás, ki Arga városában telepedvén meg, a vallást Oláhor
szágban dicsőén terjesztette. Kormányát 1332. évben kez
dette, azonban meddig kormányozta püspökségét, nehéz 
meghatározni, de annyi bizonyos, hogy utána más püs
pököt nem lelünk honunk évkönyveiben, mint Mikiőst, 
ki 1375. évben e megyét kormányozván, egyszersmind az 
esztergomi érsek helynöke volt. Ezt követték János s Hu
nyadi Pál pöspökök, kik szintén minden tehetségeiket oda 
forditák, miszerint megyéjökben a vallást, erkölcsiséget, s 
erényt előmozdítsák. Utánok következett Gergely, ki miikői 
püspöknek írván magát, a mondottak szerint egyszersmind 
az esztergomi érsek helynöke lön. Utóda Pál magát ismét ar-
gai püspöknek nevezte, de utódai már mindnyájan miikői püs
pököknek Írattak, mert Arga az elpártolt görögök által el
pusztulván, kénytelenek valának Milkőra visszaköltözni, s 
innét milkói püspökök nevezete alatt mind a moldvai, mind 
az oláh híveket lelki szolgálattal ellátni, Milkón az argai, 
vagy milkói püspökök e korszak végéig laktak, s egész idő 
alatt a katholika vallást a pogány kunok, s az elszakadt görö
gök ellen védték, s sokat közülök megtérítettek 1). 

15. §. A munkácsi püspökség. 
Magyarhonnak azon lakosai, kiket oláhok s oroszoknak 

nevezünk, s kik a görög egyesült szertartást követik, ho-
uunkba részint Oláh, részint Oroszországból jővén, görög 
egyesült szerzetesek által, kik a latin püspökök hatósága alá 
tartoztak, lelkileg kormányoztattak. Azonban e korszak 
vége körül a görögök a romai sz. székhez tulajdon szertar
tású püspökért annyiszor folyamodtak, hogy VIII. Incze 

') Pray spécim. Hierarch. Eccles. Hang. titul. Epiecopatus Mii 
koviensis. 
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pápa II. Ulászló király jóváhagyása mellett tulajdon püspö
köt engedvén nekik, János szerzetest 1491. év körül annak 
felszenteltette. Ez első püspöke lön a honunkban lakó egye
sült görögöknek, kik e korszak vége felé számosan az egy
ház kebelébe visszatérvén, saját szertartású lelkészekkel s 
egyházi kormánnyal elláttattak. Ennél fogva János munká
csi püspöknek neveztetvén, megyéjét buzgón igazgatta, s 
számos elszakadt görögöket egyházába visszatérítvén, erköl
csiséget, erényt s keresztény katholika szellemet bennök fel
élesztett. Meddig kormányozta megyéjét János püspök, s ki 
vala utóda, nehéz meghatározni. Mert hogy közötte, ki 
1491. évben püspöki székét foglalta el, s első László püspök 
közt, kit tudós Pray 1551. évben utódának soroz elő l), más 
püspök nem létezett volna, nehéz elfogadni. Egyéb ha azt 
állítjuk, hogy a megye azon időközben helytartók által kor
mányoztatott. A megye többi viszonyairól, melyek e munka 
III. korszakába esnek, később értekezendünk. 

16. §. A tdgrdbi püspökség s káptalan. 
E megyét áll.korszak kezdetével GazottiÁgoston kor

mányozta. Ezt IX. Benedek pápa sz. Domokos szerzetéből 
szentelte fel, s a kalocsai érseknek ajánlva, a zágrábi püspök
ségre előmozdította. A püspökséget buzgósággal kor
mányozta, s oly példás életet viselt hivatalában, hogy 
halála után a szentek közé soroztatott. Utóda Corvoi 
Jakab volt, kinek szintén főbb gondai közé tartozott, 
nem csak megyéjét bölcsen kormányozni, de a vallást 
is tehetsége szerint terjeszteni, öt László püspök követte, 
ki szintén eldödei példája szerint indulván, különösen 
oda törekedett, hogy a vallást előmozdíthassa. Utódának 
II. Jakab neveztetett, kit Róbert Károly s Lajos királyok 
mint orvosukat e püspökségre előléptettek, ö püspökségét 

') Pray speoim. Hierarch. Ecclesiae Hungar. part. 1. pag. 413. 
Chorrler BgrbáiUtl. 1 4 
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oly buzgósággal kormányozta, hogy a vallást s erkölcsisé
get egyenlő sikerrel mozditá elö. Utóda Laczky Dénes volt, 
ki a kalocsai püspökségre vitetvén, e megyét csak egy évig 
igazgathatta ugyan, de ez idő alatt anyi buzgósággal műkö
dött, hogy sz. vallásunkat szerencsés sikerrel terjesztette. 
Utódai közül ü l . István nevezetes, ki nagy Lajos királynak 
hütelenség ürügye alatt bevádoltatván, egy ideig székétől 
elmozdittatott, ártatlanságát azonban bebizonyítván, székébe 
visszahelyeztetett. Követői közül Gara János nagyobb hírre 
kapott, ki tudnillik Zsigmond király által a Dalmatiában ke
letkezett zavarok kiegyenlítésére küldetvén, hivatalábani 
eljárása után püspökségéről lemondott, s magán életet viselt, 
míg 1400. évben a kalocsai érsekségre áttétetett. Öt követte 
Eberárd, ki püspöki hivatala mellett egyszersmind Zsig
mond főkorlátnoka lévén, annak ügyét siciliai László ellen 
erősen pártolta. Eberárd a zágrábi püspökségből a váradira 
átvitetvén, székébe András igtattatott, de Eberárd régi püs
pökségére visszamenvén, azt több évig ismét igazgatta, s 
nagy tekintélylyel birván, a vallást szintén ugy mint az er
kölcsiséget szerencsésen terjesztette. Utóda IV. János püspök 
volt, ki szintén püspöki működése mellett, ámbár mind a ki
rály, mind a királyné korlátnoka volt, a katholika hit ter
jesztésében dicsőségesen buzgólkodott. Utódai közül Debren-
czei Tamás nevezetes, ki 1454. évtől kezdve tiz évig a zá
grábi püspökség kormányát viselte, s a vallást megyéjében 
buzgólag terjesztette, ö t követte ámbár nem közvetlenül 
Osvald, ki harmincz éven felül a zágrábi püspökséget kor
mányozta, s sz. vallásunkat buzgón terjesztvén, az erényt* 
erkölcsiséget, s keresztény szellemet dicsőén emelte. Utódai 
közül erdődi Bakópz János, s Erdődy Simon nevezetesek^ 
amaz a hasonnevű hires esztergomi érsek (Bakács) rokonai 
lévén, szintén magát megyéje- bölcs kormánya,,által -kitün
tette. Emennek kormánya pedig a mohácsi ütközet. vészteU 
jea korába. essrén, már.? aa. általi iá - n«hfczbedett, dtíi azt 



211 

káptalana buzgósága mellett oly dicsőén viselte, hogy 
szent vallásunkat, az erkölcsöt s az erényt egész megyéjében 
uralkodóvá tettex). 

17. §. A szer érni püspökség « káptalan. 
A szerémi püspökség az ellenség s viharok csatái között 

számos változásokon menvén át (1. korsz. 34. §.) e korszak
ban előlegesen olyas püspököket szükségelt, kik a val
lást a pogány kunok, szomszéd törökök, elszakadt görögök, 
s tatárok ellen védhessék. Ilyes volt II. György püspök, ki 
annak birtokába jutván, minden ügyeit oly móddal rendelé, 
hogy a keresztény katholika hitet minden emiitett ellensé
gek ellen őrizhesse, épen tarthassa, s közülök minden ked
vező alkalommal némelyeket az egyház kebelébe vezethes
sen. Ezt annál könnyebben vihette véghez, minthogy 1312. 
évtől kezdve megyéjét 21 évig igazgatta. Utódai közül Beké 
Péter nevezetes, ki bácsi prépostból előmozdittatván, püs
pöki működései mellett korlátnokká, s a királyi kápolna 
igazgatójává választatott. Utóda I. Tamás lön, ki sz. ágos-
toni remeték szerzetéből választatván, a püspökséget tiz évig 
oly buzgósággal kormányozta, hogy sz. vallásunkat, az er
kölcsiséget s az erényt szerencsésen terjesztette. Utódai kö
zül II. Gergely nevezetes, ki több évi szolgálat, s sz. hitünk 
szerencsés terjesztése után a csanádi püspökségre átvitetett. 
IX. Bonifácz pápa annak áthelyeztetése után a szerémi püs
pök kineveztetését fentartá ugyan, de Zsigmond király a 
pápa beleegyezése, s megerösitése mellett III. Tamást püs
pöknek nevezte, ki buzgón működvén a vallást egész püs
pökségében épen megtartatni, s terjesztetni törekedett. 
Utóda II. László s Dousa lettek, s ámbár mindakettö rövid 
ideig kormányozta a megyét, mindamellett oda törekedett, 

') Préy Sp'edim. Hierarch. Ecoles. Hungar. tit. Episcopat Zagra-
biens. 

14* 
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miszerint a vallást s az erkölcsiséget megyéjükbe terjeszszék. 
Mit a káptalan öszmunkálkodása mellett véghez is vittek. 
Dousa után a megye több éveken át üresen maradt, míg 
I. Pál püspöknek neveztetvén, annak kormányához jutott. 
Azonban annak egy évi kormánya után a püspökség ismét 
néhány évekre megürült, míg I. Ferencz püspök által betöl
tetett. Utódai közül IV. János püspök nevezetes, ki a pápá
nál királyunk nevében tiszteikedvén, s öt üdvözölvén, a pá
pának annyira megtetszett, hogy őt olmüczi püspökség hely 
nőkének nevezte. Utóda Fodor István az egri püspöktől, 
bátyától három faluval megajándékoztatván, azt a király en
gedelmével az egri káptalannak kitűzött sz. misék feladása 
mellett átírta. Megyéje kormányában is annyira buzgólko
dott, hogy káptalana segítsége mellett sz. vallásunkat, a jó 
erkölcsöt, s az erényt minden alkalommal terjesztette. Utó
dai közül Zarmat István nevezetes, ki püspöki hivatalosko-
dása mellett királyi személynöklévén, mindé tisztben, mind 
más működésiben a haza s egyház javára törekedvén, magát 
különösen a vallás pártolása, s előmozdításában kitüntette. 
ö t követte Ország János, ki több éveken át a megyét kor
mányozva, 1520. évben a váradi püspökségre vitetett át. 
Utolsó püspök e korszakban Broderik István volt. Ez a ki
rályi család előtt annyi tekintettel birt, hogy a királyné a 
törökök ellen költöző férjét neki ajánlotta, s korlátnok hiva
talával felruháztatta. Hivatalát tíz évig viselvén, minden al
kalommal káptalanával összemunkálkodva, sz. vallásunkat 
pártfogolni s terjeszteni törekedett1). 

18. §. A botinai püspökség s káptalan. 
Bosznia ország e korszakban a törököktől több ostrom

lásokat szenvedvén, sőt egészen elfoglaltatván, a püspökség 

]) Pray spécim. Hierar. Ecclee. Hüng. part. II. titul. Episcopat. 
Sirmiensis. 
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is nagy változást szenvedett, minthogy már 1463. évben régi 
székéről Diakovárra vittetett át. Ez áthelyeztetés azonban 
oly feltétel mellett történt, miszerint a pécsi püspökség jogai 
s törvényhatósága, mely alá a város s környéke tartozott, 
meg ne sértessenek. A bosznai káptalan elpusztulásáról em
lítést hazai törvénykönyvünkben is találunk!). Elköltözvén 
a püspök s káptalan Boszniából a tartomány lelki szolgálata 
a sz. ferencziekre bizatott, a boszniai püspökség törvényha-
hatósága pedig posegai s valkoi környékre terjesztetett ad
dig, míg a romai sz. szék az utolsó korszakban, Boszniában 
ismét tulajdon püspököt (apostoli helynököt) rendelne. A 
boszniai püspökséget e korszakban igazgaták I. Miklós, ki 
a püspökségre elömozdittatván, minden intézkedéseit ugy 
rendezé, hogy a törökök szomszédságában tanyázó s tőlök 
többször ostromlott, üldözött s végre meghóditott hiveit a 
mennyire tehetségében állott, lelkileg vigasztalja, s szent 
vallásunkban megtartsa. Utódai közül Lorandi Lőrincz ne
vezetes, ki 1337. évben káptalana által választatott meg, s 
ámbár XII. Benedek pápa öt megerősíteni vonakodnék azon 
okból, mivel Péter az előbbeni boszniai püspök Romában 
meghalálozván, maga a pápa az ekkori divat szerint a püs
pökséget betölteni kivánná, azt későbben még is megerősí
tette. E püspök tízévi kormánya alatt minden törekvését 
oda irányozta, miszerint a vallást, az erkölcsiséget s az 
erényt az akkori számos tévedések, s ellenségek ellen védje, 
terjeszsze s uralkodóvá tehesse, ö t követte ámbár nem köz
vetlenül szászi Peregrin (Peregrinus de Saxonia), ki annyi 
buzgósággal az egyház javára működött, hogy nem csak me
gyéjében , hanem annak szomszédságában is a keresztény 
vallást terjesztette, s miután nagy Lajos Boszniát elfoglalta, 
nyolcz társa segitsége mellett két száz ezer embernél töb
bet a katholika vallásra téritett meg. Utóda Péter lön, ki 

>) Uladisl. II. decret. 3. art, 12, 
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eldöde nyomaiba lépvén, a vallást buzgósággal előmozditá, 
nem lévén pedig elegendő hitszónokai, a kalocsai 8 csanádi 
püspökök ötét egyénekkel gyámolítottak, s ugy szent vallá
sunkat nagy sikerrel terjesztette. Utódai közül Benedek ne
vezetes, ki szintén úgymint az öt megelőzött püspökök min
den buzgósággal a vallást és az erényt előmozdította. En
nek követői közül Gergely nevezetes, ki a püspökségre elő
léptetvén, mind megyéjét buzgólag kormányozta mind a bi
tet terjesztette, s apatarenek, husziták ellen, kik oda befész
keltek, valamint a törökök ellen is védette. Mit annál 
könnyebben eszközölhetett , minthogy Mátyás király 
1463. évben Bosznia részét visszafoglalván, a püspöknek se
gédkezet nyújtott. Utódai közül Fodor István nevezetes, ki 
a szerémi püspökségre átvitetett, ö t követte Lukács püspök, 
ki szintén eldődei példáját utánozva, a vallást nagy buzga
lommal terjesztette. Utolsó e korszakban Palisna György 
volt, ki 1526. évben neveztetett ki, s ugyan abban a mohácsi 
ütközetben életét vesztette. 

A belgrádi vagy is nándorfejérvári püspökséget valószínűleg 
Róbert Károly király alapította, minthogy legelső püspök, kit régi 
okleveleinkben olvashatunk, annak kormánya alá, tudniilik 1334. 
évre esik. Katona Histor. Crit. regni Hungáriáé Tom. IX. pag. 43. 

19. §. Némely rendkívüli megtérések. 
Hogy honunk püspökei kanonokjaik s papjaik segítsége 

mellett a vallást egész honunkban minden alkalommal ter
jesztették, védték, s erősítették, a mondottakból világos. 
Hogy azonban azok buzgóságát s apostoli szellemét még vi
lágosabban emelhessük ki, itten némely nevezetesb megté
rítéseket emiitünk. Ilyenek történtek Boszniában. Ide tud
niilik számos patarenek, s husziták befészkelvén, a 
nem egyesült görögök, izmaeliták, kunok s törökök társasá
gában a katholikus híveket üldözték s azok vallását pusztí
tani törekedtek. Ezeket tehát nem csak a megyés püspökök, 
hanem hitterjesztők, szerzetesek, s megyebeli papság téri-
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teni iparkodtak. S valóban nagy sikerrel, mert miután nagy 
Lajos király Strasözimirt, Bosznia fejedelmét meghódította, 
s a magyar papoknok szabad bemenetelt kieszközlött volna, 
Peregrin püspök rövid idő alatt számos tévedöket a katho-
lika hitre terítetett meg (18. §.). Ilyes térítéseket tettek sz. 
Ferencz s Domokos szerzetesei nagy Lajos és Zsigmond kirá
lyok alatt a kunok, husziták s más tévtanitók közt1). A ki
rályok tudnillik a katholika vallást szintén pártolván, s ter
jesztetni törekedvén, a hitterjesztőket minden alkalommal 
segítették, s ugy sz. vallásunk tanát foganatossá tették. 
Mi különösen a kunokat illeti, noha azok már az első kor
szakban a keresztény vallásra tértek meg, mindazonáltal vol
tak közöttük, kik még folyton a pogánysághoz szítottak, 
-ezeknek hitbeli oktatása, az előbb megtérteknek pedig abban 
megerősítése miatt IX. Benedek pápa már 1303-ban a szent 
Domokos szerzetes rendje főnökét felserkentette, hogy a nép 
megtéritésére,s hitbeli oktatásár abuzgó szerzeteseket küldjön, 
miben a szerzet dicséretesen működött. Mit hatosán pártol
ván, az említett királyok annyira foganatossá tették ez ügyet, 
hogy a kúnnemzetet egészen megtérítvén, azt az egyháznak 
megnyerték. Számos térítések Bulgáriában is a patarenek, 
görögök s zsidók közt történtek. Nem különben Erdély, 
Moldva s Oláhországban sok megtérések eszközöltettek, mi
dőn azon buzgó hitterjesztők, kiket a megyei püspökök, ka
nonokok s papokon kívül a romai pápák küldöttek, avval 
meg nem elégedtek, hogy sz. vallásunkban a katholika híve
ket oktatnák, s megerősítenék, hanem hivatásukhoz képest 
azt az eltévedt vagy elszakadt néppel is megismertették. így 
midőn nagy Lajos király alatt a marmarosi oláhok Bogdán 
vezérök alatt 1350. év körül Moldovábarohanván, sakunok 
lakhelyét elfoglalván, hatalomra emelkedni kezdettek, s ez 
uj vendégeket a király legyőzte, mind a király mind a hit-

') Katona Hietor. metrop. ücclee. Colooeas. ,pag. 410. 
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terjesztők minden törekvéseit oda irányozták, hogy az oláho
kat a keresztény katholika hitre visszsatéritsék. S valóban 
sikerülvén szándokuk, sokan visszaléptek az igaz vallásra, 
kik nyelvöket tudó lelkészekkel ellátva, abban egy ideig 
haladtakl), s ugy Üdvözítőnk szelleme 8 tana tovább ter
jeszkedve, mind honunkban mind a hozzá kapcsolt részek
ben uralkodóvá tétetett2). 

E térítéseket Magyarhonban oly szerencsés siker koszorúzta, 
hogy V. Orbán pápa 1367. évben népének üdve felett örvendezvén, 
nagy Lajos királyt kitűnő buzgósága miatt külön levéllel üdvöz
letté 3). Zsigmond király alatt Marchia Jakab sz. Ferencz rendi szer
zetes 1436-ban oly figyelmet gerjesztett szónoklata által, hogy a ma
gyar püspökök őt a hívek oktatására, s szent beszédek megtartására 
különösen meghivák. ö annyira buzgólkodott a hit terjesztésében, 
hogy Tvarkaszt Bosznia fejedelmét is a keresztény hit felvételére 
birta, minek az lön következménye, hogy az egész népvallásgyakor
lati szabadsággal megadományoztatott. 

II. FEJEZET. 
A kereutény bit akadályai. 

20. §. M egyházat Trencséni Máté, s a tatárok pusztítják. 
Honunk egyháza e korszakban nem csak azon oknál 

fogva számos károkat vallott, hogy a királyi trón elnyerése 
s elfoglalása körül több évi vita keletkezvén, honunk feleke
zetekre oszlott, s az egyháziak szintén nem tudván, mely részre 
biztosan hajoljanak, azok közt ingadoztak, s működéseikben 
akadályoztattak, hanem még Trencséni Máté zsarnokos fel
lépése, s pusztítása által is az egyház igen nagy károkat szen
vedett. Amaz tudnillik honunk felső részében tömérdek ja
vak birtokában lévén, Venczel király alatt nádornak válasz-

0 Timon imago antiqu. et novae Hungar. pag. 145. 
s) Schmitth Episcop. Agriens. pag. 313. Pray Spécim. Hierarch. 

Eccles. Hungar. par. II. pag. 431—435. Katona Histor. me-
trop. Eccles. Colocen. pag. 412. 

») Codex. diplom. Tom. IX. vol. VII. pag. 257. 
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lasztatott. De miután Venczel király Csehországba vissza
költözött, ő sem Ottó, sem Róbert Károlyhoz nem szított, 
hanem tulajdon fejedelemséget alkotni törekedvén, Kassa 
városától Komáromig az egész tájékot fegyverrel meghódít
ván, az egyházakat, püspökségeket, s paplakokat minden
ütt kirabolta, s elpusztitotta. Noha pedig fegyvereseit any-
nyira szaporította, hogy a király hadait meghaladná, mind
amellett többszöri ütközetek után Rozgony helység mellett 
a király fegyveresei által legyőzetett, s birtoka nagy 
részétől megfosztatott söt pártosaitól elhagyatván, a vi
lágból egészen elsorvadva múlt ki. Trencséni Máté halála 
után az egyház béke visszaállíttatott, s javai meg
téríttettek ugyan, de nyugalma nem sokáig tartott, 
mert valamint a tatárok, azon vad s pogány nép bero
hanván, az országot pusztította (1. korsz. 44. §.), ugy szin
tén az egyháznak is súlyos sebeket ejtett, s a paplakokat, püs
pökségeket kirabolva, minden vagyonaiktól megfosztotta, sőt 
az egyházakat tövestül elpusztitotta. A bajon nem is lön se
gítve előbb, mint Róbert Károly őket fegyveresekkel megtá
madta, s nem csak Magyar, hanem Gácsországból is kiűzte. A 
tatárok későbben is ellenséges kísérleteket tettek ugyan az 
országban, de nagy Lajos király vitézsége őket annyira meg
alázta, hogy fejedelmök személyesen a király táborában 
megjelenvén, évi adót ajánlott, s azóta az országba bejönni 
többé nem merészeltek 1). 

21. §. A* egyhdsat a törökök s husziták üldösik. 
Zsigmond király a német birodalom s a közönséges 

egyház ügyeiben távol lévén, s a constanczi zsinattal, s más 
egyházi dolgokkal az országon kívül foglalkozván, a magyar 
hont s egyházat üldözték a törökök. Ezek miután Hervoja 

') Turóczy Ohronio. part. V, Cap, 6, Villamis lib. 4,Cap. 5. Pray 
Annál, Hangár, pag. 94. 95. 
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János velenczei pártos által a király ellen izgdttatva, a Bosz
niában a magyarokat nevezetes hadakkal 1416. évben meg
támadták, söt három vezéröket fogságba vezetvén, legyőz
ték volna, győzedelraök által vérszemet kaptak s Boszniá
ból Magyarországba rohantak, hol mindent elpusztítván, 
nem csak az országot, de különösen az egyházat üldözték, a 
püspökségeket kirabolták, a káptalanokat mindenöktöl meg-
mefosztották, a paplakokat s egyházakat kiürítve, s elpusz
títva. Mit annál könyebben végrevittek, minthogy a velen-
czeiek őket arra pénzzel s tetleges segítséggel biztatták l). 
Ámbár pedig a magyarok e dühös ellenséget nagy vitézség
gel visszatorolták, megverték, s gazdag zsákmánnyal ho
nunkba visszatértek, azon nagy károkat mindazáltal, melyek
kel a törökök az egyházat, papokat, s a vallást illették,, csak 
hosszabb idő után pótolhatták ki. Ezek Magyarhoon .déli s 
nyugati részében történtek. Azonban Zsigmond király alatt 
Magyarhonnak északi része is számos üldözéseket szén védett, 
s pedig a husziták felekezetétől. Mert miután Húsz János a 
constanczi zsinat folyama alatt érdeme szerint megbünhez-
tetnék, követői a büntetést sokallván, és Zsigmond királynak 
tulajdonítván, csoportosan összegyűlve a király ellen keltek 
ki, s nem csak Cseh, Szász, Bajor hanem Magyarországot 
is négy izben kegyetlenül megtámadták, mindent, mi útjuk
ban állott elpusztítva. Dühösségöket pedig különösen a ka-
tholika egyház ellen irányozván, a püspökök, papok, s szer
zeteseket üldözték, mindentől megfosztották, s a legnagyobb 
szegénységre juttatták. Noha pedig a király e vérengzések s 
pusztításoknak véget szakasztani és békességre lépni kíván
na , mindamellett addig, míg Ziska János vezérök életben 
volt, semmi esetre nem boldogulhatott velők. Egyedül ak
kor , midőn 1424. évben a dögvész vezérököt elragadta, s 
magok közt egyenetlenségekre fakadtak, belső hadak által 

>) Martene tbeeaur. aneodot. topj. 2. ,coll. 1632. Piay Hietor. 
Hungar. tom. 2. pag. 229. 
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felemésztve dühösségökkel hagytak fel, s a katholiba egy
ház további üldözéseiktől menten maradtI). 

22. §. Dósa 8 követői az egyházat károsítják. 
Nem kevés károkat okoztak az egyháznak Dósa s köve

tői II. Ulászló király alatt. A király ludnillik régi buzgal
mában megcsökkenvén, s a hon ügyeivel nem sokat gondol
ván, tisztviselői szintén hanyagságra hajlottak. A hon java 
tehát ez által elhanyagoltatván, más nem következhetett, 
mint a közboldogság hanyatlása, s megelégedettlenség. Ho
nunk ez állapotát ismervén Selim török császár, Magyaror
szág ellen kelt ki. Bakács Tamás országunk áldora, eszter
gomi érsek, s bibornok a veszélyt elhárítani kívánván, Ro
mába sietett, s a sz. atyát kérte, miszerint Európa többi fe
jedelmeit a közellenség megelőzésére felszólítaná. Az egy
ház feje azonban sikert nem remélvén a fejedelmek felszól-
littatásától, a bibornokot egyedül keresztes had kihirdeté
sére hatalmazta fel. Ez sikerült ugyan, mert Bakács Tamás 
a pápa által megengedett kedvezések mellett keresztes hadat 
hirdetvén, számos pór Dósa György vezérlése alatt tüstént 
egybegyűlt, s 80 ezernél nagyobb sereget képezvén, egy 
része Pesten, a többi Várad, Fejérvár, s Kalocsa körül tele
pedett le. E sereg azonban a helyett, hogy a törököt hazánk
tól elüzendette, az egész hont borzasztó vészbe ejtette. Mert 
miután a nemesség jobbágyait, kik számosan a keresztes 
hadhoz csatlakoztak erővel visszatartóztatná, ezek amaz el
len felkelvén azt oly nagy dühhel támadták meg, hogy tö
mérdek számot kiirtottak, s nem csak az országnagyok, ne
messég, hanem az egyház s szolgái ellen is kelvén ki, ezeket 
szintén nagy kegyetlenséggel üldözték, vagyonuktól sőt 
életöktöl megfosztották, az egyházakat, püspöki, káptalani 
s lelkészi lakokat feltörvén, kiürítették, s mindent elrom-

') Pray annál. pag. 275—323. 
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bolván, az egész valláson nagy sebeket ejtettek. Noha pedig 
e dühös csoportokat Bornemissza s Tomori vezérek megtá
madták, mindamellett nem háríthatták el egészen addig, 
míg Zápolya János erdélyi vajda őket a temesi mezőn le
győzvén, Dósa Györgyöt előkelőbb társaival együtt bekerí
tette, s kemény sőt kegyetlen módon kivégeztette, a többi 
előkelőbb lázadókat pedig, kik Bácsban s Veszprémben szét
oszlattak, hasonló sorsban részesítette volna. Ezek után a hon 
atyái Budán országgyűlést tartván, oly törvényeket hoztak, 
melyeknél fogva a jobbágyságot lekötelezték, miszerint il
lető helységeibe visszaköltözzék, földes uraságának minden 
éven száz dénárral adózzék, minden héten egy napot szol
gáljon, s adézmánkivül, melylyel az egyháznagyainak tarto
zik, az uraságnak a kilenczedet is fizesse. Ez által a törvény
hozás az egyháznak számosan ütött sebeit is orvosolni kí
vánta ugyan, de a bajon csak hosszabb idő lefolyta után 
segíthetett. 

II. Rész. 
A keresztény Egyház belső állapotja. 

I. FEJEZET. 
AB egyház kormány&réL 

23. §. A papság sorsa s tekintélye. 
A papság azon hatalmat s tekintélyt, melyet eldödeitől 

királyaink bőkezűsége s jámborságánál fogva örökölt, nem 
csak megtartotta, hanem lassankint nagyobb birtokhoz jutott, 
s a királyok s az ország kivánatához képest, mind egyházi, mind 
országlati ügyek igazgatásába befolyván, szaporította is'). 

>) üladislai decret. IV. art. 10. §. 1. decret. II. art. 8.decret.VI. 
art. 3. §. 4. 
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Okai annak voltak: I. fejedelmeink bölcsessége, s okos
sága, kik átlátván, mennyivel növekedik a világi törvények 
hatása, midőn az Egyház tekintélye által megerősíttetnek, 
honunk áldorát, az esztergomi érseket, a püspökök, apátok, 
prépostok, s más egyháznagyokat országlati tanácskozásokra 
meghiván, s világi hivatalokra alkalmazván, felhatalmazták, 
miszerint országlati tanácskozásokban részt vegyenek, s világi 
ügyeket elitélhessenekl). II. a jámbor magyar hivek nagylel
kűsége, s bőkezűsége, kik az egyházak, papok s kolostorok' 
nak a király s törvény engedelme mellett ingó s ingatlan 
javaikat örökségül hagyták, képeseknek tevén őket misze
rint vagyonuk után az országlati törvényhozásban, hanem 
közvetlen, legalább közvető befolyást gyakorolhassanak. 
III. a személyi, vagyoni s helyi szabadság, mely az első 
korszakban eredvén jelen időközben jobban fejlett kia). 
IV. a világi személyek járatlansága, s tudatlansága, 
mely a körülmények mostoha állapotjánál fogva idővel 
annyira növekedett, hogy alig találtatnék más egyén, 
ki olvasni, irni, s a latin nyelvet tudván, a szükséges tudo
mányokbán jártas volna, mint egyházi vagy szerzetes sze
mélyek. Ennek az lön a következése, hogy királyaink titok
nokok, s tanácsosoknak másokat fel sem vehetvén, mint egy
háziakat, vagy szerzeteseket, azoknak szintén tágasb hatal
mat engedtek, s igy tekintélyüknek növekednie kellett. 

24. $. A romái pápák hatalma. 
Ha e korszak eseményeit figyelemmel kisérjük, nem ta

gadhatjuk, hogy a romai pápák azon hatalma, melylyel már 
az első korszakban Magyarhonnak egyházi s világi ügyeibe 
befolytak, ebben egy ideig még növekedett. Annak okai: 1) 

') Ugyanottan. 2) S. Ladislai Decret. lib. 3. Cap. 25. Colom. decret.libr.LCap. 14. 
item decret. 1. Cap. 5. 6. Szilágyi decret. art. 9. Matth. decret. 
I. art. 3. decret. IX art. 17. 

http://decret.libr.LCap
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valamint a romai pápák a vallást már sz: István király alatt 
honunkban védelmezvén, s felsegítvén, az ország boldogitá-
sára összemunkálkodtak, ugy későbben is minden alkalom
mal honunk haladását gyámolitván, honosaink forró hálá
val irántuk viseltettek, s őket könnyen meghallgatták. 2) 
Nemzetünk ingadozó állapotja a királyok megválasztásában. 
Kihallván tudnillik III. Andrással Árpád nemzetségének 
férfíuága, s nemzetünk pártokra oszolva, majd cseh Venczelt, 
majd bajor Ottót, majd Róbert Károlyt királynak válasz
totta. Minthogy pedig a királyságot csak egy bírhatta, s a vá
lasztottak közül Róbert Károly ügyét s jogát az egyház- feje 
által megítéltetni kívánta, nem csoda, haVIIL Bonifáczpápa 
az ország dolgaiba avatkozván, s azokat bölcs tanács, s józan 
befolyással gyámolitván, bizonyos tekintélyt s hatalmat vi
lági dolgokra nézve is a romai sz. széknek minden erőlkö
dés nélkül szerzett. Mit utódai a körülmények által vezérel
ve, s néha felszőllitva hasonlólag tevén, a pápák külső hatalma 
csak növekedhetett. Előlegesen miután honunkat nem csak 
tanácscsal, hanem e korszakban tömérdek pénzösszeggel is 
segítették. így hogy több példákat ne idézzünk, X. Leopápa 
értesülvén arról, hogy II. Ulászló király költség hiányából 
országát a törökök további berohanása ellen nem képes vé
delmezni, tüstént ötven ezer aranyot Magyarország védelmére 
utalványozott1). Horvát s Bosznia országba pedig búzas árpa 
nagy mennyiségét, tiz ezer font kénkőt, ötezer font salitromot, 
számos különféle ágyukat s két ezer aranyot küldött; rendel
vén miszerint e védeszközöketBerizlóPéter veszprémi püspök s 
bán a határszéleken lévő várakba osztassa, s ha az őrvidéki vá
rak, egyike, vagy a másik kijavítást igényelne, azt szintén a 
pápa költségén eszközöltesse. Mihez még azt is hozzá tette, 
hogy a király számára a velenczeieknél húsz ezer aranyot már 

') Jiterae LeeniftíXj ad regeju; apad Práyiípistol.'proeenm part. 
I. pag. 94. 
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utalványozott a .végett, miszerint ez .összeg egy: részét az ér-
dekesb várak kijavíttatására fordítaná. 3) A papság e kor
szakban szintén.fegyverviselésre köteleztetvén, sőt az ellen
ség ellen hősileg kelvén ki, magától következett, hogy. szel-
leini tisztjeit némelykor elhanyagolván, a pápákat arra kész-
tété, miszerint öt kötelessége teljesítésére sürgetné, s hogy 
annál könnyebben czélt érjenek, őt néha < jogaiban is korlát 
tozák. Ez által pedig külső hatalmuknak növekednie kellett. 
4) A fejedelmek felhatalmazván magok a papságot arra, mi
szerint országlati ügyeket Ítéljen meg, nem csoda ha a pap
ság e jogot most is oly buzgólag gyakorlottá, hogy magor 
kat a fejedelmeket, midőn az igazság útjától el térének,, széke 
elibe idézve megítélte. Minthogy pedig ilyes bíráskodások
ban a papok többnyire szembe ötlő igazságot szolgáltattak 
ki, s magok a fejedelmek, érsekek, .püspökök; s más egyház-
nagyok hozzájok mint bírákhoz folyamodtak, tekintélyök s 
hatalmuk> természetesen növekedett. Ezek s hasonló okok 
voltak, melyeknél fogva a romai pápák külső hatalma nóV 
vekedptt oly annyira, hogy Európának minden érdekesb 
ügyeibe. befolytak. Mely okoknak utolsó, s lényeges 
al.apjá* bár ki nyomozza, mindenki arra talál, hogy a hivek 
a romai pápáknak, egyedül azért annyi hatalmat tulajdoní
tottak, mivel azokban az egész keresztény egyházfejét, s 
Krisztus Urunk helytartóját tisztelték. Azonban a világi feje
delmek e korszakban, a tudományok s jogaikkal jobban is
merkedvén meg, azokat magok gyakorolni, s a romai pápá
kat a lelki hatalom korlátai közé szorítani kezdették. Ezáltal 
a romai sz. szék hatalma, világi ügyekre nézve valamivel meg
csökkent ugyan, de lelki hatalma, melyet Üdvözítőnktől az 
egész világra nézve nyert,legkisebb csorbulást sem szenvedett. 

25. §. A magyar fejedelmek jogai az egyház körül. 
A ,magyar fejedelmek, mint sz.István.király utódjai 

dicső apostoli király czimével raháztefaván fel, szánnál buz-
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góbban jogaikat az egyház körül gyakorolván, a magyar 
egyházat minden alkalommal védették, gyámolítottak, s ter
jeszkedni segítették. Első volt e korszakban Róbert Károly 
király, ki nem csak országa püspökeit, s ezek küldötte hitter
jesztőket a tévtanitók megtérítésében, s a tévedések kiirtá
sában segítette, azok nehéz feladatát könnyebbítette, hanem 
az egyházban divatozó tüz s vizpróbát is eltörlesztette, he
lyettök a bűnösök megítéltetésére rendes törvényes pert 
behozvaI). Nagy Lajos király az egyházak s lelkészek jogait 
fentartotta, s őket birtokkal ellátta, szerzeteseknek külö
nösen pedig a sz. páliaknak kolostorokat épitetett, és sz. Pál 
testét Velenezéböl Magyarhonba hozatta*). Zsigmond csá
szár nagy buzgósággal az egyház békét inditványzott, s gyá
molított zsinatokkal visszaállítani, s Húsz János és prágai 
Jeromost tévtanitókat jobb útra vezetni törekedett. A con-
stánczi zsinattól s a pápától azt eszközölte ki, hogy a magyar 
királyok azon joga, melynél fogva püspököket, apátok, s 
más egyháznagyokat nevezhetnek, megerősítette. Sőt ho
nunk többi jogait is kiszolgáltatott oklevél által helybe
hagyta3). Mátyás király azon egyházi törvényt, melynél 
fogva kisem bírhat két javadalmat, honunkra is alkalmaztatta. 
Továbbá a romai sz. székkel arról alaposan értekezvén, hogy 
Magyarhonban a püspökök, s más egyháznagyok kinevezte-
tése á királyokat illeti, azt felszólította miszerint őket e jo
gukban ne háborgatnás). 

*) Nagy Lajos királynak különös buzgósága, s az Egyház s 
Istenhezi ragaszkodását nyilvánítják azon épületek is, melyeket az 
Isten dicsőségére, s a hivek lelki vigasztalására Nagy Zellben Stiria, 
és Achenben Poroszország városában emeltetett. Amottan 1364. 

') Verböczy part. II. tit. 6. §. 12. 
») Part. I. oit. 11. §. 5. 
') Epistolae Mathiae reg. Cassoviae edit part. 4. pag. 55.ésSzvo-

rényi Amoenitat. Histor. Eccl. fasc VI. 
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évben a boldogságos ezűz Mária tiszteletére egy roppant egyházat 
épittetett, melyben évenkint száz ezer zarándoknál több megjelen
vén , s az Istent dicsőítve, lelki vigaszt találnak. Ez épület tűzvész, 
s más viszonyok által sokat szenvedett, sőt majd nem tövestől 
elenyészett. Azonban a hívek bőkezűsége s a melki sz. benedekiek 
buzgósága által mindenkor kijavítva, 8 helyre állítva, még fényesb 
karba helyeztetett. Az acheni kápolnát pedig nagy Lajos király 
1374. évben a Boldogságos Szűz, sz. István király, szent Imre her-
czeg, s sz. László király tiszteletére építtette, s azt gazdagon meg-
díjazva, két szent misét a magyar királyok szerencsés kormányáért 
alapított. E kápolnát Gróf Batthyányi Károly Maria Teréziának 
belgiumi helytartója 1767. évben kijavittatá, s jó karba helyezteté, 
mint azt az ottan személyesen látott, s tárczámban leirt felírások 
bizonyítják (61. §.). A kápolna az acheni fényes fekete s fejér már
vánnyal kirakott főegyházban létezvén, a nagy ajtótól jobbra esik, 
s a fenérintett szentek ember nagyságú szobraival fel vagyon ékesít
ve. A kápolna pompás, és magyar bőkezűség tanuja, de tisztábban 
tartathatnék. E magyar emlékről későbben is teendek még említést. 
Lásd az idézett 61. §. 

26. §. As egyházi méltóságok adományostatdsa. 

Ámbár kisem tagadhatja, hogy királyaink apostoli 
czimüknél fogva püspökök, prépostok, apátok, s más 
egyháznagyokat mindig nevezhettek, mindazáltal honunk 
évkönyvei bizonyítják, hogy az akkori szokás szerint több 
esetekben a romai pápák püspököket neveztek honunkban, 
vagy pedig a káptalanok választottak. így nevezte XXII. 
János pápa Lászlót kalocsai érseknek, kit maga Róbert 
Károly király is a pápának ajánlott ') . Az egri káptalan 
1323. évben telegdi Csanádyt nagyváradi prépostot püspö
kének választá azon remény mellett, hogy azt Boleslav 
esztergomi érsek a romai sz. szék nevében megerősitendi a). 
Söt Zsigmond király alatt a nyugoti egyház meghasonlása 
alkalmával ugyan azon püspökségre majd az. egyik, majd 

') Pray Spécim. Hierarch. Ecclés. Hungar. part. 2. pag. 70. 
2) Péterfy S. Conc. Hungar. part 1. pag. 73. Kollár Histor. 

diplom. pag. 200. 
Cberrier EgyMilOrl. 15 
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a másik pápától püspökök neveztettek ki '). Mi az egyházi 
megyék kormányában gyakorta zavarokat okozván, mind 
ez, mind azon körülmény, hogy a veszprémi püspökség 
1412. év óta 15 évig püspököt nélkülözött, a veszprémi 
káptalan e bajokon segíteni akarván, Rozgonyi Pétert püs
pökének választotta. Minthogy pedig a bonyolódások ily-
féle választások által növekednének, Zzigmond király a 
magyar fejedelmek régi jogaiba magát visszahelyezni, s 
azokat személyesen gyakorolni kívánván, 1404. évben 
királyi körlevelet egész országában hirdettetett, melynél 
fogva azt rendelte, ne valaki bár mely pápai rendelet által 
honunkban valamely javadalmat elfogadni merészeljen, 
s minden pápai levelet egyedül királyi tetszvény mellett el
fogadni engedett 2). Hogy pedig királyi jogait annál bizto
sabban gyakorolhassa, a constanczi zsinattól pecsétlevelet 
eszközlött ki, mely a magyar királyok fővédségi s kegyari 
jogát minden püspökség, prépostság, apátság, vagy más 
egyházi méltóság adományozására nézve elismeri. Mátyás 
király jogait szintén követelte, minthogy azonban nehéz 
volt, a romai szent széknek a régi gyakorlott, s szokás 
által majd nem sajáttá vált joggal 3) felhagyni, 8 ennél 
fogva IV. Sixtus pápa a Romában meghalt modrusi püspök 
helyébe raguzai Kristófot pápai követet kinevezné, Mátyás 
király a romai bibornokokhoz, mint a pápa tanácsához e tény 
ellen panaszló levelet küldött mondván: hogy a magyar 
nemzet kettős keresztjét inkább meghármaztatni fogja, 
mint abba beleegyezni, hogy a magyar koronához tartozó 
javadalmakat s egyházi méltóságokat a romai sz. szék ado-

') Pálma Histor. Hungar. tom. 2. pag. 202. edit. 3. Pray oper. 
cit. part. 2. pag. 75. 

2) A körlevelet olvashatni Szvorényi Amaenitat. Histor. Eccles. 
czimti műnk. fasc 6. pag. 89. 

*) Cap. II. de praebend. et dignit. In aezto <3*p. ut lite pend. in 
Clement. 
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mányozza. E szigorú nyilatkozat inkább a kor s körülmények 
komolyságának, mint az igazságot szerető királynak a romai 
szent szék iránti közönbösségének tulaj doni tandó, mert noha 
Mátyás király egész kormánya alatt minden egyházi méltósá
gokat , s nagyobb rangú javadalmakat maga szolgáltatott 
ki, mindamellett minden általa tett kinevezést megerősítés 
végett a pápa elibe terjesztett. Mely jogot Mátyás utódai 
az óta többnyire gyakorolván, majd minden püspökségeket, 
prépostságok, apátságok s más nemű nagyobb rangú java
dalmakat a romai sz. szék megerősítése s helybehagyása 
mellett szolgáltattak ki l). 

27. §. A romai szent s&ék Avignonba vitetik. 
Minthogy a magyar Egyház csak ugy lehet az, minek 

lennie kell, ha a közönséges Egyház fejéveli közlekedés
ben lévén, avval egy egészet képez, magától következik, 
hogy annak Avignonbai átvitele minket is érdekel, s ezek
hez képest tisztünkhez tartozik, arról is röviden értekezni. 
IV. Fülöp franczia király hatalmas lévén, sokat hatott 
arra, hogy XI. Benedek pápa halála után a bordeauxi érsek 
Bertrand de Gót 1305. évben pápának választatott. Az 
ujdan választott pápa V. Kelemen neve alatt frankhonban 
maradván, eleve Bordeauxban, vagy másutt kolostorokban 
lakott, mig három év lefolyta után Avignon városát a 
siciliai királynétői megvevén, lakását oda helyeztette. 
Utódai e városban 1376-ik azaz majd nem 70 évig lakván, 
alkalmat nyutottak az olaszoknak e Romátóli távollétét a 
pápának babilonai fogságnak neveztni, mivel a. romai 
pápák a franczia királyok őrködése alatt lévén, sok tárgyra 
nézve ezektől függtenek. Hogy pedig a romai pápák tekin
télye ez átvitel által sokkal alább szállott, kétséget nem 
szenved. Mert 1) a romai pápák Frankhonban lakván, s a 
franczia királyok befolyása következtében többnyire fran-

') Szvorényi Amaenitat. Históriáé Eccles. fiwcic. 6, pag. $1. 
15* 
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cziákat bibornoknak nevezvén ki, az olaszokat megbántot
ták. Ennek pedig nem lehetett más eredménye, mint hogy 
az Egyház fejének tekintélye legalább az olaszok előtt meg
csökkenjen. 2) a pápa az előtt az egész Egyház közönséges 
fejének tekintetvén, pecsétlevelei s határzatai készséggel 
fogadtattak el, most azonban a franczia befolyás miatt 
gyanúsoknak tartatván, annyi hatással nem bírhattak, mi 
csak a pápai tekintély megcsorbittatásával járhatott. 3) 
távol lévén a pápák Romától a gibeUinek azok birtokát el
foglalták T), s ennél fogva a pápák szűkölködvén, különféle 
fentartásokat gyakorlatba hozván, s javadalmak rendkivüli 
kiszolgáltatását tevén, mind nálunk magyaroknál, mind 
más nemzeteknél nemű megelégedetlenséget s panaszokat 
ébresztettek, minek az lön következése, hogy tölök kevéssé 
elidegenittettek 2). Mindezekből pedig más nem következ
hetett, mind a pápai tekintély megcsorbittatása a nélkül, 
hogy valaki józanul, annak átalános, és az egész egyházra 
terjeszkedő Istentől nyert hatalmáról legkevésbé kétel
kedhetett. 

28. §. A nyugati nagy szakadós keleté. 
Minthogy a romai pápák Frankhonban lakván, s bir

tokaiktól távol lévén, alattvalóiktól, kik tőlök elpártol
tak s), mindinkább megfosztatnának, XI. Gergely pápa 
mindazért, mind pedig a romaiak felszólítása következtében 
1376. évi septemberben a pápai széket Komába vissza
helyeztette , s életét két évig még folytatta. Halála után 

>) Gianone Histoire de Naples. Tom. 3. pag. 208. Muratori 
antiqu. Italicar. Tom. 3. pag. 397. 401. 409. 

2) Petrus de Marca de Concord. Sacerdot. et imper. lib. 6. cap. 
10. Wood antiqu. Oxon. Tom. 1. pag. 148. Thomas. discipl. 
vet. et nov. Tom. 3. lib. II. cap. 58. pag. 350 Mogunt. 

3) Poggius Histor. Florent. libr. 2. pag. 26. in Thesaur. Ital. 
Tom. 8. pag. 1. 
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azonban hosszú ideig tartó szakadás az Egyházat felekeze
tekre oszlatta '). A bibornokok tudnillik XI. Gergely ha
lála után uj pápa választására összegyűlvén, a romai pap
ság s a nép által felszólittattak, miszerint olaszt pápának 
válasszanak, ne valahogy franczia választatván, a pápai 
széket ismét francziaországba vitesse. Mire valóban ügyel
vén a bibornokok Bertalan bari érseket VI. Orbán neve 
alatt pápának választották. Minthogy azonban a franczia 
bibornokok az ujdan választott pápát nagyon szigorúnak 
tapasztalták 2), Fondiba költözvén, Róbert bibornokot VII. 
Kelemen neve alatt választák. Amaz Romában, emez pedig 
Avignonban lakván, s a hívek része majd az egyik, majd 
a másikhoz ragaszkodván, az egész Egyház két részre 
oszlott, a németek, angolok, magyarok, s az egész észak 
Orbánt, a fráncziák, s spanyolok Kelement pápának elis
merve. Maga Olaszország a kettő közt ingadozott, míg 
Orbán pápa a fráncziák várakozását meghaladva oly bölcsen 
intézte el ügyeit, hogy Kelemen elköltözését eszközlötte. 
Szomorú volt ekkor az Egyház állapotja, minthogy minden 
felekezet kedvencze halála után mást választván, a szaka
dást folytatta. Mindakét rész bibornokai e bajon segiteni 
akarván, 1409. évben Pisában zsinatot egybegyűjtötték, 
s az akkori két pápát XIII. Benedeket, s XII. Gergelyt a 
zsinat elibe idézve, mindakettőtt, mint szakadárt, s szavát 
be nem váltottatt a pápaságra méltatlannak mondották, 
s a hiveket azokhozi hüségöktöl felmentvén, Candia Péter 
bibornokot V. Sándor neve alatt pápának választották 3). 
Azonban amazok a zsinat határzatait megvetvén, hivata
lukról le nem mondottak, s igy az Egyház két pápa helyett 

') Martene et Durand Thesaur. anecdot. Tom. 2. pag. 1074. 
Maimbnrg Histor. du grand Schisme de loccident. 

2) Baluzius in praefat. ad vit. Pontific. Avenione. 
3) Richerii acta Concil. Pisani. L'Enfant Histoire du conc. de 

Piae. Mansi concil. Tom. XXVII. pag. 1. 495. 502. 
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három közt eloszolván a szakadás csak folytattatott. B szo
morú állapotján az Egyháznak Zsigmond magyar király s 
császár, a franczia király s a többi fejedelmek segíteni 
akarván, XXIII. János pápát megszólították, miszerint 
zsinatott egybegyűjtvén, az Egyház békét vissza állítani 
törekednék. A pápa tehát 1414. évben a constanczi közön
séges zsinatot e czél elérésére összehitta *). S valóban XII. 
Gergely pápa abban hivataláról önkényt lemondván, XXIII. 
János és XlII-dik Benedek pedig hivataluktól megfosz
tatván j s V. Márton pápának választatván, az egyház czél-
ját elérte, miután VIII. Kelemen, ki XIII. Benedek ha
lála után, még V. Márton választatása után is az egyházat 
mint ellenpápa kormányozni kezdette, szintén V. Márton 
törvényes pápa engedelmességére átköltözött, s igy vége lön 
azon hosszú elhasonlásnak, mely 50 évig az egyházat zak
latta. Harduin Concil. Tom. IX. pag. 1311—1340. 

29. §. A pápai követek, bibornokok, dldorok, 
A pápák hivataloskodásuk egy részét követek által 

gyakorolják. Hajdan e követek hatalma kiterjedtebb lévén, 
mint ma, nem csak a tartományok országlati ügyeit vi
selték, hanem a romai pápa jogait, s törvényhatóságát 
is gyakorolták, zsinatokat öszehiván azokban elnököltek, 
néha püspököket választottak, kiváltott szerzeteseknél 
egyházi szemlét tartván azokat megfenyítették, alamizs
nát a romai szent szék segítségére szedtek sat. E követ
ségeket a romai pápák néha a tartományi püspökökre 
bízták, néha a .püspökségekkel született követség ne
vezete alatt állandóan összekapcsolták. Bibornokok neve 

') Harduin Concil. Tom. 8. pag. 218. 231. Villanovain Histor. 
laud. Pompejae (Thesaur. Ital. Tom. 3. pag. 916) Sigismundi 
edictum apud Hermán Van der Hardt in actís Concil. 
Constant. Tom. 6. pag. 5. Du Mont Tom. II. pag. 363. part.l. 
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alatt (Cardinalis) hajdan minden valamely egyházhoz lekö
tött lelkész (incardinatus) jeleltetett ki. Azonban a XII. 
század óta csak azok neveztettek bibornokoknak, kik Romá
ban, vagy annak szomszédságában lakván, a romai pápa ta
nácsát képezték, s őt választották*). Ez egyénekhez, kik 
tekintély s méltóságukban növekedtek, idővel más tartomá
nyi püspökök is csatoltattak, azonban lakásuk távolsága 
miatt a pápa körül nem működhetvén, csak czimzetes bibor-
nokok hivatalát viselték. Magyarhonban Vancsai István esz
tergomi érsek első vala, ki 1252. évben bibornoki méltóság
gal felruháztatott. Részletes vagy tartományi áldorok (pri-
mates particulares) nevezete alatt a XI. század óta azon mél
tóság jeleltetik, mely a nyugati pátriárka s érsekek között 
megállapodván, a romai pápa törvényhatóságát, s jogait 
bizonyos esetekben gyakorolja. Ilyen nálunk az esz
tergomi érsek, ki a 13. század óta részletes áldor méltóságá
val ü l . Miklós pápa által felruháztatott (1. korsz. 21. §.) E 
hivatalt IV. László király kérelmére V. Miklós pápa Szécsy 
Dénes esztergomi érsek alatt 1452. évben ujdan megerősí
tette, sőt apostoli követség méltóságával is kitüntette mind 
azon jogok s kedvezések mellett, melyek az egyházi jog sze
rint azokkal összekapcsolvák1). 

*) A romai pápát a bibornokok az agy nevezett Conclaveban 
(bibornokterem) választották, s máig választják. Az iljee választást 
X. Gergely pápa a II. lyoni zsinatban 1274. évben hozta be. E sze
rint a bibornokok a pápa meghalálozása esetében 10 nap lefolyta 
után tüstént a bibornoki terembe összegyülekezni tartoznak, uj pápát 
választandók. A terem egy ajtó s egy ablakkal, melyen az ételek be
szolgáltatnak, ellátva lévén, oly tagos, hogy mindnyájának nap s éjeli 
lakásul szolgál addig, míg a pápa választásába megegyeznek'). 

') Egyházi jogunk magyar kiadás 1. köt. 199. f 235. s k. lap. 
Egyháztörtenetünk Tat. kiadás, 3. kőt. 49. §. 303. s köv. lapok. 
Lásd Egyházi jogunk IV. latin kiadás I. köt. 198. §. 199. s köv. 
lap. Pesten 1855. 

2) Egyháztörténetünk latin kiad. S. köt. 300. lap. hol * bíbornoki 
terembem tartózkodás többi körülményeiről is olvashatni. 
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II. FEJEZET. 
A taéoBányok állaprtjA s Mk bMrtetéie. 

I. C z i k. 
A művészet s bölcseleti kar. 

30. §. A nép művek Magyarhonban. 
Magyar honnak fényesb kora mivelt, tudományos és 

hös királyai alatt felderülvén e korszakban, a müvek s tudo
mányokban oly tökély fokához jutott, hogy mind az, mi 
más országokban elszórtan létezett, nálunk mint a művelt
ség góczában összepontosulva találtatott. S pedig hogy Ma
gyarhon e korszakban jeles művészeket, különösen pedig éne
kes és zenészeket birt, azon levélből világlik ki, melyet IV. 
Sixt pápa következő szavakkal bocsátott ki: „Mátyás királynak 
oly énekes kara vagyon, melynél jelesbet nem hallottam." 
Ezt bizonyítják más oklevelek is, melyekben II. Ulászló ki
rály zenészei elösoroltatnak azon megjegyzés mellett, hogy 
király előtt költészeti dalokban magokat kitüntették. 

A költészetben hires nevet szerzettek: Náldi, ki Mátyás 
király könyvtáráról kötött irályban jelesen értekezett1). 
Cortes Sándor dalnok s romai apostoli titoknok, ki Mátyás 
király hős tetteit versekben elősorolván, jeles és sok fárad
ságba került munkájával nagy hirre kapott annál inkább, mint
hogy az akkor már divatból kimaradt szokást történeti tár-
gyokat versekben irni ujolag életbe léptette. Brandoli Aurél, 
kit Mátyás király Florenczból Magyarhonba meghiván, miu
tán annak sok oldalú munkásságát tapasztalta volna, Budán a 
költészet, szónoklat, s zene tanitójának nevezett. Pannon Já
nos (Cesinge), ki katonai pályáról lelépvén pécsi püspökké 

>) E munkát IV. könyvben tudós Bél ujolag kiadatá NotitiaHun. 
gar. novae Histor, Geograph. Tom. 3. pag. 595—642. 
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neveztetett. Ez más tudományok mellett a költészetben is 
magát kitüntette, s nyelvekben oly jártas volt, hogy midőn 
latinul szólt, Romában, midőn görögül Athénéban született
nek tartatnék *)*). 

A szónoklatban híres nevet szereztek magoknak Ga-
leotti, ki olaszhonból hazánkba költözvén, Mátyás király ud
varába vétetett fel, s titoknokának s a budai könyvtár gond
nokának neveztetett. A többi közt munkát(Commentarius) irt 
arról, mit Mátyás király bölcs, jeles és mulattató szavakkal 
előadott. A szónoklat s bölcsészetben nagy hírre kapott Bá
thory Miklós váczi püspök, ki Olaszhonban végezvén tano
dáit, s hónába visszatérvén, más tudományok mellett a szó
noklatban is hires nevet szerzett magának. Laaki Thuz Já
nos, ki latin, magyar, s tót nyelvekben különös jártasság s 
ügyességgel ellátva, a szónoklatban is nagy dicsérettel szere
pelt. Mester Ferencz budai prépost, ki a szónoklat — s költé
szetben egyenlően jártas lévén, mindkettőben nagy érde
meket szerzett. Ide sorozandók Fodor Kristóf és István, Vitéz 
János eleve szerémi, későbben pedig veszprémi püspök, ki
ről már szólottunk (3. §.). 

*) Sírjára ezt a felírást készítette; 
Hio Janus est, patrium quí quondam primus ad Istrnm 

Duxit laurigeras ex Helicone deas. 
Hunc saltem titulum livor permitte sepulto; 

Invidiae non est ín monumento locus. 

31. §. Képző művészetek. 
A képző művészetek e korszakban nagy haladást tehet

tek, mert a körülmények reájok nézve kedvezők voltak. A 
magyar főurak vagyonuk s fényüzésök, a főpapok miveltsé-
gök, Mátyás király pedig a müvek iránti hajlandósága ssze
reteténél fogva azokat tehetősen pártolván, alig következhe-

') Munkáit a többi közt Teleky Sam. 1735, évben kiadta Frank
furtban, 
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tett más, mint azoknak magas fokrai emelkedése. Hunyadi 
János kezdé meg azok sorát, kik a képzőművészeteket ma-
gasb fokra emelték. Különösen pedig pártolta: 1) Az építé
szetet, midőn Gyulafejérvárott, Nagybányán s másutt rop
pant templomokat állíttatott fel. Hunyadi példáját utánoz
ván országunk főpapjai szintén körűkhez tartozó helyeken 
egyházokat s tanodákat életbe léptettek. Mindnyáját pedig 
felülmulta a király, ki a külföldtől művészeket az országba 
kecsegtetvén, a hont szép épületekkel ékesittette. Különö
sen pedig budai s visegrádi palotáit Averulino Antal floren-
czi épitész tervei szerint nagyobitotta, több nyaralókat azok
hoz csatoltatván, melyeket minden kertészeti díszitmények-
kel kitüntetett. Minthogy pedig a király nagyai s hivatalno
kai uralkodójuk példáját követték, Buda finom olasz izlésti 
épületekkel telve lőn, de a török felgyújtatván a várost azo
kat porrá változtatta. 

2) A szobrászat különösen haladott e korszakban, mi
dőn régi vallási, s nemzeti állásához a classicai csatoltatott. 
Amaz csak folytatása lön a múlt korszaknak, mely szentek 
állványaira, oltárok s egyházak feldiszittetésére és síremlé
kekre sőt némely esetekben a királyok szobraira is alkal
maztatott. Ez idő müvei közül egyedül a gyulafejérvári, 
pécsi s késmárki egyházokban maradtak fen, a többieknek 
nyomát csak honunk évkönyveiben találjuk. A buda szent lő-
rinczi pálosok fömonostorában a szobrászat két hires példánya 
állíttatott fel e korban, tudnillik szent Pál első remete mauso-
leuma, melyet Dénes hires szobrász készített, s ugyan azon 
szent lőrinczi egyház kara, melyet Vincze szobrász ékes szo
brokkal feldíszített. Emez továbbá a székes-fejérvári egyhá
zat s bajcsi benczések kápolnáját szintén müveivel kitün
tette. Ezekhez csatlandó még Porosz Márton (Martinus de 
Prussia) ki II. Ulászló sírszobrát öntötte érczböl. Olasznemü 
müvekkel továbbá kitüntették magokat e korban Mátyás ki
rály olasz s dalmát udvari szobrászai, kiknek élén Traguri 
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Jakab állott. Müveik ezek valának: Zsigmond király gyalog 
szobra a Frispalotában; ezt Mátyás király engedelmével Or-
szágh álliítatá fel. Továbbá Mátyás király, Hunyadi János, és 
László szobrai, Mátyás király palotájában. Ezeken kivül Her
cules, Diana, Apolló szobrai, melyekről a 36. §-ban is említést 
teszünk, s más görög vívók szobrai érczböl, Hercules hősies 
munkái dombor müvekben, Pallas kútja szintén Budán, a Mu-
zák Visegrádon sat. Ugyanazok müvei azon szobrok, melyeket 
Báthori Miklós váczi püspök nógrádi várába helyeztetett. 

3) Az ötvösség szintén előmozdittatott. Ezt az akkor 
már divatozó magyar nagyok fényűzése ápolgatta. Legtöb
ben voltak Posony s Pécs városában. Ezeken kivül Száraz 
Antal, ki Gyulán lakott s ottan gyakorolta művészetét, em
lítést érdemel, minthogy fia, Albert Nürnbergbe költözött, s 
ottan megtelepedvén Dürer Albrecht fiját nemzette, kit a 
német külföld leghiresb festői közé sorol. 

4) A festészet is jó sikerrel haladott. Annakjelesb kép
viselői hazánkra nézve voltak Posonyi Gábor sLörincz. Men
nyi ügyességgel gyakorolták azt szent Pál társai honunkban 
tanúsítja Báthori László a híres biblia fordítójának képe a 
lő. századból, melyet egyik a szentlőrinczi fömonostor tagjai 
közül festett, s mely jelenleg a nemzeti múzeumban létezik. 
Azok közül azonban névszerint csak Lörincz barátot ismer
jük, ki 1522-ben halt meg. A pálos képírók az olasz művé
szeket utánozván szintén olasz izlésü képeket készítettek. 
Sőt Olaszországban magukat képezvén ki, onnét hivattak a 
déli részekre, például Pécsre, hol Jakab benczés barát 1500 
év körül szép müveket állított fel az egyházban. Ellenben a 
felföldi egyházokban a fal- s olaj festmények inkább a német 
iskolára mutatnak. De még a magyar királyok is különösen 
Mátyás udvari festészeit olaszhonból édesgette az országba. 
Ilyen volt Lippi Fülöp carmelita barát; ilyenek valának Bar-
tha, Miklós mester, Mabuse János II. Ulászló alatt, kik mind
nyájan Olaszhonból jöttek be az országba, míg későbben 
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belső szakadások, s a királyok szegénysége miatt a művészek 
pártfogásra nem találván az országból kiköltöztek. II. Lajos 
király alatt utolsó udvari képíró Clovio Gyula, utolsó kép
faragó pedig maga a szerencsétlen király volt. A művésze
tet e korszakban különösen pártolták Mátyás király s Vitéz 
János esztergomi érsek, ki képtárába minden magyar kirá
lyokat s némely jelképes festményeket állíttatott fel. Azon
ban mind e jeles ritkaságokból igen kevés kerülte el a vad 
török ellenség pusztítását oly annyira, hogy azokat egyedül 
honunk évkönyveiből ismerjük. Lásd Toldy a magyar nem
zeti irodai. Történ. 79. §. közép kor. ü l . időszak. 14. lap. 

32. §. A bölcselet, számtan « történetek. 

E tudományok haladását, sőt virágzását azon jeles fér
fiak sorából következtethetjük, kik azokban figyelmet ger
jesztettek. Különösen a bölcseletben fényes szerepet játszot
tak : 1) Odorino András, ki a szép müvek s bölcselet tanára 
lévén, azokban mind magát tökélesbitette, mind másokat 
oktatott. 2) Zrednay János (Vitéz), ki Hunyady János s a 
karok s rendek nevében leveleket közrebocsátott. E levele
ket Ivanich Pál egybegyüjtötte. Noha pedig azokat némi 
megerötetés bélegzi, mégis a szerzőnek mély tudományáról 
tanúskodnak, s Hunyady János s korának szelleme megér
tésére szolgálnak. 

A számtani tudományokban magát kitünteté a többi 
közt Müller János, ki azokat Bécsben magáévá tevén, s Ma
gyarhonba áthozván, honunkban szintén gyakorolta, s mun
káival figyelmet gerjesztett, sőt Mátyás király, s Vitéz esz
tergomi érsek kedvenczévé válván, tisztelettel s jutalmakkal 
megajándékoztatott *). 

Mi a történeteket illeti, ezekben dicsérettel sokan sze
repeltek. Ide különösen tartozik: I-ször azon névtelen 
szerző, ki a magyarok régi krónikáját (Ohronicon Budense) 
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szerkesztette '.) II. Azon szintén névtelen szerző, ki Má
tyás király házasságát, Beatrix királyné megkoronáztatását 
s mindkettőnek Buda városábai bemenetelét leírta2). III. 
Turóczy János, ki Drágái Tamás, Mátyás király korlátnoka 
által buzdítva a magyarok krónikáját, Eükülő János mun
kája után, kit szóról szóra lemásolt, kiadván, azt Mátyás ki
rály koronáztatásáig folytatta 3). IV. Ránzán Péter lucerni 
püspök Siciliából, ki Mátyás király udvaránál Siciliá követje 
volt. Ez a királynétól egy névtelen kéziratot nyervén, s azt 
jobb rendbe szedvén, nemesb szavakkal szerkesztette, s több 
tárgyokkal bővítette. A munkát a magyarok eredeténél 
kezdve 1488. évig folytatta, melyet tudós Zsámboki János 
(Zambucus nagyszombati orvos) I. Ferdinánd koráig foly
tatott4). IV. C a l l i m a c h Fülöp, ki Hetruriából hozzánk 
jővén, Attila életén kívül Ulászló s a várnai ütközetről há
rom könyvet szép modorban kiterjedten, s oknyomozólag 
szerkesztett3). V. Bon fin A n t a l , ki Olaszhonból Mátyás 
király által felserkentve Magyarországba költözvén, s a la
tin s görög nyelvben jártas lévén, a bölcseletet s a történetet 
különösen mivelte, s miután hazáján kívül a német tartomá
nyokat beutazta volna, nagy jutalom s évi díj mellett a tör
ténetek szerkesztésére felszólítva, több munkákat közlött, 
különösen pedig Hermogenes czimü szónoklati munkáját la
tinra fordította. Philostratus ily czimü munkáját: Vitae so-
phistarum" szintén latinra fordította, ámbár nem oly sze
rencsés vala e munkában mint másokban. Herodian a szü
zesség s tisztaságról szóló párbeszédeit nyolcz könyvben nagy 
tudománnyal s szép irálylyal szerkesztette munkában közre 

') Hesz András Budán 1473. évben kinyomatá. 
2) Schwandtner őt Magyarország irói közé sorozza. 
3) Schwandtner azt idézett munkájában ujolag kinyomatá. 
*) Ugyanott olvasható. 
5) Lásd ugyanott. 
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bocsátott. Továbbá Hollósy (Corvin) királyi család eredeté
ről értekező könyvet hirdetett l). Ámbár ez az ősi történe
tekre nézve tiszta forrrásnak el nem fogadható, Mátyás ki
rály korszakát mindamellett hiven rajzolja, kivel tudnillik 
egy korban élvén, tetteinek szemtanuja volt, sőt magától a 
királytól azokról értesíttetett. Noha pedig e szerzőről, ki 
magyar Livius neve alatt ismeretes, különböző vélemények 
köröznek, abban mégis mindnyájan megegyeznek, bogy 
mind tudománya, mind szép irás módjára nézve korának 
első irói közé tartozik. 

*) E tudós munkái annyi figyelmet gerjesztettek, hogy Mátyás 
király „Ephemerides" czimű munkáját nevének ajánltatni engedvén, 
á szerzőt még a mellett 800 arannyal megjutalmazta. A munkának 
minden példánya pedig 12 aranyon kélt el. 

II. C z i k k. 
A hit-, jogtudományi e orvosi kar. 

33. §. A hittudomány Magyarhonban. 
A hittudomány sem maradt parlagon e korszakban, 

mert számos tudós férfiak annak szentelvén életöket, abban 
szintén dicséretesen haladtak, tettökkel mutatván, hogy a 
közép kor e végső felét honunkra nézve legalább oly med
dőnek nem mondhatni, milyennek közönségesen tartatik. 
Nem tagadhatjuk ugyan, hogy e korszakban a hittanárok is 
Aristoteles bölcseletéhez szitván, az iskolásdi hittudományt 
(Theologia scholastica) alapiták. Azonban bár mit mondja
nak némelyek az iskolásdi hittanárokról, mindamellett tudo
mányt, jó szellemet, s buzgó a vallás fentartására czélzó tö-
rekedést, noha nem mindig jól sikerült is, ki sem tagad
hatja meg tőlök2). Mi e tárgyról idő rövidsége miatt to-

6) E munkát 7-ik kiadásban már 1771. évben a Lipcsei nyomdák 
kiállították. 

2) Schleichert Institut. Histor. liter. Theolog. Vindobonae 1783. 
pap 75. et seq. 
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vábbi vitatkozásba nem ereszkedhetvén, egyedül az isko-
lásdi hittudomány három osztályrai elosztását előzőleg raj
zoljuk le. Az első osztályhoz a XI. s XIL század tudósai 
Lanfrank, Anselm, Roscellin, Hildebert, Abelard, s lombardi 
Péter tartoztak (1. korsz. 69. §.). Ezek a sz. írás és hagyo
mány mellett maradván, lombárdi Péter után a vallást vé
dették. A második osztályt a XIII. századtól a XIV. század 
közepéig élő némely tudósok, többnyire kéregető szerzetesek, 
mint halesi Sándor, aquinoi Tamás, nagy Albert, Bonaven-
tura, Duns János (Duns scotus) sat. képezték. Ezek Aristo-
telest annyira kedvelték, hogy annak elvei szerint a vallást 
támogatták. A harmadik osztályt a XIV. század közepétől a 
X VLszázad kezdetéig élő tudósok, különösen Durand, Ockam, 
Aliaco Péter, Biel Gábor, s a többi alakították, kik azonban 
némely tárgyokra nézve oly különös és elágozott kérdésekre 
vetemedtek, hogy néha nevetséget gerjesztettek. E tudósok 
többet kevesbet az egész hittudomány külső alakjára nagy 
hatással birván, honunkra is befolyást gyakoroltak. Azok 
jelesbei, kik nálunk e korszakban a hittudománnyal foglal
koztak a következők: 1) Henrik budai prépost, ki annyira 
képezte ki magát a hittudományban, hogy annak tudorává 
koszoruztatott. 2) Báthory László, ki sz. Pál remete rendébe 
lépvén, fényes nemzetségét nem csak alázatosság, hanem hit
tudományával is nemesbitette. A szent írást s szentek éle
tét magyarra fordította, s munkássága által honosinak hitét 
s erkölcsösségét előmozditani törekedett. 3) Magyar Mihály 
sz. Ferencz kisebb rendéből a pesti kolostorban, ki 13 kö
zönséges sz. beszédet szerkesztett, melyek többször részint 
hozzáadásokkal, részint azok nélkül ujolag kinyomatva, közre 
bocsáttattak'). 4) Szintén Magyar Mihály sz. Pál remete 

>) Köllnben 1505. Parisban 1510. évben kiadattak Horányi me-
memoria Hungarorura et provinc. scriptis notor. part. 2. 
pag. 178. 
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rendéből, ki párisi tanár neve alatt ismeretes lévén, nevét 
onnét nyerte, hogy Parisba költözvén s ottan tudományok
kal felruházva, a hittudomány tudorává koszoruztatott. 
A szeplőtelen boldogságos Szűzről, szent Lélekről, s a szent 
remeték munkáiról könyveket közlött. A boldogságos Szűz 
szeplőtelen fogantatását pedig Budán nyilvános teremben 
védelmezvén, azt nagy dicsérettel kivívta. Parisba a héber 
nyelv megtanulása végett ismét visszamenvén, ottan 1444. 
e világból múlt ki. 5) Temesvári Pelbért, sz. Ferencz kisebb 
rendéből, ki hittanár s szónok lévén „Aureum rosarium 
Theologiae" czimü munkájában mindazt elősorozta nagy tu
dománnyal, mit tanodái, vagy szónoklati előadásaiban tani-
tottt. „Pomerium sermonum triplicium" czimü munkája első 
kötetében pedig vasár s ünnepi, a másedikban böjti, a har
madikban szentek élete feletti beszédeket közlött1). Továbbá 
a zsoltárokat, Salamon énekei-, az ó s uj frigy-, Athanáz hitval
lása, s Isten téged dicsérünk nevű zsolosmát forditásban 
közrebocsátotta2). 6) Csuda Miklós (Nicolaus de Mirabilibus) 
ki Ulászló király alatt Erdélyből hozzánk jővén, s az egy
házi nyomozás közigazgatójának neveztetvén, az előválasz
tás s a valódi boldogságról munkákat hirdetett. 7) Vitéz Já
nos, ki a váradi püspökségből az esztergomi érsekségre át
vitetvén, mint az egyház tudós főnöke, tudományos irő, s a 
müvek s tudományok nagy pártolója örök emléket szerzett 
magának. Erről ugyan többször emlitést tevénk már, azon
ban annyi oldalról nevezetes, hogy róla még másutt is 
szólandunk. 

34. §. A jogtudomány. 
Magyarhonnak e fényes korszakában nálunk a jogtu

dományok is miveltettek. Noha pedig a jogtudósok nagy 

0 Hagenaub. 1498. évben kinyomattak. 
2) Szintén ottan közrebocsáttattak. 
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számából azt következtethetjük, hogy sokan valának, kik av
val foglalkoztak, mindamellett évkönyveinkben kevésről le
lünk emlitést. Annak bizonyosan nem más az oka, mint 
hogy az azokról értekező munkák, számos remek könyvek
kel együtt honunk vésznapjaiban az enyészet áldozattá let
tek. Kiknek emléke fentartatott a következők : 1) Hermán 
lőcsei lelkész, ki a tudományoknak annyira szentelte magát, 
hogy a szép müvek s bölcseletből nyert tanári koszorún kí
vül mind egyházi, mind közjog tudorává koszoruztatott. 2) 
Lambert prépost, ki az eghházi jogtant kedvencz tárgyának 
választván, abban oly tökélyre jutott, hogy annak taná
rává neveztetett. 3) Szentmiklósy Mihály, ki szintén az 
egyházi jogból tanári koszorút nyert. 4) Országh János, ki 
nemzetsége fényét avval nemesbitette, hogy a jogtudományt 
különösen kedvelte, s magát a körülményekhez képest tö-
kélesbiteni törekedett. 5) Várday István, amannak példáját 
követve, a jogtudományokat szintén kedvencz tárgyának 
választotta, s azokban dicséretesen működvén, hazája boldo-
gitására s a tudományok előmozdítására minden munkássá
gát fordította1). A többieket olvashatvni Vallaszky „Cpn-
spectus reipubl. liter, in Hungária" czimü munkája 99. lap. 

35. §. AB Orvostan. 
Eldödeink az orvostanban is haladást tettek e korszak

ban, mely honunk nagy királyai mint Róbert Károly, Lajos, 
Zsigmond és Mátyás alatt csak virágzóvá válhatott. Azon
ban iten szintén azon észrevételt teszszük, hogy évkönyveink
ben ugyan azon okból, melyet az előbbi §-ban emiitettünk, 
kevés férfiakról emlitést lelünk, kik az orvostanban dicsőén 
haladtak. E kevesek sorába tartoznak: Kloszstein Simon, 
ki orvos tudornak képezve, magát honosai gyógyító szolgá-

') Belnay Histor. literar. bonarumque art. in Hungária Posonii 
1799. pag. 18. 

Cherrier Kfyhiilörl. 16 
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latára szentelvén, a közjót minden tehetségéhez képest segí
tette. 2) Fontana Ferencz. Ez szintén minden orvosi műkö
dését oda alkalmazta, miszerint a sinlődő betegeket orvosol
ván, honosait vigasszal s egészséggel elláthassa. 3) Stock 
János, ki az orvostanban tudori koszorúval feldiszitve Zsig
mond király s császár orvossá választatván, s annak taná
csossá neveztetvén, s mind udvari szolgálatában, mind pedig 
azon kivül üdvös munkásságot fejtett ki, s a betegeket segí
tette, a tudományokat pártolta, mi vélte s a közjót példásan 
előmozdította '). 4) Wolfgang posonyi kanonok, ki szintén 
az orvostanból tudori koszorút nyert, & munkásságát hono
sai felgyógyitására fordította. A többieket lásd Vallaszky 
idézett munkája 101. lap. 

III. C z i k k. 
Tanodák és segédeszközök. 

36. §. Egyetemek. A pécsi s budai. 
Hogy honunkban a veszprémi egyetemnél (§. 59. 1. 

korsz.) több főtanodák eddig nem alapíttattak, egyedül ho
nunk háborús viszonyait okozhatjuk, mert királyaink, s egy
házfőnökeink eleget iparkodtak e hiányán segíteni, azonban 
a hazai zavaros körülmények mást alig engedtek eddig, mint 
külhonba ifjakat küldeni, kik magokat Bologna, Roma, vagy 
Parisban kiképezvén, tanári koszúra méltatva, a hazába visz-
szatértek s nyilvános világi s egyházi hivatalokra alkal
mazva, a vallás és haza ügyeit igazgatták. Nagy Lajos ki
rály volt, ki hazánkban az első főtanodát alapítva, azt Pécs 
városába, mely akkor a legnépesbek közé tartozott, s a haza 
közép pontján feküdt, helyeztette. E tanoda megalapitta-
tásába V. Orbán pápa beegyezett, s azt az akkor s máig di
vatozó szokásnál fogva 1367. évben megerősítette azon fel-

') Ugyanottan pag, 20. 
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tétel mellett, hogy a hittudományt (Theologia) kivéve, min
den más ilyes főtanodában előadatni szokott tárgyok tani
tassanak*). Az intézet korlátnokának a megyei püspököt 
nevezte, ki a tanárkoszorút osztogathatta. Mindenki pedig 
avval felruháztatott, azon jogokat élvezte, melyekben Eu
rópa többi fötanodáinak tudorai részesültek. Mennyire 
pártolta pedig ez intézetet Hammer Vilmos pécsi püs
pök, abból világos, hogy annak annál nagyobb felvirá
goztatása végett más nagyobb áldozatokat is tön. így 
például bolognai eredetű Bethini Gálván egyház törvény 
tanítójának lakhelyül tulajdon házát engedte, s éven-
kint hat száz arany forintot s Yrugh helységet adományozta. 
Ez adományt XI. Gergely pápa 1372. évben Gálván részére 
megerősítette'). E tudományos intézet idővel, oly virág
zásra emelkedett, hogy tanulóinak száma 4000-re felrúgott3), 
de csak a mohácsi vészcsatáig tartott, mely arra nézve oly 
rontó lön, hogy nem csak az intézet, hanem még azon felett 
300 tanuló a dükösködő ellenség áldozattá váltak. A máso
dik főtanodát 1388. évben Zsigmond király alapította Bu
dán IX. Bonifácz pápa megerősítése mellett, ki az óbudai 
káptalan prépostját annak korlátnokának nevezte ki, tanító
inak pedig a káptalan tagjait rendelte. A budai főtanoda 
főigazgatójának korlátnoki ranggal 1395. évben Lukács 
óbudai prépost választatván, és ez évben a csanádi püspök
ségre atvitetvén, IX. Benedek pápa engedelme mellett 
ugyan azon hivatalt is megtartotta3). A közönséges egyház 
1414. évben Constáncz városában egybegyűlvén, s zsinatot 
tartván oda Lambert óbudai prépost a törvénytan, Henrik 
budai prépost a hittan, és Simon az orvostan tudorai mint 
akadémiai követek küldettek. E tudományos intézetek az 

») Koller Histor. Episcop. Quinque. Eccles. Tom. 1H. pag. 78. 
2) Szerdahelyi Chorograph. Hung. pap. 269. 
») Bullarium Pontif. IX. pag. 131. 

16* 
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akkori háborús idők alatt is fenmaradván, honunk kiszemel-
tebb polgáraiban részvétet s rokonszenvet gerjesztettek. Erre 
nyilván mutat Szilágyi Mihály 1458-ban adott rendelete, 
melynek 10. czikke minden iskolai tanulókat, a vámok tize
dek s ezekhez hasonló terhektől felmentett. E íőtanoda mind
amellett, hogy honunk később is számos hadakba kevere
dett, a XV. század közepéig divatozott. Sőt Mátyás király 
a müvek s tudományokat egész országában előmozdítani 
kívánván, a budai főtanodát virágzó uj életbe léptetni töre
kedett. S valóban mindünnen tanítókat idézett az országba, 
őket gazdag díjjal ellátva. Sőt a szegény magyar tanuló ifja
kat élelem, ruházat, szállás, és könyvekkel tartotta ki. Az in
tézet részére oly roppant épületet felállíttatni kezdett, hogy 
a romainak mitsem engedvén, 40ezer ifjú szállással elláttat
hassák. Helyét az intézetnek a Duna jobb partján a budai 
vizi város végén tűzvén ki, roppant intézetét ottan kezdeté. 
Az épületnek két nagy s tágas udvara lévén, az elsőben, 
mely terjedtebb volt, az intézet hét emeletben annyi szép 
s csinos szobákat, többféle tágas és czélszerü teremeket fog
lalt magában, hogy negyven ezer tanulót kényelmesen elfo
gadhatott. Az intézetnek e része körül hét tágas és pompás 
csarnok állíttatott fel, melyek tanodákul szolgálván, ma-
gasbra emelkedett tanszék, s e körül lejtő téren emelkedő 
padok, a közepén pedig egy fényes oszlopon nyugvó krisz-
tály lámpával s más oktatási eszközökkel a tanulók számára 
felszereltettek. Az épületnek azon szárnya, mely a nagy ud
varnak negyedik oldalán állott, a nagy udvart a kisebbiktől 
megkülönböztette. Ebben pedig szintén egy külön épület a 
tanítók számára felállítandó volt, melynek nyugati részében 
az orvosok, gyógyszerészek, sebészek, betegek s felüdülők, 
északi részében pedig a gazdák, kulcsárok, szolgák, sütők, 
pinczérek, kamarák, magtárak szintén alkalmazandók valá-
nak. A keleti résznek közepén pedig egy nagy alagút vala 
készítendő, mely felett a feltanoda kormányzója (a budai 
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prépost (és segédei lakása felállítandó vala: Dél azaz a vá
ros felé boltok, műhelyek, hol kereskedők áruikat, mester
emberek pedig készítményeiket árulhatják, alkalmazandók 
valának. Az intézet évenkint minden szükségessel ellátandó 
vala, miszerint sem elöljárói sem tanulói, vagy szolgái a vá-
rossali üzérlet, vagy közlekedés által liivataloskodásukban 
akadályoztassanakl). Hogy Mátyás király e nagyszerű in
tézetet kivánata szerint egészen ki nem vihette, oka volt ré
szint III. Fridrich császár, ki ellen Mátyás király fegyverrel 
indult, részint a nagy királynak bekövetkezett kora halála. 
Ez intézet tanítói közül évkönyveink csâ k némelyeket emlí
tenek, mint Fekete Pétert (Schwarz) sz. pomokos szerzetesét, 
ki "Würzburgból meghívatva, az egyetem igazgátója volt, 
Lengyel Mártont (Martinus Polonus) hittudományi s Király
hegyi Jánost számtani oktatót Posonybtfl- Az ifjúság számát, 
mely addig is, míg az egész intézet életbe lép, a domokosiak 
zárdájában tanítóival együtt szállásolt, » a király kegyessége 
által minden szükségeivel elláttatott, ámbár az intézet csak 
33 évig tartott, némelyek két, mások pedig négy ezerre 
teszik2). 

*) E rendeletet sokan taglalták, mindenki más okot annak tu
lajdonított. Legvalószínűbb oknak elfogadhat*" azt, hogy a romai 
sz. atya tapasztalván, miszerint a párisi egyetemben némely szabad-
elmütanitók a hittudományt elferdítek, attóí tartott, ne valahogy 
Magyarhonban is ugyanaz történjék. Rendelet pedig sérelmetlen
nek tartá Magyarhonra nézve, mivel minden székes és társas egyház 
mellett a szónoklat s más egyházi tanulmányik rendesen adattak elő, 
magát a hittudományt pedig minden érsekségben egy rendes oktató 
(Theologus) tanitotta. 

') Kaprinay Hungar. Diplom. part. 1. pag- 71. VallaBzky Tento-
men. Histor. liter. pag. 59—61. . . 

2) Zeiler in Descript. Hungar. Szerdahelyi Gabt. urbium et oppi-
dor. Hungar. Chorograph. Cassov. 1732- pag. 369. Lochner 
Andr. facies jur. publ. Hungar. Jenae 1757. Cap. 8. §. 4. pag. 
50. Valaszky idézett munkájában. 
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37. §. A potonyi egyetem. 
A posonyi főtanodát Mátyás király alapította ') . Látván 

tudnillik, hogy a budai fötanodáböl az ifjak kik a hittudo
mányra szentelek magokat, külföldre költözni kéntetnek, 
Vitéz esztergomi érsek s Pannon János pécsi püspök egyet
értése, s II. Pál pápa beleegyezésével a király oly főtanoda, 
vagy is egyetem alapitására tökélte el magát, melyben min
den tudományok szintén ugy mint Bolognában adatnak elö. 
Mit a pápától kieszközölvén, Mátyás király 1467. évben az 
intézetet ünnepélyesen igtatta be, főkorlátnokká Vitéz Já
nost esztergomi érseket, alkorlátnokká pedig Somberg 
György posonyi prépostot nevezte. Ezek nagylelkű dijakkal 
mindünnen tudós tanitókat az egyetemi székekre meghiván, 
az intézetet szerencsésen emelték. Tanítói közül KrumbachLő-
rincz,ki a hittudományt előadá, Brandoli Aurél, szónok,Hitten-
dorf Miklós, Schrickher Miklós és Királyhegyi János (Johann 
Müller v.Königsberg in Frankén), máig nevezetesek. Királyhe
gyi a szép tudományok rendes tanítója a többi közt egy „Név
tár" czimü munkát adván ki, s azt a királynak ajánlván, ettől 
nyolcz száz aranynyal megjutalmaztatott; évi fizetése pedig 
két száz aranyból állott3). Királyhegyi továbbá a király s 
Vitéz János esztergomi érsek számára különféle műszereket 
készítvén, s a király által a budai főiskolára hivatván, emen
nek, ki nagy élvezetet a tudósok társalgásában talála, minden
napi vendége lön. Magát Buda városát pedig vidékével együtt 
a király gyönyörű lakhelyévé átvarázsolva, ottan többnyire 
tartózkodott. Továbbá mindent, mit a tudós világ Európa 
minden részeiben feltalált, irt s hirdetett, ottan összegyűjt
vén, a hazát, de különösen székvárosát tudomány s müvé-

0 Péterfy Saoror. Concil. Hung. Tom. II. pag. 15. 16. et s. item 
Breve Pontif. Pauli II. de 14. Janii 1465. 

3) Schier Memória- Academiae Istropolitanae Viennae 1774. in 4. 
Horányi Memória Hungaror. Tom. III. pag 116. et seq. 
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szét góczának változtatta. Egyedül csak azon sajnálkozhatni, 
hogy ez örökemlékü gyűjteményei részint utódai közönbös-
sége s hanyagsága által, részint fegyveres viharok, s ellen
séges, kegyetlen török rabló kezei által elemésztettek. A po-
sonyi fötanoda majdnem maga egyike azon számos emlékek 
közül, melyek minden viharokat felülmúlva, az idő mindent 
megemésztő fogait kerülte ki. 

38. §. Mátyás király egyéni miveltsége. 

Mátyás király egyéni miveltségét s tudományosságát 
már az őskor emlékek által méltányolva örökitette. S való
ban tudományos miveltsége által időszakának világi tudósai 
között kitűnő, az uralkodó fejedelmek között pedig első he
lyet vívott ki magának. Jártos lévén a latin, olasz, frank, 
német, s tót nyelvekben sok tudományos élvezetekben ré
szesülhetett. Legfőbb tökélye azonban a hadtudomány volt, 
kormány tudmányát pedig többnyire tulajdon nagy elmete
hetségeinek köszönhette. A szent irás, azon emberi mivelte-
tés, oktatás, s istenhezi emeltetésre szolgáló legtisztább kút
forrása az isteni kijelentetésnek régóta legkedvesb olvasmá
nya lévén, abban annyira honos volt, hogy hittudősaival né
melykor tudományos vitatkozásokba is bocsátkozott'). A 
régi romaiak s görögök munkáival oly annyira megbarátko
zott, hogy a tudós világ legnagyobb figyelmét gerjesztette, 
midőn némelykor Virgilius, Horatius, Lucanus és Pliniust a 
természettörténet Íróját szorul szóra idézte 2 ) ; Livius, Salus-
tius, Tacitus, Curtius, Frontinus, Vegetiust naponta használ
ván mindig kezénél voltak. Olaszhonnak legnevezetesb tu
dósaival leveleket váltván Bandini Ferencz, Ficini Marsil, 

') Martius Galeot de dictis Mathiae reg. XXX. apud 8chw*nt* 
ner Tom. 1. pag. 560. 

*) Ugyanott XXII. XXVI. 



248 

Politiano Angyal, Medici Lőrincz s Federigo Urbini herczeg-
gel közvetlen közlekedésben volt. Az olaszokat annyira be
csülte, hogy még hízelkedéseiket is kedvesen fogadta, s ne
vének ajánlott munkáikat gazdagon megjutalmazta. Ilyes 
jutalommal tüntette ki Mátyás király Bonfin irót, ki Her-
mogenes, Philostrat, s Herodian munkáit, Ficinus Marsi-
liust, ki Synesius „De Vaticinio Somniorum" s Priscian Ly-
dius „Interpretatio in Theophrastum" czimü munkáit fordí
tásban kiadta, Tolhopf Jánost, ki Coopernik rendszere sze
rint egy „Stellarium" czimü munkát hirdetett; Fontius Ber
talant, ki nyelvészeti régiségekről munkát közlött, Politian 
Angyalt, ki „Nutritia" czimü költészetet hirdetett; Torquat 
Antalt, ki Magyarország hanyatlásáról jósló munkát közre 
bocsátott. A német szerzőket azonban kevésbé becsülte, lát
ván az akkor még létező különbséget, mely ezek s az olasz 
tudósok között létezett. De nem csak a tudományokat, ha
nem a müveket is különösen pártolta Mátyás király, ki a 
magyar ízlés és míveltség elömozdittatására az olasz művé
szetet czélszerünek tapasztalván, az országba épitészek, kő
faragók, hangmüvészek min dákét nemű énekesek, sfestésze-
ket nagy jutalmak mellett hivott be. Az utolsók közül Ro
mából megjelentek Alunno Miklós és Perugino Péter, Flo-
renczből Castagna András, Signorello Lukács tanitványai, 
Bologna s Napoliból Dalmasi Lipót, s Solario Antal. Ezek
nek élére udvari festészet Lippi Fülöp karmelita barátot ál
lította, ki egykorú társait a festékek összeegyeztetése, az 
alakok szelídsége, s a minták nagysága tekintetéből felül
multa. Ezeknek mintái után faragta Traw (Traguri) Jakab 
társai segítsége mellett azon három, a budai várban felállí
tott szobrot, melyek egyike a királyt sisakkal, lándzsa s pai-
zsára támaszkodva, jobbján Hunyady János atyját, balján 
pedig László szerencsétlen testvérét jellemzé. Annyi bizo
nyos, hogy Herkules, Diana, s Apolló tömérdek nagyságú 
bronszből öntött szobrai azon művész kezeiből keletkéz-



249 

tek'). (31. §.) Mátyás király magános élete tekintetére nézve 
nemzetének erkölcsösség tükréül szolgált. Különösen pedig 
nagy tisztelője volt az igazságnak, mit azon közmondás is 
bebizonyít „Meghalt Mátyás király, oda az igazság". Az er
kölcsösséget minden alkalommal maga követte s követelte 
is; az időt mint legfőbb kincset becsülte, s használta. Har-
mincz három évi uralkodása alatt mint nemes lelkű férfiú, 
hatalmas király, minden akkori fejedelmek tükre, s a magyar 
nemzet elmúlhatatlan dicsősége magára vonta az egész világ 
figyelmét, példájával mutatva, mennyit képes végbevinni 
az erény és a férfiúi bölcseség3). Mátyás király érdemeit 
sírjára vésett jelen versek örökítek : 

Corvini brevis haec urna est, quem magna fatentur 
Facta fuisse Deum, fata fuisse hominem. 

39. §. Alsó tanodák. Az esztergomi s vdcsi. 
Honunkban a fötanodákon kivül alsóbbak is léteztek. 

Ezek közé tartozott: 1) az esztergomi, mely a hasonnevű 
érsekek s káptalan által pártoltatván, mindig növekedett. 
Ha az ottan 1397-ik évben tartott egyházi látogatás iromá
nyait olvassuk, azokból az akkori tanoda állapotjárói azt ve
hetjük ki, hogy a káptalan olvasó kanonoka az iskolák fe
letti felügyeléssel, s azok igazgatásával meg volt bizva, oly 
hozzáadással, hogy azon esetre, ha ebeli hivatalában el nem 
járhatna, azt helynöke által teljesíttetni tartozott. Köteles 
vala a tanitók tisztes elláttatásáról gondoskodni, s maga a 
káptalan is a barsi, honti s nyitrai tizedet a tanitók eltartá
sára engedte. A tanitók mindennap közönségesen három 
előadást tartottak, kivéve azon napokat, melyekben az ének-

') Velius de bello Pannon, lib. VII. Laurent. Surius Comment. 
rer. in őrbe gestar. ad an. 1526. Sígler Cbronol. rer. Hangár. 
in Bel Monum. Decad. 1. Monum. II. pag. 77. 

J) Quid virtus et quid Sapientia posajt Horat. Lásd Eder Obser-
vat, Crit. pag. 261. et eeq. 



250 

mester az ifjúságot az énekben oktatta s gyakoroltatta. Ün
nepekben előadást tartani, vagy az ifjúságot mással elfog
lalni a tanitő szabad akaratára bízatott. Azon ifjak, kiket 
a káptalan az Isten tiszteletére s szolgálatára neveltetett, s 
a szegények oktatást ingyen kaptak. A főbb rangú szülök 
gyermekei egy külön épületben lakván, mindegyik felügye
lőjével együtt külön szobában lakott, s részökre külön ének
mester tartatván, az ifjak pénteken s szombaton az ének
ben oktatást nyertek, s gyakoroltattak. Sőt a lerajzolt tano
dán kívül János kanonok barsi főesperes Esztergomban még 
egy más intézetet „Collegium Christi" neve alatt alapított, 
melyben a szegényebb sorsú ifjúság mindennel ellátva, neve
lést s oktatást nyerhetett*). Az esztergomi tanodát Vitéz 
János érsek pártfogása alá vévén, s tudós tanítókkal például 
Galeoti Martius, Gatto János, Brandoli Aurellel s másokkal 
ellátván, még nagyobb fényre s hirre emeltel). 2) a váczi 
melyet Báthory Miklós megyei püspök, kinek tudománya, 
nagylelkűsége, s a müvek iránti szeretetéről Galeoti Mar
tius sokat irt, alapitott. Ez régiségére nézve az elöbbenit 
megelőzvén, sok áldást s felvilágosítást terjesztett honunk
ban. Azonban Báthory Miklós kimivelt ízlése s nagylelkű* 
sége a rendes és virágzó iskolák felállításával meg nem elé
gedvén , magát a várost is dicsőén emelte, ö tudnillik Má
tyás király ébresztő példáját követve, s Buda várát mintául 
véve, Váczot is különfélekép ékesitetvén, sok uj épületekkel 
szaporította. Építészeket Olaszhonhői az országba idézvén, 
mindenek előtt a templomot s püspöki lakot nagyobb fényre 
emelte. Azután a várat nagy költséggel felépítette, az ut-
czákat ugró kutakkal ékesítette, s jó s czélszerü utakkal a 
közlekedést megkönnyebitette. Galeotus Martius, Ficinus 
Marsilius vele együttlétü írók, kik Báthoryt közelebbről is
merték, s nagy lelkét tetteiben szemlélték, öt dicsérettel em
lítik, s az égig magasztalják**). 

') Vallaazky idézett munkája. 
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*) Az emiitett oklevél ez intézetről ezeket foglalja magában: 
In Ecclesia Strigoniensi est collegium pauperumscholarium, studere 
volentium. Fundatum per Magistrum Joannem de Buda archidiaco-
num Barsiensem, et concanonicum Strigoniensem, dotatum qaatuor 
domibus, cum censibus earundem in civitate Budensi existentibus 
et habitis, quarum situs et lóca in libris dictae civitatis, plene de-
scribuntur, cui collegio praesidet archidiaconus Barsiensis — ar-
chidiaconus iste Barsiensis simul cum concanonicatu est annexusipsi 
collegio Christi — archidiaconatus habét duntaxat usum fructuum 
ipsius archidiaconatus et concanicatus, quidquid supererit, ipsi col
legio cedit; nec testari potest in morte, sed omnia cadent pro colle
gio. Et talis praesidens semper tenetur eligerealiquotpauperesscho-
lares, studiosos tamen, et illos mittere extra regnum ad lóca studii, 
ubi proficere valeant, talibusque ex collegio ipso expensas ministrare 
tenetur, quibus vivere valeant in loco studii" Batthyányi legesEccles. 
Tom. III. pag. 297—332. 

**) Galeoti szavai ezek: Nicolaus studiis humanitatis in Itália 
eruditus cura et dilgentia doctrinam adaugens nihil laboris, nihil vi-
giliarum, nihil impendii subterfugiens, quod ad doctrinam conveni-
ret, brevi eiFecit, ut doctissimis, antiquissimisque philosophis ejus 
doctrina et literatura summa cum admiratione probaretur — Praete-
rea semper me hortabatur, ut gestorum regis Mathiae históriás face-
rem, ne tanti regis negotia, quae pátriám exornarunt, oblivione tor-
pescerent. Praeplacuit mihi etiam illa famíliáé suae dignitas, et ele-
gantia; semper enim in ejus domo aut oratur, aut stude-
tur, aut carmen cantatur ad lyram, aut sermo habetur honestus. Ga-
leotus de dictis et fáctis Mathiae regis cap. 31. 

40. §. A nagyváradi, bárt fai, s a többi alsó tanodák. 
1) A nagyváradi tanodát, mely már régi időkben ala

píttatott, Vitéz János még mint nagyváradi püspök na
gyobb virágzásra emelte. Az 1374. évben ottan tartatott 
egyházi látogatás irományai tanúsítják, hogy Benedek püs
pök már akkor igen üdvös intézkedéseket tétetett a nagyvá
radi tanodára nézve*). S ugyan azon iratokban szintén em
líttetik, hogy Péter kanonok 1446. évben a tanuló ujak szá
mára épületet, melyben azok szállással elláttathassanak, fel
állíttatott ') . A tanoda idővel mindig növekedvén, a jó ok-

') Vallaazky idézett műnk. s Fejér Codex Diplom. Tom. IX. 
pag. 495. 
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tatás és az ifjúság nagy számáról elhiresztetétt, miért Vitéz 
a város nagy püspöke annak nagyobb S könnyebb tökéles-
bittetése végett könyvtárt is alapított, melyről alább szó-
landunk. 2) A bartfai, mely szintén e korszak alapítványa 
lévén, az egész tájékra oktatást és hasznos ismereteket árasz
tott. 3) A pécsi, mely annál virágzóbbá vált, minthogy ot
tan a főtanoda erélyesen működött. 4) A posonyi, melyre 
nézve már egy 1439. évi számadási könyv emliti a költsége
ket, melyeket a nemes posonyi tanács annak fentartására 
fordított, s így már akkor létezett'). 5) A fejérvári, mely
ről évkönyveink azt emiitvén, hogy Miksa császár fegyvere
sei 1491. évben a várost ostromolták s a tanodából fegyver
rel kirohanó ifjakat szintén erővel meghódították, annak ré
giségét tanúsítják. 6) A lőcsei, melynek e korszakbani léte
lét már az bizonyítja, hogy azt Enox Leonárd, híres tudós, 
és hajdan VIII. Henrik angol király udvari nevelője harmad
fél évig igazgatta. 7) A kassai, melyet ugyan azon Knox 
Leonárd tudós tanító későbben szintén igazgatott. Hogy 
azonban ezeknél, melyekről nyilvános oklevelek szólnak, 
több tanodák honunkban léteztek, kétséget nem szenved, 
mert nem lehet valószínűleg feltenni, hogy Dóczy hires 
győri, Vitéz szerémi s veszprémi, Geréb erdélyi tudomány
dús püspökök legalább székhelyeiken, s más országnagyok 
váraikban tanodákat fel nem állittottak volna. S valóban a 
zágrábi tanodát a jövő korszakban oly virágzó állapotban 
leljük, hogy alig lehet mást hinni, mint hogy már a jelen kor
szakban felállíttatott. 

*) Az egyházi látogatás szavai igy hangzanak: Item regere 
scholas, sea interessentes scholis nostris docendo utiliter, necessariis 
saltem scientiis, prout de jure et locorum solennium saltem nostro 
eimilium, de bona consvetudine requiritur per se, vei per sublecto-
rem, quem cum omnibus scholaribas suis, in quibuscunque casibus 
specialibus ipse habét corrigere, quoniam jurisdictionem ipse obtinet 

») Belnay Histor. literar. bonar. art. in Hungar. pag. 32. 
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super illos . . . Ut autem scholas nostras docturi facilius invitarentur, 
neque formident se per lectorem, sive per ejns sublectorem inordina-
tis et indebitis solutionibus aggravari; super his et aliis sequentibus 
constitutionibus edidit specialem sub hac forma: Sic fait in Latera-
nensi promissum concilio, ut per unam quamque Cathedralem Eccle-
siam Magistro, qui Clericos ejusdem Ecclesiae, aliosque Scholares 
pauperes communiter inetrueret, aliquid competens beneficiumprae-
beretur, quo et docentium relevaretur necessitas, et via páterét do-
oentibus ad doctrinam: ab olim igitur ex praemissis cohsiderationibus 
nostrum commune tamquam veri obedientiae filii, reditus unius ca-
nonicalis praebendae, in quibuscunque rebus consistant, quae inter 
nos dividi solent, exceptis tamen jobbagionibus et vineis canonicali-
bus, ac aliis rebus, quae in canonicis sigillationibus interessentibus 
tribuuntur, pro Magistro hujusmodi deputarunt; illis tamen compu-
tatis, quae de duppla Lectoris pro Magistro eodem ut sequitur, de-
ducuntur. Statuimus igitur, quod Magister ipse, qui pro tempore 
fuerit, hujusmodi reditibus unius canonicalia praebendae conten-
tus, de pauperibus scholaribus, qui mendicant, vei mendicarent, sed 
ab aliis pietatis intuitu misericordiae subveniretur, eisdem directe, et 
indirecte praetextu laboris vei servitii sui nihil petat. Sustinemusau-
tem, ut a scholaribus tam indigenis, quam forensibus non mendican-
tibus, qui scilcet per suos parentes vei proximos sustentantur, possit 
Magister ipse licité petére ad festum NativitatisDomini unum Cappo-
nem, etduospanes; item ad festum resurectionis Domini similiter duos 
panes, unum caseum et octo ova, ad festum verő Galli gallum vei galli-
nam, et mense quolibet singulos a singulis denarios pro Salario Cu-
ratoris; et tempore hiemaÜ ligna ad calefaciendum scholas juxta 
consvetudinem alias observatam, et non amplius, nisi sibi ultra ista 
ab eis vei eorum parentibus seu amicis aliquid liberaliter offeratur. 
Et ut modum docendi scholastico imponamus, expedit, ut noster 
scholasticus quolibet die anni, diebus cantui deputatis, et feriis so-
lemnibus, quas ob reverentiam Dei et Sanctorum jure, etetiamprae-
lati nostri statuerunt, solemniter vencrandas, exceptis, de mane legát 
Grammaticalia pro capacitate universitatis studentium scholarium, in 
antea et postea medietate, si fieri potest vei in merídie adultis et so-
cialibus Logicalia, aliis de regulis grammaticalibus exponendo, et in-
tellectui audientium diligenter imprimendo. Inter nonam verő et ve-
speras, vei dum sibi oportunius videbitur, insistat declamationibus, 
ut pneri reddantur habiles ad intelligendum, recteque latinum pro-
ferendum. Poeticalia verő non videntur esse legenda ordinarie, quo-
niam per se, vei cum modico adjutorío sensum, et intellectum coram 
capere poterunt, de facili in praemissis eruditi. Post haec tamen non 
praecludimus viam scholasticis, quin ipsi scholares suos per se vei per 
alios aliis horis vei diebus cantoralibus, et festivis solemnitatibus in 
Philosophicalibus vei aliis íacultatibus instruaut, prout fuerit expe-
diens seu etiam oportunum. Cod.Diplom.Tom. IX. vol IV. pag.605. 
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41. §. Tudót tartóságok. 

A 15-ik század eszméje volt Olaszhonban bizonyos tár
saságokat alakítani, melyeknek czélja volt a tudományokat 
különösen előmozdítani, s a társaság tagjait tökélesbiteni. E 
szokást a magyarok tüstént utánozván, s számos olasz s né
met tudós beidéztetése mellett magokévá tevén, egy budai s 
erdélyi társaságot Celtes Konrád, tudományáról hires férfiú 
mintája szerint alakítottak. A budainak elnökévé Vitéz Já
nos veszprémi püspök választatott. Tagjai a társaságnak a 
következők voltak: Celtes Konrád, koszorúzott költész, kit 
már emiitettünk, Krachenberger János a romai császár titok
noka; Kásenbrot Ágoston a király titoknoka; Mylius 
Gyula annak orvosa; Spieszhamer János koszorúzott köl
tész ; Stibor András, hit s számtanár; Wajtmyl Kristóf prá
gai prépost; Balb Jeromos jogtanár; Tolofus János regens-
burgí kanonok; Schlechta János Ulászló király titoknoka; 
Neydecker György szintén királyi titoknok sat. E dicső tu
dós társaság nem csak a művészetet 8 tudományt előmozdí
totta, hanem saját tagjainak tökélyesbittetését is öregbí
tette. Az erdélyi társaság czélja szintén volt, a tudományt 
s művészetet honunkban pártolni. S valóban nem csak a 
költészetet, szónoklat, természet s számtant, hanem az egy
házi s közjogot, a történeteket, csillagászatot, s más tudo
mányokat is dicséretesen előmozdította. E társaságot az em
iitett Kásenbrot (Ollmüczi Ágoston) hét s fél hüvelyknyi 
billikommal megajándékozta, mely 22 arany emlékpénzzel 
s felírásokkal fel volt ékesítve. Noha pedig a törökök Buda 
kirabolása alkalmával ez ajándékot elvitték, azt még is épen 
fentartották. A billikomot az oroszok az azowi győzedelem 
alkalmával a törököktől elfoglalván, a zsidóknak eladták, 
kiktől a szászí választó fejedelem megvevén, s a dresdai rit
kaságok hires gyűjteményébe adván, máig ugyan ottan a ki-
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rályi kincstárt (das grüne Gewölb) ékesiti'), melyet magam 
is tudományos utazásaim alkalmával ott létemkor dús élve
zettel tekintettem. 

42. §. Könyvtárak. 
Hogy nagy Lajos és Zsigmond alatt a pécsi s budai fő-

tanodák mellett könyvtárak is léteztek, abból következtet
hetni, hogy a tudományok elősegítése s előmozdítására szol
gáló legjobb, sőt egyetlen eszközök közé tartoznak a köny
vek, melyeknek ottan elegendő számban szintén lenniök kel
lett. Mi azonban történeti adatok után indulva, s a merő 
véleményeket elmellözve, előzőleg azon könyvtárokról szólan-
dunk, melyeknek történeti nyomára akadunk. E korszak min
den könyvtárai közül leghíresebb volt a budai, melyet nagy
lelkű s bőkezű Mátyás király 1476. év körül alakítani kezdett 
s abba minden munkákat, melyek az ujdan kitalált nyomdai in
tézet által kinyomattak, és keleten szedettek, soroztatván, 
számos kéziratok mellett egybegyűjtött. Nemes szenvedélyé
nek kedvezett azon körülmény, hogy Mahomed követői épen 
akkor Konstantinápolyt s más keleti városokat elfoglalván, 
s egyrészről elpusztítván, a könyvtárok pedig szétoszolván 
azok kincseit magáévá tehette a király, ki bár minő áldoza
tok mellett azokat megszerzetté. Azon munkákat, melyeket 
Görögországból meg nem kaphatott, leírók által szerezteté 
meg. Florencz városában, hol Medicea hires nevű család 
pártolása alatt a tudományok középpontja volt, Brassican 
iró szerint négy jeles könyvárust fizetett azon végből, mi
szerint Náldi tudós felügyelése mellett, minden legnevezetesb 
latin s görög irókat részére leírnák, sőt Oláh Miklós szerinta) 

') Belnay Histor. liter, bonar. art. in Hangár. p»g. 42—46. Vál-
laszky Congpect reipubl. liierar. Hungar. pag. 117—122. 

*) Hungária czimü munkában, melyet in apparatu BeHano ad 
Histor. Hungar. dec. 1. mon. 1. olvashatni pag. Ö. 
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a király élete végéig harmincz irászt a rajzolás és müirásban 
jártasokat tartott azon végből, miszerint számára minden gö
rög s latin kéziratokat lemásolnák. Ezek felett Dalmathonban 
született Ragusai Bódogot, kit Oláh Miklós szintén mint a 
fenérintett irászok közül többeket személyesen ismert, ügye
lőnek rendelte. A király mindezek kitartására Heltay sze
rint ') évenkint 33 ezer pengő forintot költött. A könyvek 
számát meghatározni Pflug iró nem merészli ugyan tökéle
tesen, de mind a kéziratok, mind a nyomtatott könyvek szá
mát legalább 50 ezerre becsüli'). Szépen nyilatkozott e 
könyvtárról Brassican mondván: „Megszemlélem mind e 
könyvet, vagy mit szólok, könyvet, mennyi könyvet annyi 
kincset szemléltem. Annyi vala itt a görög, héber, s latin 
könyvek száma, mennyi másutt tudtomra sehol sem létez3)". 
E szavak után a minden nemből kiszemelt legnevezetesb 
munkák sorozatába bocsátkozik. Hogy továbbá e kincs kül
sőkép is megbecsültessék, a király azt Budán saját palotá
jába helyeztette, festett s megaranyozott szekrényekbe, a 
munkák neme, tartalma, nyelve s rété szerint ragyogó, s el
més felirások után rendezve. A könyvek boritéka selyem 
szalagok, arany s ezüst kapcsokkal, s a királynak családi 
(Holló), s a nemzet czimereivel ragyogott. A számos csilla
gászati s más művészeti szereket; nemes érczböl öntött Her
cules, Diana s Apolló szobrait, valamint három száz más 
rendű részint ó divatú, részint uj jeles művészektől készített 
szobrok, melyek a teremekben felállíttattak, s a műkedve
lőket gyönyörködtetek, az ugró kutakat, s más ritkaságo
kat, melyek a könyvtár belsejét s külsejét ékesítek4), idő 
rövidsége miatt elmellőzvén, egyedül annak némely felügye
lőit emiitjük. Első felügyelője e könyvtárnak volt Galeot 

') Chronicon Hungar. pag. 168. J) Epistol. ad Seckendorf de Biblioth. Budensi. 
8) Praefatio Salviani libello de providentia praemissa. 
«) Náldus libr. IV. vers. 340. 
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Martius, ki Olaszhonból átköltözvén hozzánk, lángesze s 
ismeretei miatt Mátyás király kedvencze volt. Ennek köve
tői közül Petáncz Bódog, magyar születésű férfiú nevezetes, 
ki több munkákkal magát kitüntetvén Ulászló király nejé
nek korlátnokává választatott1). 

Ide tartozik II. az esztergomi könyvtár melyet Vitéz 
János esztergomi érsek, királyát a tudományok pártolásá
ban utánozván, dúsan alapított, s mind nagy érdekű s gaz
dagon bekötött görög s latin munkákkal, mind mathemati-
kai műszerekkel ellátott. A szép gyűjtemény fényét a nagy 
költséggel festett teremek, mellyekbe a könyvtár helyez
tetett, sokat emelte. 

III. A váradi könyvtár melyről Pannon János, ki Vitéz 
püspökkel, midőn ez a váradi megyéből az esztergomi ér
sekségre átvitetnék, a váradi megyét szintén elhagyván, em
lítést tett, mondván, hogy a váradi könyvtár hasonlókép régi 
s uj munkák számáról nevezetes ' ) . 

IV. A pécsi könyvtár melyet Pannon János (ifjabb Vi
téz) az előbbinek unokája Pécs városában alapított, ö tud-
nillik e megye püspökének neveztetvén ki, mind királyának, 
mind bátyjának az esztergomi érseknek példáját követvén, 
könyvtárt nagy buzgósággal alakítani kezdett, s szándokát 
végre hajtván *), számos könyvgyűjteményt nyitatott fel az 
egész mivelt világ számára. 

43. §• Első nyomda Magyarhonban. 
E korszak találmányai közé tartozik a könyvnyomta

tás*). Bár ki lőn annak első szerzője Gutenberg János-e, 

') Kerchelich notit. praelim. de regno Dalmát, et Croat. pag. 87. 
Petáncz munkái közül: „Dissertatio de itineribus adgrediendi 
Turcam" cziműt Schwandtner ujolag kinyomatá. 

z) Jani Pannonii opuscula Budae edita pag. 306. 
8) Epistol. Jani Pannonii ad Galeot. Martium. 

Ckwrier EfyMilört. ] 7 
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vagy harlemi Janzoen Lőrincz (Koster), s amaz Strasburg-
ban e, vagy Maynczban találta azt, jelenleg kikutatni nem 
akarom, annyi mindazáltal bizonyos, hogy Gutenberg e ta
lálmány első eszméjét 1440. évben Strasburgban képezvén 
ki, abból első kísérletet is tett, a későbben Schoeffer Péter 
segítsége mellett találmányát Maynczban közrebocsátotta. 
A nyomdai művészet valódi korszaka mindazáltal csak 1449. 
évtől, midőn mozgékony betűkkel gyakorolni kezdették szár
mazik. Gutenberg továbbá Füst János társaságában talál
mányát nagyobb tökélyre emelvén, közhasznú, átalánosan 
elfogadott intézetté képezte ki ') . Ezt Mátyás király minden 
jó s hasznosnak pártolója hazánkba Geréb László rokona s 
titoknoka által csak hamar behozatván, a tudományok ter
jesztésére buzgón alkalmaztatta. Geréb 1472-ik évben Hesz 
Andrást olaszhoni nyomdászt hazánkba kecsegtetvén, s azt 
Budán felállította nyomda mellett alkalmazván, a talál
mányt tüstént honossá tette. Az első munka, mely az által 
honunkban megjelent „Névtelen budai krónika" (Anonymi 
Chronicon) czime alatt ismeretes, mely 1473. évi pünkösd 
előnapján Hesz által készitve, közrebocsáttatott. A munka 
két részre oszlik, s a hunnoktól kezdve a magyarok történe
tét Mátyás királyig foglalja, de mesés adatokkal halmozva. 
Némelyek szerint Turóczy vala annak szerzője. A munka 
minden fogyatkozásai mellett is elsősége s szép tiszta arany 
betűkkel vegyitett nyomtatása miatt nevezetes. 

A nyomdák találmánya maga után vonta a könyvárasok keletét. 
S. valóban a kinyomott könyvek kezelése, s a tudós világgal közölése, 
vagy pedig az elkészült kéziratok kinyoraatása egészen külön egyéne
ket követel arra, hogy a tudományok s miveltség egy nemzetet át
hassák. Ilyen vala ekorszakban: 1) Feger Theobald budai könyv-

') Fischer Versuch zur Erklarung altér typograph.Merkwürdigk. 
Mayncz 1802. Wolfii monumenta typograph. Hamburg 1740. 
Oberlin Beitrage zur Gesch. Gutenbergs. Strasburg 1804. 
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árus, ki 1488. évben Turóczy krónikáját, s az esztergomi székes egy
ház zsinati határzatait kinyomatta. 2) Papp János szintén budai 
könyvárus, ki 1498-dik évben Velenczében a szentek életét közre 
bocsátotta. 

*) E nevezetes találmány előtt az emberek gondolataikat távol 
lévők vagy utódaikkal kő, ólom, vagy érczbe vésett betűkkel közöl
ték. Azután viaszszal bemázolt bikfa, vagy puszpáng táblára, elefánt 
osont, vászon, vagy falevelekre jegyezték fel gondolataikat iró vesz-
sző, vagy ecsettel. Későbben gyengéd állatok bőrére, vagy fakér-
gekre (membrana), azután erősb állatok Pergamban készített bőrére 
(pergamena), vagy pedig egyptom papírra, mely Cyperus papyrus a 
Nil partján termő növényből készíttetett, jegyezték fel eszméiket az 
írók '). Mindez Írószereket sokkal felülmúlja a 14-ik században hasz
náltatni kezdett vászon papír, mely máig divatban vagyon. 

IV. C z i k k. 
Az írók. 

44. §. A XIV. század Írói. 
Ámbár ez érdemteljes, és honunk dicsőségére váló fér

fiak némelyikét már másutt a körülmények szükségéhez ké
pest emiitettük, mindazáltal az írói pályán szerzett érdemek 
tekintetéből őket itt is elősorozni czélszerünek tartottuk. 
Honunk írókat sem nélkülözött e korszakban, nem kevés lé
vén azok száma, kik tudományos munkák által magokat ki
tüntették. Azok közül említendők I. Goriczi János, ki Zá
gráb egyházmegyében főesperes hivatalát viselvén, érdekes 
történeti jegyzeteivel a közönség figyelmét magára vonta. 
Kéziratai számos oklevelekben idéztetnek, s tudós Kerche-
lich a zágrábi püspökség lerajzolásában azt bőven használta. 
II. Némelyek szerint Maurus vagy Márkus szent Ferencz 
szerzetese, mások szerint pedig egy névtelen szerző 1358-
ban hazánk történetéhez fogván, s azt nemzetünk szittyái la
kásától kezdve, saját élete végéig folytatta. Munkájának 

') Memoires de PAcademie des inscriptions et des belles lettre* 
Tom. 6. pag. 292. Tflm. ,26. pag. 267. 
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ideje, s béltartalmával a szerző olvasóit mindjárt kezdeténél 
ismerteti meg*). A munkát I. Mátyás király alatt Turóczy 
az akkori időszak egyik tudománybuvára használta, vagy 
tulaj donkép lemásolta, miért a munka jelenleg is Tu
róczy krónikájának neveztetik (32. §.) Lambecius tudós e 
tárgyat nyomozván, azon eredményre jutott, hogy Turóczy 
egyedül a második rész 97-ik fejezetét kiterjedtebben elő
adta, a többit pedig majd nem változatlanul leírta'). Mit 
maga Turóczy is őszintén elismert azon előszóban, melyet 
Drág Tamás pártolója, s Mátyás király személynökéhez in
tézett 2). III. Küküllő János, (Joannes de Küküllew), ki az 
esztergomi érseknek lelki helynöke s főesperese Erdélyben 
(14. §.), s nagy Lajos király titoknoka vala. Ez kora törté
netének leírására magát szentelvén, munkáját 1342. évben 
kezdette, és Zsigmond s Mária fejedelmek kormányozásáig 
folytatta. E munkát Turóczy szintén használta, s azt króni
kája harmadik részének alkalmazta. IV. A nagyváradi káp
talan rendelményeinek 1370. évben névtelen egyházi irója, 
ki munkáját királyaink, s a nagyváradi püspökök névsorával 
kezdvén, ugyan azon káptalan nevezetesb dolgait lerajzolta. 
Gróf Batthyányi Ignácz erdélyi püspök az eredeti kézirat 
után e munkát közrebocsátotta „Leges Ecclesiae" czimü 
munkájában. V. Balint pécsi püspök, ki nagy Lajos király 
által 1381. évben Velenczébe a végett küldetvén, hogy a 
köztársasággal békét kössen, ennek feltételei közé sz. Pál re
metének ottan létező szent teste átengedését sorozta. Ezt 
megnyervén s a szent ereklye honunkba átvitetvén a budai 

>) Diarium itiner. Cellensis pag. 61. 62. 267. edit. Viennens. 
176(5. 4. r. 

a) Suscipe — Tuae tantum voluntati satisfacere volentem, et 
suscipe me, non ex me, sed ex veterum has res describentium 
auctorum gratum velut florem viridibus lectum de cespitibus, 
Tuae offerentem dominationi. Schwantner Scriptor. rer. Hun
kár, praefat. pag. 41. Viennae 1746. 
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sz. lörinczi páliak egyházába tétetett (25. §.). Ez események 
történetét az emiitett pécsi püspök több más érdekes tárgyak 
megérintésével szerkesztette, melyet Gamansi János jezuita 
felfedezett, s Bolándi társasága közrebocsátott1), utána pe
dig Fuhrman sz. Pál szerzetese terjedtebb s jeles jegyzetek
kel ellátott kiadásban hirdetett2). VI. Névtelen irója azon 
az esztergomi káptalanban tartatott egyházi látogatásnak, 
mely 1397. évben szerkesztetvén, honunk más történeti tár
gyaira is terjeszkedik. Az eredeti munka az esztergomi káp
talan levéltárában létezik, azonban közrebocsátották azt 
már Pray jezuita, gr. Batthyányi Ignácz erdélyi püspök 
s Fejér György czimzetes prépost, és nagyváradi kanonok. 
VII. Gazotti Ágoston domokosi szerzetesből zágrábi püspök 
(16. §.) ki tudománya s élete szentségéről elhíresztelve lé
vén, XXII. János pápához értekezést intézett s). VIII. Já
nos szent Pál remete szerzetese, s a mihálykövi kolostornak 
Erdélyben hitszónoka, ki hittudománya által figyelmet ger
jesztvén, abban magát munkákkal is tüntette ki. Azokat 
Velasques spanyol jezuita, s hires iró dicsérettel emliti4). 
Amaz reánk nézve arról is nevezetes, hogy Posonynak 
szülöttje volt. IX. Ide számítandó a szent írásnak magyar 
fordítása, mely némely sz. ferenczi szerzetesek által 1382. év 
körül eszközöltetett. E munkának töredékét a bécsi könyv
tár máig bírja, s Ruth, Judith, Baruch, Dániel, s a tizenkét 
kisebb prófétákat, azonkívül Machabeusok könyvének né
mely részeit tartalmazza. A tudós világ e munkát, mely a 
magyar nyelvre nézve nem kevés érdekkel bir, sokáig nél
külözte, míg azt a magyar nyelv körül sok érdemeket szer
zett Révay Miklós, kegyes rendi, később Esztergom megyei 
áldozár. s magyar egyetemi tanító a bécsi császári királyi 

') Acta sanctor. Tom. 1. pag. 608. edit Viennae 1834. 
2) Histor. de translat. S. Pauli Thebaei Fest. 1799.8. 
8) Péterfy Concil. Hungar. part. 1. pag. 170. 
*) Libr. 6. diasert. 3. annot. 1. 
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szintén sz. Domokos szerzetese, ki 1488. év körül működ
vén, s többféle érdekes munkákat kiadván, Posonyi Jánost 
sz. pali szerzetest oda birta tekintélye által, hogy azokat egy-
begyüjtötte. Miről Pongrácz Ignácz szintén azon rend tagja 
bizonyságot tesz'). 9) Csanády Albert, ki 1492. év körül 
szintén sz. Pál szerzetében élvén, sz. Pál rendje szerzőjének 
életét leirta, s több raás munkákkal magát kitüntette a). 10) 
Dombró Mark sz. Pál rendjéből. Ez kolostora előjárőja lé
vén , Mátyás király előtt is nagy tekintetben volt. Legszi-
vesben foglalkozott rendje évkönyveivel, melyeket kiadni 
kezdett, de el nem végezhette, a haláltól, ki életének 1497. 
évben végét veté, megelőzve*) 11) Csáktornyay Emészt, 
ki pécsi püspök, s Mátyás király kincstárnokaiévén, 1494.8 
a következő évben a királyi jövedelmek összegét egybeve
tette, s fejedelmének más ügyekben is segédkezeket nyújt
ván, annak igen kedves embere volt4). Ez emiitett munká
kon kivül birunk még e korszakból több névtelen szerzők 
munkáit, például: sz. Elek, remete sz. Pál, szent Krisztina, 
sz. Domokos élet leírását, továbbá egyházi könyörgések, sz. 
énekek, s kegyes elmélkedéseket magyar nyelven. Az éne
kek közül csak ezt az egyet emiitjük, mely sz. István király 
jobbjáról szól, s a hozzá csatolt imádsággal együtt már 
1484. évben a sajtó utján közöltetett. Az első vers igy 
hangzik: 

„0 ducheosseeges zent job keez, 
Mel'et magiar ohaijtua neez, 
Drága genche neepeunknek, 
Nag' eoreome Ziueunknec." 

") Pongrácz Triumphus Pauli pag. 52. edit. Poson. 1752. fol. 
J) Orosz Synops. an. FF. Erem. pag. 811. 
*) Fragmentum panis Corvi protoeremitioi pag. 266. 
*) Engel Einleitung pag. 17—181. 
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Ül. FEJEZET. 
A katbollka Egyház tanítása. 

46. §. Krisztus tanítása épen maradt e korszakban is. 
Üdvözítőnk szent tana e korszakban az iskolásdi taná

rok elágozása s felekezetrei elosztása mellett is épen maradt 
Magyarhonban. Mert valamint minden részletes igazhitű egy
háznak a közönséges katholika egyházzal, mint az egyesség 
főpontjával összeköttetés s egyetértésben maradnia kell, ugy 
maradt a magyar egyház is a romai közegyház, mint az igazság 
ingatlan oszlopa mellett, s mindent elfogadott s tanított, mit 
ö mint a többi egyházak anyja Krisztus urunk, s az apostolok 
tanítása szerint hirdetett. S ámbár Frank, Angol, s Csehország
ban némely vallási mozgalmak keletkeztek, miután az elsőben 
Valdó Péter lyoni kereskedő a romai pápát, az egész egyházi 
rendet, s minden szertartásokat kárhoztatott, a másodikban 
Wiclef János oxfordi tanár az átelemezést (Transsubstantia-
tio) s Üdvözítőnk csodáit megtámadta, a harmadikban pedig 
Húsz János prágai tanár s felekezete szintén tévedéseket ter
jesztett, s ilyes vallási mozgalmok honunkba átszivárogván 
követőkre találtak, mindamellett Magyarhon egyháza ahhoz 
tartotta magát, mit a romai szent szék, s a zsinatok végeztek. 
Ezekhez képest minden vallási zavarok között, melyeket Húsz 
s Wiclef követői honunkban okoztak, egyedül az igazság mel
lett vívott, s Krisztus urunk, s az apostolok valódi tanítását 
követte, mindent elitélve s kárhoztatva, mit Üdvözítőnk s egy
háza szellemével ellenkezőnek tapasztalt. Ennél fogva midőn 
a közönséges egyház a constánczi zsinatban Wiclef, Húsz 
János és követőinek tévedéseiket szintén ugy, mint más alka
lommal mások hibáikat elitélvén, s az igaz vallást a tévedéstől 
elkülönözvén, megmagyarázta, s elhatározta, ismét nem 
uj tanokat, vagy ágozatokat alkotott, vagy koholt, hanem a 
régieket Üdvözítőnktől származóttakat tévtanitók ellen vé-
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élelmezte. Mit honunk egyháza, mint részletes katholikaegy
ház az egészhez ragaszkodva szinte tevén, az igazság és 
egyesség központjától soha sem távozott el. 

47. §. A görög s latin Egyház közti megegyezés kísérlete. 

Valamint a XIII. ugy a következő századokban is igyek-
vének a romai pápák az elszakadt görög s latin egyház közti 
békét visszaállítani, kivált akkor, midőn a görög birodalom 
fejedelmeit arra hajlandóknak tapasztalak. S valóban sike
rült többször az egyház fejének egyezést eszközölve egyet
értést a görög s latin egyház közt helyre állítani, egyedül 
az sajnálkozásra méltó, hogy a görögök ünnepélyesen kötött 
s aláirt, sőt esküvel megerősített szerződésüket be nem tel
jesítvén, szavuktól ismételten elállottak. Ilyes egyezkedési 
kísérlet tétetett, akkor, midőn Palaeolog János görög csá
szár, Jósef konstantinápoli pátriárka, számos püspök s bit
tanárok kíséretében eleve Ferrariaban, azután Florenczben 
közönséges zsinatba megjelenvén, 1439. évben egyezkedésbe 
ereszkedtek. A tanácskozás és az elfogadandó pontok 
tárgya ez vala: 1) hogy a sz. Lélek az Atya s Fiútól örök-
kétől szármozik. 2) Hogy e szavak: és a Fiútól (Filioque) 
a nicaei hitvalláshoz törvényesen s okszerüleg csatoltattak. 
3) Hogy az oltári szentségben kovászos vagy kovásztalan ke
nyér szenteltethetik fel. 4) Hogy a megholtak lelkei, kik 
az Isten kegyelmében kimúltak ugyan e világból, de büfé
ikért még eleget nem tettek, a tisztító helyen le tartóztatnak,, 
s az ebböli kimenekülésre a hívek imája is őket segíti, azok 
lelkei pedig, kik a felvett keresztség után az Isten kegyelmé
benmás világra átszenderülnek, vagy pedig bűneikért e vilá
gon, vagy a tisztitóhelyen.eleget tettek, mindjárt az Isten or
szágába átvitettnek. 5) A romai pápa az egész egyháznak el
nöke, s sz. Péter utódja lévén, őt illeti amannak kormánya. 
Továbbá a régi patriarkaságokat visszaállítva, a nyugati 
azaz a romai pátriárka utáni rajpg a kcwstantinajxoJv öfcvHiáfc 
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az alexandriai, antiochiai, elvégre a jeruzsálemi pátriárká
nak minden régi jogaik mellett jeleltetett'). E tárgyok fe
lett hevesen vitáztak a görögök, de Palaeolog császár, a ro
mai pápa s a nyugati fejedelmek segitségére szorulván a tö
rökök ellen, hittudósait az egyezkedés pontjai elfogadására 
késztetvén, mindenbe megegyeztek, s ennél fogva az egyez
kedést latin s görög nyelven elolvasva a romai pápa, a bi-
bornokok, a görög császár s mindakét egyház püspökei, efe-
zusi Márkot kivéve, aláírták. Meg lön a békesség a két ha
talmas, és a világ legkiterjedtebb egyháza közt. Várva vá
rak mindakét két rész felkentjei az egyezkedés szerencsés 
sikerét hazánkra nézve annál inkább, minthogy királyaink 
is az egyesülést felsegiteni törekedtek. Mert nagy Lajos ki
rály s utódai az elszakadt görögöket tartományaiból kikü
szöbölni képes nem lévén, legalább ugy intézte el a dolgot, 
hogy a görög nép egyesült papok által lelkileg ellátva szá
mosan térének meg, kivált miután Keriatovich Tivadar her-
czeg Litvániából hozzánk költözött, s több zárdákat alapított 
volna. Azonban efezusi Márk s Sguropul Sylvester, kik már 
a tanácskozás alkalmánál az egyesülés ellen szavázának, haza 
térvén, az egyesülés ellen honosaikat oly annyira fellázítot
ták2), hogy ámbár számos püspök, például a trapéz unti, me-
thoni, cyziceni, s a népnek nagy része az egyesülés mellett meg
maradván, a görög katholika egyházat követnék, mindamel
lett az átalános egyesülésnek sikere nem lön. Minthogy pe
dig rövid idő múlva a törökök Konstantinápolyt elfoglalnák, 
s igy a görögök politikai állása megcsökkenvén alkalmas 
körülményeket nem igérne az egyesülésre, uj kísérlet nem 
is tétetett többé 3). 

') Harduin Concil. Tom. 9. pag. 535. Sguropul Histor. Conc. 
Florent. Raynaldus ad. an. 1437. Nro 13. 

2) Walch Histor. Controv. de procese. Spiritus S. pag, 114. Ne8» 
sel Car. Mas. Graec. bibi. Caesar, part. V. pag 39*. Hermán 
Histor. Concil. de pane azym. p. H. pag. 124. 

•) Joann. Cantacus. et aliiA0riptoresB7zant.Baynald.a1uu1l.eccl. 

http://aliiA0riptoresB7zant.Baynald.a1uu1l.eccl
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IV. FEJEZET. 
AtevUnokréL 

48. §. A patarenek. 
Ámbár királyaink s egyházfőnökeink a patarenek meg

térítésében buzgón működvén, szerencsés sikerrel haladtak 
(19. §.), mindamellett nagy vala még azok száma, kik tud-
nillik patarenek, paulicianok, vagy manichaeusok neve alatt 
Szervia, Bosznia, Bulgária, Oláh s Moldvaországban tartóz
kodtak. Ennek valósága onnét is tetszik ki, hogy nagy Lajos 
király a hitterjesztők buzgósága s szerencsés előmenetelem 
örvendezvén, s a meg nem tértek számát összeadatván azt 
találta, hogy Moldáviában az eltévedtek még csak harmad 
része tért meg. A patarenek valamint az első, ugye korszak
ban is tévedéseikhez oly annyira ragaszkodtak, hogy azo
kat, kik velők egyet nem értettek, üldözték, sőt életöktől is 
megfosztották. Mit Márk s Bálás hitterjesztőken Moldávia 
Szereth nevű városában elkövettek. Ámbár pedig ilyes 
vakmerő tények a megtéréseket szaporítanák, mindamellett 
tévedésöknek kedvezett azon körülmény, hogy 1349. évben 
honunkban dögvész s földindulás keletkezvén, s városokat 
s embereket elpusztítván l), némelyek az eltévedtek közül 
e csapásokat annak tálajdonitanák, hogy sokan felekezetö
ket elhagyva, a katholika egyházhoz csatlakoztak. Mi noha 
az okosbaknál hitelre nem találna, az együgyüektől mindazál
tal valónak elfogadva, nem kevés hatást a felekezet fen-
tartására, s annak terjesztésére szolgáltatott, s igy a patare
nek kegyetlen pusztításaikat mind az érintett tartományok
ban, mind honunk belső részeiben továbbá is folytatták. A 
patarenek tévtanát az első. korszakból ismerjük. Lásd I. kor
szak 72. §. 

') Baynald ad an. 1328. ín praetermiwie. 
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49. §. A fratricellek. 
A fratricellek eredete igy keletkezett. Szent Ferencz 

szerzetesei a XIV. században különös erkölcsösség, s szent* 
ségnek magukat szentelni akarván, s V. Coelestin pápától 
engedelmet nyervén, sz. Ferencznek betű szerint értelmezett 
szabálya mellett remetekké alakulhatni, külön társulatot 
képeztek. Ehhez mint újhoz számos szerzetesek csatlakozva 
zárdájukat elhagyták, s elvonult, s tökéletesb életet viselni 
kívánván, több világiakat is társaságukhoz csődítettek. A 
íerencziek e társaság felkentjeit testvéreiknek (fratres) a vi
lágiak pedig fratricelleknek nevezték. Az uj testület tagjai 
minden szabály s előljáró nélkül létezvén, a keresztény tö
kélyt minden vagyonnak nélkülözésébe helyezé, állítván, 
hogy sz Ferencz szabályának legfőbb jeleméül a szegénysé
get tűzte ki. A fratricellek minden munkát kerülve idejöket 
járkálás és énekléssel töltötték, ne valahogy munka által 
valamit keresve, szerzőjük szabályát áthágnák. Hasonlók 
voltak a régi messalianokhozl), kik szintén azt álliták, 
hogy az ember másra nem tartozik, mint imádságra, misze
rint az által minden kisértetést elkerülhessen. A tunyaság 
s a henye élet ellen ugy védek magukat, miszerint lelkiis-
meretök nem engedi, oly élelem miatt fáradozni, mely mu
landó, minden gondolatuk lévén, mennyei élelem s munka 
után törekedni. A mennyei munkának tárgya pedig nem 
más, mint elmélkedés, éneklés, imádság2). E társulat téve
déseit s visszaélését hallván XXII. János pápa, azt egyházi 
átok alá vetve, teljesen eltiltotta3). Azonban ezek egyene
sen a pápa hatalma ellen kikelni nem merészelvén, azt álli
ták, hogy az egyház kétféle, tudnillik egyik külső, mely 

<) Latin Egyháztörténeteink II. köt. 72. §. 220. lap. 
J) D'Argentrée Collect. Júd. Raynald ad an. 1317. nnm. 56. 
*) Lásd ugyanott. 
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javak, méltóságok, s fényűzés birtokában lévén, a pápa s 
püspökök által kormányoztatok; a másik pedig belső, azaz 
szellemi egyház, mellynek istápja a szegénység, kincse az 
erény, s főnöke Krisztus Jézus, tagjai pedig magok a fratri-
cellek. Emerre pedig ők a pápa s a püspököknek semmi be
folyást nem engedvén, az egyházi átoknak sem lehet sikere 
reájok nézve. Továbbá a felekezet tévedéseihez még azt is 
hozzá tette, hogy a püspökök szent Péternek olyatén utódai 
mint a pápa, s ettől a világi ügyekre nézve minden befolyást 
megtagadta, sőt papokat nélkülözve, minden embernek a 
feloldhatás, vagy megkötés hatalmát tulajdonította. E fele
kezet elvei s nyilatkozataiból nyilván tetszik, hogy a dona-
tisták, albyak, s waldóiak tévedéseikbe bonyolódott. XXII. 
János pápa e tévedök ellen minden világi hatóságokat fel
szólított, előzőleg pedig a hitnyomozó hivatal tagjait azok 
megtérítésére, s hibáik kiirtására felhatalmazta. Különösen 
pedig Magyarországra nézve, hol e felekezet magát befész
kelvén, Horvát, Dalmát, Bosznia, s Isztria földig terjedt, a 
dómokosiak tartományi kozmányzóját megbízta, miszerint 
hitnyomozókat a fratricellek ellen rendelve, azokat minden 
arra követelt jogokkal nevében ruházza fel'). Sőt a pápa 
azokhoz még sz. Ferencz szerzeteseit is csatolta, hogy annál 
erélyesben működhessenek. Ezek azonban a körülmények
hez képest többnyire a patarenek (48. §.) megtérítésével 
foglalkoztak, míg amazok a fratrícellekkel küzdettek. 

50. §. Az Ostorsók. 

E felekezet, melyről már az első korszakban említést 
tettünk (74. §.) Olaszhonból hozzánk jővén, itten is nagyon 
terjedt ki. Mi annál könnyebben történhetett, minthogy a 

J) Bzovius Annál. Eccles. ad annum 1327. nomer 18. Ferrari 
Cominentar. de reb. Ungar. prov. S. Orrd. Praedicat pagina 
426. 478. 
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társulat egy napnál tovább nem mulatott egy helyen. Min
denütt pedig ártatlanság a jámborságot színlelvén, a tör
vényhatóságok az ostorzókat eleve nem is fenyíthették, ad
dig legalább, míg roszasága tanuk által nyilvánossá nem té
tetnék. Felekezetök bizonyos bUnhűdési s töredelmes szint 
magára ruházván fel, nem csoda, ha a törvényhatóságokat 
kijátszotta, ámbár titokban számos durva tévedéseket köve
tett s terjesztett. Ilyesek valának : 1) hogy Üdvözítőnk a 
papságot, szerzeteseket bűneik, s rósz tetteik miatt eltörül
vén, azok hatalmát magok az ostorzókra átruházta. 2) Hogy 
a kegyszereket, azaz szentségeket szintén eltörölte. 3) Hogy 
az egyházak nem másnak tekintendők, mint haszontalan kő
halmoknak s oly helyeknek, melyekbe merész gonosztévők 
s szemtelen bűnösök egybegyűlnek. 4) Az oltárok, szentelt
víz, keresztelő, szent olaj, erőnélküli eszközök. 5) Az oltári 
szentség, gyónás, búcsú nem más, mint a papok haszontalan 
találmánya. Az Isten azonban őnekik (az ostorzóknak) szent 
akaratát nyilatkoztatta levél által; s mióta társaságuk kelet
kezett, egyedül ottan érheti el valaki üdvösségét1). Mint
hogy továbbá azt is taniták, hogy a náluk gyakoroltatni szo
kott vérengző ostorzás által minden bár mely nagy bűnök 
megbocsátattnak, minden buja s testi bűnöket minden aggo
dalom nélkül követtek el. Papok, nemesek, polgárok, gaz
dák, fi s nőnemből vegyítve áltak be társaságukba, s mind
nyájan bizonyos napi költséget hozván magukkal, az elnök
ségnek teljes szófogadást s engedelmességet ígértek meg. 
Kalapuk s öltönyök kereszttel volt kijelelve. Egyik helyről 
a másikra párosan lobogóval költözének, s némely helyeken 
harangszóval fogadtattak. Vallásos működéseiket kezdendők 
köröt képeztek, azután magukat keresztben egymás mellett 
a földre teríték, s e helyzetből felkelvén, hárman közülök 

') Theodorio. Urie Van derHardt konatantinápoli zsinat történe
tében 1. köt 1. vese. 127. bp. 
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éneket hangoztattak. Ez után az ostorzás következett, s 
némely imádságok elvégeztével az ugy nevezett mennyei le
velet olvastatták fel, melynek tartalma volt, hogy Krisztus 
az emberi nem bűnei miatt annak megsemmisítését elhatá
rozta ugyan, de a boldogságos Szűz s az angyalok által ki
engesztelve, minden halandónak, ki felekezetökhöz állván, 
magát 34 napig ostorozza, bocsánatot s kegyelmet adand'). 

51.$ . Wiclef János tévtana. 
A wiclefiták tévedései az egész nyugati egyházat há

borgatván, Magyarhonra is károsan hatottak. E mozgalmak 
szerzője Wiclef János volt, ki az oxfordi egyetem hittudo
mányi tanítója lévén, a tudományokban, némelyeket, pél
dául a szent nyelveket s a szép tudományokat kivéve2), meg
lehetősen jártas, de egyszersmind nagyravágyó, s erőszakos
kodó volt. ö a canterburi egylet elnökségét, mely a szer
zeteseket illette, magához ragadván, s azért az ottani érsek
nek, későbben V. Orbán pápának 1370. évben feladatván, 
mindünnen az igazságtalanul elfoglalt hivatal visszaadására 
utasíttatott8). Ez igazságos határzat annyira boszontá Wi-
clefet, hogy a pápát, püspökök, s szerzeteseket szóval 8 írás
sal minden alkalommal legdurvábban korholta4). Wiclef 
merészsége inkább növekedett az által, hogy a lancastri her-
czeg, ki III. Eduárd elaggott király alatt a kormányt viselé, 
öt gyámolította. S valóban abba bizakodván, ilyes tanokat 
terjesztett: 1) a pápát nem illeti az egész egyház kormá
nya. 2) A papoktól a megkötő s feloldó hatalmat megta
gadta. 3) A pápai végzésleveleket (decretales), az egyház-

') Gerson Tom. 2. pag. 660. Boileau Histor. Flagellant. Bergier 
diction. de Theologie art. Flagell. 

2) Watsingham Histor. Angliáé ad ann. 1376. Nicol. Harpsfeld 
Histor. Wiclef. Cap. 1. 

*\ Du Pin Biblioth. nouvelle Tom. 12. pag. 128. 
4) Melanchton ad Frider. Mycon. Epistol. pag. 
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bóli kizárást Antikrisztus rendeletének bélyegezte. 4) A pa
pok nőtelensége, szerzetesek, szentek, képek, s búcsú ellen 
fellépvén, mindnyáját nagy szemtelenséggel kigúnyolta. 5) 
Az egyháznak az oltári szentségröli tanítását, különösen pe
dig a kenyér s bornak átelmezését, (Transsubstantiatio) 
tévtannak bélyegezve, az oltári szentséget nem másnak, mint 
Krisztus sz. teste emlékének hirdette. 6) Az embert szabad 
akaratjától megfosztottnak állítván minden cselekedetetavas 
szükségtől származtotta. 7) Képtelenségnek monda mindazt, 
mit meg nem foghatunk. Wiclefnekilyetén s ezekhez hasonló 
tanai többször megczáfoltattak, s ő az angol püspökök s zsi
natok által megdorgáltatott, sőt noha a kormány öt eleve 
pártolná, mégis későbben annak szerencsétlen következéseit 
átlátván, kárhoztatta, s társait tűzzel vassal kiirtotta. Azon
ban e tévtan elágozása oly nagy lévén már, hogy nem csak 
Angol, hanem Német, Cseh s Magyarhonba átszivárogván, 
mindenütt viszálkodást, bizodalmatlanságot, s zavart okozna, 
Zsigmond császár s magyar király a pápát s az egyházat 
arra birta, hogy a constánczi zsinatot egybegyűjtve, Wiclef 
tanát negyvenöt czikkbe öszpontosulva, 1415. évben elitélte 
azon hozzátétel mellett, miszerint munkái a tűzbe vettes
senek s szintén kiirtassanak1). 

52. §. Huss János tévtano. 
Húsz János Csehországban Huszinetz nevű faluban 

1373. évben születvén, 1398. évben a prágai egyetem tani-
tójává neveztetett, ö tanítói hivatala mellett egyszersmind 
a királyné gyóntatója lévén, s ritka szónoki tehetséggel bír
ván, Wenczel cseh király kedvencze volt. Húsz noha eleve 
Wiclef János tanának nagy ellenzője vala, mégis később 

') Belnay Fragment. ad Histor. Eccles. Hungar. pag. 123. Knyg-
thon Henrik de eventi ib. Angliáé Walsingham Hist. Angliáé 
maj. D'Argentrée collect. judicior. de novitf'errorib. 

Cherrier Egyháilört. 19 
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avval oly annyira megbarátkozott, hogy annak szelleme sze
rint szónokolván, minden beszédében a pápa, püspökök, 
papok, s szerzetesek ellen lépett fel. E beszédekről értesül
vén Szbinko prágai érsek, Húsz Jánost 1409. évben V-dik 
Sándor pápának feladá, ki a rosszat gyökerestől kiirtani akar
ván, Húsz Jánost minden további szónoklástól eltiltotta, de 
emez a király s a nép kedvezésébe bizván, mindamellett to
vább is szónokolt, s a prágai érseket különösen azért kor
holta, hogy Wiclef János munkáit, melyeket Húsz János be
szédeiben értelmezett,sőt csehnyel vre fordított, tűzre kárhoz
tatta. Húsz János mind engedelmetlensége, mind tana által a 
hiveknek nagy botrányul szolgált. Tévedései közül ezek voltak 
a nevezetesbek: 1) minden előjáró bár egyházi, vagy világi 
azonnal minden hatalmától megfosztatik, mihelyt halálos vé
tekbe esik. 2) Minden alattvaló előjáróját hibái miatt nyilván 
megróhatja, valamint sz. Pál apostol Pétert megrótta. 3) Az 
egyházi engedelmesség a sz. írásban nem foglaltatván, egye
dül a papok találmánya. 4) Csak egy közegyház létezik, 
melyhez csak az előválasztottak tartoznak. 5) Az egyházfeje 
egyedül Krisztus, nem pedig a pápa, kit a világi fejedelmek 
alapítottak. 6) A bűnök bocsánatjára elegendő a töredelmes-
ség. 7) Kisem üdvözülhet mindakét szín alatti áldozás nélkül. 
8) Wiclef János és tana elitéltetése igazságtalanul történt1). 
Ilyes tévedéseket s több hasonlókat a római pápa nem tűr
hetvén, a világi fejedelmek pedig különösen Zsigmond ma
gyar király látván, hogy az alattvalók béke s nyugalma ál
taluk megzavartatik, a rendnek visszaállítására valami 
zsinati gyülekezetet czélszerünek tartott, s azért követeket 
Csehországba küldött, miszerint Húsz Jánost az 1414. évben 
Constáncz városában tartandó zsinatra idézzék. A zsinatba 
megjelenvén Húsz János ismételten felszólittatott, miszerint 

') Natalis Alexander Histor. Eccles. saecul. XV. Tooa. pag. 63. 
hol annak többi tévedéseit is olvashatni. 
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tévedéseit visszavonva, az egyház tiszta hitére visszatérne, s 
a hivek közti békét, szerény maga viselete által állitaná visz-
sza, szót fogadni vonakodott, sőt tévedéseit megátolkodottan 
védelmezte, ö tehát a zsinat által elitéltetvén, mint meg-
jobbithatatlan tévtanitó átadatott világi bíráknak, kik őt 
prágai Jeromos társával együtt máglyára kárhoztatták l). 
Húsz követői látván, hogy elnökjöktől megfosztattak, a ka-
tholikusok ellen tűzzel vassal kelvén ki, azokat szörnyű mó
don megzaklatták. Mert Trocznova János (Ziska) vezér
lete alatt Prága városát elfoglalván abban annyi pusztítások 
s rablásokat követtek el, hogy magát Venczel királyt ijed
ségében a szél ütötte meg. Ennek kimultával a husziták 
Prágából Zsigmond király ellen forditák fegyvereiket, s ám
bár ettől 1422. évben Németbrodnál megverettek, minda
mellett békére nem hajultak2), még Ziska a dögvésztől el 
nem ragadtatván, követői felekezetekre, úgymint kalixti-
nok, táboriták, s árvákra oszlottak el. A kalixtinok a ba-
seli zsinatban mindakét szin alatti áldozás jogát elnyervén, 
s a katholikusokhoz állván a többieket 1434. évben Cseh-
brodnál meghaladták. A husziták honunkban is, különösen 
Szepes és Sáros megyében pusztításokat okoztak addig, míg 
a kalixtinok egészen az egyházba vissza nem tértek. A töb
biek pedig Cseh s Morvaországba megtelepedtek, hol böh-
mische és mahrische Brüder nevezete alatt máig léteznek3). 

A zsidók honunkban régóta nagy számmal laknak, kik mind
amellett hogy nagy buzgósággal az ó szövetség szent könyveihez ra
gaszkodnak, mégis sokan közülök a Thalmudisták ferde értelmezése 

') Boyko Geschichte der grossen und allgemeinen Kirchenver-
sammlung zu Kostnicz Wien 1782. Tom. IV. L'Enfant His-
toire de la guerré des Htiueités Tom. 9. Amsterd. pag. 31. Sü-
plement a l'biaíwre de la guflrre d«s Hussitea de M. l'Enfaat 
par Isaac Besaubre Lausanne et Genéve 1745. Mansi Concil. 
tom. 27. et 28. 

2) Besaubre ugyanott pag. 102. 
3) Aeneas Sylvius Histor. Bohém, s Theobalts Hüssitenkrieg. 

18* 
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által tévutakra vezetve, a keresztényeket megcsalni sőt mindenből ki
vetkőztetni tilosnak nem tartották. Ez oknál fogva köz óvakodás, és an
nál könnyebb megismertethetésök végett határozott szinü köpenyt, s 
csuklyát e korszakban viselni köteleztettek. Ettől azonban II. Ulászló 
király által felmentettek. 

V. FEJEZET. 
Az egyházi szertartások, keresztények erkölcse, s az egyházi 

fegyelemről 
§. 53. A szentségek szertartásairól. 

A szentségek kiszolgáltatásában némi szertartások di
vatozván, ezek a mennyiben a hitágozatokhoz nem tartoz
nak némi változásokat szenvedtek. A keresztség szentsége, 
mely a XIII. századig egyes vagy hármas bemártás által 
szolgáltatott ki, ezután hármas megöntés által osztattatván ki, 
e szertartásos és mellékes részére nézve némi változást szen
vedett. Kiszolgáltatása ideje azonban most is húsvét s pün
kösd előeste maradt, s maga a szentség mindig az egyházban 
kiosztogattatott, s ennél fogva minden egyházban, hol lel
kész létezett, keresztelő kut is állíttatott fel1). Azonban 
szükség esetében, vagy midőn királyok s fejedelmek gyer
mekei megkereszteltettek, a szentség az egyházon kivül, tud-
nillik a keresztelendő lakásán is kiszolgáltathatott. Mi a bér
málás szentségét illeti ámbár némely országokban például 
Angliában a vincesteri zsinat azt határozná, miszerint a bér
málás szentsége a gyermekeknél születésük utáni egy évnél 
továb el ne halasztassék, a határozat azonban csak Angliá
ban kötelező volt. A többi országok pedig s a magyar hon 
tulajdon szokásánál megmaradván, a bérmálás szentségét 
akkor szolgáltatta ki, midőn a bérmálandó értelmességhez 
jutott, annál bizonyosban tudhatván, hogy a szentséget fel
vette. De a görög egyház a bérmálást mindjárt a keresztség 

') Concil. Tribunicense Cap. 8. 



277 

után szolgáltatta ki. Az oltári szentség, mely nem csak szentség
nek, hanem egyszersmind ujfrigyi vérnélküli áldozatnak tekin
tetett, e korszakban szintén a sz. misén kivül is tartatott fen ré
szint isteni tisztelet végett, részint az áldozók s betegek számá
ra. Szent misét pedig a papok karácson napját s nagy szükséget 
kivéve, csak egyszer szolgáltak napjában ' ) , ámbár hajdan cse
kély számuk miatt naponkint, különösen pedig ünnepekben 
több miséket mondani szoktanak2). A vezeklés szentségét ille
tőleg az ágazati tárgyra nézve változás nemN történvén, az 
illető szertartásokra nézve csak annyiban némi változás ho
zatott be, hogy a nyilvános elégtétel helyébe zarándokla
tok vétettek fel; ámbár a nyilvános elégtétel s bűnhődés is 
azokra nézve, kik azt véghez vinni kívánták, fenmaradt. 

54. §. A bűnbánati elégtétel, « nyilvános vezeklés (poenitentia 
publica). 

Az egyház leghatósb eszköze, melylyel az erkölcsösséget 
elömozdithatja régóta a vezeklés szentsége volt. Ebbe pedig 
mindig megkívántatott miszerint a bűnhődő bűneit minden 
tartózkodás nélkül meggyónja, azokat komoljan megbánja 
azon erős feltétel mellett, hogy azokat többé nem cseleke-
dendi, s elégtételt részint büntetéséül részint a jóbani 
megerösittetéseül s a rosztoli megovatásául véghez vigyen. 
£ szent gyónást oly szükségesnek tartotta az Egyház, 
hogy, ha a hivek azt saját papjuk előtt el nem vé
gezhették, idegen papnak sőt világiaknak is bevallhat-
t ák 8 )* ) . A nyilvános gyónás megszűnt ugyan, azonban 
a nyilvános elégtétel még sokfélekép divatban maradt. Ilyen 
volt az imádság, bójtölés, alamisnálkodás, ünnepelésektőli 

') Cap. 3. de celebr. missae etc. Synod provinc. Strigon. de anno 
1493. tit. de divin. Offic. celebr. Péterfy Conoil. Hung. Tora. 
1. pag. 223. 

2) Canon. 11. distinct. II. de Cons. 
3) Concil. Nitriense 1494. Sab Antonio Episcopo celebr. 
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megtartóztatás, az ozmánok elleni harczolás, ostorzás, búcsú
járás, szerzetbei beállás, kolostorba! önkényti bezáratás sat. 
A IV. laterani zsinat azon rendelkezése '), melynél fogva 
minden hivek legalább minden évben egyszer lelkészöknek 
bűneiket meggyónni, s húsvét táján az oltári szentségben ré
szesülni tartoznak, egyéb ha egyik vagy a másiknak lelkésze 
azt elhallasztatni javallná, jelen korszakban is szokásban 
maradt. Ennek pedig ez időben annál nagyobb szüksége 
volt, minthogy némely tévtanitók a szent gyónás ellen ki
kelve, a fentartás vagy feloldás hatalmát az apostolok utó
daitól megtagadták, s minden embernek, sőt még az aszszo-
nyoknak is tulajdonították. A lelkészek czélszerü szabályok
kal ellátva lévén, azokat pontosan teljesíteni iparkodtak, 
mit ha elmulasztottak, az egyház által megrovattak. Az 
Egyház azon rendelkezéséből, mely még a canterbury zsi
natban 1236. évben hozatott, s e korszakban is divatozott, 
mely a gyóntató atyát arra kötelezi, miszerint a gyónást sze
rényen, s leejtett szemekkel fogadja a nélkül, hogy a gyó
nót tekintgesse, azt lehet következtetni, hogy e korszakban 
még zárt gyóntató székek nem voltak. Fizetést a sz. gyónás 
kihallgatásáért követelni, vagy pedig a sz. gyónás tartalmá
ból valamit kinyilatkoztatni, szigorú büntetés alatt tilos volt. 
Némely bűnök feloldását a püspökök maguknak fentarták; 
s III. Incze pápa különösen rendelé, miszerint a lelkészek 
a házasság ügyeit, gyilkolás s az ártatlanok elnyomatása 
bűnét a püspökökhez utasítsák. Némely esetekben pedig 
magok a püspökök a bűnhődő gyónókat a pápához utasítot
ták feloldatásukért. Innét következett, hogy némi bűnösök, 
például ha valaki egyházi személyt meggyilkolt, egyedül a 
pápától feloldoztathatott. Mi a nyilvános vezeklés (poeni-
tentia publica) fegyelmét illeti, noha az már az első korszak 
végével más jóságos cselekedetek által pótoltatotott, még is 

>) ConoU Lateran. IV. an. 1215. Can. SÍ. 
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ugyanazon módosítások mellett e korszakban is fenma-
radt s ha valaki azt felvállalni kívánta, most is gyakorol
hatta. Söt hogy némelyek gyakorolták is, abból világlik, 
mit egy 1478. évi oklevélben olvasunk, hogy tudnillik a 
szepesi társas káptalannak sz. Mártonról nevezett egyháza 
oly csekély lévén, hogy búcsú, s nyilván vezeklök beveze
tése alkalmával a miséző lelkész és segédei alig férhetnek 
meg abba, azt tágasbnak csináltatták, s ujdari megszentel
tették '). Az 1494. évben tartatott zsinatban ezeket olvas
suk : Ezek azon vétkek, melyek nyilván vezeklés alá vétet
nek, nőrablás, fogadástörés, eretnekség, szabályellenes pa
pok sat. Ezekből világos, hogy a nyilvános vezeklés e kor
szakban is gyakoroltatott2). 

*) Hogy e szokás nem csak honunkban, hanem más országok
ban is divatozott, kétséget nem szenved3). El nem kell azonban fe
lednünk, hogy ilyes bűnök megvallása, mely világiak sőt asszonyok
nak is tétetett, nem volt a vezeklés szentségének vésze, sem annak 
nem tartatott soha, hanem egyedül azon végből engedtetett, misze
rint azon hivő, ki azt barátja vagy asszony előtt is megtéve, ezektől 
némi oktatást, s vigasztalást nyerhessen akkor, midőn gyóntató papra 
szert nem tehetett. S azért már Bornemissza Pál nyitrai püs
pök azt mondotta, hogy olyas munkában, mely a szentséges 
gyónásról tanítást tartalmaz, ilyes gyónásról nagy óvatosság
gal értekeznie kell az írónak, ne valahogy gondólja valaki, 
hogy ilyes bűnök önkénytes bevallása a szentség része4). E szokás 
azonban idővel megszűnt, és Soto Péter szerint már másoknál nem is 
divatozott, minta hajósoknál, kikpapoknélkül szűkölködtek5). S való
ban Berizló Péter veszprémi püspök, ki helynöke által 1515. évben 
tartott zsinat rajzát közrebocsátotta, ilyes eseteket, melyekben né
mely hivők világiak, vagy asszonyoknak is bűnök bevallását tenni 

') Wagner Analeot. Scepus. part. 1. pag. 348. 
2) Péterfy Concil, Hanga*, part 1. pag. 296. et seq. 
3) Synodus Sabinensis a Cardin. Arnoldo de Fangeriis episcopo 

Sabinensi 1212. Bononiensis a Bernardo bononiens. 1374. 
celebr. Thomas de Aquin. in 4. Sentent. distinct 17. quaest. 
3. art. 3. 

4) Péterfy Concil. Hung. part. 1. pag. 274. 
*) In opere de ratione tegendi etd@£egendiSecj»tum Romé 1574. 

pag. 159. 
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szoktak, nem említett'); sőt későbben annak nyomáraegész Magyar-
honban többé nem akadunk. 

55. §. A búcsú. Es teljes vagy nem teljes. 
Némelykor megtörtént miszerint a gyóntató atya oly 

elégtételt adott fel a gyónónak, hogy emez talán megváltozott 
körülményekbe jutván, azt bé nem teljesíthette, vagy annak 
beteljesítésében oly nagy bánatot s buzgóságot tanúsított, 
hogy annak idejét, mely hosszabra terjedt vala, az egyházi 
kormány megrövidíteni, azaz annak egy részét elengedni, 
vagy más nemű kegyes elégtétellel felváltatni jónak ítélte. 
Ilyes kegyelmet az egyház búcsúnak nevezte, vagy más sza
vakkal : A búcsú részles elengedése az ideigi büntetéseknek, 
melyeket a bűnnek megbocsátása után szenvednünk kellene. 
Látván azonban az egyház, hogy ilyes kedvezések mellett 
könnyen némi visszaélések történhetnének, azt határozá, 
miszerint a tolvajok, rablók, uzsoráskodók, s ilyes bűnösök 
fel ne oldattassanak előbb, mint az igazságtalan szerzett bir
tokot vissza nem adták. Söt III. Incze pápa már a püspökö
ket is negyven napinál hosszabb búcsú kiszolgáltatásától el
tiltotta 3). S így az egyház minden alkalommal arról gon
doskodott, hogy a hivek gyarlóság, vagy haszonvágyból az 
ilyes kedvezésekkel vissza ne élhessenek, hanem azokat in
kább üdvösen felhasználva, erkölcsösségüket előmozdíthas
sák. A búcsú több osztályokra oszlik. így vagyon teljes és 
nem teljes búcsú; amaz teljes elengedése azon elégtételnek, 
melyet a bűnhődő teljesíteni kezdett, de be nem fejezett, 
vagy pedig a bé nem fejezett elégtételnek más bűnhődéssel, 
például pénzbeli áldozatok, vagy bírságokkal való felváltása. 
Emez pedig azaz nem teljes búcsú a kezdett, de be nem fe
jezett elégtétel egy részének elengedése. Ilyes búcsúk által 

0 Péterfy ugyanott 240. lap. 
2) Thomassin vet. et nov. Eccles. discipl. II. cap. 15. 16. 
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a bűnhődés fegyelme nagy változásokat szenvedett'), mi
után e korszak tudósai a régi iskolásdi hittudósokata) követve, 
a búcsú elfogadtatását az egyházba kieszközlendök, bizonyos 
jó cselekedetek feleslegét, vagy pedig érdemek kincsét tani-
ták s védek, melyet Üdvözítőnk s minden szentek felesleges 
érdemeiből szülöttet a romai pápa mint sz. Péter utódja bú
csú gyanánt kiosztogathat'). S e kincsből osztogattak már 
régenten a romai pápák búcsút, mely nem csak az élők, ha
nem a megholtak számára is segítség s kegyelem gyanánt 
kiszolgáltatott, s hasznosnak tartatott. 

Voltak ugyan protestánsok, kik azt álliták, hogy a katholikusok 
e kegyelem-kincset a hitágozatok közé számítják4). Azonban mind 
Schröckh, mind bár ki más protestáns, ki azt védi tévedésben va
gyon. Mert az egyház e kegyelem-kincset, melyet Üdvözítőnk s a 
szentek által gyakorlott s szerzett felesleges jó cselekedetek képez
nek, a hit ágozatai közé soha sem számította, hanem azt a régi hittu
dósok elfogadták a nélkül, hogy az egyház valamit róla elhatározott 
volna. S nem is csoda, ha Schröckh írónak ezen állítását Michl bajor 
szerző mesének bélyegeztes). 

56. $. A búcsú többi nemei. 
A búcsúhoz tartozik az örömbúcsu (jubilaeum). Nevét 

ennek ^jyp zsidó szótol mely hangot jelent származtat
ják. S innét az ugy nevezett ^ f f t Ti^ü örömesztendő ke
letkezett, mely kürt vagy trombita hangja által hirdette
tett. Ilyes örömbúcsut VIII. Bonifácz pápa 1300-dik évben 
mind azon hiveknek kiosztandónak hirdetett, kik a sz. gyó
nást elvégezve, s az oltári szentségben részesülve Romá
ban az apostolok főtemplomait látogatandják. E tem-

<) Fleuri dissert. VI. in Histor. Eccl. §. 2. et 11. 
2) Halesi Sándor summa P. IV. quaest. 23. membro 3. 6. Nagy 

Albert. Libr. IV. Sentent dist. 20. art. 16. 
3) E kincset legelsőbben VI. Kelemen pápa emiitett. Eztravag. 

com. lib. V. tit. IX. de poenitent. et remiss. cap. 2. 
•) Schröckh Kirchengesch. XXVIII. Theil 42. S, 
s) Michl Eirchgesch. Seite 353. 
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plomok látogatása pedig ugy vala feltételezve, hogy 
Roma lakosai harminca Dap, az idegenek pedig tizenöt 
nap lefolyta alatt azokat minden nap megjárni köte
lesek voltak'). Ez alkalommal Romába számos hívek cső
dültek Magyarországból, Sardinia, Frank, Spanyol, Angol, s 
Némethonból, kik mindnyájan élelemmel ellátva beszállásol
tattak. Okát ez ünnepélyes isteni tiszteletnek legvalószinü-
ebben azok adják, kik azt állítják, hogy a pápa azzal a zsi
dók örömesztendejét utánozni kívánta. Miszerint a keresz
tények szentségek töredelmes felvétele, s életök megjobbi-
tása által minden vétkes tartozásaiktól feloldva lelki szabad
ságban részesüljenek, mint hajdan a zsidóknál minden ötve
nedik évben a szolgák szabadsággal megajándékoztattak, a 
földek s házak, melyek az előtt eladattak, régi birtokosuk
hoz visszakerültek, s minden adósságok elengedtettek sat. 
Hogy a pápának ennél más szándoka nem vala, bizonyítja 
az imák mintája, melyet maga ez ünnepélyre rendelt s elha
tározott. Ennél fogva önmagoktól megszűnnek azon gyanu-
sitgatások, melyekkel némelyek a pápák ellen fellépnek, 
mondván, hogy az által az egész kereszténységet meg
hódítani, vagy pedig kincstárukat öregbíteni kívánták. Az 
első gyanúsítgatás magától megszűnik, tudva lévén, hogy 
az egész kereszténység Romába nem csődülhetett. A 
másodikát pedig megczáfolják azok, kik magok az 
ünnepélyben részt véve tanúsítják, hogy azon kolosto
rok, intézetek, s ájtatos helyek, hová a búcsúsok beszállásol
tattak, nem csak meg nem gazdagodtak, hanem inkább adó
ságba merülve megkárosodtak2). Eleve az örömbúcsu csak 
minden század elejéhez kapcsolva volt, azonban VI. Kele-

') Bonifacz pápa oklevele Baynald Annál, Eccles. ad m-1300. n. 
4. Tom. XIY. s Extravag, COJDOU Ub. V. tit IX. de poenit. et 
remiss. C. 1. czim. foglaltatik. 

2) Schmalfusz Histor. Eccles. Tom. 5. pag. 457. 
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men pápa 1343. évben azt minden ötvenedik évre '), Vl-ik 
Orbán pápa 1384. évben minden 33-dik. IV. Sixtue pápa 
1475. évben minden 25-ik évre tűzte ki2). V. Sixtus pápa 
pedig választatása alkalmával, azt szerencsés kormányáért 
szolgáltatta ki, s azóta a következő pápák is annak pél
dáját többnyire követték. Az örömbúcsuban régi időkben 
csak azok részesültek, kik Romába zarándokoltak. Azonban 
II. Pál pápa 1464. évben az örömbúcsut minden egyházra 
terjesztette3). Sőt külön országok s egyházaknak is adatott. 
Mi hazánkat illeti, tudva vagyon, hogy IX. Bonifácz pápa 
1399. évben Matern erdélyfejérvári püspök kérelmére egy
háza részére búcsút engedett4). V. Miklós pápa 1450. évben 
a Romában hirdetett bucsut honunkra is terjesztette *). Má
tyás király 1480. évben szintén örömbúcsuért folyamodott 
azok számára, kik őt a törökök elleni had szükségeire pénz
zel segitendikc), s mégis nyerte. A búcsúnak más neme az 
angyalokról nevezett szűz Mária, vagyis a portiunkula bú
csú. Ennek eredetéről az irók különböző véleményekre 
ágozván el, pisai Bertalan arról igy értekezik: Midőn 1221. 
évben sz. Ferencz imáit elvégezné, angyala által intetvén, 
miszerint az angyalokról nevezett szűz Mária kápolnájába, 

') Extravagant. Com. lib. V. tit. VIII. de poenitent. et remis-
sion. C. 2. 

s) Extravag. Com. Lib. V. tit. IX. C. 4. Fleuri Hist. Eccl. Tom. 
18. pag. 248. Bertling Unterricht vom pápstl. Jubeljahr und 
Ablass Helmstadt 1794. 4. Euseb. Ámort. Notitia histor. dogm. 
et polem. De origine, progressu indulgent. Augnstae Vind. 
1736. 

a) Van Espen. Jva. Eccleaiae part. 2. seet. 1. tit. 7. cap. 5. Nu-
mer. 18. 

4) Histor. Episcopat. Transilv. adnexa inscript. lapidar. Eccles. 
Cathedr. Albo Carol. a Szerédai producta pag. 11. 

5) Schwantner insoript. rer. Hungar. tom. 2. pag. 6. item Nro 
60. et 61. 

a) Istvánfy rer. Hungar. lib. V. lit. Fontifio. de anno 1524. apud 
Pray Annál. part. IV. 348. et seq. 



284 

mely Assisi mellett portiunkula nevű mezőn létezett, menne, 
tüstént oda költözött. Ide érkezvén, az Istenség nagy fényé
től körülvéve, Urunk Üdvözítőnkhöz fohászkodott, s meg
nyerte, miszerint mindenki e kápolnában ájtatosságát el-
végzendi, a vezeklés és oltári szentségben részesülend, mind 
bűneinek elengedését nyerendi, mind pedig teljes búcsú
ban részesülendl). Noha továbbá e tudósítást némelyek vé
dik, mások pedig kétségbe veszik azon oknál fogva, hogy 
szerzője a ténytől igen távol esik, s sz. Bonaventura és Sal-
phan Péter, kik sz. Ferenczczel egy korban éltek, mást nem 
emlitenek, mint hogy a pápa búcsút szolgáltatott ki, annyi 
mindazáltal bizonyos, hogy sz. Ferencz istenfélő s jámbor 
férfiú lévén, III. Honor. pápánál addig esdeklett, míg kápol
nája részére a portiuncula búcsút megnyerte. Mely üdvös 
kegyelem e korszakra is átvitetve augustus 2-án minden hí
veknek, kik a búcsúhoz kapcsolt feltételeket bevégzik, kiosz-
tattatik. E búcsú későbben az egyház feje által a ferencziek 
minden templomaira terjesztetett ki2). A búcsú nemeihez 
tartozik az is, mely egy évre, negyven, vagy harmincz napra 
sat. adatik, valamint nagyobb vagy kisebb érdekű jó csele
kedetekhez csatoltatik. Ez szintén ugy mint a többi töredel
mes sz. gyónást, áldozást, s jő cseleketek gyakorlását fel
tételezi. 

57. §. A házasság. 

A házasság valamint az előtt, ugy e korszakban is az 
egyházban szentségnek tartatván, oly szerződés vala, mely
nél fogva férfiú s nő feloldatlan együttélés társaságába, s 
annak megfelelő jogaiba egyesültek. Erre nézve az egyház 

>) Barthol. de Pisis de indulgent portiunculae 1510. 
J) Kritiache Geschlchte des Portiuncula Ablasses von-Cyprian 

dem jüngern 1794. Corn, Stephani diss- hiet. Jenae 1782. Tom. 
3. part. 3, 
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szent szelleménél fogva mindig azt követelte, miszerint hivei 
nyilvános házasságot kössenek, s azért eleinte a szokás hozta 
magával, későbben pedig törvényileg rendeltetett, hogy meg
határozott mellékes ünnepély, mely egyházi hirdetésnek 
(bánna nuptialia) neveztetett, minden házasságot megelőzze. 
Ez ünnepélyességet a végett hozta be az egyház, misze
rint a házasságot nyilvánossá tétesse, s az alattomos házas
ságokat (matrimonia clandestina) akadályozhassa, s a ne
talán fenlétező akadályokat megismerhesse. Továbbá szintén 
e korszakban kivánta az egyház híveitől, miszerint csak ha
sonló hitsorsosaikkal lépjenek házasságra, s igy a vegyes 
házasságokat mint tilosakat kerüljék. Ezt honunk egyháza 
már az 1309. évi posonyi zsinatban követelte rendelvén: 
Senki sem, ki katholikusnak tartatni kivan, merészeljen eret
neknek , vagy akár mely más a katholika hittel ellenkező
nek leányát, unokahugát, vagy akár mely vérséges atyafia 
leányát feleségül adni, mert ily házasság a keresztény hit 
kárára válik I). Azonban az egyház ámbár az apostolok, sz. 
atyák, és zsinatok példáját követve, a vegyes, és az alatto
mos vagy lopva kötött házasságokat mindig elhárítatni töre
kednék, mindamellet némelykor oly körülmények állottak 
be, hol azokat tűrte, tűrnie kénytelen volt. így midőn a 
zsidó, pogány, vagy eretnek házasok közül egyik a katho
lika hitre térvén, házasságát vegyessé tette, ilyes valódi, ér
vényes , és oldatlan házasságot az egyház tűrte. így szen
vedte az egyház, a vegyes házasságokat oly körülményekben 
hol azokat akadályoztatni képes nem vala, vagy pedig súlyos 
okok azokat követelték. Ilyes körülményekben mást nem te
hetvén az egyház, a vegyes házasságokat felmentés, és követ
kező feltételek mellett tűrte: 1) miszerint a katholika házas fél 

') Concil. Posoniense anni 1309. Can. 8. apud L'Abbé Tom. XV, 
pag. 1406. Péterfy Concil. Hung. part. I. pag. 142. Cap. Vili. 
Concilii Poson. 1309. Sub Carolo Bob. celebrati. 



Í86 

maga vallása gyakorlatában a másik fél által ne gátoltassék. 
2) miszerint mindakét nemű leendő gyermekek a katholika val
lásban neveltessenek. 3) ha remélhető, hogy a nem katho
lika rész igaz hitre viszszatérend. E feltételek alatt, melye
ket áz egyház az apostolok példája s tettei után követelni 
tartozik '), a vegyes házasságokat tűrte. A lopva kötött há
zasságokat is minden alkalommal akadályoztatni törekedett, 
s minden házasságot az egyház színe előtt köttetni paran
csolt ugyan, de a trentói zsinatig összekelteket tűrte, 8 érvé
nyeseknek ismerte. 

58. §. Az eskü tekintete. 
Az eskü tekintete Magyarhonban a nemzet kezdetétől 

fogva divatozván2), e korszakban is régi becsében maradt, sőt 
az eskü többféle nemekre ágozott. Ezek közül emlékezetre mél
tók : 1) azon eskü, mely az oltári szentségrei hivatkozással 
tétetett le. Hogy ilyes eskü honunkban divatozott, nyilvános 
bizonysággal tanúsítják honunk évkönyvei, midőn azt emii
tik, hogy V. László király 1456. évben Hunyady Lászlónak 
azon tettét, melynél fogva Ciliéi Ulrikot a király rokonát 
Belgrádon agyondöfte, megkegyelmezvén, e kegyelmét az ol
tári szentségre letett esküvel megerősítette3). Hasonlót tet
tek le egy évvel későbben Hunyady László anyja Erzsébet s 
Szilágyi Mihály, midőn szentmiklósi Pongrácz liptói főispán
nal kibékülésre léptek4). 2) Említést érdemel azon eskü, mely 
az Isten, a B. Szűz Mária, s Istennek minden szentéire tétetett 

') Lásd Enchiridion Juris Eccles. cum singulari adalien.Confess. 
attent. edit czimtí munkám II. kötet 155. §. 4-dik kiadás 
Pest 1855. 2) Anonym. Belae reg. Notar. in Histor. ducum Hang. Cap. 5. 
apud Schwantner Tom. 1. 

») Turóczy Chronití. ptirt. 4. Cap. 59. Kaprinay Hungar. dipl. 
párt. 1. pag. 117. 

*) Kaprinay ugyanott 119. láp. 
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le. Hogy ilyes eskü e korszakban divatban volt, bizonyítják ki
rályaink azon esküi, melyeket megkoronáztatásuk alkalmával 
tettek le, például Róbert Károly ugyan azon minta szerint 
1309. évben esküdött'), hogy az ország jogait fen tartja. I. 
Ulászló király pedig minden egyház, és országnagyaival 
együtt 1444. évben Szegeden a sz. Háromság, Atya, Fiu s 
sz. Lélek Isten, a B. Szűz Mária, az Istennek sz. angyalai, min
denszentéi, különösen pedig sz. István s sz. László az ország 
védszentjeire tett eskü alatt hadat a török ellen határoztak2). 
3) Érdekes azon esküről szóllani, melyet e korszakban a szent 
ereklyékre tenni szoktak. Ez eskü melyet marsz.Ágoston3), 
nagy Gergely pápa4) toursi sz. Gergely5) helyeseltek, s 
Frankhonban divatozott6), honunkba is behozatott, s mind 
a régiebb korban, mind e korszakban gyakorlatban volt. 
Zsigmond király többször az Isten, a B. Sz. Máriára s Üdvö
zítőnk sz. keresztjelére esküdött7). 4) Emlékezetre méltó a 
ktvánat-eskü, mely nagy Lajos király alatt divatozottt, s 
illyen szavakkal szerkesztve volt: „Isten téged ugy segé
lyen, szűz Mária meletted te végnapodon sz. Fiának előtte 
„ugy támadjon. Istennek minden szenti te érted ugy imád
kozzanak, Isten teste te végnapodon méltán neked ugy 
„méltóztassék, szörnyű halállal hogy ne vesz el. Föld tete
medet ugy fogadja halva, harmad napon hogy ki ne vesse. 
„Isten színét te végnapodon hogy láthassad, örök pokolban 
„ugy ne temetessél, és magul magod hogy ne szakadjon 
sat.8). Hasonló ehhez azon eskü, melyet Hunyady János az 
1446. évi gyűlésben az ország rendéi előtt letett9). 

>) Koller Histor. Episcop. Quinque Eccles. Tom. 2. pag. 295. 
2) Fray Annál, regni Hung. part. 3. pag. 24. 
3) S. August. Epist. 78. 
A Homil. 32. in Evangel. 
8) Libr. 1, de Glória M. M. 
6) Capitular. Carol. M. lib. 6. Cap. 209. 
') Sigisni. deeret. 6. art. 1. 
') Post áeórtet. Ludovitf. M. in Corp. Jur. Hong. 
9) Ugyanott az 1446. évi czikkek előtt. 
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59. $. Uj ünnepek aíapittatdta. 
E korszakban a boldogságos Szűz meglátogatása ün

nepe alapíttatott. Azt sz. Bonaventura' eleve némely sz. fe-
renczi kolostorokba hozta be, mit látván a világi papság né
melyek azt szintén megülték, míg VI. Orbán pápa az ünne
pet 1389-ik évben az egész egyházra terjesztvén, minden 
keresztény tartományokban megülteté. VIII. Bonifácz pápa 
pedig amannak utóda ez ünnepet megerősítvén, arra búcsút 
is engedett, melyet a baseli zsinat megerősített'). A bol
dogságos Szűz tiszteletét nem keveset nevelik azon egyhá
zak, s búcsú helyek, melyeken a hívek különös lelki vigasz-
szal, bűneiket meggyónván, s az oltári szentségben részesül
vén, a hívek által minden éven át néha többször látogattat-
nak meg. Ilyes hely s egyház létezik nálunk Radnán Arad 
megyében, mely a sz. ferencziek birtokában lévén, szép ko
lostorral s roppant egyházzal ellátva, minden évben 100-
ezernél több híveket fogad el. Ilyes hely s egyház létezik 
Sasvárott Nyitra megyében, hova szintén évenkint 100 ezer 
híveknél nagyobb szám jelenvén meg, imáját elvégzi, s a 
bűnbánat s oltári szentségben részesülve, lelki vigasszal tér 
vissza lakába'). E búcsuhelyekről, valamint többekről a 
következő korszakbtn többet szólandunk. Mária Zellröl pe
dig már a 25. §. szólottunk. 

6*0. § Birtokos szerzetesek. A sz. benedekiek. 
Ámbár e korszak országlati pártoskodásai, s a nyugati 

egyház nagy szakadása a szerzetes rendekre erősen hatván, 

») Bzovi Annál, ad an. 1389. Nr. 2. 
2) Jordánszky Magyarországban s ahhoz tartozó részekben levő 

boldogs. szűz Mária kegyelem képei rövid leírása Posonyban 
1836. Fényes Elek Magyarország s a hozzá kapcsolt tartomány 
mostani állapota statistik. 8 geograph. tekintetben 2-dik kötet 
279. lap. 
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s azokat szende elmélkedésükben háborgatván, szabad életre 
is vezethette volna, mindamellett tulajdon előjárói s honunk 
püspökei oly szorgalmatosan örködének a szerzetesek felett, 
hogy őket e nehéz korban is az illendőség korlátai közt meg
tartották. Hogy pedig azoknak hosszas elösoroztatásával ol
vasóimat el ne fárasztassam, azokról röviden értekezni szán-
dokom annál inkább, minthogy az első korszakban alapított 
szerzetesek mindnyájan ebben is fenmaradtak, elmélkedés, 
földmivelós, s hitterjesztéssel a közjót előmozdítva. Ilyenek 
voltak a sz. benedekiek, kik felett a megyés püspökök felü
gyelésén kivül a pannonhalmi apát, mint a többi apátságok 
rendes főnöke őrködött annyira, hogy beleegyezése nélkül 
még birtoki szerződésekre sem léphettek ') . S valóban a sz. 
benedekiek ilyes felügyelés mellett egész honunkban oly pél
dás életet viseltek, hogy minden munkásságukat a közjó s 
az erkölcsösség előmozdítására irányozták, s többen közü
lök püspökségekre alkalmaztattak 2). A tudományokat ked
velvén, az akkor erősen divatozó iskolásdiák szelleme által 
felbuzditva mindazt, mi a tudományokra vonatkozott, dicsé
retesen mivelték, s koruk tudósait mind erkölcs, mind tudo
mányra nézve felülmúlván, s eredeti szerkezetök mellett meg
maradván, régi beesőket is fentartották, mert máskép nem sza
porodniuk, hanem csökkenniök kellendett. Azonban minthogy 
egy szent benedeki apátság alapítására nagy térségü birtok, s 
számosb költségek kívántatnának, a Magyarhonban diva
tozó akkori szellem pedig azt hozná magával, hogy az ájtatos
ság s a jámborsághoz takarékosságot csatolna, inkább kére
gető szerzetesek, kik kevesebbel megérnek, alapíttattak. A 
nélkül is emezeket a szorgalmas s bőséggel megáldott föld-
mives gazdák segítették, kik szintén annyi lelki vigaszt 

') Wagner analeeta Scepus. part. 1. pag. 325. 
2) Fessler Gesch. Ungams IV. B. Seite. 1049. 

Cheiricr Egyhnildrl. 
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nyertek, akár kéregető szerzetesek kolostora, akár benede-
kiek apátsága alapíttatott. Ez vala oka, hogy e korszakban 
a sz. benedekiek számára sok uj apátság nem keletkezett. 
Azonban nem mondhatni, hogy e korszak rólok egészen 
megfeledkezett, mert 1) a boldogságos Szűz stohlai apátság, 
mely Poprád folyó bal partján fekszik, e kornak köszöni ere
detét. Annak alapitói 1313-dik évben Györgyhegyi gróf s a 
szionfalvi lelkész valának. Ez apátságot Tamás esztergomi 
érsek, ki az oklevélben elöjárójának neveztetik, s ki alá a 
Garam völgyében fekvő sz. benedekiek apátsága rendelte
tett*) megerősítette ' ) ; Görgei Miklós s György grófok pe
dig Mátyásfalunak felével azt megajándékozták2). 2) Hun
falu mellett, hol Tetricus s Macrinus romai vezérek 441-ik 
évben a hunnokkal összeütköztek, s a csata térén mind Ma
crinus, mind a hunnok részéről sok ezer bajnok vérzett el, 
szintén látszatnak nyomai egy hajdani benedeki apátságnak. 
3) Drávetz szomszédságában szintén Poprád túlsó partján 
fenállanak most is egy hajdani apátság omladékai, melyet 
e korszakban a szent benedekiek birtak, s mely ugyan 
akkor alapittatott. 

*) Ha Tamás esztergomi érsek oklevelének szavait fontolóra 
vesszük, világos, hogy a szent benedekiek szerzete 1313-ik 
évben midőn az oklevél kiadatott, az esztergomi érsek törvényható
sága alá már rendelve vala. Mert az oklevélben az érsek magát „Su-
perior illius ordinis" nevezi, s e szavakkal is bizonyítja ugyan azt 
„Sicut ceteros aliorum conventualium ejusdem ordinis gnbernamus, 
et conservamus3). Miből világossá tétetik, hogy a sz. benedekiek 
rendje akkor is az esztergomi érsek hatósága alá tartozott. E tárgyra 
nézve lásd e czimü munkánkat: Erchiridion Juris Ecclesi. cditio 3. 
locuplet. Posonii 1848. Tom. I. pag. 245—254. §. 270. s Pestini 
1855. edit. 4. Tom. I. §. 254. pag. 259-268. 

') Wagner Analecta Scepus. part. 1. pag. 401. 
s) Ugyanott 409. lap. 
») Wagner Analect. Scepus, part. 1. pag. 401. 
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61. §. A Cisitercsiek. 
E szerzet azon viharok közt, melyek a hazát e korszak 

elején beboriták, Róbert Károly pártját követte, 3 öt bél-
kuti Veszprém megyében fekvő apátságába hosszabb ideig 
szállással fogadván, megvendégelte ' ) , bölcsen átlátván, 
hogy Károly nem sokára minden vetéltársait meggyőzendő 
a kormányt megragadja. Ez beteljesedvén a cisztercziek szer
zete Károly király előtt igen nagy becsben tartatott, s fia 
Lajos is, ki a tudományos elvonultságot maga is kedvelte, 
a szerzetet szintén kitüntette. Mert ajtatosságát s Isten 
iránti hálás érzelmeit a külföldön is bebizonyítani akarván, 
s Achen (Aix la Chapelle) nevű jelenleg Poroszország váro
sában a roppant s belsőleg fekete márványból készitett oltá
rokkal, s remek padlattal ékesített főegyházhoz, a boldogságos 
Szűz tiszteletére kápolnát épittetvén, e munka végbevite
lét azon szerzetnek két apátjára bízta2) *). A csavniki czisz-
tercziek apátságát s jobbágyait felmenté a világi hatóság 
alól, őket egyedül tulajdon apátjuk hatósága alá rendelve 3). 
Gyarapodott pedig a cisztercziek szerzete e korszakban a 
szent Háromság siklósi apátsággal, melyet hajdan siklósi 
Miklós gróf Baranya megyében szép szőllö halmok közt ala
pítván, azt benedekiek tulajdonává tette, de utóda Péter azt 
ciszterczieknek szánván, tizenkét társat az ambriai sz. ke
reszti kolostorból oda hivatott, s őket apátjukkal együtt oda 
telepitette 4). E szerzet ámbár életét magán elmélkedésnek 
szentelné, mindamellett magát munkássága által is kitün
tette, s a pápák a szerzet tagjait részint bíráknak választák, 

') Hanthaler Fasti Campililiens. Tom. II. part. 1. pag. 84. 
2) Joan. Küküllew apud Turóczi Chronic. part. III . Cap. 45. 

Heimb. Notitáa abbatiae ad S. Gothard pag. 26. et 154. 
3) Wagner Analect, Scepusii part. 1. pag. 411. 
*) Heimb. Notitia abbatiae S. Gothardi pag. 166. 

19* 
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midőn némi perek püspökök s szerzetesek, vagy emezek s 
társaik közt eldöntendők valának • • ) , részint küldöttségek
kel megbizák, midőn fejedelmek az apostoli székhez némi 
ügyekben folyamodtak. Továbbá magukat a közjó szolgála
tára szentelték, midőn az ország, megyék s családok okleve
lei felett mint hiteles helyek őrködtek, s hivatalos működé
sekben, melyek ilyetén helyeken már akkor történtek, mint 
jegyzők vagy tanuk felléptek, vagy pedig tulajdon javaikat 
világi vagy egyházi megtámadok ellen erélyesen védel
mezték. 

*) E kápolnát nagy Lajos király, akarván a külföldöt is ajtatos-
sága által vigasztalni az Isten s szentéinek tiszteletére emelteté. A 
roppant egyházat s annak egész Európában elhíresztelt ereklyéit, úgy
mint Üdvözítőnk övét bőrbül, nagy Konstantin császár pecsétjével 
megerősítve, a boldogságos Szűz övét fonalból, egy szemet szent Pé
ter bilnicseiből, nagy Károly császár kaponyáját, s annak koporsó
ját sat. személyesen láttam s tiszteltem. Az ahhoz csatolt s ugy ne
vezett magyar kápolna jobb felén ilyes felírást olvastam: Hanc Ca-
pellam dotavit, et ornamentis pretiosis ditavit Ludovicus rex Hun
gáriáé ipsamque aedifícari procuravit, et consecrari in honorem B. 
M. Y. sanctaeque Annae, S. Stephani regis Hungáriáé, S. Emerici 
filii ejus et ducis Slavoniae, S. Ladislai regis Hungáriáé, S. Henrici 
imperatoris Romanorum, S. Cunegundae uxoris et viduae, et cetero-
rum 8. regum Hungáriáé anno Domini MCCCLXXIV. IV. Augusti. 
Annak balfelén pedig ezt olvashatni: Capellam hanc Ludovici regis 
Hungáriáé aere amplo erectam, a ruina, cui proximamcumdolorevi-
derat Carolus S. R- imperii princeps Batthyányi, tunc Croatiae pro-
rex, Belgii vicaria potestate gubernátor, caesarei et confoederatorum 
exercitus dux ita vindicavit, ut tum caesarearum Majestatum muni-
ficentia, tum ejusdem principis, tum pontificum, optimatum, mili-
tumque Hungáriáé liberalitate restituta, comite ab Éltz Moguntinae 
Ecclesiae praeposito, Pécsvaradiense abbate ad visisationem regis 
legato, Deo consecrata fűit anno Domini 1767. Magában a kápol
nában pedig a következő szentek szobrai latin aláirással az oltár kö
rül fel vannak állitva: S. Stephanus, S. Ladislaus, S. Emericus, S. 
Adalbertus episcopus. Az egész a hívekben, különösen pedig Ma
gyarban lelki vigaszt s épülést gerjeszt. Lásd a 25. §. *) alatt. 

**) Ilyes választott bíráknak neveztettek 1328. évben XXII. 
János pápa által Vilmos a csavniki cisztercziek apátja, s a szepesi 
prépost azon perben, melyet az egri megye lelkészei püspökjök el
len indítottak'). így XI. Gergely pápa által azon perben, melyet Bá-

') Wagner Analecta Scepus. part. 1. pag. 406. 
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lint pécsi püspök birtoka erőszakos megtamadói ellen indított, az 
esztergomi érsek a veszprémi püspök mellett a czikadori cisztercziek 
apátja szintén bírónak neveztetett1). 

62. §. A Ss. Páliak. 
A szent páliak szerzete honunkban jelen korszakban is 

magát buzgósága, ipara, tudománya, s erkölcsössége által 
oly annyira kitüntette, hogy királyaink s egyházi főnökeink 
azt számos birtokkal s kedvezésekkel megajándékozták. A 
szerzet az által növekedvén nagy testületté vált, különösen 
pedig nagy Lajos király bőkezűsége által felsegítve 3). A ki
rály, ki annak körében legszivesben ájtatoskodott, számukra 
két kolostort (eremitorium) alapított. Az elsőt Visegrád ud
vari lakása mellett Nosztra bájos vidékében állitá fel. Ezt 
vele született nagylelkűségénél fogva annyi birtokkal ellátta, 
hogy a társaság elöjárója (prior) maga példás megelégedett
séggel a királyt adománya mérsékelésére felszólította, ne bő
kezűsége által a szerzet valahogy régi egyszerűségétől elszok
jék s). A másodikat Mariavölgyén alapította Posony megyé
ben. Miután e hely egy századnál régiebb időktől fogva is
teni kegyelem s vallási vigasz forrásául szolgált volna, 
néhány sz. pali szerzetes oda költözvén, az isteni szolgálatot, 
s a többi lelki működéseket a búcsúsok számára végzéL Ez 
addig tartott, míg nagy Lajos király a inariavölgyi kolos
tort fejedelmi költség s fénnyel életbe léptetvén, azt a szer
zet központjává átalakította4). Ez idő óta minden boldog
ságos Szűz ünnepére számos béna, vak, s beteg, vagy pedig 
más ájtatos emberek Maria völgy be összesereglének, hol mind-

0 Koller Episcopat. Quinque - Eccles. Tom. II. pag. 182. 
2) Literae Joan. XXII. Pont. apud Koller Histor. Episcopat. 

Quinque-Eccles. Tom. 2. pag 343. et Tom. 3. pag. 105. 
') Küküllew ugyanottan. Cap. 43. 
4) Fragment. panis Corvi, seu Reliquiae Annál. Ordinis FF. ere-

mitar. S. Pauli prim. erem. vol. I. pag. 156. et seq. 
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nyájan lelki s testi vigasztalást nyerének. A király példáját 
több ország nagyai követvén, e korszakban még tizenhét gaz
dagon ellátott kolostort alapitottak*). Az utolsót Lörincz a 
szerzetnek negyedik föelnöke (Generális Prior ordinis) a bu
dai hegyen a nevéről nevezettet alapította, mely nagy hirre 
kapott, mert a király közbejárasa által némi kiváltságokkal is 
disszittetett fel. 1381-ben sz. Pál első remetének teste, mel-
lyet Komnen Manuel görög császár Aegyptusból kapott, 
Konstantinápolban mint sz. ereklye tétetett ki. Ezt a velen-
czeiek későbben magukhoz átvitették. Ezektől nagy Lajos 
király azt békekötés feltételéül megnyerte s Bálint pécsi, s 
Horváthy Pál zágrábi püspökök által hazánkba hozatván a 
budai sz. lőrinczi kolostorba Demeter bibornok s esztergomi 
érsek által nagy ünnepélyességgel tétetett le. A szent te
tem itten számos évig tiszteletben tartatott, míg a mohácsi 
csata veszedelme miatt, a trencséni várba átvitetnék. A sz. 
tetemnek azonban itt sem lehetett nyugalma, mert a vár 
1528-ban az ellenség ostromlása alá kerülvén, s egy lőpor
tár meggyuladván a sz. ereklyét is elemészté. 

*) A többi kolostorok nevei, melyek e korban alapíttattak a kö
vetkezők : 1) keresztelő sz. Jánosé Veresmarton Ugocsában, melyet 
Chobanka család, 2) Üdvözítőnké, melyet Drugeth család, 3) szent 
László s Zsigmondé Eisbáton, melyet Zombory Miklós, 4) a földi 
kolostor, melyet ugyan annak özvegye, 5) sz. Péteré Sümeg szom
szédságában, melyet Kanizsa család, 6) sz. Illonáé Csáktornya tájé
kán, melyet István erdélyi vajda, 7) sz. Mária Szűzé, melyet Enyere 
család hasonnevű helyen, 8) sz. Mária Szűzé Gombaszegen, melyet 
pelsőczi Bebek, 9) monyorékeréki, melyet Ellerbach család, 10) a 
Sajó-laádi, melyet Csudár Péter, 11) a sztreczai Tótországban, mel-
lyet Besenyei János, 12) sz. Jeromosé Várasd tájékán, melyet Fűgi 
család, 13) szent Benedeké, melyet Salamon gróf, 14) az eszéki, 15) a 
csátkai melyeket Eonth Miklós nádor, 16) a pathaloni, melyet mind
szenti Chibák, 17) Mária Szűzé Czenstochova hegyén Lengyelország
ban, melyet Ulászló nádor s opeli herczeg alapitottak. Ez utolsónak 
képét hagyomány szerint szent Lukács evangélista festette. 
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63. §. Kéregető szenetek. A ferencsieh. 
Többet hátának az emberek kedélye s szellemére e kor

szakban a kéregető szerzetek, melyek szent Ferencz s szent 
Domokos szigorú szabályai alatt neveltetve, az önmegtagadás 
megelégedés s lelki nyugováshoz szoktatva, s a párisi s bolog
nai egyetemekben minden akkori tudományokba beavattat
tak. Kevesebb szükségeik lévén, nem jutának azon szomorú 
helyezetbe, hogy több oldalú pereket kezdeniök kellendett, 
s ilyes körülmények gyarapodásuknak nagyon kedveztek. 
S valóban szaporodtak is, különösen pedig sz. Ferencz tár
sulata, így Lippán a Maros bal partján Temes megyében 
egy uj kolostor keletkezett számukra. Ezt Róbert Károly ki
rály, miután XXII. János pápa a toulousi püspököt Lajost, 
a király rokonát, a szentek közé sorozta, szent rokona tisz
teletére életbe léptette '). Erzsébet özvegy királyné sz. Fe
rencz szerzetét Arad, Szatmár-Németi, Szászváros, Verőcze 
s Beregszászra átülteté. András erdélyi püspök a kolosmo
nostori benedekieket arra birta, hogy felesleges tőkéik egy 
részét sz. Ferencz szerzete alapittatására átengednék, miből ő 
a nösi kolostort s egyházat Erdélyben felállíttatta. A püs
pökök e szerzetet a hivek igazgatása segitségére czélszerüen 
alkalmaztathatnak a világi pártfogók pedig általuk mind 
szerény s jámbor istentisztelők által az Isten kegyelmét s ir
galmát könnyebben elérhetőnek vélték. Ez vala oka, hogy 
honunk akkori legfényesb családjai mellettök buzgólkodván, 
szintén uj zárdákat épittetének részökre, például Perényi 
Miklós szepesi gróf a sz. kereszti kolostort Sáros megyében, 
a Berényiek családja a kassait, a Cherödyek pedig a pécsi ko
lostort állították fel3). 

E buzgó szerzet jelen korszakban igen növekedvén, nagy szol
gálatot tőn az egyháznak. Buzgóságának azonban némi akadályokat 

') Turóczi Chronic. part. II. Cap. 93. 
2) Szentiványi misoellanea decad. 3. part. 1. Catal. 82. 84. 
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okozott az iskolásdiság, mely a kor szelleméhez képest abban is fo
gamzott. Miután IX. Gergely pápa sz. Ferenczet a társulat szerző
jét, ki teljes szegénységet s szükölködést társainak meghagyott 1228. 
évben a szentek közé sorozd, Elias a szerzet kormányzója annak tisz
teletére Assisi mellett roppant templomot emeltetett. A szerzet tag
jai a vállalatot első szempillanatban szent szerzőjük dicsőittetését 
egyedül tekintve helyeslék ugyan, de későbben nagy s hosszas vi
tákba keveredtek. Mert Elias kormányzó vállalata által egyszersmind 
arra vélvén feljogosítva magát, hogy sz. czéljök előmozdítására a szer
zet némi vagyont s pénzt is bírhat, a szerzetnek minden temploma 
körül s belül temető helyeket és sírboltokat állíttatott fel, hol a hívek 
mérsékelt díj mellett eltakarittattak, perseleket készíttetett, s az ily 
módon begyült pénzeket a szerzet szükségeire, templomok fentartá-
sára, diszöltönyök beszerzésére, s szent czélok elérésére forditotta. 
Minthogy pedig e tények sz. Ferencz szabályával, mely teljes sze
génységet 3 szükölködést követel, ellenkezni látszatnának; a szer
zetnek szigorúbb tagjai Elias kormányző tettei ellen panaszokat 
emelve, a perseleket tűzre Ítélték, s a pénzt kivetették. Elias kor
mányzónak azonban védői s barátjai lévén, a szerzetben olyas véle-
ményi meghasonlás és vitatkozás keletkezett, hogy azt az egyház 
feje, többféle tanácskozások s gyülekezetek mellett sem dönthette el 
máskép, mint két felekezeteket helyeselve, tudnillik a szigorúbbak 
(observantium) felekezetét, mely teljes szegénységet követett, s a 
mérsékeltek (Conventualium) felekezetét, mely némi közös vagyont 
a társasság szükségeire bírhat. E hosszas vita tárgyát s folyamát elő
sorozza Wadding Annál. Ord. S. Francisci Tom. VTEL pag. 
2 0 9 - 3 3 6 . 

64. §. A Domokosiak. 

Szent Domokos szerzete, mely már a múlt korszakban 
annyira szaporodott, hogy két tartományra oszlanék, e kor
szakban tovább terjeszkedett, ugy, hogy egyedül honunk
ban 35 zárdát számlálna '). E szerzet szintén ugy mint a fe-
rencziek igen tevékeny életet viselt mindenütt, ahol segítség 
szükséges volt, azt készen a hivek igazgatásában s más mű
ködésekben nyújtotta, a tudományokat meleg pártfogás
sal elösegitette s magát és azokat mivelvén, a népnevelés, s 
oktatásnak legbuzgóbb eszközlöje s végrehajtója volt. Azon-

') S, Antonin. Histor, tit. 23, Cap. 13. §. 1. 2. 
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ban a domokosiak is a kor szelleméhez képest az iskolásdiák 
elménczkedéseitöl elsodortatva, több felekezetekre oszlot
tak ; némelyek a szigorú szegénységet, mások pedig a közös 
vagyon birhatását védek, ámbár közöttök a többség azon 
vélemény mellett vívott, hogy a szerzet, mint testület kö
zös javakat birhat. A domokosiak e korszakban is nem csak 
mint buzgó hitterjesztök, s az egyházi nyomozás tagjai, ha
nem egyszersmind nyilvános tanítókul Európának leghiresb 
egyetemeiben magokat tüntették ki. 

65. §. Karmeliták. Szerviták. 
A karmeliták eredete az első korszakból ismerve lévén, 

itten egyedül azt említjük, hogy ámbár azok is a többiek 
példája után némi vitákba bocsátkoztak, s mind a szent fe-
rencziek mind a domokosiakkal skapularéjok eredete felett 
a kor szelleméhez képest szó s tollharczokba ereszkedtek, 
mindamellett e viták közepette is soha sem feledkeztek meg 
azon tisztjökről, mely őket mint szerzeteseket kötelezte, s en
nél fogva életöket ájtatos elmélkedések, imádság, böjt, mun
kásság különösen pedig hivek igazgatásáhozi járulással buz
gón tölték. A szerzetet még a múlt korszakban Győr városa 
elfogadta. Ugyan azt e korszakban Buda s Pécs városai tet
ték, hol megtelepedvén a szerzet, s üdvös szolgálatot az egy
ház s hazának tevén, magát mindenki által kedveltette1). 
Mi a szervitákat érdekli, ezek szintén úgymint a többi szer
zetesek e korszakban is hivatásuknak megfelelni törekedvén, 
azon városokban, hol léteztek, minden buzgósággal a hi
vek igazgatásában, szent szónoklat, gyóntató székben, s a 
betegek vigasztalásában működvén, a közjót s az erkölcsös
séget elősegíteni, különösen pedig a boldogságos Szűz tisz
teletét öregbíteni siettek. 

') Gregorii IX. Pontif. bulla apud Koller História Episcopatus 
Quinque-Eccles. Tom. 3. pag. 131. 
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66. §. Kartúüak. 
A kartúziak rendje, mely honunkban már a mait kor

szakban működött, ebben is szorgalmát, erkölcsösségét, s 
tevékenységét bebizonyítván, tovább terjedett. Különösen 
pedig akkor, miután Károly király azt az elhíresztelt mene
dék szirt (lapis refugü) körül fekvő birtokkal ellátta volna. 
(I. korsz. 81. §.). Mert annak példáját mások is követve azt 
malmok, tized, s erdőkkel megajándékozták. Azonban a 
szerzet nem csak birtokban, hanem különösen szellemi tö
kélyben is növekedett, kivált miután kitűnő családoktól 
szármozott egyének hozzájok csatlakoztak. Ilyen vala Bo-
gomér gróf fia Liptói Dénes, ki a szerzetbe lépni akarván, 
annak kísérleteire magát elhatározta. Egy év lefolyta alatt a 
szerzetnek minden feltételein keresztül menvén, s testvérei
vel osztozván, maga részét, mely egy egész helységből ál
lott, a szerzetnek ajánlotta, minthogy pedig e birtokhoz Ka-
kass nevű pártfogó még egy falut csatolt, a szerzet oly álla
potra jutott, hogy minden szükségeit fedezhetvén, annak 
későbbi előjárói további birtok megszerzéséről nem is gon
doskodtak 1). Sőt a rend annyira terjedett, hogy Dunajeczen 
már a második kolostor is felállíttatott. Ennek szerzője az 
emiitett Kakass nevű pártfogó vala, ki arra Lechnicz neve
zetű helységet minden földei, s egyéb előjogaival arra szen
telte. A király az adományt megerősítette, s Drugeth Vil
mos nádor azt 1337. évben még Ófalu nevű nagy birtokkal 
szaporította1). A harmadik kolostort pedig nagy Lajos ki
rály Lewelden a bakonyi erdőben alapította2). Itten szintén 
több szerzetest telepitvén a király oda törekedett, miszerint 

') Anonym. Carthusiani Fundatio Lapidis refugü. 
J) Wagner Analecta Scepusii part. I. pag. 403. part. II. pag. 

174-181. 
3) Küküllew apud Turoczi chronic. part. 3. Cap. 44. 
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müködésök által a vallásosság s akatholika hit terjesz
tessék, a hivek pedig lelki vigaszt nyerhessenek. Mi teljese
désben menvén, a kartuziak szerzete tekintetben növe
kedett. 

67. §. Lovagrendek. 
Ámbár a lovagrendek e korszakban nálunk hivatalaik

ban igen dicséretesen járnának el, mindamellett a templo
mosok nagy ellenségekre találván, s a külhonban a fejedel
mek által eltörültetvén (I. korsz. 85. §.) szintén nálunk is 
megszüntettek a nélkül, hogy nagy Lajos király ellenök némi 
vizsgálatokat tétetett volna,el lévén már törve fejők felett a pál-
cza, s a külföld ítélete oly annyira elfogadva, hogy érdemesnek 
sem tárták további nyomozásokat tétetni. Birtokuk V. Kelemen 
pápa Ad providam kezdetű bullájához képest részint más szer
zetesekre, részint sz. János lovagrendjére jutottak. így meg
szűnvén nálunk a templomosok rendje, a jerusalemi sz. János 
lovagrendje annál nagyobban működött. Ezek Vrana várát 
Dalmatiában a templomosok főhelyét kapván meg, az ottani 
testület főnökének Fra - Morialét választották. Azonban e 
választott főnök hivatalának roszul felelvén meg, letétetett. 
Későbben Csanády esztergomi érsekre bízatott, miszerint a 
templomosok volt többi birtokát más szerzetesek közt oszto
gassa, ki ennek következtében a szent ferenczieket Telegdi-
Mező nevű birtokkal megajándékozta. Sőt későbben sz. Já
nos lovagrendje is az esztergomi érsek hatósága alá rendel
tetett '). S valóban igen czélirányos volt, hogy az ilyes szer
zetes testületek egyházi főnökök felügyelése alá vetettek, 
mert nem ritkán egy két rakonczátlan egyénnek tettei, 
melyek elegendő felvigyázat hiánya miatt, némelykor bün
tetlenül maradtak, az egész testületeknek tulajdonítva, oly 

') Ungt. Magáz. a. O. 8. 495. Pray Spécim. Hierar. Eccles. 
Hungar. part. 1. pag. 145. 
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homályt vetettek más szerzetre, hogy azt egészen vésztel
jesnek tartották akkor is, midőn csak egy vagy más egyén 
hibázott. Ezt nyilván tanusitá a templomosok sorsa. Azért 
igen helyesen tette XII. Benedek pápa, hogy az egész katho-
lika világba körleveleket küldvén, a püspököket a szerzete
sek szigorúbb felügyelésére felszólította. Mi egyébiránt a je
ruzsálemi sz. János lovagrendjét illeti, ez e korszakban is 
üdvösen működött. A már más helyütt emiitett kolostoro
kon (manseria) kivül a szerzet még a következőket birta: 
1) a csörgőit Somogy megyében, ezt szintén a templomosok 
rendje megszűnése után kapta, 2) a szent keresztit Eszter
gom megyében, 3) a kelemföldit mely sz. Erzsébet, s Kreen-
feld nevét is viselte. Annak helyét ámbár nehéz meghatá
rozni, mindamellett az irók azt legvalószinüebbnek tartják, 
hogy sz. Gellért hegye tövében létezett'), 4) az uj udvari 
kolostort Csáktornya mellett, melynek*elöjárója 1358. évben 
az egész testület főnökének választatott, 5) a budai két ko
lostort, melyek egyike sz. Háromság, a másik sz. Lélek czime 
alatt ismeretes volt. Mindakettönek egyszersmind kórháza 
vala. Amaz idővel prépostság (felhévizi) s káptalanná vál
tozott, 6) a sopronyit, mely keresztelő sz. János czimét vi
selte, annak volt kolostora s temploma későbben a jezuitak
nák adatván, máig létezik. A rendnek volt többi kolostorait 
elösorozza tudós Fuxhofer2). Mi elvégre a német leventé
ket illeti, ezek e korszakban is ugyanott létezvén honunk
ban, hol annak előtte, tudnillik Marmarosban, s ottan több 
várakat alapitván, például a sz. keresztit, husztit, testületö-
ket szaporították, s erősbitették. Azonban Borza várát az 
idő viszonyai által ottan elvesztvén, honunkban létezni meg
szűntek, kik egyébiránt hajdan a határos ellenséges népek 
ellen országunknak igen jó szolgálatot tettek. Fuxhofer 
Monasteriolog. Tom. II. pag. 210. s a köv. lap. 

>) Fuxhofer Monasteriol. Tom. II. pag. 204. 
2) Fuxhofer ugyanott 210. lap. 
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68. §. Székesegyházi, 8 szabályzóit kanonokok. 
Már az első korszakból tűnvén ki, hogy a kanonokok 

intézete két részre oszlott, tudnillik a székes és társasegy
házi, s a szabályzott kanonokéra. Amazok ez időben is me
gyés püspökök vezérlete alatt a székes és társas egyházok
ban az Istennek híven szolgáltak, annak szent igéit hirdet
ték, s a hivek igazgatását vagy magok viselték, vagy annak 
segédkezet nyújtottak. Továbbá a megyés püspökök tanácsát 
képezvén, őt minden kormányzási, s bírálási ügyekben ha
tosán támogatták. Mi pedig a szabályzott kanonokokat illeti, 
különösen pedig a premontreieket, ezek e korszakban is di
cséretesen működtek az egyház szolgálatában, ámbár nem 
tagadhatni, hogy régi prépostságaik némelyikei sok viszo
nyokon keresztül mentek. Ilyen volt 1) a bozóki prépostság, 
mely noha erős falakkal körülvéve, várkint minden ellenség
gel szembe szálhatott, mindamellet 1338. évben LeukusLő-
rincz azon vidéki birtokos által megtámadtatván, s prépostja 
megsebesíttetvén, maga a prépostság is tetemes károkat 
szenvedett. Azonban 2) a csornai prépostság annál jobban 
emelkedett, midőn azt 1373. évben István zágrábi püspök 
számos birtokkal, Fraknó Vilmos gróf Hevei nevű falu s ta
gos földekkel 1440. évben megajándékozta. A csornai pré
postsághoz még számos más javak tartoztak '). 3) A jászói 
prépostságot is, melynek részét Róbert Károly király elfog
lalván, s Szoinolnok városához csatolván, nagy Lajos király 
amannak fia kármentesítette avval, hogy minden az elidege
nített részekből kiásandó erezet tulajdonukká tette, sőt a 
jászói lakósokat kiváltságokkal, a várost pedig vásári joggal 
felruházta. 4) A leleszi prépostság e korszakban szintén nem 
kis viszontagságokat a Palőcziak családjától szenvedett. Mert 
1403. évben meghalván Palóczi Domokos leleszi prépost, 

') Fuxhofer Monasteriol. Tom. II. pag. 11. 
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annak rokonai Mátyás és Imre, még mielőtt a megholt te
teme eltakarittatott volna, felfegyverkezve többek társasá
gában a prépostságba rohantak s nyolcz ezer aranyot az 
egyház pénztárából elragadtak; a prépostság több tagjait, 
kik az egyház vagyonát a rablók ellen védek, részint meg
sebesítették, vagy kegyetlen verésekkel megillették, részint 
lény akasztották. Ilyes üldözések s megtámadások által a 
prépostság több egyéneitől s helységeitől megfosztatván, ez 
egész korszakban békét s nyugalmat el nem érhetett, míg 
a következőben jobb szerencsére viradott. 5) A nagyváradi 
hegyfoki, vagyis sz. István vértanú prépostsága. Ennek Syl-
vester nevű prépostja alatt a váradi püspök s káptalan a pré
postság jogait s birtokát 1410. évben kérdésbevonván, azo
kat per alá vonták, s ámbár a per az egyház feje által ré
szökre dőlt el, mindamellett későbben ismét megujittatván 
a prépostság javai Bálint váradi püspök közbejárásánál fogva 
II. Ulászló király által 1494. évben a kartuziaknak adattak 
át. Mi 6) a sz. koporsóról nevezett kanonokokat illeti, azok 
e korszakban szintén működvén, még több helyekre terjed
tek, így átköltöztek I. Leibicz nevű szepesi kiváltságos vá
rosba, hol részökre kolostor s egyház épittetett. Ez azon
ban a husziták által eldöntetvén, s idővel ismét felépíttet
vén rendes lelkészséggé változtatott. II. Hunnfaluba szintén 
Szepesben, mely nevét azon csatának köszöni, mely a hun-
nok s romaiak közt 441. évben történt. A többi prépostsá
gokat ') idő rövidsége miatt elő nem sorozhatandóknak tar
tom. 7) Mi a karinges kanonokokat érdekli, ezek valamint 
az első korszakban (86. §.) ugy ebben is szerencsés sikerrel 
működvén, s tovább terjedvén, több prépostságokkal sza
porodtak, így keletkezett részökre a develéki prépostság, 
mely hajdan a budai vár mellett létezett; igy alapíttatott a 
sz. Miklós fejérvári prépostság, melynek Domokos nevű pré-

') Fuxhofer Monasteriol. Tom. II. pag. 264. 
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postja 1467-dik évben a pannonhegyi apátságot is kormá
nyozta. A többi prépostságokat Fuxhofer Monasteriologia 
czimii munkája II. köt. 270—277. lap. elősorozza. 

69. §. A királyi prépostságok s apátságok. 
Honunk évkönyvei bizonyítják, hogy ámbár a prépostság 

s apátságok nagy részét honunkban fejedelmeink alapították, 
mindamellett egyházi s világi jótevők is nagyszámmal talál
koztak, kik olyatén intézeteket magok költségén állittatának 
fel. Amazokat királyi prépostság s apátságok neve alatt ki
rályaink még akkor is adományozták, midőn a többieket 
magok a testületek szabályos választás (electio canonica) ál
tal betölték, vagy pedig a pápák fentartási joguknál fogva 
kiszolgáltaták. Királyaink azonban e prépostság s apátságok 
adományzását mindig pápai megerősítés mellett végbe vit
ték '). Hogy továbbá e jogot gyakorolták királyaink e kor
szakban tanúsítja nagy Lajos király 1347-dik évben az or
szág biráihoz jelen kiadatott levele: Tudjátok, hogy a sz. 
gothárdi apát s kolostor minden birtoka s jobbágyaival 
együtt a király vétsége s pártfogása alatt lévén, egyedül 
az ország bírája, vagy a király által megbízott bíró
tól ítéltethetik2). E királyi prépostságok s apátságoknak 
még azon joga is volt, hogy püspöki diszöltönnyel tarthat
ták az isteni szolgálatot. Annak következtében azon prépos
tok s apátok, kiket királyaink alapítanak, s vagy mindjárt 
alapittatásuk alkalmával, vagy későbben e joggal megaján
dékoztattak, azt e korszakban is fentartották, s gyakorol
ták. Ilyenek a pannonhalmi, zalai, bakonybéli, sz. benedeki 
Garam mellett, s más apátságok, a fej érvári s más prépost
ságok birtokosai. Minthogy pedig e prépostok s apátok a 

') Katona Hjstor. Crit. reg. Hungar.Tom. 4. pag. 632. 
2) Theoph. Heimb. notit. Histor. de ortu et progress. abbat. 

S. Ord. Cisterc. B. M. V. de Gothard dictae pag. 46. 
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megyés püspökök hatóságától kivontatnának, s a püspökök 
azt neheztelek annál inkább, mivel ilyes kiváltságok szent 
László s Kálmán király rendeletével homlokegyenest ellen
keznek l) , 3 a régi zsinatok a szerzeteseket a püspökök ható
sága alá tartozóknak állítják2), a püspökök a szerzetesek el
len panaszokat emeltek, a romai pápák azonban minthogy 
ilyes kiváltságokat a szerzetek törvényes királyaiktól pápák 
engedelme mellett nyerték vala, őket azokban megerősítet
ték, de az esztergomi érsek mint az ország áldora törvény
hatósága alá, kinek hatóságából soha sem vétettek ki, ismé
telten vetették, s az esztergomi érseknek abbeli hatóságát 
megerősitették3). III. Incze s más pápák is ugyanazt tet
ték. Amannak arra vonatkozó s az esztergomi érseknek tör-
vénhatóságát megerősitö oklevelét több helyeken olvas
hatni 4). Ámbár azt sem tagadhatni, hogy a pápák magok is 
ilyes prépostságok s apátságokat fentartási joguknál fogva 
adományozták, például IX. Bonifácz pápa 1391-dik évben a 
pécsváradi apátságot Szilvásy Imrének, s néhány évvel ké
sőbben a pannonhalmi apátságot Marchal nevű minorita 
szerzetesnek adományozta5). Ugyanazt tették más pápák 
is6). Mire királyaink felébredvén, s jogukat védvén, üres
ségek alkalmával ők is ilyes javadalmakat kiszolgáltattak, 
sőt nem csak ők, hanem azok példáját követve más zászlós 
s kitűnő* urak is amazok engedelme mellett javadalmakat 
adományoztak7). Minthogy pedig ilyes különféle adomány-

0 S. Ladisl. decr. libr. 1. Cap. 21. Colom, decret. lib. 1. 
Cap. 66. 

*J Péterfy Concil. Hungar. Cap. 25. 26. 37. Tom. 1. 
') Katona Histor. Crit. Hung. Tom. 4. pag. 632. 
*) Szvorényi amaenit. Histor. Eccles. fasc. 6. num. 2. pag. 144. 

Hasonlítsd Egyházijogunk 1. köt. 258. §. 
*) Koller op. c. Tom. 3. pag. 207. 
•) Szvorényi Amoenit. Histor. Eccles. Fasc. 6. §.3. pag. 150. 

et sequent. 
7) Pray spécim. Hierarch. Eccl. Hungar. part. 2. pag. 384. 



305 

zások által a királyi jogok átviteléből zavarok keletkeznének 
a magyar egyházban, s e szokás panaszoknak alkalmat nyúj
tana, az 1458. évi pesti gyűlésben elhatároztatott, miszerint 
az ilyes megürült javadalmak betöltéséről királyaink az ér
sekek s püspökök segítsége mellett gondoskodjanak*), s a 
király jogát más senki ne gyakorolja s) . Olyas családok azon
ban, melyek javadalmakat alapítva e jogot magoknak fen-
tartották, annak gyakorlatában tovább is meghagyattak. 
Ilyes panaszok s ovakodások alkalmat nyújtottak királyaink
nak, előlegesen pedig Mátyás királynak, miszerint joguk gya
korlatát erélyes fellépések által visszaszerezhessék. Lásd e 
korszak 26. §. 

70. §. As apdc&dk. 
Azon szent szüzek, melyek a múlt korszakban nagy

lelkű királyaink, egyházfőnökeink s más jótevők által kelet
keztek, ebben is a közjót előmozdítva, imával, elmélkedés
sel, s tevékeny élettel dicséretesen működtek, oly annyira, 
hogy az által sz. intézetöket is tovább terjesztették. Ilyenek 
valának 1) a sz. Domokos rendjét követő sz. Margit szigeti 
apáczák, melyek e korszakban nagy birtokhoz jutván, tovább 
terjedtek, s gazdagokká váltak. Mert az intézet tetemesen 
gyarapodván, s főrangú hölgyeket körébe fogadván, azok 
reájuk eső birtokukat a szerzetnek átengedték. Ilyen volt 
Csáky Móricz sz. Domokos rendi szerzetes, ki minden örök
ségi birtokát ugyan azon kolostornak hagyományozta*), miu
tán azt Róbert Károly király is megerősítette volna3). E ko-

i) E gyűlés ozikkei nem találtatnak Törvénykönyvünkben, dean* 
nak meghívó levelei példányit olvashatni Eaprinai Hangár, di-

f lom. czimü mánk. 2. kot. 168. lap. magok a czikkek pedig 
'ray ily czimü kéziratab. Vestigia Comjtior. apud Hung. pag. 

329. art 57. 
*) Ugyan ottan 58. t. ez. 
») Fejér Cod. diplom. Tom. VUL voL 1. pag. 362. et vol. II. 

pag. 444. 
Cktrrbr BgyMilirt. 2 0 
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lostor hire s tisztelete jelen korszakban annyira növekedett, 
hogy az emberek messze tájékokról összesereglének annak 
áhítatos meglátogatására, s ez alkalommal sokan azt éksze
rek s javakkal megajándékozták. Erzsébet Róbert Károly 
király neje 1808. évi rendeletében e kolostornak szintén szép 
összeg pénzt hagyott, s Üdvözítőnkről nevezett kápolnában, 
melynek alapitója ö és férje a király vala, eltakarittatni kí
vánkozott. Sz. Domokos szüzei e sziget birtokában marad
tak addig, míg a török a mohácsi vésznapok után Budát 
el nem foglalta, mert ekkor ök is a közönséges vihar csapá
sait érezvén, Nagyszombatba költöztek. Ott sz. János ko
lostorában menedék helyet találván, tartózkodtak, míg on
nan 1614. évben Posonyba sz. Klára kolostorába sz. Margit 
ereklye, s többi egyházi ékszereikkel együtt áttétettek **). 
Sz. Margit szigetében létezett kolostora pedig e társaságnak 
a mohácsi gyászos esetek után lakosaitól elhagyatván, s az 
idő s viharok terhe alatt-leroskadván, hajdani virágzásának 
bemohosult romjait máig mutatja. 2) Sz. Klára szüzei Nagy
váradon, melyeket Báthory András nagyváradi püspök 
1340. évben a nőnemű ifjúság neveltetésére alapitván, azok
nak egy Bihar megyében létező birtokát minden jövedel
meivel együtt átengedte, sőt azt még más adományokkal is 
megbővitette l). Mit Lajos király is 1351. évben oklevéllel 
megerősített2). E társulatot későbben többen gyámolítottak, 
úgymint Bene Péter, Báthory István, nagyváradi kanonokok, 
kik 1864, évkorul minden reájuk szállott vagyonukat annak 
ajándékozták 3). 3) Apáczák e korszakban Kalocsán is létez
tek, ámbár nem tudhatni, micsoda rendhez tartoztak, s ki 
vala szerzőjök. Továbbá bizonyos, hogy Bartfa, Kassa, Lo-
soncz, Kolosvárott s más városokban is léteztek szintén apá-

•̂  Ganóczy Episcopat. Magnovárad. part. 1. pag. 178. 
2) Keresztúri Histor. Epiacop. Magnovárad. part.1. pag. 67.168. 
3) Ugyanott 187. s 189. lap. 
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czák. Noha pedig e szerzetes társulatokról a közép kór év
könyvei keveset említenek, mindamellett annyi bizonyos 
hogy azok a közjót nagy hatással előmozdították, minek bi
zonyítványául, ha mást nem érintenénk is, már elegendően 
szolgál az, hogy e testületek mindig gyarapodtak, egyedül 
ott szűnvén meg, hol az ellenség őket tettleg kiirtotta. 

*) Csáky Móricz az elhíresztelt Csáky családjától származott; 
atyja Csáky Dömötör bán lévén, s azt kívánván, hogy fia Amadé ná
dor leányát feleségül vegye, annak kívánságát, ámbár ő teljes elszánt
sággal a kolostori élethez gyermekségétől szított, szülei iránti tiszte
letből beteljesítvén, avval megeskettetett. Minthogy azonban mind 
magának, mind nejének azon régi vágya volt, hogy kolostorba lép
hessenek, három év lefolyta után 1323. év körül mindakettő szerze
tessé avattatott. Csáky a győri Domokosiak, neje pedig Margit szi
geti apáczák rendjébe lépett, s akkor Csáky javait eme kolostornak 
ajándékozta '). Azonban még e lépés után sem részesülhetett teljes 
nyugodalomban, mert még csak ezután kezdenek sanyargattatásai. 
Amadé nádor azt vélvén, hogy Csáky kolostorba leánya megvetése 
miatt lépett, őt aktomban elfogattatván, leányávali együttélésre kén-
tetni akarta, s ez nem sikerülvén, őt börtönbe csukatta. Ottan más 
fél évig szenvedett a nélkül, hogy szándokától elmozdittathatott 
volna. Innét megszabadulván Bolognába utazott, s 1336. évben visz-
szatérvén, Győrött az élők sorából más világra költözött. 

**) E szerzetes nők ékszerei a következőkből állottak: 1) szent 
Margit szűz feje, melyet Krisztina, herczeg Eszterházy Miklós neje, 
drága kövekből készített koszorúval feldíszittetett, s a koszorún kö
vetkező szavakat drága kövekkel rakatta ki: „Caput beatae Marga-
ritae virginis filiae Belae quarti regis Hungáriáé". 2) Két nemes 
gyertyatartó jáspisból. 3) Egy drága kehely s tányér (patena) gyön
gyökkel kirakva, melyeket IV. Béla király még akkor az Isten tisz
teletére szentelt, midőn a kolostort alapította. 

71. §. Görög szőr tartású szerzetesek. 

A görög szertartású szerzeteseket honunkban Koriato-
vich Tivadar herczeg, ki Lithvaniából Róbert Károly király 
alatt hozzánk költözvén, királyunk által különös kegyelem-

') Ferrari de rebus Ung. prov* Praedic. Cap. 19. 24. Acta sánc-
tor. Hungar. pag. 160—1i> 

20* 
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mel kitüntettetett, alapította. Ez tudnillik Csernek hegyén 
Munkács mellett sz. Miklós tiszteletére egyesült görög szer
tartású szerzeteseknek kolostort építvén, nem rakonczátlan 
szerviai, vagy áthosi kalugyereket, hanem sz. Vazul caesa-
riai püspök szabályát követő férfiakat, milyenek Román kí
vül Apulia, Calabria, Dalmatia s más tartományokban létez
tek, alapított1). E szerzet az elmélkedő élethez cselekvősé
get, s tényleges buzgóságot csatolván, rövid idő alatt Mar
maros, Zemplén, Bereg s Ung megyékbe terjedt. Különösen 
pedig Maria Pócson, Kis Bereznán, Miszticzén, s Bikszádon 
a munkácsi megyében Bukócz hegyén (Bukova horka) s 
Krászni Brodon a mai eperiesi egyházmegyében telepedtek 
meg2). E zárdákban oly ifjak neveltettek, kik részint mint 
szerzetesek az Isten dicsőségét elmélkedő s cselekvő élettel 
előmozdították, részint a hívek igazgatására kiképezve, s ab
ban dicséretesen működve, szent hitünket szerencsésen ter
jesztették. Ezek a szerzetesek a sz. rendeket przemyzli görög 
egyesült püspöktől vevék fel, ki több, veres és kis Oroszor
szágban létező püspökökkel együtt a kiewi szintén egyesült ér
sek hatósága alá rendeltetett. Ez egyesülést pedigFülöpfermoi 
püspök s apostoli követ eszközlötte akkor, midőn Magyar
honból, hova kún László alatt keletkezett viszálkodások ki
egyenlítése végett jőve, Galliciaba költözött. Itten tudnillik 
a sz. domokosi szerzetesek segítsége által támogatva oly böl
csen s józan tapintattal működött, hogy az egész tájék a ro
mai egyházhoz szítva II-dik Cyril kiewi érsek alatt megté
ríttetett. 

') Sz. Vasul szabályát e czim alatt: Reguláé fusius disputatae in 
55. Capit. annak 1638. évben Parisban kiadott munkái II. kö
tet 525—608. lap. olvashatni. Ámbár pedig némely írók e sza
bályt más szerzőnek tudnillik Eustat Sebastai püspöknek tulaj
donítják, mindamellett Cave s Budin által felhozott indokok e 
vitát sz. Vazul részére dontik el. 

2) Egyházi jogunk EL köt. 31. §. 42. lap. 
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72. §. A papok nőtelensége. 
Azon egyházi fegyelem a papok nötelenségére nézve, 

melyet az első korszakban (88. §.) érintettünk, ez időben job
ban kifejlődvén, oly annyira terjedett honunkban, hogy va
lamint más országokban ugy nálunk is köz fegyelme vált. 
Mert honunk püspökei szintén ugy mint a franczia, angol s 
német püspökök a romai sz. szék különösen pedig VII. Ger
gely pápa határzatait, melyeknél fogva minden házas dia
kon, vagy áldozár az egyházi működésektől eltiltatott, kész
séggel fogadták, s azokat alárendelt papjaiktól követelvén, 
uj rendeletek s fenyítékek által zsinatokban támogatták. Sőt 
annyira buzgólkodtak mellettök, hogy még a papi nőségtől 
származott gyermekeket sem tartanák törvényeseknek. Miu
tán pedig a papok házassága az egész egyházban érvényte
lennek ítéltetett, az egyháziak nőtelensége Üdvözítőnk s az 
Apostolok szelleme és példájához képest régi épségébe visz-
sza helyeztetett*). 

73. $. A kor fegyelme * erkölcsei. 
A hívek e korszakban szelídebb erkölcsöt követvén a 

a tiiz s vízpróba, mely eddig is csak székes és némely káp-
talanbeli egyházakban például a nyitrai, posonyi, óbudai, 
nagyváradi s aradiban gyakoroltatott, megszűnni kezdett. 
Mert miután IX. Gergely pápa azt még a XIII. században 
végzésleveleiben 2) megtiltaná, s Magyorhon püspökei közül 
többen egyházi jog tanáraivá megkoszoruztattak (Doctoros 
Decretalium), magától következett, hogy ők a perek jogos 
rendszerét elfogadván, a tüz s vizpróbát kiküszöbölve, a hí
veket a rendszeres perlekedés útjára utasították. Máskép 
állott a dolog a párviadal gyakorlatával. Az a vitézlő ma-

<) Egyházi jogunk II. köt. 20. s. k, §. 24. 8 k. lap. 
2) Decretal. Greg. IX. Cap. V. Tit. XXXV. Cap. 3. 
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gyár nemzet természetének megfelelvén, s semmi egyházi szer
tartásokkal kapcsolatban nem lévén, továbbá is megtartatott, 
kivált Róbert Károly s nagy Lajos királyok alatt, kik közül az 
első még a püspököket is minden egyházi szabályok ellenében 
reá kötelezte. Ámbár pedig az egyháziak ilyes tettek ellen 
tiltakoztak, sőt XII. Benedek pápa előtt panaszkodtak a kö
rülményeknek mindazáltal engedve, a párviadalt elfogadták. 
Mit annál könnyebben tehettek, minthogy azt nem szemé
lyesen, hanem valamely harmadik által végrehajtathatták. 
Az pedig igy történt meg: Midőn valaki jogait, ártatlansá
gát, vagy ellenének vétkességét bebizonyítani akarta, faczö-
veket a biró előtt ellenének átadván, s emezt az által a pár
bajra felbiván, a biró tisztében állott, nyilvános levél által 
a párviadal idejét, fegyver nemét, s a többi körülményeket 
meghatározni. S ennek meghatározott módja szerint a via
dal végre hajtatott, egyébha az ellenek a biró előtt kibékül
tek1). Más nemű vétségek pedig az egyházi zsinatokban egy-
házboli kiigtatás által fenyíttettek meg. És e fenyítékek oly 
hatásúak voltak, hogy sokszor ott, hol semmi más eszköz 
nem használhatott, épen ilyes egyházi fenyíték hozta meg 
maga eredményét. Nem valának ritkák oly példák, hogy 
némi hatalmasak önerejükben bizakodva a közcsendet s pol
gártársaik nyugalmát felzavarták, s némely körülményekben 
oly veszélyesekké váltak, hogy semmi korlátot nem ismerve, 
mind a természeti, mind a polgári jogokat letiporták, talán 
az egész hazát zavarba hozandók, ha egyházi fenyíték alá 
nem vetetnek. Az egyházbóli kiigtatás, az isteni szolgálat-
tóli eltiltás, halál esetében keresztény szertartás nélküli el-
takarittatás, melyei az egyház e korszakban a zabolátlan hő
söket, a királyok ellen kikelöket, a haza, béke s biztosság 
ellen törekvőket, és az egyház szabályaival nem gondolókat 

') Anonymi ars notarialis apud Kovachich formuláé solemnes 
pag. 8. et 35. §. 12. 13. 56. 
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fenyítette, sokkal üdvösb vala, mint a fegyveres erő, mely-
lyel őket ritkán egészen, soha pedig meggyőződésből le nem 
csillapíthatták, s valóban olyas irók, kik az egyháznak ilyes 
eljárását valami túlzott szilárdságnak festik le, sem a kor 
szellemét fel nem fogják, sem pedig szükségeivel megbarát
kozni nem tudnak. Mert ha az ilyes erőszakoskodó hatalma
sok tovább is folytatják tetteiket, az egész ország jólétét s 
boldogságát mindent elsodró árvízként elpusztitandők 
valának. 

74. §. Vallásos társulatok. 
A hivek e korszakban tapasztalván, hogy az erkölcsös

ség szaporítására, a tévedések elmellőzésére, s igy a közjó 
előmozdítására a vallásos társulatok igen hasznos és czélsze-
rüek lennének, püspökeik s lelkészeik igazgatása mellett val
lásos társulatokba egyesültek, s igy az erényt s erkölcsisé
get igen szerencsésen előmozdították. Ezek sorából emlí
tendő: 1) szent György társulata, mely kezdetét 1326-dik 
évben vévén, maga Károly király által megerősíttetett. 
Hogy továbbá e nemes társulat czélját s irányát megítél
hessük, némelyeket szabályai közül emiitünk. Például a 
társulat czéljának tűzte ki, miszerint, ha a társulat némely 
tagja az ellenség rabságába került volna, annak kiváltására 
mindnyájan segedelemmel járulni tartozzanak. Ha csatában 
egyiket vagy másikat szerencsétlenség érte, ^a legközelebb 
társtag annak segítségére késznek lennie kelfett. Igy szin
tén a szegényekről is gondoskodván, elhatározták magok 
közt, mikor s mennyivel mindenki adózzék azok ápolására. 
Ha a társulat valamely tagja a körülményektől indítva, szán-
dokát megváltoztatta, a társulattól szabadon elvállhatott. E 
társulat alapitói valának Boleszló esztergomi érsek, János 
nyitrai, László pécsi, Lőrincz váczi, Miklós győri, Péter 
boszniai püspökök, s más egyházi tagok1). 2) Ealandas 

') Codex diplom. Tom. XI. p»«. 432—439. 
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nevű vallásos társulat; ennek szerzői a liptói lelkészek va-
lának. Czélja a társulatnak egyedül az erkölcsösség s jám
bor cselekedetekben, tudnillik az isteni tisztelet magaszta
lása s terjedésében állott ') . E társulatot Telegdy eszter
gomi érsek többféle kiváltságokkal ajándékozván meg, kü
lönös pártfogása alá vette. 3) Krisztus testéről nevezett 
társulat, melyet János egri érsek 1386-ik évben alapított. 
Ez szintén vallásos élet előmozdítását czélul tűzvén ki ma
gának, igen üdvösen hatott a bivek kedélyére, s annál bol
dogabb sikerrel működhetett, minthogy a legkitűnőbb csa
ládok tagjai magokat abba beigtatták. Maga Zsigmond csá
szár s magyar király nejével együtt a társulatba lépett, s 
annak czélját szerencsésen terjesztette. 

75. §. Az egyházi nyomozd* hivatala. 
Mióta a szent, vagyis az egyházi nyomozás hivatala az 

egyház feje által Gergely esztergomi érsek felügyelése alá 
rendeltetett (1. korsz. 75. §.), azóta e hivatal tagjai műkö
déseiben oly pontosan s buzgón járának el, hogy mind a 
honban tartózkodó, mind a szomszéd Szervia s Bosznia, 
úgymint a többi tartományokban létező tévedett, vagy meg 
nem téritett lakosokat az örök igazság tanával megismer
tették, s a hitterjesztésében szerencsés előmeneteleket tet
tek, s azóta a szent nyomozás hivatala honunkban állan
dóan megalapittatott. Az 1309-ik évi Posonban tartatott 
nemzeti zsinat a szent nyomozást feltételezte, midőn igy 
nyilatkozott: hogy a nyomozás tagjai mint tévedők ellen 
lépjenek fel2) azok irányában, kik Róbert Károly királyt 
ellenzik, ugyan arra mutatnak V. Kelemen pápa szavai is, 
ki 1312-ik évben a viennei zsinatban a templomosokat el
törölte, azt parancsolva, miszerint a magyar nyomozók 

'} Codex diplom. Tom. IX. vol. 1. pag. 578. 
2) Péterfy Concil. Hungar. part. I. pag. 146. 
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azoknak a honban lévő birtokát foglalják el addig, míg a 
romai szent szék arról további rendeléseket teend ') . Sőt 
XXII. János pápa arról értesülvén, hogy a fratricellek té
vedéseiket Olaszhonból Frank, Német, Cseh, Lengyel s Ma
gyarországban terjesztették, 1327-ik évben a magyarhoni do-
mokosiak tartományi kormányzóját megbízta, miszerint az 
emiitett tévtanitók ellen hitnyomozőkat küldvén, azokat 
megtérítené, vagy elitélné 2). Mit tevén a hitnyomozók hi
vatásuknak buzgón megfelelni törekedtek. Buzgóságukat 
azonban még nagyobb mértékben fejtették ki Dalmát, Hor
vát, s Boszniában, Magyarhon kapcsolt részeiben, külö
nösen pedig miután a pápa hozzájuk sz. Ferencz rendéből 
némi segédtársokat csatolt volna *), Emezek azonban 
többnyire a patarenek megtérítésével fáradoztak, kik ámbár 
a 13. században nagyobb részt kiirtattak, mindamellett 
Boszniában oly annyira ismét növekedtek, hogy I. Lajos 
király 1359. évben őket mint lázadókat megtámodni kény-
tetett. S valóban a ferencziek a patarenek megtérítésében 
oly dicséretesen működtek, hogy Szász Peregrín egyike a 
téritők közül VI. Kelemen pápa által bosznai püspöknek 
neveztetett. Továbbá Húsz János tévtana Magyarhonba is 
áthozatott, s azon felekezet emberei nem csak elveiket ter
jesztették, hanem Csehországból hozzánk rohanva, némely 
felső vidéki városokat is megtámodtak 4). Sőt a felső vidé
kekről Moldova s Erdélybe, innét a nagyváradi, csanádi, 
szerémi s kalocsai püspökségeket keresztül járva, mindenütt 
hibáikat terjesztették. Azért Eugenius pápa Marchia Jaka-

') Bzpvius Annales Eccles. ad ann. 1390. num. 3. éa Ferrari 
Commentar. de reb. Ungar. prov. S. Otd. Praedicat. pag. 425. 

2) Bzovius ugyanott ad ann. 1327. num, 18. Ferrari ugyanott 
434. lap. 

*) Ferrari ugyanott 434. lap. 
*) Wagner Anal. Scepue. part 1. pag. 52. part. 2. pag. 11. 
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bot sz. ferenczi barátot Bosznia helynökét, kit Zsigmond 
király Csehországba a husziták ellen meghívott ') , oda uta
sította, miszerint Magyarhonban is rendjéből három ko
lostort alapítson 2), s egyszersmind az igaz vallást hit
nyomozók által védesse. Mit ez szerencsésen véghez vivén, 
mind az igaz katholika vallást az országban terjesztette, 
mind annak épségébem megtartása felett őrködött. 

VI. FEJEZET. 

A zsinatokról. 

76. §. A posonyi stinatoh. 
A magyar trón felett e korszak elején nagy vita ered

vén, s a romai pápa honunk sorsáról gondoskodván, Gentil 
bibornokot mint pápai követet országunkba küldötte, ki az 
ország nagyai s főpapjaival tanácskozván, Posonyban 1309. 
évben két zsinatot tartott. Az elsőnek tartalmából adatok 
hiánya miatt, melyek vagy elvesztek, vagy fel nem jegyez
tettek, többet nem tudunk, mint hogy a pápai követ az 
ország azon részét, mely már annak előtte Róbert Károlyt 
magyar királynak választotta, szándokában megerősítvén, 
további állandóságra biztatta. A második zsinat tartalma 
pedig kilencz fejezetre oszlik. Okául szolgáit a bibornoknak 
e gyülekezetet összehívni, mivel látta, hogy az országrend
jei a király választásában néhány ^v előtt három részre 
szakadván, s egy része Róbert Károly, a második Cseh 
Venczel, a harmadik pedig bajor Ottó számára szavazván, 
az egyházi fegyelem, s egyetértés az egyháziak közt is némi 
csökkenést - szenvedett, mit a bibomok kijavitandónak 
tartott. Ezért a magyar egyház atyjáit elnöklete alatt egybe-

') Koller Histor. Episcop. Quinque Eoeles. Tom. 3. pag< 351. 2) Úrban Fridrich Histor. prov. Hung. ord. Minőn S. Francia. 
subtit. SS. Salvat. 
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hiván, velők a következő rendeletekbe egyezett meg: 
1) azok ellen kimondatott az egyházbóli kiigtatás, kik az 
egyházi rend bár mely tagját ellenségesen megtámodni, el
fogni, bebörtönözni, vagy talán veréssel is illetni merészel
nének. 2) eltiltattak az egyháziak oly tanácsadástól, mely-
lyel a világiak az egyházak, vagy személyek ellen élhet
nének. 3) határozattá lön, miszerint az egyházi személyek 
világiaktól egyházi javadalmakat ne fogadjanak el. 4) az 
egyházi javak elfoglalása megtiltatott, s az elfoglaltak 
visszaadása megparancsoltatott. 5) büntetés szabatott azon 
egyháziakra, kik ágyasságban éltek, mely abból állott, 
hogy az egyházból kiigtattak, s jövedelmeik negyedétől 
megfosztattak. 6) a rablások s prédálások eltiltattak. 
7) azok ellen, kik mindamellett hogy az egyházból kátiltat-
tak, mégis vétségökben megátalkodottan maradni meré
szelnének, javaiktóli megfosztatás rendeltetett. 8) a katho-
lika egyház hivei az idegen vallásuakkali összekeléstől, 
vagyis a vegyes házasságoktól eltiltattak. 9) a romai szent 
szék parancsainak elfogadása, s szigora megtartása minden 
híveknek, s annyival inkább az egyháziaknak meghagyatott. 
E zsinat, mely Róbert Károly király helybehagyásávál tar
tatott, szabályai VT. Kelemen pápa 1346. évben megerősít
vén, Magyarhon papságának szabadságait is helyeselte. 
Péterfy Concil. Hung. part. I. pag. 141—148. 

77. §. As udvarai zsinat. 
Tamás esztergomi érsek a posonyi nemzeti zsinatokból 

haza térvén, s látván, hogy minden királyi választás feletti 
viták megszűnve, a kedélyek is kibékültek segédpüspökeit 
1309*ik évben Udvardra összehitta, s velők értekezve tar
tományi zsinatot tartott. Ennek határozatai a következők : 
1) délkor s a nap alkonyodtával a hivek harangszó által az 
angyali üdvözletre intessenek meg. Ez épületes szokás egész 
jelen korszakban divatozott, s ámbár a következőben a hit-



316 

ujitók azt megszüntetnék, későbben mindazáltal Oláh Mik
lós esztergomi érsek által ismét behozatván, máig divatban 
vagyon. 2) a budai polgárok prépostjuknak a dunai kikö
tőktől járó tartozásaik megadására köteleztettek, mit ujonan 
megigérének, miután Róbert Károly király is ugyan arra 
őket lekötelezte volna. 3) a hivek közt még divatozó súrló
dásokat, s némelyektől Róbert Károly király ellen tett ki
fogásokat a püspökök s Tamás esztergomi érsek egyházi 
fegyelmek által megszüntetni törekedtek. 4) Gentil bibor-
nok s apostoli követ határzatai *) elolvastattak, s minden 
lelkészszel közöltettek a végett, miszerint azokat a hivek 
hasznára alkalmazzák. E zsinat többi rendeletei vagy el
vesztek, vagy valamely levéltár szekrényében porhadnak. 

*) Gentil bibornok a apostoli követ határozatai üdvösek lévén, 
s nagy készséggel elfogadtatván, azok tartalmáról rövid említést 
teszünk. Első vala az, melynél fogva a király iránti hüségtelenségre 
kivetett országlati büntetések mellett, még egyházi fegyelmek is 
kapcsoltattak. A második által határoztatott, miszerint addig, mig 
László erdélyi vajda a bajor Ottó magyar király által elidegenített 
koronát vissza nem adandja, addig Róbert Károly ujdan választott 
király más koronával beigtattassék. A harmadik tárgya volt, hogy 
az elfoglalt királyi javak visszaállíttassanak. A negyedik az egyházi 
javadalmok adományoztatását rendezi, magyar királyainknak régi 
jogaikat megerősítve •). 

78. §. A tdgrábi ttinat. 

Tudós Péterfy „Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catho-
licae in Hungária celebrata" czimü munkájában a zsinatok 
közé sorozza a zágrábit. Azonban annak tartalmát adatok 
hiánya miatt közre nem boesátja, hanem a zágrábi püspök
ségnek akkori rövid történeti vázlatát adván, én is ugyan 
azt lehető rövidségben közlöm. E korszak kezdetével a 
megyét Gazotti Ágoston, ki halála után, mely 1322. évben 
történt a szentek közé Boroztatott (16. §.) kormányozta, s 

') Péterfy Conoíl. Eccles. Hungar. part. l.pag. 75. et 149—166, 
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a zsinatot 1308. év után tartotta. Azon számos viták, s 
habozások közt, melyek akkor a király választatása körül 
divatoztak, ö magát Gentil bibornokkal együtt Róbert 
Károlyhoz csatolta. Ámbár pedig e miatt a megyét nagy 
viharok a pártosok részéről fenyegetnék, mindamellett a 
püspök szelídsége s jótékonysága őket annyira megnyerte, 
hogy minden veszedelmet megyéjétől elhárított. Megyebéli 
papságát pedig a hivek szükségéhez mérve szaporította, 
megdijazta, s oktatta. Székes egyházának, melly akkor 
harmincz kanonok, három prépost, úgymint nagyprépost, 
csaszmai társas káptalan prépostja, s a Boldogságos Szűzről 
nevezett prépostból, s tizenhárom főesperességből állott, 
különös gondját viselte. A megyéhez tartozó számos apát
ságokat Péterfy idézett munkájában olvashatni l). Ágoston 
püspök a megyét, mely Dalmatország s Yelencze részéről 
többszörös pusztításokat szenvedett, minden alkalommal 
felsegítette, zsinati gyülekezetek által ujdan rendezte, fe
gyelemben tartotta, s szerencsésen gyümölcsöztette. Azon
ban mind a jelen zsinat, mind a többi zsinati gyülekezetek 
irományaira eddig kisem akadhatott, s nem is közöltethetett 
más valamir azokból, mint Ágoston püspök jeles levele, 
melylyel a zsinatot megnyitotta. Ezt lásd szintén Péterfy 
idézett munkáj. I. Rész 164. s köv. lap. 

E zsinat után még többeket tartottak e korszakban. Ide tar
toznak az 1353. 1359. 1382. évi esztergomi zsinatok, de tárgyuk 
rövid s nem nagy érdekű lévén, azokról bővebben értekezni annál 
kevésbé szükségesnek véltem, minthogy azokat tudós Péterfy idé
zett munkájában olvashatni. 

79. §. AB 1390. évi esztergomi zsinat. 
Azon vita, mely régóta a posonyi prépost s az esztergomi 

érsek közt bizonyos javadalmak adományoztatása, s más 
némi tárgyak felett divatozott e zsinatban Kanizsai János 

') Péterfy Conc. Hung. part. I. pag. 163. 
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esztergomi érsek alatt eldöntetett, s azon régi meghasonlás 
mely Czambó Lörincz posonyi prépost s a káptalan közt 
létezett is, megszűnt. A vita három tárgy körül forgott. Az 
első volt, hogy a posonyi prépost minden Posony város 
határában létező javadalmakat saját adományzási jogához 
tartozóknak állított. A második abban állott, hogy a poso
nyi prépost magát minden posonyi kanonok örökösének 
tartván, haláluk után azok vagyonát tetszése szerint el-
foglalá. A harmadik volt, váljon a posonyi föesperességben 
létező lelkészek a szent olajt a posonyi, vagy pedig az esz
tergomi egyházból megszerezni tartozzanak-e. E tárgyak fe
letti vitákat az esztergomi érsek eldöntetni akarván, a zsi
natot az emiitett év május 12-kén összehivá, s mind a három 
tárgyat elhatároztatá. Az első vitának az lön a vége, hogy 
valamint az egész esztergomi főmegyében, ugy minden 
Posony város határában létező javadalmakat egyedül az 
esztergomi érsek adományozhatja. A másodiknak eredménye 
lön, hogy a posonyi kanonokok joga vagyonukról rendel
kezhetni megerösittetvén, a prépost jövőre annak elfoglalá
sától eltiltatott. A harmadik ugy határoztatott el, hogy a 
posonyi föesperességben létező lelkészek a szent olajt a po
sonyi lelkésztől vegyék át. Ö tudnillik a posonyi sz. Már
tonról nevezett lelkész a szent olajt Esztergomból Posonyba 
elhozatni, s azt minden lelkész számára 40 szál viaszgyer
tya letétele után átadatni fogja. A gyertyáknak felét pedig 
a posonyi lelkész az esztergomi egyháznak átszolgáltatni 
köteleztetett, másik felét saját egyházának hasznára for
dítandó. Elvégre minden lelkész négy dénárt a posonyi 
lelkésznek uti költség fejében fizetni tartozandik. 

80. §. Az 1449. évi esztergomi zsinat. 

Széchy Dénes esztergomi érsek s bibornok egyházi 
tartományát, mely számos a király kiskorúsága a távolléte 
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miatt szármozott mozgalmak közt szintén sérelmeket szen
vedett, megmenteni akarván, érseki tartománya püspökeit 
1449. évben Esztergomba összehivta, s számos tagokból 
álló zsinatot tartott. Ennek feladata volt: l) fegyelmi sza
bályokat a hívek s a papság megjobbitására czélzókat alkot
tatni, mi véghez is vitetett, ámbár azokat adatok hiánya 
miatt elősorozni nem tudjuk. 2) minthogy az esztergomi 
főegybáz épülete az idő s körülmények viszontagságai által 
elromboltatott, a buzgó érsek annak kijavíttatását a zsinat 
atyjainak ajánlotta. Látván azonban, hogy azok minden 
költségek viselésére nem képesek, a zsinat nevében V. Mik
lós pápához folyamodott, miszerint as egész hon papságát 
segedelemre felszólítaná. Mi megtörténvén a honi papság 
számos pénz összeggel a kitűzött czél elérésére nagylelküleg 
adózott. Mely adományhoz Hunyady János, és az ország-" 
nagyai bőkezűsége hozzájárulván, annyit áldozott ez alka
lommal, hogy az esztergomi székes egyház 1452. évben 
mint Európa legszebb templomainak egyike Dénes érsek s 
bíbornok által szenteltetett fel. 

81. §. A szepesi zsinat. 
E zsinatot Széchy Dénes esztergomi érsek, s bibornok 

engedelme mellett Stock János ujdan neveztetett szepesi 
prépost káptalana s egész kerülete szabályozásara 1460. év
ben Lőcsére hitta össze, s számos határzatokat köz tanács
kozás által alkotott. Az alatta lévő papságot tisztjeinek 
buzgó teljesítésére buzdította, a híveket pedig minden ki
hágásoktól megóván az erkölcsösség s erény ösvényére uta
sította. A zsinati szabályok száma 46, melyek közül az első 
huszonhárom a szentségek méltó kiszolgáltatásáról rendel
keznek. A következő hét szabály az egyházi fegyelmet, 
búcsút, s szertartásokat tárgyozza. A többiek a hívek igaz
gatásáról, némely vétkek kiirtatásáról, a kanonokok s lel
készek hivatása s tiszteiről értekeznek. Azokból a neyeze-
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tesbeket elősorozandóknak tartom. Az első a keresztelő 
kutat a lelkész vagy segédje által három márknyi bírság 
mellett zár s jó felügyelés alatt tartatni parancsolja. A má
sodik a megöntés által kiszolgáltatni szokott keresztség 
módját rendezi. A hatodik a lelkészeket arra kötelezi, mi
szerint híveiket a nagyböjtben elvégzendő sz. gyónásra s 
minden vasárnap hallgatandó misére birják. A 7-dik azt 
rendeli, miszerint minden hivő, ki a húsvéti sz. gyónást 
hanyagságból el nem végzi, az egyházból kiutasittassók. 
A 11. s 12. a szokott urnapi körmenetet Szepesben különös 
tisztelettel megtartatni parancsolja. A 15-iktől kezdve a 
23-ik szabályig a házasság előtti kihirdetéseket megtartatni 
sürgetik; a lopva kötött házasságokat tiltják, s a házasság
ban tartandó eljárást rendezik. A 28. az isteni tiszteletbeni 
tisztes maga viseletét parancsolja. A 29-ik az egyházban 
vagy temetőben tartatni szokott vásárt vagy ítéleteket tiltja. 
A 31. s 32-ik a lelkészeket a koczka játék s vendégfogadók 
meglátogatásától, egyéb utazásban, eltiltja. A 33. s 34-ik 
a lelkészeket kötelezi, miszerint csak szerény s erkölcsös 
személyeket tartsanak szolgálatukban. A 36-ik a keritőket 
büntetés alá veti. A 37. s 38. a káptalanbélieket a szent 
zsolosmák rendes megtartására, a 39-iktől a 42-ik szabályig 
minden lelkészeket oda utasítják, miszerint az isteni tisz
telet s szertarsásokban magukat az esztergomi egyházhoz 
alkalmazzák. A 43-ik a lelkészeket a javadalmakbani állandó 
tartózkodásra kötelezi. A három utolsó szabály minden 
egyháznagy, kanonok, s lelkészt kik a szepesi sz. Mártoni 
prépost hatósága alá tartoznak, a zsinat szabályai megtar
tására utasítja. Péterfy s. Concilia Eccles. Hungar. part. I. 
pag. 189—198. 

82. §. As 1493. évi esztergomi tsinot. 
Aragoni János esztergomi érsek s bibornok Mátyás 

király esztei Beatrix nejének testvére, hivataláról leköszön-
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vén, s Hippolyt ugyanazon Beatrix királyné unokája, öt 
éves herczeg, minden pápai ellenzés mellett is esztergomi 
érseknek neveztetvén ki, az esztergomi egyházi tartomány 
segéd püspökei arról szorgoskodtak, ne valahogy a magyar 
egyház ilyes ifjú főnök mellett fogyatkozásokat szenvedjen. 
Azért e zsinatba 1493. évben gyűltek össze, s Ibafalvy 
Tamást, sz. György mezei prépostot tudománya s bölcses
ségéről ismeretes férfiút Esztergom megye közhelynökének 
nevezve, az egész megye igazgatásával megbizták. Addig 
még Hippolyt érsek oktatásban vala, a megye kormányá
ban részt nem vőn, s a választott helynök hivatalában 
dicsöleg működvén, megmaradt. Azonban néhány évek 
alatt felnevekedvén Hippolyt, a megye igazgatásában né
mileg részesülni kezdett. De az olaszokhoz inkább mint a 
magyarokhoz szítván, Ibafalvy Tamás helyett olaszt válasz
tott helynökének. Ez azonban a magyar jog s alkotmányos 
szokásokban jártás nem lévén, s több zavarokat okozván, 
az ország nagyait annyira keserité el, hogy mind Ulászló 
királyt, mind VI. Sándor pápát felszóliták, miszerint Hip
polyt érseket bibornoknak kinevezve, s Romába idézve, 
mind őt a magyaroktól, mind a magyarokat tőle megszaba
dítani méltóztassék. Mi megtörténvén, s Bakács Tamás ér
seknek neveztetvén, a béke az országban visszaállíttatott. 
E zsinat határozatainak része elveszvén, csak töredékei ma
radtak fen '). Olyas töredékek azon fejezetek, mellyeket 
tudós Péterfy feljegyzett, s melyekből világos, hogy a hét 
szentségek sorozatát tartalmazák. nyes vala továbbá 1) azon 
fejezet is, mely az egyházi szerek, például az oltárok, köny
vek, kelyhek, szentségtartó, egyházi diszöltönyök, székek, 
padok feletti felügyelést parancsolja. 2) mely az isteni tisz
telet s egyházi szertartások, például a sz. Mise, egyházi 
zsolozsmák megtartását, a nép oktatását, s a minden egy-

') Péterfy S. Concil. Eccl. Hung. part. I. pag. 216. 
Cherrier EgybíilOrt. 21 
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házi működésekben! tiszta s szabatos eljárást igényli. 
3) mely az egyházbóli kitiltás, s ennek nemeiről, s a ki
tiltottak feloldatásáról értekezik. 4) ide tartozik az, mely 
az egyháziak s szerzetesek öltönyét tárgyazza, vagy pedig 
büntetéseket szab azokra, kik az a feletti törvényeket meg 
nem tartják. 5) mely a vétkes papokat kárhoztatja. 6) mely 
az időt s módot, melyen a sz. Mise, és az isteni tisztelet 
többi részei véghezvitetnek, meghatározza. 7) Azokhoz so
roztatik az, mely arról értekezik, minő kellékek s tulajdo
nokkal bírjanak azon egyének, kik felszenteltetnek. 8) mely 
az uzsorát, s a búcsúval történni szokott visszaéléseket 
tiltja sat. Melyekből világlik, hogy e zsinatban a szentségek 
szabatos kiszolgáltatása, azok feletti őrködés, az isteni tisz
telet, az egyházi fegy nemei, s az azokkali élés, a papok 
ruházata, némely divatozó kihágások, honunkban tartandó 
ünnepek, s ezekhez hasonló ügyek tárgyaltattak. Lásd Pé-
terfy S. Concilia Eccles. Hungar. part. I. pag. 199^—217. 

83. §. A nyitrai zsinat. 
Jelen zsinatot Antal nyitrai püspök II. Ulászló király, 

s Hippolyt esztergomi érsek alatt hitta össze. Az első a po-
sonyi prépostságból nyitra megye kormányára átvitetvén, 
s a pápa engedelmével a posonyi prépostságot is megtart
ván, az ország részéről Romábai kiküldöttséggel tisztel
tetett meg azon végből, hogy VI. Sándor pápát arra birná, 
miszerint Ulászló királyt, ki Beatrix Mátyás király özve
gyét, türelmetlen, s nagyravágyó hölgyet hitvesül elvenni 
akarta, szándokától tartóztatná vissza. E megbizottságbani 
szerencsés eljárása után jelen zsinatot 1494. évben össze-
hitta, s abból igen üdvös határozatokat közrebocsátott. 
Azokhoz tartozik: 1) a keresztség első lévén a szentségek 
közül, a többi szentségek alapja oly annyira, hogy azok 
emez nélkül érvénytelenek. 2) a bérmálás a keresztény 
katholika egyháznak második szentsége, melyet Krisztus 
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urunk apostolinak kiszolgáltatván, alapított, s az által a 
többi híveknek is kiszolgáltatni parancsolta. 3) a szentségek 
közé tartozik a vezeklés szentsége, melynek tartalma a bűn
bánat, gyónás és elégtétel. 4) az oltári szentség, melyben 
Krisztus urunk valóságos szent testét s vérét a kenyér s 
bor színe alatt imádjuk. 5) az utolsó kenet, melynek alapit
tatását a szent írásban ily szavakkal találjuk: Megbetegszik 
valaki közületek, hijjátok az Egyház papjait, kik a beteg 
felett imádkozván, s szent olajjal őt az ur nevében meg
kenvén, ha bűnt cselekedett, megbocsáttatik neki. 6) az 
egyházi rend, mely által az egyháziak lelki hatalommal fel
ruházva, egyházi tisztviselőknek felszenteltetnek. 7) a há
zasság, mely által az emberi nem eredete s születése meg
szenteltetik. E határozatban egyszersmind a nösülhetés 
ideje, s a nősülhető személyek tűzettek ki. A 8-ik a házas
ságot tiltott időkben tartatni tiltja, s azon lelkészeket, kik 
azt megengedik, büntetés alá veti. Nemkülönben emezeket 
perlekedési ügyekben világi bírákhoz folyamodni, s java
dalmaiktól engedelem nélkül távozni tiltja. A 9-ik azon 
világi személyeket, kik minden egyházi eltiltás mellett is 
nősülni merészelnének, pénzbeli birság alá vonja, s annak 
feloldatását egyedül a püspöknek tartja fen. A 10. a házas
ság előtt történni szokott kihirdetéseket tovább is fentar-
tatni, s az azt meg nem tartó lelkészeket felelőség alá vo
natni parancsolja- A 11. a szent működésekről rendelkez
vén az asszonyokat az oltárnáli szolgálattól, vagy a kehely
hez! nyúlástól tiltja. Az egyházi fejérruhák s más öltönyek 
illő tisztaságát sürgeti, s az ereklyék, szentségtartók, köny
vek, s minden többi az oltárhoz tartozó szerekről rendel
kezik. A 12. az isteni szolgálatot rendezi, úgymint az egy
házi kardal], s a szent Mise ájtatos és tisztes elmondását 
rendeli, emennek minden részeit taglalva. Továbbá a hivek 
igazgatását, s oktatását egyedül a lelkészekre bizza. A 13. 
a saentségvásárlást, valamint a szent olaj árulását tiltja. 
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A 14. az egyházi temetésről rendelkezve, meghatározza, ki
ket lehessen a temetőben eltakarítani, kiket pedig nem. 
Ezek közé tartoznak az eretnekek, pogányok, zsidók, az 
egyházból kitiltottak, az uzsorások, s kik a párviadal-, vagy 
hősi tusakodásokban (torneomenta) elesnek. A 15. a tízed 
megadásáról, s azok megfeddetéséről, kik azt megtagad
ják, rendelkezik. A 16. az egyházbóli kitiltás, s annak ne
meiről határoz. A 17. a papok öltönye s külső maguk vise
letéről rendelkezik. A 18. a vétkes papok megbüntetését 
rendezi. A 19. tiltja, miszerint az egyháziak lakásaikban 
bort ne méretesseriek. A 20. a mindennapi reggeli s dél
utáni isteni tisztelet módját tűzi ki. A 21. elhatározza, minő 
tulajdonokkal bírjanak azok, kik felszenteltetnek. A 22. 
azokat megfeddi, kik egyházi jogokat bitorolnak. A 23. 24. 
s 25. azokat bünhödteti, kik javadalmukba nincsenek be
avatva, kik azoktól engedelem nélkül eltávoznak, vagy 
azokban nem laknak. A 26. azt határozza, miszerint a hivek 
végrendeleteiket a lelkész befolyása mellett tegyék. A 27. 
arról rendelkezik, miszerint az ájtatos intézetekre tett 
hagyományok hat hónap lefolyta alatt illetőségűknek át
adassanak. A 28. az egyházbóli kitiltottakról; a 29. az 
ünnepek megtartásáról rendelkezik. A 30. a kéregető szer
zeteseket a hivek kihallgatása, s oktatásától eltiltja, 
egyéb ha külön engedelemmel el vannak látva. A 31. a 
főesperesek hatóságát meghatározza. A 32. a mérséktelen 
vendégléseket tiltja. A 33. az uzsorásokat bünhödteti. 
A 34. azon egyháziakat, kik idegen egyházak elfoglalá
sába bocsátkoznak, büntetés alá veti. A 35. azok ellen 
rendelkezik, kik ujdan született gyermekeiket nyolcz nap 
alatt meg nem kereszteltetik. A 36. a megyében tar
tandó ünnepeket elősorozza. Elvégre a fentartott büntet
tek, a nyilvános vezeklés, s szabálytalanság esetei, s más 
fegyelmi szertartások józan tapintattal jeleitettek ki. Mely 
tárgyokról kimerítő bővebb tudósítást Péterfy „Sacra Con-
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cilia Ecclesiae Hung." czimti műnk. I. Része 258—297. 
lap. olvashatni. 

84. §. A ves&prémi ssmat. 
Berizló Péter veszprémi püspök, királyi kincstárnok, 

s dalmatiai alkirály hivatalát viselvén, s többféle kiküldött-
ségben, söt táborokban elfoglalva lévén, Statil János eörsi 
prépostra e zsinat összehivatását bizta. Abban 1515. évben 
üdvös határozatok hozattak. Ezek közül az első a sz. ke
resztségről rendelkezik, azt első szentségnek nevezvén, 
mely a többieknek alapja, s melyeknek felvétele előtt a 
többi szentségek üdvösen nem működhetnek; s azért min
den lelkésznek meghagyta, miszerint a szülők azon esetre, 
ha a sz. keresztségét lelkész által ki nem szolgáltathatnák, 
azt más értelmes világi személy által kieszközöltessék. A 
2-dik határozat a bérmálást második szentségnek nevezi, 
melyet Krisztus urunk alapitott, midőn tudnillik Apostolait 
hitében megerősítette, s ezek által a hiveket is megerösi-
tetni, vagyis megbérmáltatni parancsolta. Továbbá e szent
ség felvételét elhalasztani, vagy pedig elmulasztani tiltá. 
3-ik szentségnek elösorozza a vezeklés szentségét, melynek 
három része vagyon, úgymint a bűnbánat, szent gyónás és 
elégtétel; ezekről egyszersmind több üdvös határozatokat 
hozott. 4-iknek nevezi az oltári szentséget, melynek mint 
Krisztus urunk sz. teste s vérének felvételére a hiveket fel
serkenti, megengedvén, miszerint az akkor még divatozó 
szokáshoz képest, magok a hivek a szentséget saját kezük
kel fogadva, vehessék fel. Továbbá arról rendelkezik, mi
szerint e szentség illendő helyen, s zár alatt a betegek szá
mára az egyházban mindenkor tartassék fen. 5-ik szentség
nek az utolsó kenetet nevezi, melyről sz. Jakab apostol 
monda: Megbetegszik valaki közületek, hijjátok az Egyház 
papjait, kik a beteg felett imádkozván, s szent olajjal őt 
az ur nevében megkenvén — ha bűnt cselekedett, meg-



326 

bocsáttatik neki. Ezután annak kiszolgáltatási módjáról 
rendelkezik. 6-iknak a rend szentségét sorozza elo, mely 
által az Isten s oltára szolgálatára felkenetnek a papok, s 
püspökök, kik közbejáróul szolgálnak az Isten s emberek 
közt. 7-ik szentségnek nevezi a házasságot, mely által az 
emberi nem megszentelve fentartatik, s gyarapittatik. To
vábbá elhatározza azokat, kik egymással összekelhetnek, 
vagy pedig attól eltiltatnak. A többi határzatok értekeznek: 
1) a házasság előtti kihirdetésekről, melyeknek czélját abba 
helyezik, miszerint az akadályok, melyek talán a házasu
landók között léteznek, fedeztessenek fel. 2) a zsinat a 
szentség vásárlásáról rendelkezik, melyet tilosnak állit any-
nyival inkább, minthogy olyas haszonleső egyének, az egy
háznak csak kárára válhatnak. 3) a tizedről, melynek le
fizetésére mindenkit kötelez, ki avval tartozik. 4) az egy-
házbóli kitiltásról, s annak nemeiről. Továbbá elösorozta 
azon szertartások, imádságok, s szokásokat, melyeknél 
fogva a bűnösök az egyházból kizáratnak. 5) az egyháziak 
öltönyéről, s külső viseletéről értekezve, megszabta, mi
szerint mindnyájan pilist, s hosszú ruhát, de ezt is csak 
egyszínűt viseljenek. 6) a zsinat az egyházi személyeket le
kötelezte, miszerint házukban más nőket ne tartsanak, mint 
rokon, vagy erkölcsös személyeket. 7) az egyháziakat ide
gen s világi ügyek kezelésétől, különösen pedig kereskedés, 
üzérkedés, és bor méréstől eltiltotta. 8) meghatározta, minő 
tulajdonokkal legyenek ellátva azok, kik felszenteltetnek; 
ilyenek például a kiszabott kor, élet tisztasága s erkölcsös
sége, törvényes eredet; tudjanak énekelni, s szükséges tu
dományokban jártasak legyenek; nőtelenség, egészség, s 
minden szabálytalanságtól! mentesség. 9) az idegen jogok 
bitorlóit akár egyháziak, akár világiakat az egyházbóli ki
tiltás fegyelmével bünhödteti. 10) a vámosokat az egyhá
ziak s szerzetesek vám alá vetetéstől tiltja, egyéb árúk 
s portékák átvitetése alkalmával. U ) az egyháziakat kik 
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javadalmaikba törvényesen beavatva nincsenek, minden 
lelki törvényhatóság gyakorlatától elmozdítja. 12) azon lel
készt javadalmától megfosztatni parancsolja, ki javadalmán 
kivül három hónapnál tovább fontos oknélkül tartózkodik. 
13) a föesperes hatóságát rendezi. 14) miszerint az ujdan 
született gyermekek keresztség nélkül el ne haljanak, azt 
nyolcz napnál tovább elhalasztatni tiltja. Továbbá paran
csolja, miszerint a szülők ujdan született gyermekeiket 
magukkal egy ágyba ne fektessék, ne valahogy azokat el
nyomva, életöktől megfosszák, vagy testükben kárt okoz
zanak. 14) a lelkészeket oda utasitotta a zsinat, miszerint 
híveiket arra figyelmeztessék, hogy végrendeleteiket lelké-
szök befolyása s tanácsa mellett szerkesztessék, minthogy 
feltenni lehet, hogy ezek bölcs és hasznos utasítással őket 
oktatandják. 15) azokat bünhödteti, kik az egyházi törvény
székeknek némi akadályokat eljárás és működéseikben tesz
nek. 16) a kéregető szerzeteseket, kik közül némelyek ala
mizsna kicsikarás végett, a nép együgyüségével visszaélnek, 
az egyházi szónoklat, s nyilvános oktatástól tiltja. 17) a 
veszprémi püspökségben megülendő ünnepeket elhatározza, 
s azokat minden hónapra kijeleli. Melyekről bővebb tudó
sítást, s mélyebb értekezéseket olvashatni Péterfy idézett 
ily czimü „Saora Concilia Ecclesiae Hungaricae" munkája 
237—257. lapjaiban. 



III. KORSZAKA 
a magyar Egyház történetének. 

I. Ferdinánd kormányától mi korunkig; ázat 1626—1857 évig. 

I. Rész. 
A keresztény öshitü magyar Egyház külső állapotja. 

I. FEJEZET. 
A keresztény vallás és egyház gyarapodása bonunkban. 

1. §, Honunk ors&dglati állapotja. 
II. Lajos lengyel nemzetségtől szármozott magyar 

király, a mohácsi gyász eseményekben életét vesztvén, a 
győztes zultán Bácsbodrog, Pest, Solt, s Pilis tájékát pusztí
totta, s népilnkből kétszáz ezernyi sereget török rabigába vi-
vén, a haza vérengző sorsán sem Zápolya János hős hadai, 
sem Ferdinánd legjobb szándoka mellett nem segíthettek. 
Sőt Zápolya János, kit eldödeink egy része fejedelmének 
urallá, pártját várakozásánál gyengébbnek szemlélvén, tö
rök segedelemhez folyamodott, a hon szomorú s pártokra 
szakadt helyeztetését sokat nevelve. § ámbár Ferdinánd, 
kit az özvegy királyné, a nádor s a nemzet nagyobb része 
a posonyi gyűlésen mint II. Ulászló király vejét 1526-ik 
évben királynak választott, Zápolyát meghaladná, s a magyar 
nemzet hatalmasb s bölcsebb része csakugyan osztrákház
hoz ragaszkodnék, mindamellett nem létesült előbb béke 
honunkban, mint miután nagy Leopold császár s magyar 
király 1686. évben a törököket Budán legyőzte, s Erdélyt, 
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hol Zápolya ivadékai uralkodtak, meghagyott saját fejedel
mei mellett honunkhoz kapcsolta (2. §.). III. Károly király 
a törököket Karlovicznál, hol Pálfiy János győzött, s Péter
várnál, hol Jenő sabaudiai herczeg működött, meghalad
ván, s a karloviczi békére szoritván 1718. évben az egész te-
mesi bánságot, Oláh, Servia, s Bosznia részét visszaszerezte. 
Honunk mind ez alkalommal, mind nagy Mária Terézia 
királynénk alatt sokféle tudományos és művészeti intéze
tekkel meggazdagodván, ujdan felderülni kezdett. Jósef 
fiának kifáradni nem tüdő munkássága, ember szeretete, s 
alattvalóinak boldogítása után fáradozó törekvését nem 
tagadhatni ugyan, de midőn kihirdetett türelmi rendelete 
által a kedélyek kiengeszteltetését egyrészről létrehozni 
törekedett, más részről a német nyelvet egész Magyar
országba erővel bevezetni iparkodott, a kedélyeket na
gyon felingerelte, s a legüdvösb, mit létrehozott, nem 
más vala, mint hogy a szunyadoző népet álmából felriaszt
ván, cselekvőségre gyulasztotta. Ámbár továbbá Ferencz ki
rály alatt kedves honunk sokat szenvedett Napóleon császár 
ütött táborai által, mindazáltal annak megbukása után 
szintén ugy mint Európa többi részei békéhez jutott, s mind 
alatta, mint fia V. Ferdinánd király alatt tartott számos 
hongyülések következtében boldogabb sorsot érezni kez
dett. De az 1848. évi posonyi s ugyan azon évi pesti hon-
gyülés erőszakolt követeleinek az lön eredménye, hogy 
V. Ferdinánd, egyike a legszelídebb s legjobb királyaink 
közül valamint öcscse Ferencz Károly főherczeg az ország-
lás örökös jogáról Ferencz Jósef, emennek fia részére le
mondott. Ferencz-Jósef a kormány gyeplőjét örökös jogá
nál fogva 1848. évi 10-ber 2-kán megragadván, azt jelenleg 
dicsőségesen vezeti. Igaz, hogy a honunkban több évek óta 
a garázdálkodó ellenzéki párt felizgatta belháború- s forra
dalommal küzdenie kellett, de fiatalsága mellett is seregei 
élére állván, hadait személyes bátorsága által annyira buz-
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ditotta, hogy azt, mit berezeg Windischgratz fővezér jól 
kezdett, utódja báró Haynau fővezár dicsőségesen ki
vívta, s a forradalmat Temesvár bástyái alatt legyőzvén, 
tönkre jutatta. Ez az orosz hadak dicső öszmunkálata mel
lett szerencsésen sikerülvén, Ferencz-Jósef dicső hősfeje
delmünk minden tartományait az austriai birodalom egy
ségébe olvasztván, uj alkotmányt (Reichs-Verfassung vom 
4. Marz 1849) hirdetett. Ez azonban a kor s a nemzetek 
kívánsága s szükségével egészen nem találkozván 1851. év
ben némi változást szenvedett, s ámbár minden korona
országnak régi alkotmánya egyedül azon esetre, ha az a 
birodalom közalkotmányával öszhangzásban van, megerő
síttetett, mindamellett minden nemzet nyelve, országlati s 
vallási szabdsága, ugy szinte minden embernek a törvény 
előtti egyenlősége biztosítva lévén, a magyar nemzet is 
híven a birodalomhoz, s a többi nemzetségekhez tesvérileg 
simulva, boldog s szerencsésb jövendőre számolhat. Sőt a 
magyar nemzet épen az austria-birodalommali szorosb 
összekapcsolása által biztosítva vagyon, hogy országa min
den lehető megcsökkenés, vagy meghódittatástól, minőt 
török részéről hajdan szenvedett 1), ezentúl örökké menten 
maradand. 

2. §. Erdély s Magyarhon többi restet. 

Első Ferdinánd az ujdan választott király békét az 
országban alapítani akarván, s Erdélyt, mely szent István 
király által meghódítva, s Magyarhonhoz kapcsolva, azóta 
az anyaországgal egyesülve maradt, e korszakban az anya
ország felével együtt Zápolya Jánosnak élete végéig át-

') Fessler Geschichte der Ungarn 10. Tb. Leipzig 1815. Spinyik 
Histor. Hungar. Biilau Geschichte der Jahre 1830—1838. 
Seite 287. §. 41. J. A. Gr. Majláth Geschichte von Ungarn 
3. Th. Wien. 1828. 
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engedte. Azt azonban sem ő, sem utódai vissza nem nyerhették 
előbb, mint miután nagy Leopold király a törököt Budán 
1686. évben legyőzte, s Erdélyt három év lefolyta után 
Magyarhonhoz visszacsatolta volna. Mert noha Zápolya 
János Ferdinánd királylyal Nagyváradon .1537. évben azon 
feltétel mellett, miszerint ő Magyarország királyának czime 
mellett az ország felét s Erdélyt élete végéig bírhassa, békét 
kötött, mindazáltal Izabella Zápolya özvegye férje halála 
után pártot szerezvén magának, Erdélyt Zsigmond fia részére 
megtartván, vissza nem adta. Sőt Erdély a Zápolyaiak ki-
multával Báthory, Bethlen, s Rákóczy fejedelmekre szállott, 
s az anyaországtól elszakadva örökös súrlódások, ellensé
geskedések, 8 pusztításokat okozott. Mert fejedelmei több
nyire gyengébbek lévén, mint hogy az anyaország fejedel
mén diadalmat vívhattak volna ki, az országban tartózkodó 
török fejedelméhez folyamodván, avval együtt az országot 
dúlták s pusztították. Nem is lön nyugalom az országban 
addig, míg nagy Leopold a török hatalmat honunkban meg
semmisítve, Austriának többi ellenségeit is lecsillapította. 
Mi annál szerencsésben sikerült, midőn Erdély 1713. évben 
II. Apafi Mihály kimultával az anyaország fejedelmét uralni 
kezdvén, a béke, a kétország közti egyetértés, kölcsönös 
egyesség, s nemzetiséges szeretet egészen helyreállott, s 
Mária Terézia az országot nagy fejedelemségre emelve, kü
lönös kedvezésekkel kitüntette. Az 1838. évi hongyülés 
erőszakoskodása többek közt azt is okozta, hogy az erdélyi 
lakosság egyrésze Magyarországgal összeolvadni akarván, 
de más része különösen a szászok abba be nem egyezvén, 
az egyesülés dugába dőlt. Az 1849. évben* kitört, de sze
rencsésen legyőzött forradalom után az összes osztrák 
birodalom bölcs kormánya valamint másutt, ugy ottan is 
minden nemzetnek nyelvét, szabadságát, s egyenlőségét 
pártolván, Erdélyország régi kormányát, mennyiben a 
birodalom közalbqtmányával öszhangzá&ban van, meg-
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erősítette 1). Mi Horváthországot illeti, az sz. László király
tól Magyarországhoz csatolva, annak minden viszontag
ságaiban dicsőén osztozott. De az említett szerencsétlen 
hongyülés Horváthországot többféle sértegetésekkel illet
vén, abban nagy ingerültséget támasztott. Az összes osztrák 
birodalom bölcs kormánya az 1849. évben kitört boldog* 
talán zendülést legyőzvén, a felingerült kedélyeket csak 
ugy csillapíthatta le, hogy Horváth s Tóthországot a hoz
zája tartozó partmelléki vidék, valamint Fiume városával 
együtt különnek, s Magyarországtól elváltnak ismerte 2). 
Ott szintén minden nemzet nyelvét s nemzetiségét valamint 
egyenlőségét, országlási s vallási szabadságát biztosította. 
Várhatni hogy a magyar elem is jelen bölcs kormányunk 
osztó igazság szeretetét méltányolva a birodalom egységéhez, 
egyenlőség s szabadsághoz simulva, boldogabb jövendőt 
érend el. 

3. §. A keresztény vállát terjedése. 
Valamint az első s második korszakban a keresztény 

vallás gyarapodását az által ismertettem meg, hogy az egy
házi megyék terjedelmét, körét s viszonyait ecseteltem, ugy 
ez utolsó korszakban is czélirányosnak tartom, ha honunk 
egyházmegyéit átfutva, azok körét, s egymásiránti viszo
nyait, püspökeit s káptalanait elősorolom, s mindkettőnek, 
valamint az azokkal találkozó megyei papságnak a hitter
jesztésben kifejtett munkásságát lerajzolom. Továbbá azon 
számos alapítványok, intézetek s áldozatokat röviden le
tükröztetem, melyekkel magokat a haza javára s boldogi-
tására kitüntették. A tapasztalás és honunk évkönyvei tanú
sítják, miszerint a vallás és avval járó felvilágosítás, a tu
dományok s művészet csakugyan abban a mértékben növe-

') Reichsverfassung vom 4. Márz 1849. Pressburg §. 68. 74. 2) Reicheverfaeeung vom 4. Marz 1849. §. 73. 
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kednek, haladnak, s virágzókká válnak, melyben az egyházi 
rend kötelességéhez képest '), szent vallásunk terjesztésé
ben buzgólkodik. Ezek következtében tehát jelen történetek 
fonalát onnét folytatni kezdem, hol azt a második korszak
ban félbeszakasztottam. 

4. §. Ai esttergomi érsekség s káptalan. 
Zalkán László esztergomi érsek s országunk áldora a 

mohácsi vész napján a király jobbján a haza s egyházért 
küzdve, a csatatéren hösileg elhalván, Várday Pál egri 
püspök, ki Mohácsról a csata előtt Budára a királyné vi
gasztalására küldetett, esztergomi érseknek neveztetett. 
Ö Zápolya Jánost, kit a nemzet egyrésze királynak választá 
1526. évben, Ferdinándot pedig, kit a nemzet másik része 
szintén királynak nevezé, egy évvel későbben magyar fejede
lemnek koronázta. E két vetélkedő fejedelem közt osztva 
lévén az ország, az egyház birtoka is majd egy, majd a 
másik párt embereinek zsákmánya lett. E mostoha kö
rülmények annál nagyobban dulák a magyar egyházat, 
mivel a 15-ik század hitujitői, Luther s Calvin tévedései 
szintén a hivek közt terjedvén, annak ellenségeit szaporiták. 
Mi pedig e bajt öregbité, vala főleg az, hogy Soliman török 
császár Esztergom városát elfoglalván, az érseket káptala-
nával együtt székéből kiűzte, kik tudnillik levéltárukat s 
egyházuk ékszereit összegyűjtvén, 1543. évben Posonyba, 
innét pedig ugyan azon évben Nagyszombatba költöztek. 
Maga az érsek majd itt, majd amott lakván, s nádori hely
tartónak kineveztetvén, a törökök ellen az érsekujvávi erő
séget épitette, s az őshitü vallást, s az egyház birtokát az 
ujitók ellen mind gyűlésekben, mind magánosan védelmez
vén, a hitet káptalanával együtt 24 évig mint érsek terjesz
tette. Söt Esztergomban a szent kereszt oltárát felállitat-

') Máté 28. 19. 20. Márk 16. 15. 1548. évi 6. törv. ez. 
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ván, arra örökös alapítványul pénzen vásárlott szőlejét ado
mányozta '). Meghalt Posonyban 1549. évben. Utódjának 
Martinusi György bibornok neveztetett, ki azonban mielőtt 
érseki székét elfoglalná, pártosok által életétől megfoszta
tott, s érseksége Oláh Miklósra szállott. Ez oláhherczeg csa
ládtól szármozván, s magát országlati, s egyházi hivatalok
ban (a trentói zsinatban 1552. évben mint egri püspök részt 
vön), kitüntetvén, 1557. évben esztergomi érseknek nevez
tetett. Hivataloskodása kezdetén mindjárt a vallás védelmé
hez fogván, s azt káptalanával együtt minden módon a hit-
ujitók ellen híveiben épen fentartani kívánván, a jezuiták 
rendjét országunkba behozta, miután számukra Nagy
szombat városában lakást készítetett volna. Továbbá több 
zsinatokat összehívott, melyekben az egyházi fegyelmet ki
javítatván, a hivek s papság kedélyére erősen hatott. 
Mint.a tudományok s tudósok pártolója Nagyszombatban 
e világból múlván ki, Veranchich Antal lön követője. Ki 
azon kettős küldöttségből, melyben mint pécsi püspök Zay 
Ferencz a dunámelléki hadak parancsnokával, s mint egri 
püspök Tiefenbach társaságában a török császárnál eljárt, 
visszajővén *) , az 1569-ik évi posonyi gyűlésben Miksa 
király által esztergomi érseknek neveztetett. A diplomatikai 
pályán annyira vala elfoglalva, hogy az egyházi rendet s 
püspöki jelleget csak 1561. évben mint egri püspök vévé 
fel, ámbár az előtt már a pécsi püspökséget igazgatta. Utóda 
lön Fejérvári István, miután a főmegye 23 évig üresen 
maradt. Ez azonban három hó lefolyta után meghalálozván, 
az érsekség Kutassy Jánosra szállott, ki a győri püspökség
ből, mely mellett egyszersmind udvari kancellár méltóságát 
viselte, az esztergomi érsekségre vitetvén, minden többi 
országlati működései mellett, melyekben magát kitüntette, 
legfőbb gondját a vallás terjesztésére fordította, annál inkább, 

') Schmitth Episcop. Agriens. part. II. pag. f 90. 
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mint hogy a hitujitók az őshitü lelkészeket kiűzve, azok 
helyét elfoglalták. Ö azonban állasa s tekinteténél fogva 
ezeket amazok kizárása mellett visszahelyeztette. Mely mű
ködésekben káptalana is segédkezeket nyújtott. Követőjé
nek a nyitrai püspök Forgách Ferencz neveztetett, ki a 
tábori s országlati hivatalokban érdemeket szerzett gróf 
Forgách Simon fia lévén, családja fényét munkássága által 
szintén nemesbitette. Ö hivatalában az által működni kezdett, 
hogy a nagyszombati ferenczi szerzeteseket, kiket Calvin 
követői kolostorukból kizárák, régi birtokukba visszahelyez
tette, s szent vallásunkat a jezuiták segítsége mellett a hit
ujitók ellen hatalmasan védette. Amazokat az által is pár
tolta, hogy az emezek által megfosztott selyei lakásukat 
nekik visszaadatta. Erdemei tekintetéből bibornoknak nevez
tetett, zsinatot 1611. évben Nagyszombatban tartott, a 
jezuitáknak a turóczi prépostságot megszerezvén, őket 
Nagyszombatba helyeztette, a vallást káptalanával s pártolt 
szerzeteseivel együtt a most már mindig hatalmasban ár-
mánykodó hitujitók ellen tehetségéhez képest védvén, buz
gón terjesztette. Munkás életét 1615. évben végezvén, a 
nagyszombati főtemplomban, hol eldődei közül többen sír
kővel megtisztelve nyugodnak, eltakarittatott ') . 

*) Veranchich török országból visszajővén „Annales Turca-
rum" czimü, s Ancyra városában talált munkát hozott hazánkba. 
E munka „Codex Vcrantianus" neve alatt az írók előtt ismeretes, 
és a posonyi prépostság könyvtárában kéziratban találtatik. 

5. §. Pdsmdn, Lósy, Lippay, Szelepcsényi dldorok. 

II. Mátyás király honunk akkori zavaros állapotjában 
erélyes egyházi főnökre szorulván, s Pázmán Pétert arra 
legalkalmatosbnak tartván, V. Pál pápát arra birni töre
kedett, miszerint azt a jezuita rend fogadásaitól felmentvén, 

') Schmitth Archiepisc. Strigonienses Tom. 2. pag. 99—110. 
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országunk áldorának megerősítené. E körülmények kiesz
közlése után Pázmán Péter az esztergomi érsekségre 1617. 
évben előléptetvén, legfőbb gondjai közé számitá, az egy
ház s szolgái kiváltságait, s javadalmait épen fentartatni, 
a hanyatló hiveket őseik vallásában, melyre maga is vissza
tért, megerősíteni, s azt kiterjesztetni, számos családokat 
a hitre visszatéríteni, az egyházi fegyelmet kijavitani, s régi 
állapotába visszaállíttatni, a jezuiták társaságát az országba 
megállapitatni, a magyar ifjúságot jól, s czélszerüen nevel
tetni, s a féktelen hitujitók haladását félbeszakasztatni. 
Ilyes érdemek tekintetéből VIII. Orbán pápa II. Ferdinánd 
király által felszólítva, Pázmánt bíbornoki méltósággal fel-
diszité. Minek következtében a király nevében Romába 
nagy pompával '), s kísérlettel utazván, s ottan mind az 
egyház feje, mind bibornok társai által különösen kitün
tetve, nemzetünk díszét fentartotta *). Visszatérvén Ro
mából a tudományok s művészet előmozdítására, s átalában 
a nép neveltetésére számos áldozatokat tett, a tudomá
nyokban mint első rangú iró munkákkal feltűnvén a), 1637. 
évben Posonyban ez életből kiszólittatott. Hamvai a szent 
Mártonról czimzett káptalani egyházban eltakarítva, s több
féle sírkövekkel megtisztelve, emléke máig áldásban él. 
Lósy Imre egri püspök utódjának még abban az esztendő
ben neveztetvén ki, a következő évben tartott hongyülésen 
a királyt ékes szónoklattal üdvözlötte, III. Ferdinánd király 
nejét megkoronázta, s a többi püspökök s országnagyaival 
együtt ősi hitünket Luther ellen erősen védette. E gyűlés
ben működése által az esztergomi kanonokok arra felhatal
maztalak, miszerint Nagyszombatban házakat lakásukra 

') Romábai utazását mind maga, mind Egsius lib. VI. pag. 344. 
leirja. 

2) Sohmitth Archiepiscopi Strigon. part. 2. pag. 211. Ezekről 
illő helyén többet BZÓlandunk. 
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vehessenek. A gyűlés után éhség és szükség támadván az 
országban, a népet nagylelküleg felsegítette. Továbbá több 
kiküldöttségben eljárván '), s mindenütt igazságot kiszol
gáltatván, ősi vallásunkat, melyre maga ifjúságában vissza
tért, az elpártoltak által kedvelteté, s káptalanéval együtt 
szerencsésen terjeszté. Életét öt évi kormánya után Nagy
szombatban végezvén, szent Miklós templomában eltakarit-
tatott 2). ö t követé Lippay György, ki fényes családtól 
szármozván, az egri püspökségből az esztergomi érsekségre 
1642. évben átvitetett. Ez kormánya elején mindjárt a hon 
s vallás veszedelme miatt nagy gondokba bonyolódott, 
mert a svédek Magyarhonba rohanván, s Rákóczy György, 
fejedelemmel szövetségre lépvén, a népet vallásától, s tör
vényes fejedelmétőli elpártolásra késztetek, s azért mind 
a két tárgyra ügyelvén, az érsek III. Ferdinánd királylyal, 
s nádorral összemunkálkodva, a veszélyt szétoszlatni töre
kedett. Noha pedig Rákóczy pártosaitól gyámolitva, győze
delmeskedett, s a királyt a linczi békekötésre kény tette, 
mindamellett Lippay érsek szent vallásunkat a hitujitók 
ellen védendő, Austriából 12 hitterjesztő jezuitákat be
hívott, kik a magyar papság segítsége mellett, s avval 
összemunkálkodva a hont, különösen pedig Csalóközt az 
igaz vallásban fentartották. Érsekújvár a törökök által el
foglaltatván, az érsek Komáromba költözött, onnét az igaz 
vallás fölött őrködvén. A linczi gyülekezetbe a király pa
rancsára megjelent, s a békekötést, melynél fogva 90 egy
ház a protestánsoknak adattak, megerösité ugyan, de kény-
tetve s azért későbben egész hon papságával együtt ellene 
tiltakozott. A jezuitákat kormánya elejétől végéig ápol
gatta, s védelmezte. IV. Ferdinándot, s 1665. évben Leo-
poldot királynak koronázván, a következő évben meghalá-

') Schmitth Archi Episc. Strig. part. 2. pag. 128. 
*) Ugyanott 130. lap. 

Ckerrler BgyhailOrt, 
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Iázott. Életében öt száz ezer penge ferintnál többet költött 
nyilvános intézetekre, s a vallást mindig, de különösen 25 
évi kormánya alatt káptalanéval együtt védette, B terjesz
tette 1). Utóda Szelepcsényi György kalocsai érsek lön, ki 
nagy Pázmán bőkezűsége által gyámolittatva, tanodáit 
mind honunkban, mind Romában végezvén, a legszegényebb 
sorsból bölcsessége, s józan tapintata által országunk leg
főbb méltóságaira, tudnillik az esztergomi érsekség, áldor, 
kancellár, s az ország helytartójává neveztetett, s mind
amellett szent vallásunk terjedésére annyit ügyelt, hogy 
négy <év alatt 63 ezernél több népet az igazságra vissza
térített, s öt száz ezer pengő forintot a törökök kiűzetésére 
áldozott. Továbbá emlékezetre méltó, hogy Szelepcsényi 
érsek s áldor a franczia papság négy tételei, s tudós Bossuet 
püspök ellen az 1682. évi nagyszombati zsinatban fellép
vén, azokat rosszalva elitélte. Mi Frankhonban nagy figyel
met gerjesztett J). Meghalt Nagyczelben, s ottan, hol annyi 
jótékonysága által magát kitünteté], 1685. évben eltaka-
rittatott. 

*) Pázmán Péter bibornoknak kineveztetve, mint II. Ferdinánd 
követe Komába utazott, s oda érkezvén, oly fénynyel s kitüntetés
sel fogadtatott, hogy az őt elfogadó, s a szent városba kísérő bibor-
nokok, főpapok s világi méltóságok száma hatvan kocsit foglalt el; 
ő maga 250 magyar fényesen feldíszített nemes lovagtól kisérve, 
lépett be a világ fővárosába *). Itt bibornoknak beigtatván, s többi 
ügyeit végezvén, visszatért Magyarhonba, a közjónak szentelendő 
nagy lelkét, s tehetségét. 

') Quinque Lustra Lippayiana Tirnaviae, Schmitth ugyanottan* 
*) (Boasuet defens. deciarat. oeleberrimae, qusm 4e potestate 

Eccles. sanxit derűs Gajlicau, praef. pag. 2. Math. Petik-
didier Tractat. Theol. de auctor. et infallib. Summor. Pontific. 
pag. 266. 

3) Egsius de itiner. Som. Irta VT. pag. 3£4. Pázmán Romábai 
utazása saját keze által latin nyelven szerkesztve. 



339 

6. §. Széchényi, Kolonics, Keresatély stdss herc&eg, Estter-
hásy, Cadky, Barkócsy dldorok. 

Ugyanazon évben, melyben Szelepcsényi érsek meg-
halálozott, Széchényi György a kalocsai érsekségből honunk 
legfőbb egyházi méltóságára, életének 93. évében előlépte
tett. Ki egész életét közhasznú intézeteknek szentelvén zár
dákat, tanodák, székes egyházak, bástyák, paloták, egyházi 
s világi növeldék, kórházakat, s azt is nem egy hanem szá
mos város, falvak, s mezei vidékekben épitetett. Különösen 
Leopold királyt több izben három száz ezer forintnyi 
összeggel segitette. A nevelő intézetek pedig, melyeket 
gyámolított, valának Nagyszombatban, s Budán, hol részint 
a fenálló egyházi növendékházakat felsegítette, részint uja
kat alapitott, Győrött, Budán, Lőcse, s Trencsin városában 
nevelő intézeteket állíttatott fel. Ismét Győrött, Kőszegen, 
Budán, Esztergom, Eger s Pécsett középtanodákat épitetett, 
szent Ferencz szerzetének pedig Sümeghen, s Esztergomban, 
a szent domokosiaknak Vasvárott, capuczinusoknak Budán, 
szervitáknak Egerben, palásoknak Óvárott, szentháromsá
giaknak Illaván kolostorokat alapitott. Másutt pedig az 
ilyes már létező de roskadó intézeteket felsegítette. Úgymint 
Szécsénben a ferencziek, Posonyban az irgalmas barátok, 
Nosztrán a szentpáliak, ismét Posonyban, Nagyszombat, s 
Kismartonban a szent ágostoniak, orsoliták s klarisszák 
kolostoraikat kijavítatta. E szent intézetekre három millió 
forintnál többet költött. Az agg vagy megsértett vitézek 
enyhítésére 137 ezer pengő forintnyi alapítványt tett, szá
mos elszegényedett családot a porból kiemelt, s neveltetett, 
a vallást s az erkölcsiséget szent élete, káptalana, alapitott 
szerzetesek, s az egész hon papsága által terjesztette, s életé
nek 103. evében a haza, fejedelem, kinek 180 ezer forintnyi 
tökét hagyományozott halála után, s az egyház iránti hű
sége által kitüntetve L695. évben meghaJálozott Posony-
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ban, hol a szent mártoni főegyházban eltakarítva, hamvait 
hálás síremlékek máig tiszteltetik ' ) . Utóda gróf Kolonics 
Leopold lön, ki ugyan azon évben, melyben eldőde e világ
ból kimúlt, a kalocsai érsekségből az esztergomi szék főnö
kévé választatva, minden munkásságát előlegesen oda irá
nyozta, hogy szent vallásunkat kiterjessze. Éhez képest az 
erdélyi oláhokra forditván gondjait, száz ezernél nagyobb 
számot Teofil püspökkel együtt az egyház kebelébe vissza
vezetett, s a nagyszombati Albertinum nevű növeldét oláh 
egyházi ifjúság neveltetésére alkalmaztatta. Számos hazai 
ügyekben szerzett érdemei tekintetéből, melyeket mint me-
litai lovag a török elleni csatákban gyűjtött, s fáradhatat
lan a vallás terjesztésében kinyilatkoztatott buzgósága miatt 
bibornoknak neveztetett. Mely fényes kitüntetése mellett 
magas hivatásának legnagyobb lelkesedéssel megfelelni tö
rekedett; mig 1707. évben Bécsben jobb életre szenderült, 
s Posonyban az Üdvözitőnkről czimzett templomban, melyet 
a hitujitók ellen védett, eltakarittatott 3). Követőjének Ke-
resztély Ágost szász herczeg, ki már az előtt a gyengélkedő 
áldor s érsek segédpüspöke vala, neveztetett ki. E férfiúról 
sokat mondhatnánk, minthogy a szász fejedelmek akatho-
lika családjától szármozván, s ifjúságában a csaták terén 
viaskodván, Buda mellett a török ellen diadalmaskodott, s 
a katholika hitre megtérve, s pappá szentelve, alapját tévé 
egész családja megtérittetésének; de az idő szűke miatt azt 
nem érinthetvén egyedül czélunkhoz ragaszkodunk, s az 
általa terjesztett katholika vallást szemügynek tartván em
iitjük, hogy nem sokára Vilmos öcscsét lengyel fejedelmet, 
későbben herczeg Móricz unokáját szintén a katholika hitre 
térítette, s mindenütt áldást, előlegesen pedig az 1712. év
ben uralkodó dögvész alkalmával a szegényekre árasztott. 

') Schmitth Archi Episcopi Strigoniens. part 2. psg. 163—172. 
2) Schmitth ugyanott pag. 172—182. 
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Emlékezetre méltó az is, hogy III! Károly királytól az esz
tergomi érsekek, s országunk áldorai részére a herczégi 
czimct örökre szerezte. Ki 1725. évben érdem teljes életé
nek végét vetvén, Posonyban szent Márton templomában, 
hol síremléke máig létezik, eltakarittatott. Utóda gróf Eszter-
házy Imre (fráter Emericüs ex ordine S. Pauli) lön, ki 
nemes családjának fényét bőkezűsége s jótékonsága által 
különösen emelte. Nagy tettei közé azon nemes ízlésű ká
polna tartorzik, melyet Posonyban szent Márton templomá
hoz csatoltatván, alamizsnás szent János, néha konstánti-
nápoli pátriárka tiszteletére emeltetett, s annak szent testét 
ezüst koporsóba tétetve, az oltár felső részére rakatta. To
vábbá azon kijavítások, melyeket 100 ezer ezüst forinthál 
nagyobb költséggel a főoltár csinosbitására, s ujak felállít
tatására végrehajtatott. Ide számitható azon szép kápolna 
is, melyet Nagyszombatban a Boldogságos Szűz tiszteletére 
a főtemplomhoz csatoltatott. A többi költségek, melyeket 
nevelő intézetek, tanodák, zárdák, templomok, (például a 
posonyi szent Erzsébet szerzetesnök roppant kolostora s 
egyháza, melyekre 100 ezernél többet költött) öltönyek s 
ékszerekre, tanítók, szerzetesek, s szent vallásunk terjeszté
sére fordított, két milliom ezüst forintra számittatnak '). 
1745. évben meghalálozván Posonyban szent János kápol
nájában temettetett (52. §. I. k.). Utóda gróf Csáky Miklós 
lőn, ki 1751. évben á kalocsai érsekségből honunk áldorá-
nak kineveztetve, eldődéi nyomait mindenben követvén, 
egész életét szent vallásunk terjesztéséré, tanodák, más in
tézetek, s egyházak kijavíttatása, vagy felállíttatása, szegé
nyek gyámolitására hat évi kormánya alatt káptalana ösz-
szemunkálkodása mellett szentelte. Posonyban ugyanottán, 
hol eldőde, eltakarittatott. ő t gróf Barkóczy Ferencz 1761. év
ben követte, ki az egri püspökségből Esztergomba átvitetve, 

') Sehmitth Archi Episcopi Strigoniens. part. 2. pag. 216. 
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noha mint buzgó hazafi, lelkes főpap, s szigora őrje az egy
házi fegyelem 3 rendnek csak öt évig működhetett hivatalá
ban, mindamellett sokat végbe vitetett e rövid időben. 
Terve lévén Nagyszombatból a káptalant Esztergomba át
helyeztetni, annak számára házakat, a növendékek részére 
pedig növeldét állíttatni kezdett. Sőt az uján építendő szé
kes egyházról gondoskodván, arra minden évben 100 ezer 
forintot áldozott. A munkához nagy buzgósággal látván, a 
vártornyok s bástyák ledöntettek, azonban a munka végbe
vitelét kora halála gátolta. A posonyi irgalmas barátokat 
8 apáczákat gyámolította; Kemenczén templomot épitetett, 
s érről végrendeletében is megemlékezett. A kérlelhetlen 
halál által már 1765. évben az élők sósából szólittatott ki. 

7. $. Batthyányi, Károly Ambrus föheraeg, Rudnay, Kopdcsy, 
s főm. Scitovssky János áldor ok. 

Gróf Barkóczy áldor meghalálozván az esztergomi ér
sekség tiz évig árvaságban maradt, addig tudnillik, míg 
1776. évben gróf Batthyányi Jósef a kalocsai székből az 
esztergomi érsekségre átvitetnék. Ez érdemdús nádor fia 
lévén, hamar előmozdittatott, tudnillik a posonyi prépostság
ból erdélyi püspök, innét kalocsai érsek, tiz év múlva pedig 
esztergomi érsek, s áldornak, két év múlva pedig bibornok-
nak neveztetett. A biborkalapot VT Pius pápa tévé annak 
fejére Bécsben 1781. évi april 19-kén. Mint esztergomi 
érsek s áldor 23 évig működvén, megyéjének atyja, s fő-
pásztora az országnak pedig egyházi főnöke lévén, azt egész 
kormánya vészteljes kora alatt lelkesen védette, az alkot
mány mellett vívott, s az egyház felett Őrködött oly annyira, 
hogy e tekintetben eldödői közül öt senki meg nem haladta. 
S noha a magyar egyház szolgáinak tisztjében áll, a király 
s ország ügyeiben is működni, mindazáltal Batthyányi érsek 
ott, hol országlati dolgoktói menten, maradhatott a nélkül, 
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hogy a közjó szenvedendett, azoktól mindig tartózkodott; 
hol azonban hivatása követeié felszólalását, például a pesti 
közgyűléseken, hol Batthyányi Lajos nádor, s atyja hely
tartója val a, oly józan tapintattal, annyi bölcsességgel' lépett 
fel, hogy az ellenzéket mindenkor meghaladta. Ha valaki 
a fejedelmek közül az egyház körüli jogait gyakovoltay a 
talán azokon némelykor túl is ment, bizonyosan II. Jósef 
caásaár vala, de annak túlzó buzgóságát, s igen nagy tüzét 
Batthyányi érsek annyi mérséklettel s bölcsességgel olto
gatta, hogy inkább lobbant, mint gyújtott. így történt, 
midőn a császár azon eskü körül, melyet a püspökök ki-
neveztetésök után a királynak mondani szoktak, rendelkez
vén, olyasokat követelt, melyek feleslegesek, sőt gyanú
sítok valának, Batthyányi áldor öt arra bírta, hogy az esküt 
módosította, ö lön elnöke azon választmánynak, melyet a 
császár a helytartótanács kebelében a vallás fentavtása s 
terjesztésére alakított. Ö vala az, In a császárnak a hazát 
megrázó rendeleteinek következtében a többi püspökök 
gyülekezetében felirást a császárnak küldetni hatáarzá, s 
maga azt átnyajtá, kérvén a felséget, miszerint azokat módo
sítaná *), s noha a császár saándokát mostan meg nem 
változtatta, mondván, hogy annak, ki azokat lelbisroerete 
szerint be nem teljesítheti, szabad hivataláról lemondani, 
vagy az országból kivándorolni, mindazáltal későbben si
kere lön eljárásának, minthogy maga a császár idővel ren
delvényei közül többeket visszahúzott, mások pedig ön
magoktól megszűntek. Batthyányi áldor számos gondjai 
mellett sem esztergomi fökáptalanáról,, sem megyéje sze
gényebb lelkészségeiről meg nem felejtkezett. Annak tud-
nillik 1777. évben Maria Teréziától díszrendet szerzett 
Emezek felsególésére pedig évenkint 10 ezer forintot áldo
zott. E nagy férfiú, kinek többi tetteiről másutt szólandunk, 
1799-ik évben- meghftlálózvánv szék* 10 évig üressen ma
radj mig 1808. év-ben Károly Ambrus császári királyi fö-



344 

herczeg Mária Terézia unokája, s Váczmegye helytartója esz
tergomi érseknek neveztetnék. Ez azonban már a következő 
évi september 2-kán Tatán, hol az ottan divatozó ragadós nya
valyába esett, meghalálozván, magyar egyházunkat különösen 
pedig az esztergomi fömegyét, melyben oly dicsőleg, bölcsen, s 
apostoli buzgósággal működni kezdett, mély gyászba borí
totta. Emez annál többet vesztett a nagy férfiú halála által, 
hogy 10 évig ismét árvaságban sinlödött. Utóda lön Rudnay 
Sándor, ki 1819. évben az erdélyi püspökségből az esztergo
mi székre meghivatott. Ez mindjárt kineveztetése után eré
lyesen kezdvén hivataloskodni, az esztergomi káptalant az 
ország kivánatához képest Nagyszombatból eredeti helyére 
Esztergomba átvitette, hol nagyszerű s honunk dicsőségére 
válandó egyházakat, érseki palotát, egyházi növeldéket, ka
pukat s más féle épületeket nagy buzgósággal terveztetett, s 
munkáihoz erélyesen fogatott is, azonban sok lévén teendői, 
s nem legszerencsésb építészekre bizván terve kivitelét, min
dén nagylelkű költségei s áldozatai mellett is munkája keve
set haladhatott; ámbár haláláig arra majdnem harmadfél 
milliom forintot költött. Rudnay áldor nagyszerű vállalatai 
közé a posonyi nemzeti zsinat, melyet 1822. évben honunk fő
papjaival tartott, számittátik. E zsinatra 82 egyházi férfiú az 
Üdvözítőnkről nevezett egyházba september 8-án jelentek 
meg, s á zsinati tárgyok háromféle gyülekezetben meghá
nyatva, rendes ülésekben határoztattak el. Rudnay hongyülé-
sekben, de különösen megyéje kormányában buzgólkodott, 
híveit ájtatos és szelíd széllemével építette, növendékeit ápol
gatta, s a tudományokat kedvelve s különösen pártolva me
gyebéli tanítóit jobban dijaztatta. 1829-ik évben bibornokká 
neveztetett, s két év múlva a mindent megrázó cholera alatt 
megbetegedvén, s még akkor is egyházi működésekben lép
vén fel, munkás, feltűnő jámbor, s szelíd életét néhány nap 
alatt végezte. Esztergomban Egyháza fényes sírboltjában el
temettetett, Többi alapitványai, melyeket az érintetteken 
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kivül tett 203 ezer írtnál többre mennek '). Rudnay bibornok 
kezdette munkái hétévi széküresség, az épitész balfogásai, s 
az idő mindent romboló vas fogai által rösz karba jutván, 
szakértő s tevékeny utódat igénylének. E tulajdonok Kopácsy 
Jósef veszprémi püspökben öszpontosulva lévén, ő eszter
gomi érseknek neveztetett. Noha pedig hazánk e legfőbb 
méltóságát példás szerénységgel vonakodnék elfogadni, 
mindamellett a kormány isméti felszólításának engedve, azt 
1838. évi decemberben elfogadá, s atyai gondoskodása 
által uj életet esztergomi fömegyénkben gerjeszteni kezdett. 
Honunk egyházát mint áldor, főmegyénket mint érsek, 
hiveit mint atya 1847. évi september 18-ig igazgatta, gond
jait a haza s egyház ügyeire, fordítva, s bölcsen mind a 
kettőt átkarolva józan tapintattal támogatta. Több világi 
s egyházi intézeteket vagy ujdan alapitott, vagy felsegített, 
a hazát jó izlésü épületekkel díszítette. A művészet s tudo
mány felkentjeit kedvelte s pártfogolta. Többi jótékony
sága, melyet mind Veszprém, mind Esztergomban haláláig 
gyakorlott 52 ezer forintnál többre rug fel 2). Esztergom
ban eltakarittatott. Kopácsy utódának, miután az 1848. évi 
ministerium alatt áldornak neveztetett n. m. Hám János 
ritka szerénységéhez képest leköszönt, s szatmári püspök
ségébe visszatért, főméltóságu nagykéri Scitovszky János 
pécsi -püspök neveztetett, ki eddig tanusitott munkássága, 
buzgósága s jótékonysága által magyar egyházunk s ha
zánk szükségéinek megfelelni s mind a kettőnek felvirág
zását tehetségéhez képest előmozdítani, szent vallásunkat 
s hívei erkölcsösségét káptalanai a alája rendelt papsága 
segítsége mellett feszült erővel terjeszteni törekszik. Jelesb 
tettei közé tartozik, hogy az esztergomi főegyházat, melyet 

') Pauer az egyházi rend érdemei Magyarország történet. 3. 
füzet 312. láp. Majer Josef halotti beszéd Rudnay fölött 32 s 
a többi lap. 

') Pauer ugyanott 3. fűz. 313. s k. lap. 
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eldődei nagy áldozatokkal építtetni a folytattatni töreked
tek, belső bebútorozás, öltönyökkeli felszerelés, orgona, szé
kek, harangokkal sat. annyira ellátta, bogy azt talán még 
ez évben felszentelheti. 1853. évben a romai szent Egyház 
bibornokának neveztetvén, a következő évben nagy nevű 
eldődei Bakács és Pázmán áldorok példáját követve, Ro
mát a világ városát beutazta, s a szűz Maria Isten szent 
anyjának szeplőtelen fogantatása feletti tanácskozásban 
részt vévén, a hit ágozat (I. korsz. 68. §.) kihirdettetésén 
jelen vala. Továbbá 1855. évi september 30. s következő 
napokon mint a Magyar Egyház áldora (Prímás), született 
pápai követ (Legátus Natus) s megbizott apostoli vizsgáló 
(Yisitator Apostolicus) eldődei példája szerint *) a pannon
halmi szent benedeki főapátságban személyesen, a többi 
alárendelt apátságokban pedig megbízottjai által egyházi 
szemlét (Visitationem Canonicam) tartott. E hivatalos ca-
nonszerü eljárásáról a született követ s apostoli vizsgáló 
igy nyilatkozott: ut quae ad renovandum disciplinae regu
láris vigorem, communemque prosperitatem promovendam 
oportuna viderentur, auditis Patrum capitularium comsi-
lik cum fructu Visitationis Apostolicae statueremufr a). 
Ilyes egyházi szemlét a született követ s apostoli vizsgáló 
a többi kiváltott szerzeteseknél is tartott. Többi tetteiről 
másutt szólandunk. 

8. $. A bdeskalocsai érsekség * káptalan. 
A mohácsi vész csapásai különöseri ez érsekséget érték. 

Tomori érseket, ki a csata mezején életét veszté, Frangepán 
Ferencz követé ugyan, de a török az egész tájékot elfoglal-

' -
*) Lásd Enchirid. Juris Eccles. per nos edit Pest. 1855. editio 4. 

§. 254. pag. 268. 
2) Decretum Visitat. Canon, pro convento S. Mart. d« Saoro 

Monté Pannon, die 3. Octobr. 1855. edit. Pestini typis Emil. 
Müller pag. 2. 
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vám, s a kalocsai érsekek megyéjükben nem székelhetvén, 
érseki czimmel többnyire más megyéket igazgattak. A 
káptalan 1530. év körül szintén elszéledvén, csak 170 év 
után térhetett vissza székhelyére. Ilyes viszontagságok s 
csapások közt a kalocsai érsekség elfoglalt részeiben Oláh 
Miklós esztergomi érsek a föpásztori hivataloskod ásókat vé
gezte. 1550. évben Gregorianecz Pál nyerte el a bácskalo
csai érsekség czimét, de magában a székes városban a tö
rökök zsarnokoskodván, az uj érsek nem működhetett. 
Utóda Fejérkövi István lön, ki mint nyitrai püspök a kalo
csai érsekség czimét viselvén, abban minden módon őrkö
dött ugyan, de a törökök zsarnoksága alatt nem boldogul
hatott. 1573. évben a kalocsai érsekség czimét Draskovich, 
azután Kutasy János, végre Pethe Márton győri püspökök 
viselték, Áz utolsó után, ki királyi helytartó hivatalával is 
volt felruházva, 1607. évben Szuhay István egri püspök 
következett, de ez ugyan azon évben meghalálozván, Na-
pragi Dömötör győri helynök nyerte el a bácskalocsai 
érsekség czimét. Mind ezek szintén a török járma alatt 
nyögő népek vigasztalására sokat nem tehettek. Napragi 
után Lépes Bálint nyitrai püspök a kalocsai érsekség igaz
gatásában következett. Ki. egyszersmind udvari korlátnok 
lévén, a vallást terjesztési törekedett ugyan, de a körülmé
nyek mostoha állapotja őt nagyon akadályozták. Utódának 
1623. étben Telegdy János nyitrai helytartó neveztetett. 
Ez. KB 1630. évi Pácmán esztergomi érsek által tartott nem
zeti zamatba. megjntamvéB, ottan a bácskalocsai érsekség 
aaon jogai mellett tiltakozott, melyeknél fogva azt vélte, 
hogy a kalocsai érsek a zsinatba megjelenni nem tartozik, 
azonban Pázmán áldor a tiltakozást el nem fogadván, meg-
nwítattay hegy* nemzeti zsinatba homteb minden főpapja, 
ennél fogva a kalocsai érsek is>megjelenni köteles'). Telegdy 

') Egyházi jogtmk magyar kiadása 1. köt. 25&. §. 321—33'4'. íap. 
s 1855. évi 4-ik latin kiadiás 354. §, 264. s k. lap. 
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1647-ik évben a világból kimúlván, öt Piiksy János mint 
váczi, későbben mint győri helynök az érsekség kormányá
ban követte. Azonban mind e buzgó főpapok a törökök 
zsarnoksága miatt a kalocsai érsekségben nem működhet
vén , a boszniai ferenczieket oda utasították, miszerint a 
hivek lelki vigasztalással ellátva hitökben meg ne csökken
jenek. Püksy halála után Plumbo György a boszniai feren-
cziek tagja Lippay áldor által érseki helytartónak nevez
tetett addig, mig 1657. évben Szelepcsényi György nyitrai 
püspök megyei hivataloskodása mellett, az érsekség czimé-
vei megtiszteltetett. E nevezetes főpap mint udvari kancel
lár avval is megbízatott, miszerint az érsek javait feljegyez
vén, azokat a véghelyi kapitányok által megőriztesse. Sze
lepcsényi az esztergomi érsekségre lépvén, Petretich Péter 
zágrábi püspök viselte az érseki czimet, melyet 1668. évben 
Széchényi György mint győri püspök átvett. Utóda Guba-
sóczy János vala, ki a nyitrai püspökség mellett egyszers
mind kancellár hivatalát viselte. Ezt Borkovich Márton 
zágrábi püspök követte, ki alatt 1685. évben Kalocsa a tö
rökök hatalmából Károly lotharingiai herczeg által megme
nekült ugyan, de az érsek 90 évet számlálván már azt meg 
nem látogathatá. Utódának Kolonich Leopold, győri püspök 
neveztetett, kit Széchényi Pál veszprémi püspök követett. 
Valamint az előbbi érsekek, ugy ezek is a törökök zsarnok
sága alatt megakadályoztatva, az érsekséget csak néha látó-
gathaták meg, azonban minden gondjaikat oda irányozták, 
miszerint a vallás minden zavaros körülmények mellett is 
a lehető legnagyobb haladást tehesse, szerzetesekre, megyei 
papokra, s más hitterjesztőkre bízván annak előmozdítását. 
A zentaí ütközet után, melyet Jenő szavojai herczeg » törö
kön halhatatlan dicsőséggel nyert, s annak hatalmát a ka
locsai megyében megsemmisítette, szabad tér nyittatott ez 
érsekség kormányzóinak, az elpusztult megyét helyre állí
tani, a vallást ujdan terjeszteni, s mindent uj virágzásba 



349 

hozni. Miben Széchényi Pál, s utóda Csáky Imre magukat 
kitüntetvén, amaz érseki lakát, emez pedig egyházát épít
tette. Csáky a hittévedtek számát kisbitette az által, hogy 
nemes, de szegény protestáns ifjakat magához fogadván, 
tanitatott, a hatalmasbakat pedig udvarába kecsegtetvén, 
az igazsággal megismertette *), s igy a hitet nagy szeren
csével terjesztette. Atalában pedig jótékony czélokra min
den évben 30 ezer frtot költött »). Utódának 1733. évben 
Patachich Gábor neveztetett, ki mindjárt kormánya kezde
tével hitterjesztőkről gondoskodván, uj egyházi növeldét, s 
bölcseleti tanodát szerzett megyéje számára, káptalant, 13 
templomot, s paplakot részint tulajdonából, részint kegyes 
adakozásokból alapított. Meghalt 1745. évben 3). ö t kö
vette Csáky Miklós, ki a kalocsai prépost jövedelmét az ér
seki jövedelemből Maria Terézia engedelmével 500 írtai 
szaporította, s a papnevelő intézet felsegitésére gyógyszer
tárt alapított. Esztergomi érseknek nevezve székét Klobu-
siczky Ferencznek hagyta. Ezt Barkóczy Ferencz követte, 
ki után Batthyányi Jósef következett. Ez más munkái mel
lett a vallás terjesztésére fordítván gondjait, megyei lelké
szein kívül három jezuita hitterjesztőt helyről helyre kül
dött, kik az anya s fiókegyházi népet oktassák. Ebben maga 
is személyesen buzgólkodván, 1766-ik évben egyházi szem
lét tartott, s káptalana jövedelmeit tetemesen megjobbította. 
A székes egyház tornyait, harangjait s belső szereit Batthyá
nyi érsek szerezte. Atalánosan jótékony czélokra 117 ezer fo
rintnál többet költött 3). Utóda Patachich Ádám lön, ki 
mindenben, mi a vallás terjedését, az Isten dicsőségét emelé, 
buzgólkodván, káptalanát egy, tudnillik a 10 ik kanonok-

') Horváth Natal. Arch. Coíoc. 180. 8. r. 
2) Katona Histor. metropol. Eccles. Calocensis tjpis Sehol. piar. 

Colocae 1800. 
3) Katona Histor. Eccles. Coloc pag. 337—342. 
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sággal szaporította. Székes egyházának 14 ezer értékű diM-
öltönyt készítetett, s káptalanának házai felépíttetésére 26 
ezer forintot áldozott. E káptalant Maria Terézia 1779. év
ben díszrenddel ékesítette ' ) . Pataohich után Kolonich 
László, ki sajátlag csömöri Zay Lörincz báró, s Kolonich 
Polixéna fia volt, következett. Kolonich nevét nagy bátyja 
Kolonich Zsigmond bibornok s bécsi érsek holta után szer
ződés mellett mind ő, mind testvérei tartották fen. Alatta 
a segniai püspökség a magyar koronához csatoltatott, s a 
kalocsai érsek hatósága alá rendeltetett. Továbbá 13 hely
ségben részint templomot, részint paplakot s iskolákat nagy 
költséggel épitetett. Utóda Klobusiczky Péter lön, ki 1817. 
évben a szatmári püspökségből érseknek átvitetvén, azóta 
minden cselekvőségét hivatalának szentelte, a hit terjeszté
sében, szegények felsegitésében, egyházak, tanodák, pap
lakok, kórházak, s mindennemű tudományos, és jótevő in
tézetek alapítása, vagy felsegítésében, s az Isten dicsőítésé
ben egész, majd 90 évig terjedő életét tölte. Átalában jó
tékony czélokra 125 ezer forintnál többet szentelt. Utódá
nak Nádasdy Ferencz gróf 1845. évben kineveztetvén, csa
ládja díszét nagy erényei s cselekvősége által hathatósan 
emelte. Ámbátor pedig életében ájtatos alapítványok s czé
lokra tetemes összegeket szentelt, mindamellett 1851. évben 
meghalálozván végintézetileg is ugyanazon czélokra sokat 
hagyományozott. Utódának n. m. Kunszt Jósef kassai püs
pök neveztetett, ki jelenleg a hitterjesztésben káptalana s 
megyei papságával együtt buzgón munkálkodik. 

*) Csáky érsek érdemei tekintetéből, s Temesvár s Belgrád 
visszavétele emlékéül 1717. évben bibornoknak neveztetve, négy év 
után Romába utazott, s az egyház feje választásában részt vett. Sőt 
ő is szintén ugy mint hajdan Bakács Tamás esztergomi érsek s áldor 
az egyház legfőbb fokára néhány szavazattal megtiszteltetett. Ka-

>) Katona ugyanottan. 
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tona História metrop. Eceles. Coloceneig typis scholar. piar. Co-
locae 1800. 

9. §. A csanddi püspökség s káptalan. 

ösaholy Ferencz után, ki a mohácsi csatában életét 
veszté, Zápolya Gervay Jánost nevezé csanádi püspöknek, 
ki későbben Ferdinánd királyhoz átmenvén, neveztetése 
emez által is helyeseltetett, ámbár az egyház feje öt meg 
nem erősítette. Zápolya 9 év lefolyta után Martinusi Györ
gyöt elölépteté a csanádi püspökségre, ki azon rövid idő 
alatt, melyben működött, legfőbb gondjai közé számította 
a vallást, erényt, s erkölcsiséget terjeszteni. Utódának Bar-
labásy János neveztetett, ki gyulafej érvári káptalanból át
vitetvén, minden törekedését szintén a vallás fentartására 
fordította. Követői közül Kolosvári János domokosi szerze
tes, s kolosi apát a jelesbek közé tartozik, ki a magyar pap
ság nevében a trentói zsinatba megjelenvén, s ottan buzgón 
működvén, 1562. évben meghalálozott. Utódának Sbarde-
lati Dudich Endre, ki szintén a trentói zsinatban mint követ 
jelen vala, neveztetett, s tudománya által hasonlólag magát 
kitünteté. Utána következett Bornemissza Gergely, ki a 
szepesi s jászői prépostságból a csanádi püspökségre át
vitetvén, egyszersmind királyi kamara igazgató hivatalát 
viselte, s számos hivatalaiban oly buzgósággal működött, 
hogy a vallás terjesztését s az erkölcsiség gyarapítását első 
feladatának tekinté. Utána Melegh Boldizsár egri s leleszi 
prépost e megye püspökének neveztetett. Ez alatt a török 
1573. évben Csanád várát elfoglalta. Melegh püspök Csanád 
vármegyében a föispányi hivatalt is viselte. Váczra püspök
nek áttétetvén, Szegedy Pál lett utóda, ki egyszersmind 
egri helynök, Egervár s Lelesz prépostja lévén, káptalaná-
val együtt a szent vallást tehetségéhez képest terjesztette. 
A káptalan azonban a török által székéből elűzetvén, egy-
helyről a másikra bujdosni kónytetett. Szegedy püspököt 
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Veranchich Faustus követte, ki neje halála után pappá 
szenteltetvén, a leleszi s sághi prépostaág mellett a csanádi 
püspökség kormányát elfogadta, de e püspökség szintén a 
török zsarnoksága alatt sinlődvén, abban sokat nem működ
hetett, mit azonban buzgósága a vallás fentartására s ter
jedésére tehetett, azt el nem mulasztá. Meghalt Velenczé-
ben 1627. évben *). Ezután a püspökség qzimét viselték 
Herovich Mátyás, ki tihanyi apát s fejérvári prépost lévén, 
a püspökség kormányát többnyire onnét vezetvén, püspök
nek fel nem szenteltetett; Lósy Imre s mások, kiknek ne
veit tudós Pray elősorozza 2). E szerencsétlen korszakban 
a keresztény öshitü vallás Csanádban nagyon pusztulván, 
a székes egyházat Mbzíem vagy Caívin követői bírták, a 
tájékban pedig azokkal a görög szakadárok osztoztak. Ná-
dasdy László 1710-ik évben püspöknek neveztetvén, ható
ságát Arad s Csanád megyében, honnét a török lassankint 
eltávozott, gyakorlani kezdé. Azonban hét év után az ellen
ség egészen elűzetvén, a megyét ujdan. rendezni kezdette. 
Utóda báró Falkenstein Béla grönbachi prépost lön, ki egy
szersmind Csanád megye főispánja lévén, a vallást megyé
jében ujdan feléleszté, s III. Károly királytól 1723. évben 
uj, négy tagból álló, s Szegeden lakó káptalant nyervén, 
avval együtt a vallás, az erkölcsiség, a erény előmozditásá-
ban djcséretesen működött. 1738..évben a káptalan Temes
várra költözött, s idővel Maria Terézia az ötödik, báró Prin-
czen pedig, ki verseczi lelkész vala, a hatodik kanonokot 
alapították. Utódának Sztanizlovics Miklós bolgár tartomá
nyi szent Ferencz szerzetese neveztetett, ki szintén főispán 
vala Csanádban. Ezt vagreini Engel Antal követte, ki bel-

') Katona Histor. Crit. regni Hangár. Tom. 20. pag. 213. Prfty 
spécim. Eccles. Hang. part. 2. pag. 297. et eeq. Schematism. 
diaec. Csanád. 

z) Pray ugyanott 302. s . lap. 
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grád- szendrödí püspök lévén, s onnan kizáratván, de a 
csanádi püspökségre s föispánságra előraozdittatván, apos
toli buzgósággal káptalana s megyei papságával együtt a 
vallást terjesztette, ápolgatta, s erősbitette. Utóda Chriszto-
vich Imre lön, ki eldődei nyomait követve, a török rabigá
tól nem régiben szabadult megyét rendezé, lelkészekkel el-
látá, oktatá, s népesité l) . A kezdett munkát azonban utóda 
remetei Köszeghy László végrehajtotta, ki 1800. évben csa
nádi prépost s helynökböl püspöknek neveztetve, szent hi
vatalát valóban apostoli buzgósággal viselvén, s mindent 
többnyire személyesen végrehajtván, megyéjét 28 évi kor
mánya által lehető legjobb karba helyeztette, s azt lelké
szek, segédpapok, növendékek számával illőleg ellátva fá-
rákkal bővítette, melyeket ujdan megdíjáztatott, s egy
házak, paplakok, tanodák, s tanítókkal ellátott, káptalana 
részére díszrendet, s ingatlan birtokot szerzett. Alattvalóit 
atyailag szerette, a hivek buzgó igazgatására, s oktatására 
ösztönözte. Majd minden évben egyházi szemlét a megyé
ben tartott, minden hiányt s fogyatkozást józan tapintattal 
s bölcsességgel elhárított, s papjait tulajdonából segítette. 
Bőkezűsége, nagylelkűsége s nyájasságáról oly hires volt, 
hogy a katonai, világi s egyházi rend, gazdag s szegény, ma
gas és kisrangu egyenlően hozzája férhetvén, ki sem távo
zott el tőle lelki vagy földi vigasz, tudományos vagy társal-
gásos megelégedés nélkül. Utóda Török Antal ki szintén 
csanádi prépost s káptalani helynök lévén, 1832. évben püs
pöknek neveztetett, két év múlva azonban meghalálozván, 
széke krivinai Lonovics Jósefre szállott. Ez egri főmegye ka
nonokja s királyi tábla egyházi főnökéből 1834. évben püs
pöknek neveztetvén ki, egyházmegyéje kormányát több
nyire helynöke által viseltette, maga pedig országlati ügyek
kel foglalkozottt. 1848-ik évben a magyar ministerium elö-

i) Píay spécim. Hier. Eccles. Hungar. 302. s köv. lapok. 
Chorrltr Egyházion, 23 
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terjesztése által egri érseknek neveztetett. Mint érsek AHÖO 
évi pesti országgyűlésen működött. A gyűlés september 88-
tól kezdve forradalmi álakat öltvén magára V. Ferdinánd 
törvényes királyunk azt october 3-án szétoszlattak. De a gyű
lés törvényes királyunk intézkedését nem tekintve, tanács
kozásait folytatta. Minthogy pedig Lonovics érsek azokban 
is részesüknek mondatott, a forradalom szerencsés legyőze-
tése után annak egri érsekségre történt kineveztetése vissza
vonatott. Söt a volt érsek fogság B perbe idéztetett. Ennek 
következése lön, hogy acsanádi püspökségről is lemondván, 
magán életre királyi kegyelemdíj mellett Austriába a melki 
kolostorba utasíttatott, jelenleg pedig Bécsben tartózkodik. 
Lonovics után csanádi püspöknek Horváth Mihály hatvani lel
kész s czimzetes prépost még a magyar ministerium előtérj ese
tése következtében neveztetett. Azonbanő szintén a szerencsét
len magyar forradalom szelleme által elragadtatván, annak vé
géig mint Cultus minister abban buzgólkodott. A forrada
lom örökös királyunk fegyverei által szerencsésen legyőzet
vén, Horváth püspökségét, melyre a pápai megerősítést ugy 
•sem hyerendette, elhagyván, az országból elillant, annál in
kább minthogy kineveztetése már annak előtte is megsem
misíttetett. A megye kormánya m. Csajághy Sándorra bíza
tott. Ez a kalocsai főmegye káptalanából csanádi püspök
nek neveztetvén, s egyházmegyéjébe igtatván bölcs tapin
tattal s szelíd egyházi szelemmel buzgón működik; a neve
lési intézeteket, a tudományokat, s az azokkal foglalkozókat 
nagylelküleg pártolja. 

10. §. Az egri püspök s káptalan. 
I. Ferdinánd király e korszak elejével «gri püspöknek 

Zalaházy Tamást nevezé, ki Austriának az akkori zavaros 
körülményekben kedvezvén igén nagy szolgálatot tön. ütődfe 
Frangepán Ferencz lön, ki Zápolya s Ferdinánd királyok 
&özt békét kieszközölvén, mindakettő által az egri püspök-
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ségré méltónak t»rtsáott. A'vallás terjesztésében sokát mü.-
ködött, de nagy akadályokra talált a hitujitók s követeik 
részéről. Frangepán 1543. évben meghaláiozvátt, saegyéjé 
öt évig árvaságbán maradt, míg Oláh Miklós ufcódjáw&k. n& 
veztetnék kL Ez azonban a törökök zsarnoksága miatt, kik 
Dobó István s Zay Ferencz hűséges védelme mellett is Egert 
elfoglalák, csak.a következe évben a város birtokához jut
hatott, jövedelmei mindazáltal *z egri örbad élelmére fordít
tatván, szegénységgel küzdött, 4Á 155$, évben Esztergomba 
átvittetett'). Ezt Újlaki Ferencz, ki mint győri püspök s 
királyi helytartó az országban hivaíalaskodott, követte, de 
két év múlva ineghalálozván, Posonbaa eltakarittatptt/ Anr 
m&k halála után az egri szék báróin évig Üres maradt a yég-
böl> miszerint annak jövedelmei a török ostromok által so
kat szenvedett vár kijavittatására fordíttassanak, annak kor
mánya pedig Bódy György es»i»ádictaimzétespüspöikreideig-
lenbizatott. Ez a püspökség igazgatásához erélyesen fogván, 
a lelkészeket, kik működésükben fogyatkozának s botrányt 
okozának tüstént perbe idéztette, a vallást védette, terjesz
tette, 8 mindamozlejuek, aaind A hitujitók «llen fentai> 
iofcfca2). 1557. évben VeranebAöh Antal a konfttentinápoli kö
vetségből vissaájövién (4. §.) iegri püspöknek neveltetett- De 
a püspökség jövedelmei most is Egervár helyreáÜittatására 
szükségesek lévén, a tbíurócei prépostság jövedelmeivel szük
ségeit pótolta, ámbár ő itten is az iskolák nem különben a 
hiteles hely .ópitíeteit, s más i»tézetejfcet. kijavítatta, yeraa;-
<chich Esztergomba. átvitetvén:, utódának Radqczy István 
1567. évben neveztetett. Ez alatt a katholika vallás terje
dése különösen haladott, mert Leleszi János jezuita, kit a 
•püspök Bécsiből -sí hit terjesatéséré meghívta,, számos népet 

0 Scíhmittn. Epíscopi Agriens'. Tóni. 2. pag,3tf3—4?2. Pray Spé
cim. Hierar. Eccles. Hangár, part. 1. de Episcop. Agriensi. 2) Katona 22. köt. 922. s követk. lap.'Sohmitth ugyanott Tom. 3. 
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az őshitü vallásra, melyet Calvin követői majd nem kiirtot
tak *), vissza vezetett2). Utóda Cherődy János vala, azon
ban a török Egert 1569. évben elfoglalván, mind a püspö
köt, mind a káptalant, ki eddig az isteni tiszteletet szent 
Mihály kápolnájában tartá, székéből kiszorította. A kápta
lan Kassára áttétetett3), de a püspök Nagyszombatba köl
tözvén, a következő évben meghalálozott. Cherődy után 
Szuhay István következett, ki egyszersmind kamaraigazgató 
lévén, minden hivatalaskodásai mellett a vallás terjesztését, 
fentartását főügyének tekintette, s minden hitujitók ellen
zései mellett is kitűzött czélját elérni törekedett, a kalocsai 
érsekségre előmozdittatván, megyéje több évi üresség után 
Erdődy Jánosra jutott, kit Pyber János követett. Ennek 
utóda Lósy Imre lön, ki megyéjében egyházi szemlét tartani 
kívánván, engedelmet az egri passától csak nagy összeg pénz 
letétele után nyerhetett. Üdvös munkájához fogván, min
denütt az őshitü isteni tiszteletet visszaállította, a hitet hir
dettette, az eltévedteket az egyház kebelébe vissza vezette, 
az erényt s erkölösességet mindenütt előmozdítva: Lósy 
Esztergomba átvitetvén utódának Lippay György nevezte
tett, ki még mint esztergomi prépost Ersekujvárott ötszáz 
eltévedt híveket az őshitü vallásra visszatérített; 1642. év
ben az esztergomi érsekségre vitetett át. Amazt Jakusich 
György, ezt pedig Kisdy Benedek követte ki kormánya 
elejével mindjárt a vallás térjesztésérőLgondoskodván, lel
készek, növendékek, oktatók s tanítókat nagy költséggel ala
pított4). 1659. évben meghalálozván, végrendeletében a 

>) Schmitth epiecopi Agriens. Tom, 3. pag. 124. et sequent 138. 
et eeq. 

*) Sacchino Histor. Societ. Jesu 4. 183. 223. Schmitth op. cit. 
Tom. 3. pag. 119. 

a) 1597. évi 38. törv. czik. 
4) Schmitth ugyanottan Tom. 3. pag. 251. 
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kassai nevelőház alapittatására, hol akkor az egri püspök s 
káptalan lakhelye vala, 30 ezer forintot s Gönyün nevű bir
tokának egy részét, s egy kassai házat hagyományzott1). 
Utódja gróf Pálffy Tamás lön, ki eldőde nyomait követve 
szintén minden munkásságát oktatás, vallás és erkölcsösségre 
irányozván a hitet dicséretesen terjesztette, s Kisdy eldőde 
alapítványát 27 ezer forinton vett Hejöze helységgel öreg-
bitette. Pálffy Nyitrára átvitetvén, megyéjét Szegedy Fe
renci nyerte el, ki katholika anyjától születvén, s a katho-
lika vallásban neveltetvén, idővel váczi püspök, királyi kan
cellár, későbben egri püspöknek neveltetett. Ez alatt az 
1671. évi királyi rendelet keletkezvén, mely szerint a pro
testánsok a katholikusoktól elfoglalt templomokat visszaté
ríteni köteleztettek, annak beteljesítésében valamint szent 
Vallásunk terjesztésében s magyar gyermekek, melyeket a 
török foglyokul tartott, kiváltásában dicsőén buzgólkodott2). 
Ennek utódja Bársonyi György magát a hit terjesztésében 
káptalana s lelkészei segítsége mellett annyira kitüntette, 
hogy négy év alatt 6768 eltévedteket téritett meg •). ASze-
pességet ő vezeté vissza az-egyházba4). Azt gróf Pálffy Fer
dinánd követte, ki eldőde példáját utánozva maga is a hitet 
terjesztette, s a hitszónokok legbuzgóbb pártfogója lévén, a 
hitujitó bitorlókat fegyveresekkel Jászóból maga űzte ki, azt 
ősi urainak visszaszerezve. Ez után Korompay Péter követ
kezett, ki alatt 1687/évben a török Egerből kiűzetvén, hat 
süáz egyén ;közülök megkeresztelkedett. Ennek utóda Fé-
nyesy György nem csak maga, káptalana, s lelkészei, hanem 
az0p kívül még három jezuita is a hitet nagy buzgósággal 
hirdetvén számos török foglyokat téritettek meg. A jezui-

') Schmitth Episc. Agriene.. ̂ qm.,3. 265—6. 
2) Ugyanott 271—291. 
*),HeveneBy kézirata V. köt. 132. lap. 
4) Schmitth ugyanott. 
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ták ez alkalommal Égerben igenis kedveltéivé annak felázó-
litása következtében ottani állandó lakásukat határozák el. 
Annak utóda Telekesy lön. A város azonban alig szabadul
ván meg a törököktől Rákóczy kegyességét elnyervén, nem 
csak saját, hanem szomszéd megyékben is hivataloskodott, 
a vallást buzgólag terjesztve1). Utóda 1715. évben lön Er-
dődy Gábor, kinek helynöke Foglár György egyéb számos 
tettei mellett Egerben jogászi tanszéket alapított*), maga a 
püspök pedig káptalana által a megyei növendékbáznak át
engedett apátfalvi (Trium fontium de Beel) apátságnak 
romba dűlt templomát 1744. évben egészen helyre állitatta, 
s lelkészséggé átalakította. Utóda lön Barkóczy Ferencz gróf, 
ki Egerben bölcsészeti kart, s könyvnyomdát alapított *). 
Barkóczyt tizennégy évi buzgó kormány után gróf Eazter-
házy Károly követte, ki a vallás buzgö terjesztője, a papi 
fegyelem szorgos őrje, a tudományok hü pártolója lévén, 
Foglár alapítványát öregbítette. Számos lelkészségeket ré
szint alapított, részint templomokkal ellátott. A lyeeura rop
pant épületét hazánk díszére huszév lefolyta alatt közel két 
millió forinttal ő emelteié, s alapítványul az intézetnek 500 
ezer forintot hagyományzott*). 1798. évben 38 esztendei 
kormánya után jobb életre szenderült. Kimúlta után az egri 
püspökség 1804. évben érsekségre emeltetvén, javaiból két 
külön: Kassa a Szatmár egyházmegye alapíttatott. Ezekről 
külön értekezendök, most csak az egri érsekségről szólan-
dunk. Első érseknek Egerben Fuchs Ferenez nyitrai püspök 
kineveztetvén, hivatalában buzgón működött, minden va
gyonát egyházak, tanodák, szegények, s árvákra hagyván. 

') Sohmitth episcopi Agriens. Tom. 3. pag. 343. 
*) Corp. Jur. Hung. art. 44.-1741. 
*) Magyar Plutark 3. köt 
«) Pesti növendék paps. flftnkákt&i é-ik kftt. BV6. sköv. lap, Bu

dán 1841. 
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Utóda b Fischer István lön, ki a vallásosság, erény s erköl
csösség előmozdításában magát kitüntetvén, vagyonának 
nagy részét szintén kegyes alapítványoknak szentelte. An
nak utóda felső eőri Pyrker László lön, ki a velenczei pa-
triarkaságból egri érseknek 1827- évben átvitetvén, munkás 
életét megyéje kormánya, sz. vallásunk terjesztése, a tudo
mányok s müvek előmozdításának szentelvén, a haza a. egy
ház üdvét egyenlően elősegitette, mindakettőt roppant s 
ékes épületekkel, melyek közé különösen az egri székesegy
ház tartozik, feldíszítette, képgyűjteményekkel ékesítette, 
jótékony intézetekkel ellátta, s érdemdús vitézek számára, 
tett alapítványokkal s más közhasznú épületekkel gazdagí
totta. Munkás életét 1847. évi december hóban végezvén, 
utódának n. m. Bartakovics Béla rosnyói püspök neveztetett. 
Ki mint rosnyói püspök szent vallásunk, s magyar egyhá
zunk érdekei mellett működve, ugyan e szellemben az egri 
érsekséget is szerencsésen igazgatja; a hívek neveltetését s 
boldogságát tanodák s kolostorok felállíttatása, az Isten di
csőségét pedig templomok felépíttetése által fáradatlanul 
öregbiti; a tudományokat pedig annyira pártfogolja, hogy 
senki által magát felülmúlni nem engedi. 

íl. §. A* erdélyi püspökség s káptalan. 
A mi más püspökségekben, ugyan az JSrdélyben is meg

történt, hogy tudnillik e korszak elején a, Magyarhonban 
uralkodó két király egy megyében néha két püspököt is ne
vetett, így nevezé 1526-ik évben Ferdinánd király Gerendy 
Miklóst erdélyi püspöknek, noha már Zápolya Stafileo Já
nost oda rendelte vah>, Zápolya azonban Lengyelhonba ki
űzetvén, kedvencze is eltűnt, ? Gerendy püspök a mfgyéí 
igazgatta. Ez meghaláloasván székét sWlepnak hagyjj*, ki, 
nek utód* BprnemUwa f$[ Jöp. $z Veszprémből 4í.vj|ety.é4 
nehéz állásra jitfotó ajnyugfajap jwékelyek * s^ftok iránya, 
bfln, #orsa pzophau még.n*gyflbban nfhejbedeíV n>|dő^ 
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Szüleiman Erdélyt elfoglalván, őt kiköltözni kénytette. Bor
nemissza után, ki nyitrai püspökség igazgatását elfogadta, 
nagy zavarok keletkeztek Erdélyben oly annyira, hogy az 
erdélyi püspökség minden javaitól megfosztatván, s czime 
sem létezvén többé, a hiveket Báthory Endre bibornok, a 
fejedelem bátyja, lelkileg igazgatá a nélkül, hogy erdélyi 
püspök nevét viselné. 1596. évben Báthory Zsigmond er-
erdélyi fejedelem a püspökség birtokát az unitáriusok ke
zeiből visszafoglalván, arra Napragi Dömötört nevezte ki. 
De 1601. évben az erdélyi, a katholika hittől többnyire el
pártolt rendek Kolosvárott egybegyűlvén, a püspökség javait 
ujolag elfoglalták, Napragit az országból kizárva. Mire ho
nunk királyai Erdélyben kegyúri joguk fentartásáral687-ik 
évig csak czimzetes püspököket neveztek ki. Idősb Rákóczy 
György engedelmével a katholikusok Salinus Istvánt hely
tartónak nevezték, miszerint a vallás a sok zavarok közt 
mégis valahogy fentartassék. S valóban ő nagy buzgósággal 
működni kezdvén, a vallást részint szerzetesek, részint me
gyei papok által fentartani törekedett. Erdély visszafoglal
tatván az ellenségtől, s a püspökség visszaállíttatván Ilyes 
Endre 1697-ik évben püspöknek neveztetett, ki Alvinczen 
megtelepedett, s buzgón működött. Azonban rövid idő alatt 
pártosok által ismét kiűzetvén, a püspöki jószágokat részint 
a fiscus, részint magánosok birtokába jutottak. A püspök pe
dig Posonyba vonulván itten jobb életre költözött. Végren
deletében a posonyi házát s kertjét az Olmütz s Nagyszom
batban tanuló erdélyi növendék papok uti költségeire ha
gyományozta, a Nagyszombatban tanuló erdélyi növendé
kekre pedig 8500 ftot hagyott. Továbbá nagy Leopold csá
szár 1702-ik évben az alvinczi várat s uradalmat a rendelt 
püspöki helytartó élelmére engedvén, ez a vallást az erényt 
s erkölcsösséget fentartatni s terjesztetni, lelkészeket, okta
tókat, tanodákat s egyházakat újra felállitatni törekedett. 
De ÜL Károly király Erdélynek fejedelme uj életbe léptet* 
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vén az országot, szintén a püspökséget is, a káptalant, egy
házat, püspöki lakot, iskolákat s az egyházi hangászatot jö
vedelmek, s minden költségek kiszolgáltatása mellet ujdan 
rendezte el, Mártonfy Györgyöt esztergomi prépostot 1715. 
évben erdélyi püspöknek, királyi tanácsos, és fejérmegyei fő
ispánnak nevezte. Ez a vallási ügyek elrendezésére, 
az erény s vallásasság előmozdítására gondjait előle
gesen fordítván, sajátjából a négy ujdon alapított kano
noksághoz még kettőt csatolt, s a lelkészeket, s tankokat 
szaporítván, az üdvös lelki oktatást élete végéig hatalmasan 
segítette fel. Utóda Mednyánszky László lön, de rövid idő 
múlva hivataláról lemondván, azt 1724. évben Antalfy Já
nos nyerte el. Utána Zorger Gergely következett, ki min
den a hitterjésztésben tanúsított buzgósága mellett magáról 
s utódairól gondoskodván, a kormányzó utáni első rangot s 
szavazatot a püspök részére szerzetté meg. Utóda Klobu-
siczky Ferencz lön, kinek indítványára a régi, a katholikus 
püspököt, káptalant s jezuitákat kizáró, s a katholika vallást 
megsértő czikkelyek az 1743-ik törv. czik által (a három el-
vállolt vallástétel sérelme nélkül) eltöröltettek. A vallás ter
jesztésében káptalana s lelkészei segítsége mellett annyit buz
gólkodott, hogy nyolcz év után, midőn Zágrábba átvitetnék, 
a magyar megyék föispányai, s a székelyek bírái mind, a sze-
beni tanácsnak pedig nagyobb része a katholika vallásra visz-
szatértek'). Utóda b. Sztoyka Zsigmond lön, ki látván a hitter
jesztők nagy szükségét egyházi növelde talpkövét Fejérvá-
rott letette, s addig; míg felépülend tulajdon lakában nö
vendékeit neveltette. Megyéjében a hetedik kanonokot ala
pítva, s minden alkalommal a vallás terjesztésére ügyelve, 
1759. évben magányosságba visszavonult, Medgyesben meg-
halálozott. Utóda gróf Batthyányi Jósef lön, ki azonban egy 
év után azaz 1760. évben már a kalocsai érsekségre átvite-

J) Szereday Episcop. Albens. Benkő Transilvania, Pray Spécim, 
fíievar. Eccl. part. S. Episcop. Transilvan. 
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tett. Ez után báró Bajtai Jósef következett, ki II. Jósef csá
szár oktatója lévén a történetekben, Maria Teréziától a többi, 
közt azt is eszközölte ki, hogy a bécsi Pázmánféle növelőé
ben három erdélyi ifjú neveltessék, a szebeni árvaház alapít
tassák, a szegényül ellátott lelkészek segedelmet nyerjenek. 
A kanonokok számát egy gyei (a nyolczadikkal) szaporította, 
püspökségéről lemondván, magányosságban mint posonyi 
prépost meghalt 1773. évben '). Utódai közül gróf Batthyá
nyi Ignácz nevezetes, ki a tudományok nagy kedvelője lé
vén könyvtárt, csillagásztornyot, s a csillagász részére egy 
kanonokságot alapított a káptalanban, s a vallást minden le
hető módon terjesztette. Utána Mártonfy Jósef következett, 
kit Rudnay Sándor 1816-ik évben oly buzgósággal váltott 
fel, hogy két év múlva egész megyéjében egyházi szemlét 
tartván, mindent, mit hiányosnak tapasztalt, kijavított. A 
megyei papnöveldét évenkint 16 ezer forinttal gyámolította, 
a püspökség alapítványát pedig 5 ezer forintról 12 ezerre 
emelte2). Rudnay Esztergomba átvitetvén, utóda báró Sae-
pesy Ignácz lön, ki 1820-ik évtól kezdve a megyét hét évig 
igazgatván, 33 ezer forintnál nagyobb összeget iskolák, tem
plomok, s más nyilvános intézetekre szentelt3). Többi tet
tei közt zsinatot tartván (110. §.) Pécsre átvitetett. Utána 
tusnádi Kovács Miklós következett, ki a megyét szerencsé
sen kormányozván, aligmult egy óv, hogy bőkezűsége, jóté
konysága, s ember szeretetét, kisdedek óvdáíra, siketnémák 
intézeteire, egyházak tanodák, népnevelésre, s más köz
hasznú czélokra ajánlott összegekkel ne tanúsította volna, 
összesen 76 ezer forintnál többet ilyes jótékony intézetekre 

•) Benkő Transilv. Szereday Episcop. Albens. 222. s kovetk. lap. 
Pray Spécim. Hierareh. Eccles. Hungar. part. 2. Episcop. 
TranBÜv. 

2) Majer Jósef halotti beszéd 32. 33. lap. 
3) Pauer János az egyházi rend érdemei 327. lap. 3. füz. 
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áldozott1). Kovács 1852-ben meghalálozván utódának m. 
Hajnald Lajos az esztergomi helytartóság titoknoka s csá
szári k. udvari káplán neveztetett, ki eldödei példáját kö
vetve, káptalanával együtt szent vallásunk haladását skiter-
jeszkédését buzgón elősegíti, a tudományokat s a miveltsé-
get minden alkalommal pártolja. 

12. §. A győri püspökség s káptalan. 
Paksy elvérzésé után a mohácsi ütközetben a győri püs

pökség kormánya, miután javai az ellenség kezéből kiszaba
dultak, 1539. évben Ujlaky Ferenczre szállott, kinek nagy 
munkába került a vallást oly zavaros időkben fentartani, s 
azt ellenségei ellen védeni, de az ország helytártója is lévén, 
mindakettöt hosszas kormánya, tudománya s tekintélye ál
tal szerencsésen végrehajtotta. Utódának Gregorianecz Pál 
zágrábi püspök neveztetett, ki 1554. évben buzgón működni 
kezdvén, minden alkalommal a vallást terjeszteni, a népet 
oktatni, s az ifjúságot iskoláztatni törekedett, miért is káp-
talana részére tanoda alapittatásául Kony helységet szer
zetté 2). Utóda Delfino Zacharias bibornok lön, ki azonban 
külhoni lévén, s a magyaroknak tetszeni nem tudváns), hi
vataláról lemondott, s Olaszhonba visszavonult4), ő t követé 
Liszty János, ki honi lévén minden törekvését, s tekintélyét 
oda irányzá, miszerint hivatalában pontosan eljárván, az 
őshitü vallásnak a hitujitók által vert sebeit orvosolhassa, s a 
hiányokat helyre hozhassa.Halála után a megyében üresség kö
vetkeztén, Draskovic* György kalocsai érsek a megyét igaz-

>) Ugyanott 327. s köv. lap. 
2) Károlyi Specul. Eccles. Jaurin. 78. 6 k. lap. Istvánfy 133. Ro-

manus a Venantio Syllab. praesul. Jaur. 44. lap. 
») 1569. 35. t. czikk. 
*) Pray Spécim. Hidrar. Eccles. part. h pag« 325. Purpur, Pan

non. 163. Szegedy rubr. 2. 181. lap. KÁrolji ugyfcnött 80K lap. 
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gatta. Ez után Heresinczy Péter 1587. évben következett, 
ki szintén ugy mint utóda Eutassy János kancellár hivata
lát viselvén, a vallást különösen a törökök ellen, kiknek ke
zeibe a város 1594. évben esett, védelmezte. Kutassy Eszter
gomba átvitetvén, a megye Pethe Mártonra szállott, ki egy
szersmind kalocsai érsek lévén, de a törökök miatt ottan nem 
székelhetvén, mindakét püspökséget a körülményekhez ké
pest igazgatta, legfőbb tisztjének a vallás terjesztését tartva. 
Bécsben meghalálozván, Posonyban eltakarittatott. Utóda 
1607. év óta Napragi Dömötör lön, ki szintén kalocsai érsek 
vala. Ez az erdélyi püspökségből átjővén szent László király 
kaponyáját hozta magával, s minden illő körülményekben 
törekvéseit oda irányozta, hogy az erkölcsösség, az erényt s 
a vallásosságot elömozdithassa. Utódai közül Dallós Miklós 
és Széchényi György a győri papnöveldét alapiták, s vala
mint az egyháziak neveltetése, ugy a hivek oktatása, -s a hit-
terjedéséről gondoskodtak. Emez csak Győrött á50 ezer fo
rintnál többet költött el jótékony intézetekre'). Utóda Sen-
nyei István lön, ki egyszersmind kancellár lévén, mindakét 
hivatalát oly szabatossággal viselte, hogy mind az ország, 
mind az egyház várakozásának megfelelt. Utána 1635. év
ben Draskovich György következett, ki ámbár panaszokra 
alkalmat adván, sok viszontagságokon ment keresztül3), s 
hivatalától három évre felfüggesztetett, mégis későbben ma
gát megjobbítván, az egyház s ország javát szépen előmoz
dította, a jezuiták, más kolostorok, s papnöveldék részére 
gazdag alapítványokat téve. Utóda Püsky János vala, kit 
1659. évben ismét Széchényi György követett, ezt az őshitü 
vallás terjesztése, a szegények gyámolitása s minden köz
hasznú intézetek előmozdítása máig jellemzik. Ez hasonnevű 

>) Károlyi Speculum Jaurin. Eccles. pag. 105. 8 kÖV. lap. Magy. 
Plutar. IV. könyv, vígén. 

2) 1647. évi 113. törv. ozikk. 
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eldődjét jótékonságban még felülmúlta. Utóda Kolonich 
Leopold vala, ki 1686. évi september 2-kán épen Buda vár 
visszavétele alkalmával bibornoknak neveztetett. Eszter
gomba átvitetvén, utóda Keresztély Ágost szász herczeg s 
bibornok lön, káptalana, mely egyszersmind a sopronyi szent 
János keresztes vitézek praeceptoratusát viselé*)'), segítsé
gével a vallást, az erkölcsöt s erényt buzgóan előmozdította. 
Esztergomba átvitetvén utána gróf Zinzendorf következett, 
ki bibornoki méltósággal kitüntetve lévén, mind az udvar, 
mind a vallás ügyeiben buzgólkodott. Zinzendorf Fülöp 
után Groll Adolf ájtatos rendi szerzetes püspökké nevezte
tett, ki a vallás előmozdítását felsegíteni akarván, a szűköl
ködő lelkészek segedelmére évenkint hat ezer forintot köl
tött. Utána gróf Zichy Ferencz következett, ki alatt megyéje 
feltagoltatván, belőle a szombathelyi püspökség s káptalan 
keletkezett. A püspöki lakot bevégezte, a papnöveldét meg
újította, s minden munkásságát oda irányozd, miszerint sz. 
vallásunk terjedve, virágzóbbá váljék. Továbbá a megron
csolt várat számos költséggel visszaváltva kijavítatta, a ki
rályi akadémia felső emeletét építette s plébániákra éven
kint 6 ezer forintot szentelt2). Gróf Zichy 1783. évben meg-
halálozván, megyéje négy év után Fengler Jósef ájtatos 
rendű szerzetesnek kezébe jutott, ki neveztetése után minden 
tehetségéhez képest működött. Utána Vilt Jósef következett, 
ki hét évi kormánya alatt a vallás terjedésére, jótevő inté
zetek, kolostorokra s szegény ifjúság neveltetésére 30 ezer 
forintnál nagyobb alapítványokat tön. Utóda Schwarzen-
berg Ernest herczeg lön. Ez családja fényét jótékonsága, 
alázatossága, felebaráti szeretete, s nyájassága által emelte, 

') Károlyi Specul. Jaurinens. 93. et seq. Katona Eccles. Coloc. 
Hist. Tom. 2. pag. 73. Bóka praesul. Veszprém, pag. 425. 
Schmitth. episcop. Agriens. tom. 3. pag. 178. 

2) Károlyi Specul. Eccles. Jaurin. pag. 142. Erdős oratio fa-
nebr. 1784. 
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s az Egyház ügyét buzgón kezelte. Utána Juranics Antal 
püspöknek neveztetett, ki hivatalában erélyesen pásztor
kodva, több helyeken uj templomok, iskolák s paplakokat 
alapított, s minden alkalommal a vallást védeni, s terjesz
teni törekedett. Utóda 1838. évben Sztankovics János, 
megyebéli kanonok, s helytartói tanácsnok lön, ki a megye 
kormányát józan tapintattal viselte, minden hívei, kápta-
lana s segédpapjaitól egyenlően kedveltetve. Vendégszere
tete, nagylelkűsége, valamint a művészi hangászat pártolá
sáról s gyakorlatáról nevezetes. Ez 1848. érben az élők 
sorából kiszólíthatván, utódának m. Karner Antal győri 
kanonok, czimzetes püspök, s a hajdani k. magyar bécsi 
Kancellária előterjesztő tanácsnoka neveztetett, s jelenleg 
a megyét szerencsésen s atyailag kormányozza. 

*) Minthogy a győri káptalan tagjai a szent Jánosról nevezett 
keresztes vitézek praeceptoratiisát viselek, idővel azok javai is * 
káptalanéival összeolvasztottak '). 

13. §. A nyUrai püspökség s káptalan. 

Podmaniczky István után, kit a 2-ik korszakban mint 
utolsó nyitrai püspököt emiitettünk, Thurzó Ferencz, hason
nevű országbíró öcscse, még kiskorúságában püspöknek ne
veztetett, ki elvégezvén tanulmányait, a püspökséget több 
évig igazgatta ugyan, de felszentelve nem lévén, B a hit-
ujitókhoz szítván, megházasodott. Ezért a püspökségből 
1556. évben kiesvén, mint árvái főispán, s kamara igazgató 
működött a). A következő évben utódat Bornemissza Pál
ban nyert, ki az erdélyiek: által a püspökségből kizáratván 
(11. §.) nyitrai püspöknek neveztetett, s hivatalában min-

J) Károlyi ugyanottan. 
2) Wagner Analecta Scepusii 4. 102. s k. lap. Katona 23. köt. 

100. lap. Memória SpiBCop. Nftriens. j»g. ,522. et seq. Ti-
mon 173. 
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den buzgósággal eljárni törekedett. Ót Mosóczy Zacharias 
követté, ki szent vállásunk fentartása,' védelme, s gyarapí
tása mellett a tudományokkal is sokat foglalkozott, s Bonfin, 
Illosvay, s többek munkáit folytatva, szerkesztője lön a 
quadripartitumnak '). Utóda Fejérkövi István nagy iparral 
eldődei nyomait követve, előlegesen á vallást a protestánsok 
ellenében fentartani törekedett. Átvitetvén Esztergomba 
utána Forgách Ferencz 1596. évben következett, ki jobba
dán elpártolt hiveit jezuiták által az egyház kebelébe vissza
téríteni igyekezvén, szerencsés sikerrel működött. Szintén 
esztergomi érseknek átvitetvén, utóda Szuhay István lön, 
ki az egri püspökségből átvitetett, de Bocskay s pártjától 
szenvedett üldözései következtében még abban az évben 
tudnillik 1607-ikben az öröklétre szénderült. Utóda Lépes 
Bálint minden munkásságát a vallás fentartására, mi ellen 
a hitujitók nagyon panaszkodának, fordította. Telegdy Já
nos utána következvén, s mindazt, mi a vallás terjedését 
felsegité, pártolván, a nagyszombati papnöveldében hat 
nyitrai növendékre alapítványt tőn, káptalanát birtokkal, 
a nyitrai ferenozieket pedig kolostorral megajándékozta. 
Püspökségéről 1644. évben lemondván, utódai közül Püsky 
János a szkalkai apátságot a trencséni jezuitáknak adván, 
egész megyéjében a vallást káptalana, lelkészei, s szerzete
sek által fentartotta, s terjesztette. Utóda Szeleposényi 
György lön, ki szintén azt nagy buzgósággal végrehajtván, 
mit eldőde, esztergomi érseknek neveztetett. Öt Kolonich 
Leopold követte, de 1669-ik évben püspökségéről lemond
ván, bécsujvárosi főpásztornak, későbben kalocsai, ezután 
esztergomi érseknek neveztetett Utóda Pálffy Tamás székes 
városát megerősíttetvén, s minden figyelmét szent vallá
sunk fenmaradása, s kiterjedésére fordítván, az erényt s 
erkölcsösséget buzgón előmozdítani igyekezett. 1680-ik éy 

') Memória Epiecop. Nitrienu. 
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ben Gubasóczy János lön utóda, ki szintén a vallás fentar-
tásáról gondoskodván, a nagyszombati papnöveldében 12 
növendéket alapitott. Utána Haskő Jakab vágujhelyi pré
post a püspökségben következett, ki a Nádasdy országbíró 
által kezdett beczkói ferencziek kolostorát bevégeztette, 
de már 1690. évben püspökségéről lemondván, ismét a régi 
prépostságába visszaköltözött'). Utóda Matyasovszky László 
a vallás előmozdításában annyit buzgólkodott, hogy az ájtatos 
rend részére Nyitrán kolostort, s templomot nagyobb részt 
azon végből alapitott, miszerint annak tagjai az ifjúságot 
a katholika vallásban oktassák, annak védelme s terjeszté
sére készítsék. Hat ezer aranyot tanuló nemes ifjak meg-
dijaztatására, tovább megyéje szegényebb lelkészei, vissza
tért protestánsok, kórházak s a szegedi jezuiták kolostorára 
tetemes alapítványokat tett. Utóda 1707. évben lön gróf 
Erdödy László Ádám, ki hivatala mellett kancellár tisztét 
viselvén, a vallás terjesztésében annyit fáradozott, hogy 30 
évi kormánya alatt 50 ezer leieknél többet téritett meg. 
Szomolánban eltakarittatott. Utána gróf Harach követke
zett, de Romában követ lévén, a megyét Nozdroviczky Ist
ván helynöke által igazgatta 2). Utóda Eszterházy Imre, ki 
a vallás haladását szintén első gondjai közé számítván, több 
helyeken egyházakat, tanodákat B más közhasznú intézete
ket emeltetett. Utódának Gusztinyi János, ki segédje vala, 
1764. évben neveztetett. Ez alatt, ki a tudományokban ma
gát mint iró is kitünteté, történt, hogy a fejedelem enge
delme mellett 13 fára az esztergomi főmegyétől elvonva, 
Nyitra megyéhez könnyebb közlekedés végett csatoltatott. 
Gusztinyi földi pályáját nagylelkűség, bőkezűség, s a vallás 
terjedése iránti buzgósággal jelelve ki, végzé 1777. évben, 
s Nyitrán nyugszik. Maria Terézia Gusztinyi halála után 

') Episcopatus Nitriens. ejusque praeeul. memória. 
*) Ugyanottan 
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figyelmeztetvén arra, hogy a nyitrai káptalan, melynek 
prépostságából hajdan a püspök megdijaztatott (I. korsz. 
27. 28. §.) prépost nélkül vagyon, Szkacsán uradalmat, me
lyet eddig a püspök birt, a káptalan birtokához csatolta, s 
prépostot nevezvén ki rendelé, miszerint ezentúl az uj pré
post szintén a káptalan javaiban részesüljön. A megürült 
püspökséget Révai Antal nyeré el, ki a vallás terjesztésére 
ügyelvén, Nyitrán tanodát, radosnai birtokában pedig egy
házat épitetett. Utódának Fuchs Ferencz esztergomi kano
nok neveztetett ki. Ez életét szegény nemes ifjúság nevel
tetése, jó könyvek nyomtatása, s a hit terjesztése által ma
gát kitüntetvén, káptalanának díszrendet is szerzett. Egerbe 
érseknek átvitetvén (10. §.) megyéjét Kluch Jósef eszter
gomi káptalani helytartó nyerte el. Ez megyebéli lelkészei, 
kórházak, siketnémák, szegény tanuló mind a két nemű 
ifjúság, jobbágyai, s más közhasznú intézetek felsegitésére, 
s igy a vallás terjesztésére annyi alapitványokat tön, hogy 
nevét örök hála kisérendi. Alapitványai 600 ezer forintnál 
többre becsültetnek. Utódat nyert Vurum Jósef püspökben, 
ki a nagyváradi püspökséböl átvitetett. Ez eldőde nyomait 
követvén, szintén a zolnai árvaházat, s más jótékony intéze
teket nagy költséggel életbe léptetett. Utódának mélt. Palu-
gyay Imre neveztetett, ki Kassáról 1839. évben átvitetvén, 
magát megyéje bölcs kormánya, szép épületek, s kertek fel
építtetése, s igy a honnak csinosbittatása, özvegyek s árvák 
gyámolitása által kitüntetvén, alattvalóit máig szerencsésen 
igazgatja. 

14. §. A pécsi püspökség s káptalan. 
More püspök után, ki a mohácsi csatatéren áldozá fel 

életét, 1528. évben Sulyok György mind a két versenyező 
király által püspöknek neveztetett, kit a pápa, látván a két 
részre oszlott országot, nem erösité meg ugyan, de mind
azáltal a megyének viselte gondját. Utódának Eszéky János 

Chcirier Egyhái lml . 24 
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neveztetett, ki azonban rövid idő múlva meghalálozott. 
Utána Várally Szaniszló következett, de Pécs és Siklós 1543. 
év körül a török hatalma alá esvén, a püspök káptalanával 
együtt elszéledvén, s Szepesböl, hol mint őrkanonok műkö
dött, megyéjét igazgatván, távolsága miatt a vallás terjesz
tésében keveset tehetett, örülvén ha azt épségében fentart-
hatá. Utóda lön Gregorianecz Pál, ki Posonyból, hol ka
nonok volt, megyéjét kormányozta. Ennek utódai közül 
Draskovics György 1559-ik év körül a pécsi káptalant Po-
sony városában egybegyüjté, s ugyanazt Dudics Endre 
négy év után Szigetre hivá meg azon végből, miszerint 
vele együtt a vallás ügyei felett örködvén, s a hit ép fen-
tartására ügyelvén, azt minden tehetségüknél fogva terjesz
teni törekedhessenek, azonban a török az egész tájékot el
foglalván, kívánságuk bé nem teljesedhetett. Dudich 1567. 
évi elszakadása után Monoszlay János zágrábi prépost, s 
esztergomi helytartó viselte a pécsi püspök czimét, ki után 
Telegdy Miklós, és Kutasy János szintén esztergomi hely
tartók következtek. Mind ezek, mind utódaik a török ki
űzetéséig egyedül a püspöki czimet viselvén, a vallást je-
zuiták s néhány lelkészek által őriztetek, s terjesztetek. 
1686-ik évben a török országunk részéből különösen pedig 
Pécs s környékéből kiűzetett l), s Radonay Mátyás pécsi 
püspöknek neveztetvén, s a törökök, arianok, zsidók s pro
testánsok, kik a tájékot elözönlék, megtérítésében buzgól
kodott, minden tehetségét oda irányozva, miszerint megyé
jét régi lábra állithassa. A vallás ellenei azonban nagy fo
gyatkozásokat látván, ellene panaszkodtak a király előtt, 
ki Kolonich bibornokot ez ügyben birának rendelte. Ez 
látván az ellenzék heves felzúdulását, s a dolgon máskép 
nem segíthetvén, Radonayt lemondásra késztette, s a király 
helyette Dolny Istvánt esztergomi prépostot püspöknek ne-

') Spányik Histor. Hungar. Compend. Pest. 1820. pag. 508. 
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vezte ki, de a pápa az alatt az idő alatt a megerősítő bullát 
Radonay részére küldvén, a király Radonayt ismét Pécsett 
meghagyta, s Dolny Istvánt Csanádra áttette. Radonay 
megyéjében annyit buzgólkodott, hogy körülbelül három
ezer unitáriust megkereszteltetett. Utódát gróf Nesselrode 
Ferenczben nyerte. Ámbár ez minden munkásságát oda irá
nyozd, miszerint a vallást terjeszthesse, s védhesse, s a vé
gett 1714. évben Pécsett megyei zsinatot is tartott, mind
amellett Rákóczy pártjától, s annak slavoniai segéd csapat-
jaitól tömérdek akadályokat szenvedett. S valóban azok az 
egyháziakon, szerzetesek, s a híveken kegyetlen rablásokat, 
gyilkolásokat s pusztításokat követtek el. Nesselrode utóda 
gróf Thurn Ferencz, ennek pedig követője Cyentefuego s 
Alvar lön, mind a kettő ámbár külső országi vala, a vallás 
terjesztésében buzgókodott. Ezek után gróf Berényi Zsig
mond, s 1751-ik évben Klimó György következett, ennek 
alapitványai, s a hit terjesztésében bizonyított buzgósága 
nevét máig örökítik. Számos egyházak s paplakokat alapí
tott, székes templomának drága egyházi öltönyeken kívül 
70 ezer forint értékű szentségtartót ajándékozott, a pécsi 
papnövelde alaptökéjét 25 ezer forinttal szaporította, s egy 
ujdan felállított papirmalom jövedelmét ugyanannak szen
telte. Utóda gróf Eszterházy Pál lön, ki minden működésé
nek főczélját a vallásosság, erény, s az erkölcsösség elő
mozdításában helyeztette. Ennek utódai közül Király Jósef 
nevezetes, ki szintén számos alapítványokat a vallásosság 
s erkölcsösség terjesztésére tett. A többi közt a mohácsi 
szerencsétlen ütközetben elvérzettek ünnepélyes évfordulati 
említésére 3 ezer, a tanuló ifjak neveltetésére pedig 207 
ezer forintot hagyományozott. Ezt b. Szepesy Ignácz kö
vette, ki a tudományok s irodalom előmozdítására, mely
ben maga is szerencsés sikerrel fáradozott, már Erdélyben 
számos áldozatokat hozott. Az erdélyi püspökségből a pé
csire át vitetvén, s itt több évek által egész tehetségét a 

24* 



372 

közjónak szentelvén, a pécsi főtanodát s nyomdát, s azon 
kivtil még négy elemi tanítót alapított, a rajz s hangiskolát 
felsegítette, lakása s székes egyházában, sőt az egész közel 
lévő térben czélirányos újításokat s módosításokat végre
hajtván, a város szépségét emelte. Buzgósága s jótékony-
sága országilag elismertetve az 1832. évi hongyülés czik-
keibe igtattatott. A nagy férfiúnak utóda lön nagykéri 
Scitovszky János jelenleg esztergomi érsek, országunk ál-
dora s a romai szent Egyház bibornoka. Ö mint pécsi püs
pök eldőde nyomait követve, szintén minden tehetségét 
megyéje boldogitására fordította, híveit a szószékből gyak
ran oktatta, a tanodákba személyesen megjelenvén az ifjú
ságot szorgalomra s erkölcsiségre buzdította, sz. hitünket 
káptalana s megyei papságával együtt minden alkalommal 
terjesztette, a szegények s ügyefogyottakat segítette. Jelesb 
tettei közé tartozik, hogy Pécsett a boldogságos szent Szűz
ről nevezett apáczák (congregation de Notre Dame) szép 
kolostort, s egyházat állíttatott fel, s azokat Pécsre átül
tetve a női ifjúság nevelésére alkalmazta. A többi cselekvő
ségéről másutt szólandunk. 1848. évben esztergomi érsek
nek neveztetve a következő évben ottan működni kez
dett (7. §.). Öt m. Girk György, ki a kalocsai megyében 
nagyprépost és segéd püspök vala, mint megyés püspök 
követte, ki eldödeinek példáját utánozván a vallást kapta* 
lana s megyei papságával együtt buzgón terjeszteni tö
rekszik. 

15. §. A vdc&i püspökség s káptalan. 
Országh János a mohácsi vészt meghaladván, s osztrák 

Ferdinándhoz állván, megyéjét bölcsen igazgatta. Utóda 
Brodarich István (Brodericus) lőn, ki Frangepán érsekkel 
Zápolya Jánost pártolván, Izabella királynét megkoronázta. 
Brodarich az akkori időkben majd Szeremben, majd Pécsett, 
majd pedig Váczon működött mint püspök, hol miután a 
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mohácsi vésznapot hiven leírta volna, 1539-ik évi novem
berben meghalálozott '). Utódai közül Dudich Ágoston 
nevezetes, ki Martinuzi érsek halála után esztergomi érsek
ség hely nőkévé neveztetve, mind a vallást, mind a hazát 
vérével védelmezte, s életét Paláston Hont megyében a 
törökök elleni csatában veszté 1553-ik évben. A király an
nak könyveit Dudich Endrének, ki a megholt unokája vala, 
s későbben pécsi püspökké lön, adatta. Ez időtől kezdve a 
váczi püspökség nagyobb része a törökök hatalma alá ke
rülvén, s a váczi püspökök többnyire czimzetesek lévén, 
Nagyszombat, vagy Posonyból, hol mind kanonokok laktak, 
megyéjüket igazgatták 2), s a vallást kevés lelkészek s szer
zetesek által terjesztették, vagy legalább fentartották. 1683. 
évben Eéry János Yáczra költözött, de két év után a város 
a törökök által ismét lángba boríttatván, papjaival együtt 
Máriavölgy ben Posony mellett menedéket keresett. Csak 
1700-ik évben sikerült Dvornikovich Mihálynak, ki annak 
utódja vala, a püspöki lakot, a káptalant, s az egész megyét 
helyre állítani. De öt lelkésznél többet nem találván a me
gyében, Váczon tüstént egy uj lelkészséget alapított, s szent 
Domokos szerzetét az egyháziak kipótolására hívta. Ezek 
az egyháziakkal együtt a vallást ujdan alapiták, az erköl
csöt s erényt szóval s példával ujdan terjesztek. Dvorniko
vich káptalana részéré, melybe most még csak három ka
nonokot hozhatott be, Leopold császártól uj pecsétet is szer
zett A váczi növendékek nevelésére a nagyszombati növel-
dében 6 ezer forintnyi alapítványt tett le, s a szent domo-
kosiak' kolostorát 25 ezer forinttal alapította, sőt a székes 

') Pray spécim. Hierarch. Eccles. part. 1. pag. 351. Koller 
Episcop. Quinq. Eccl. Histor. 5. 171. et seq. Schematísm. 
Vaciens. de anno 1835. pag. 45. 

a) Schematis. Vaciens. pag; 49. Desericz Episcop. Vaciens. 109. 
et seq. Pray ugyanott 353. lap. 
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egyházat is életbe léptette. Az érdemteljes püspök öt évvel 
későbben meghalálozván, öt gróf Eszterházy Imre, szent Pál 
szerzetese követte, ki nem sokára Zágrábba átvitetvén, utó
dát Kolonich Zsigmondban találta. Ez káptalanában két uj 
kanonokságot alapitott *). Továbbá egyházi növendékekről 
gondoskodván, azokat tanítókkal s előjárokkal ellátta, Vá-
czon az ájtatos szerzetet alapítván, s azt nagylelküleg min
den szükséges eszközökkel ellátván, oktatásra képesnek 
tette, s a vallást sebes lépésekkel előmozdította. Bécsben 
mint érsek s bibornok halt meg 1751. évben'). Utóda gróf 
Leslie Vilmos lön, ki ámbár rövid ideig működött a püspök
ségben, Laybachba herczeg püspöknek átvitetve, mindamel
lett a vallást, az erényt s erkölcsöt egész tehetségével elő
mozdítani törekedett. Utána gróf Althan Frigyes követke
zett, ki biboraoknak neveztetvén, s Nápolyba az alkirály hi
vatalához átvitetvén, megyéjét Berkes Endre helynöke által 
igazgatta. Ez hivatása legfőbb adatai közé szent vallásunk 
terjesztését számítván, minden működését oda irányozta, 
miszerint a hívek száma növekedjék. Althán után ismét Al
than Miklós Károly amannak unokája következett. Ez alatt 
á vallás annyira terjesztetett, hogy a lelkészek száma meg
kettőztetett, az ájtatos rend számára templomot, valamint 
szent Miklós egyházát, s a püspöki lakot építtette, minden 
gondjait oda fordítván, miszerint a vallás és az erény halad
hasson. 1749-ik évben Budán a királyi palota talpkövét te
vén le, a következő évben meghalálozott. Utódja lön gróf 
Migazzi Kristóf, ki Maria Teréziától XIV. Benedek pápához s 
VI. Ferdinánd spanyol királyhoz szónokul küldetvén, nem 
sokára bécsi érsek s bibornoknak neveztetett. Utódjai közül 
gróf Eszterházy Károly nevezetes, ki posonyi prépost s esz
tergomi kanonokból püspökségre emeltetvén, a növendékek 

') Sohematismus Vaciens. Dioeces. anni 1831. pag. 56. Desericz 
episcop. Vaciens. 169. 8 köv. lap. 
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számát gyarapította, s lyceumot alapítván, a hittani kart fel
állította, s így a vallás terjesztésére erős alapot tett le. 
Egerbe átvitetvén Migazzi bécsi érsek s bibornok mint a 
püspökség igazgatója Váczra visszatért, ki nevét az által örö
kítette, hogy a mostani szép izlésü székes egyházat, a püs
pöki palotát, s papnöveldét állitatá fel, a káptalanban hat uj 
kanonokságot alapított, a lyceumot ujdan rendezte, az ájta
tos rendiek igazgatása alatt tizenkét nemes ifjú neveltetésére 
intézetet, s irgalmas barátokat alapított, mindent oda irá
nyozva, miszerint a vallás terjedjen, s a hivek száma szapo
rodjék. 1786-ik évben a püspökségről lemondván magános
ságba visszavonult, s Bécsben élete 89-ik évében meghalt. 
Utána báró Splényi Ferencz következvén, nyolcz évi dicső 
működése után meghalálozott, s megyéje tíz évi árvaság után 
estei Károly Ambrus föherczegre szállott. Ki 1808-ik évben 
Esztergomba átvitetvén, Kamánházy Lászlóban utódját 
nyerte. Ez szintén a vallás terjedését főügyének tevén, eldő-
dei nyomait példásan követte. Utána gróf Nádasdy Ferencz 
következett, ki 1824-ik év óta a megyét bölcs és főpásztori 
szelemmel kormányozván, s minden alkalommal szegények, 
özvegyek, s árvák, valamint a nemzeti intézetek iránti jóté-
konsága, s buzgőságának példáját közel 100 ezer forinttal 
adván'), egyszersmind szent vallásunkat terjeszteni s elő
mozdítani törekedett. 1845-évben a kalocsai érsekségre elő-
mozdittatott, s széke 1851. évig üresen maradt. Utódja m. 
Roekoyányi Ágoston lön, ki már mint egri kanonok tudo
mány, jótékonsága, s szerénysége által figyelmet gerjesztett. 
ö jelenleg a megyét bölcsen kormányozza s a hit terjeszté
sében káptalana s megyei papságával együtt buzgón 
működik. 

') Pauer János az egyházi rend érdemei Magyarország történeté' 
ben 3, fiiz. Sz&esfejérvár 1848. 345. s köv. lap. 
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*) A többi kanonokságok pedig keletkeztek: 1762-dik évben 
Laachas Ferencz váczi kanonok az iskolai kanonokságot, öt évvel ké
sőbb Vürth Ferencz hittanár, s apát a szent Jánosról nevezettet, s 
két évvel később a kis prépostsággal egyesült kanonokságot alapí
totta. Schemat Dioeces. Vaoiens. anni 1831. 

16. §. A táraik lat. a. püspökség t káptalan. 
E megyének első püspöke jelen korszakban Macedónia 

László vala, de e részek Zápolya János hatalmában lévén, a 
püspökség javait Czibák Imre áldozár birta1). Amannak 
halála után Martinuzi György lön püspök 1539. évben, ki e 
kornak zavaros állapotában a megyét bölcsen s józan tapin
tattal igazgatá, s a vallás fenmaradását s terjedését szem
ügyre vévé. Bibornok lévén esztergomi érseknek nevezte
tett 2). Utóda Zaberdin Mátyás lön, ki egyszersmind Bihar 
megye főispánja lévén, székvárosát is a temesi törökök ellen 
vitézül vedé. A vallás felett buzgólag őrködve 1556-ik év
ben meghalálozott8). Utóda Forgách Ferencz lön, de me
gyéje a protestáns felek által sokat szenvedvén, a püspök jö
vedelmei megcsökkentek, s csak a káptalan, mely javait ed
dig fentarthatá, a vallás fentartásában, s terjesztésében üd
vösen működhetett. A püspök Zápolyához elpártolván a me
gye Radéczy Istvánnak, azután Bornemissza Gergelynek ju. 
tott ezt pedig Pethe követte, kik azonban, a püspökség javai 
a török kezeiben létezvén, csak czímzetesek valának, sá val
lást tehetségűkhez képest fentartották, s előmozdították. A 
püspöki javak egy része csak 1598-dik évben szereztetett 
vissza, s az ujdan kinevezett püspöknek Migázzi Miklósnak 
adatott. Ez mint vezér s püspök a vallás mellett buzgólkod
ván, az ujdan Váradra behozatott jezuitákon nagy támaszt 

') Pray Spécim. Hierar. Eccles. Hangár, part. 2. pag. 186. 
*) Gánóczy episcop. Varad. part. 2. pag. 49. et seq. 
») Ugyanott 91—92. lap. Keresztúri ; Episcop. Várad. Töm. 2. 

pag. 31. 
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nyert vala. Azonban a város protestánsok birtokába jutván 
a püspök is működéseiben megakadályoztatott. Utóda Te-
legdy János lön, ki 1615. évben Mátyás király által támo
gatva, a vallást fentartani, s terjeszteni törekedett Utána 
Pyber János, ezután pedig Lósy Imre következett; Minda-
kettö nagy buzgósággal a vallás terjedéséről gondoskodott; 
Lósy Egerbe átvitetvén utódának Hosszutóthy 'válasz
tatott, ki nem sokára a váczi püspökségre átmenvén, 
a váradi püspökség Zongor Zsigmondra szállott Ez 
minden akkor létező zavarok mellett is a vallás ter
jesztését legelső gondjának tartotta. III. Ferdinánd király 
1664. évben a váradi püspökség javait az erdélyi fejedelmek 
kezeiből visszaszerzé, s Bársonyi Györgyöt az ujdan kineve
zett püspököt azokba bevezetteté'). Utóda Benkovícs Ágos< 
ton lön, ki a töröknek Magyarhonbóli kiűzetése után 1688-
dik évben egyszersmind Bihar megye főispánná válván, me
gyéjét annál könnyebben igazgathatá. Jövedelmeinek áta-
lános birtokába jutván, azok nagyobb részét intézetekre s a 
vallás elősegítésére fordította, s ujdan rendezett káptalana 
szerzetesek s lelkészei segítségével számos népet a hitre téri
tett, s tanodákat alapitott; a templom kettős tornyát felépí
tette, s végrendeletében kegyes czélokra 21 ezer forintot ha-
gyományzott'). Jótékony munkás életét 1702-dik évben 
végzé3). Utána gróf Osáky Imre következett, ki eldóde pél
dáját követve, a vallás terjedését minden buzgósággal elő
mozdította, káptalanát szaporította. Debreczenben katholi-. 
kus lelkészt s a kegyes rendeiket alapitá, kalocsai' érsekitek, 
neveztetvén, a váradi püspökséget, sőt a posonyi prépostsá
got is megtartotta, s emennek részére lakházat épitetett, 
azonban szerencsétlen építészre akadván, roppant de czél-
irántalan épületet állíttatott fel. 30 évi kormánya után meg-

i • n i i . i . i .i i 

') Ganoczy episcop. Várad, ugyanott 313. lap. 
2) Gánóczy Episcop. Varad. Tom. 2. pag. 313. lap. 
*) KereszturyEpiscopat Magnó-Varad, fiiator; part. tt pag. 370. 
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halálozván, utóda Luzsénszky Irtván lön, ez után Okolicsá-
nyi János következett, kit Csáky Miklós követett. Ez látván, 
hogy a vallás az oláhok közt is terjed, azok részere Váradon 
püspöki lakot, 8 egyházat építtetett, sőt a püspöki helynök, 
ki őket ideiglen kormányzá, eltartására tökét is alapított. 
Utána Patachich Ádám következett, ki szent vallásunk ter
jesztésében annyira buzgólkodott, hogy körül belül hét ezer 
hívet megtérített. Eáptalana szinte azon czél után töreked
vén, annak tagja Szenczy István 48 ezer forintot nemes nö-
veldére, s 20 ezerét az Orsola szüzeknek nőnem nevelésére 
hagyományzott. Kalocsai érseknek neveztetvén, utódát Ko-
lonich Lászlóban látá, ki szintén jótékonysága által magát 
kitüntetvén, kalocsai érseknek neveztetett, s széke Kalatay 
Ferencz jezuita s hit terjesztőre esett. Ez számos lelkészeket 
alapítván, az által a hitet hatalmasan terjeszté. Belényesen 
lelkészséget s templomot alapított, s ezenkívül más tíz hely
ségben részint paplakot, részint tanodát életbe léptetett. 
Végrendeletében a szegényeknek 7 ezer forintot hagyottl). 
Káptalana püspökének példáját követé, mert Salamon mo
nostori prépost s őrkanonok nemes és polgári gyermekekre 
árva házat alapított. A káptalant Ferencz király 1801-dik 
évben díszrenddel megajándékozta. Kalatay utóda Kondé 
Miklós a könyvtárt állitá fel, s káptalanával együtt a val
lást terjeszté. Utána 1803. évben Miklősy Ferencz követke
zett, ki káptalana közmunkája mellett szinte a vallás ter
jesztésére nagy figyelmet fordított. Továbbá betegek ápo
lására az irgalmas szerzetnek 7 ezer, egyházmegyéje szüksé
geire 10 ezer forintot adakozott, végrendeletében pedig a 
megyei tanodák felsegitóaére 137 ezer forintot hagyomány
zott Alatta Püspöki Ferencz kanonok az előbb emiitett ár
vaházra, papnöveldére, a váradolaszi Orsola szüzek intéze
tére elemi tanodákra sat. húsz ezer forintnyi tökét alapítva-

') Kqreaztury Episoop. Magnó Varad. part. II. pag. 138, 
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nyúl tett le. Vurum Jósef amannak halála után a megye 
kormányára elömozdittatván, eldődei nyomait követte. 
Utóda Lajcsák Ferencz lön, ki tüstént nagy buzgósággal me
gyéje kormányához, s a vallás szerencsés előmozdításához 
látván, elemi tanitók megjutalmaztatása, s nemzeti tanodák 
fentartására húszon hat ezer forintnyi tőkét alapitott. Átalá-
ban véve pedig kegyes czélokra két milliom forintnál többet 
szentelt'). Többi tetteiről a vegyes házasságokra vonatko
zólag másutt szólandunk. Püspökségéről lemondván, utána 
báró Béhmer László 1844-ik évben következett. Ez a ma
gyar forradalom legyőzetése után felelőségre vonatott, s 
amabbai avatkozásról elmarasztaltatván püspökségéről leié* 
pett s az enczesdorfi ferencziek kolostorába Bécs közelében 
királyi kegyelemdij mellett utasíttatott. Utódának m. Sza-
niszló Ferencz volt nagyváradi kanonok s helytartói tanács
nok, ki munkás és tudományos életéről, különösen pedig 
ékes szónoklatáról a hazában ismeretes, neveztetett. Ez a hi
tet s az erkölcsösséget megyéjében káptalanával együtt je
lenleg is buzgón terjeszti, s hiveit bölcsen kormányozza. 
Munkáiról másutt szólandunk. 

17. §. A veszprémi püspökség s káptalan. 
A veszprémi püspökséget e korszak elejével Zalaházy 

Tamás igazgatá, ki hármad magával a királynét vigasztalta, 
midőn férje s vele az ország szerencséje Mohácsnál leáldo
zott. Zalaházy után Eechetty Márton következett, ki mint 
Báthoryak ivadéka veszprémi püspöknek neveztetett, de alig 
lévén húsz éves, a pápátol megnem erősíttetett, ö azonban 
a honnak akkori zavaros állapotjában a püspökséget tíz évig 
megtartotta, sőt az egyház s káptalan kincseit kicsikarva, a 
hittől elszakadt, s Posonyban Drugeth Antal leányával meg* 
nösödött. Utána Veszprém megye kormányát Bornemissza 

<) Paner János Az egyházi rend érdemei Székesfejérvár, 184$, 
8. Flte. 333. e köv. lap. 
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Pál 1548-ik év óta viselte, ki az elidegenített kincsek részét 
visszaszerezni törekedett. De Veszprém 1552-ik évben a 
török iga alá esvén, Bornemissza az erdélyi püspökségre át
vitetett, a káptalan elszéledett, s annak tagjai közül többen 
a török fogságban végzek életöket. A veszprémvölgyi apá-
czák pedig Körmendre költöztek. E szerencsétlen idő dta a 
veszprémi püspökök csak czimzetesek lévén, szent vallásun
kat a megyében egyedül kevés lelkészek vagy szerzetesek 
által tárták fen. A veszprémi vár azonban Kövesy Endre 
püspök alatt 1566-ik évben visszavétetvén, megyéjében sza
badabban működhetett. Utóda Liszthy János lön, ki egy
szersmind Ferdinánd király kancellára lévén, megyéjét Bor
nemissza helynöke által kormányoztatta. Liszthy János 
Győrbe áttétetvén, követőjének Fejérkövi István nevezte
tett, ki egyszersmind a pannonhalmi főapátságot birta, s a 
vallás terjesztésében különösen buzgólkodott. Utódjának 
Forgách Ferencz neveztetett, de csak hamar Nyitrára át
menvén Monoszlay Endrében utódát látta. Utána 1604-dik 
évben Ujlaky Lajos következett. Ámbár pedig ez alatt Bocs-
kay zendülése forradna, mindamellett azon egy év alatt, 
melyben a megyét kormányozta, a vallást, ha nem is ter
jeszthette, legalább fentartotta. Követője Napragi Dömötör 
után, ki mint posonyi prépost a veszprémi püspökségét rö
vid ideig igazgatta, Ergelhy Feréncz neveztetett püspöknek. 
Ez tizenhat évig a megyét kormányozván, legelső czéljának 
tűzte ki, a vallást terjeszteni, s valóban a mennyire körül
ményei engedek, részint személyesen, részint lelkészei s 
szerzetesek által előmozdította. Zágrábba átvitetvén, s utó
dának Sennyéi István neveztetvén, emez a megyét ujdan 
rendezte, székes egyházát régi diBzére emelte, s káptalaná-
val együtt szent vallásunkat megyéje minden részére terjesz
tette. Utódai közül Jakusith György, ki Szeremből jött, 
nevezetes, ki a szerzetesek számára zárdákat épitetvén, 
mind ezek, mind megyebéli lelkészei által a vallást előmoz-
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ditá. Utódai közül ismét Sennyei István a jelesbek közé tar
tozik, kik alatt Tököly a török segítségével 1683-ik évben a 
várost elfoglalta, de báró Mercy mindakettőt kiűzvén, a püs
pök a vallás terjesztésére ismét szabad tért nyert. Utána 
Széchényi Pál következett, kinek nyomait Volkra János kö
vetvén, s látván a helvét vallás számos követőit/, lelkészei 
segitségére ferenczieket küldött, kik amazokkal összemun
kálkodva, uj térítéseket tevének. Ö első vala, ki a törökök 
elköltözése után növendékek neveltetésére Veszprémben 20 
ezer forintot szentelt. Növendékei oktatására pedig a kegyes 
rendi szerzeteseket hivá meg, kiket Veszprémben alapított, 
s későbben könnyebb fentartásuk fejében még 8500 forint
nyi alapítványt tett le. Életét 1718-dik évben Posonban 
végzé. Utána gróf Eszterházy Imre következett, ki hivata
lát avval kezdé, hogy szent Mihályról nevezett egyházat, 
melyet hajdan szent István király épitetett, Gizela neje pe
dig díszöltönyökkel felékesített, kijavitatá, s mit a régiség
ből menthetett, roppant költséggel helyre állitatván, a val
lást s erkölcsiséget terjeszteni törekedett. A váczi püspök
ségre átvitetvén Acsády Ádámban utódát nyerte. Ez miu
tán a vallást mind oktatás, mind uj egyházak felállíttatása 
által előmozdította volna, munkás életét 1744-ik évben vé
gezte. Utána még ez évben Bíró Márton következett, ki 
első gondjai közé a vallás terjesztését tűzvén ki, annak 
elejét számos egyházak felállíttatásával kezdette. Utódának 
Koller Ignácz neveztetett, ki a veszprémi püspöknek azon 
jogát, melynél fogva ö akirálynékorlátnokas azt koronázza, 
visszaszerezte, s hitünket különös buzgósággal terjesztvén, 
jőtékonságának is számos példáit adta. így a püspöki lakot 
bevégeztette, árva- s kórházat alapított, szerzeteseknek kü
lönösen pedig a ferencziek s kegyes rendüeknek segítséget 
nyújtott, szegényebb jobbágyait minden évben magtárából 
segítette. Meghalt 1773-ik évben. Utóda Bajzáth Jósef lőn, 
ki eldöde nyomait követvén, szintén első teendői közé aval-
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lás terjesztését sorozta, mit, hogy annál szerencsésben vég
hez vihessen, jótékonság s nagylelkűséggel magát kitün
tetvén, tanuló ifjak, özvegyek, árvák s megtértek számára, 
szegények oktatására, lelkészek felsegitésére kétszáz ezer
nél nagyobb alapítványokat tön, s káptalana segítsége mel
lett alapitványait szerencsésen érlelé. Utána 1808-ik évben 
Rosos Pál, ki után egy év múlva Kurbélyi György követ
kezett. Ez szintén nagy buzgóságát a hit terjesztésében 
kifejtve s kegyes czélok felsegítésére 136 ezer forintot szen
telve, meghalt 1823. évben. Utóda Makay Antal vala, kinek 
halála után Kopácsy Jósef következett. Ez a fejérvári püs
pökségből átvitetvén, s férfiúi tevékenséggel a megyét több 
éveken át kormányozván, a többi közt fiu s nő gyermekek 
számára külön két elemi tanodát, s mesterképző intézetet 
alapitott, a vallás és erkölcsösség haladása s terjedésére 
ügyelvén, megyéje lelkészeit s tanítóit az oktatás buzgó ki
szolgáltatására különösen ösztönözte, Esztergomba átvitet
vén, utódát vásonkeöi gróf Zichy Domokosban szemléié, ki a 
rosnyói püspökségből Veszprémbe átmenvén, a megyét egy 
ideig kormányozta. De 1849. évben részint a szegény hazán
kat sanyargatott forradalmi üldözések, részint más viszontag
ságok miatt püspökségéről a pápa beleegyezése mellett le
mondván, utódának m. Ránolder János pécsi kanonok, kinek 
munkás életét, buzgóságát s jótékonságát a haza is méltányol
ja, neveztetett, ö jelenleg a megyét kormányozza, s egyházi 
alárendeltei s hivei szeretetében egyenlöleg részesülve, szent 
hitünket s az erkölcsiséget káptalanával együtt szerencsé
sen terjeszti. Munkáiról másutt szólandunk. 

18. §. A munkácsi püspökség t káptalan. 
Azon görög szertartású hivek, kik egyesülve, s az 

egyház kebelébe visszatérve, a munkácsi püspök által á 
2-ik korszakban megyét képezének, de időközben szakadás, 
és az öshitü vagyis katholika egyház közt ingadozának, 
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1655-ik évben Parthen Péter egyesült püspökhez állandóan 
csatlakoztak. Azok 1690-ik évben Gamillis Jánosban püs
pököt nyerének. Ez mind hiveit megtartani, mind az ös 
hitet tovább terjeszteni törekedett, azok számát napról 
napra szaporítva. Utóda 1705-ik évben Hodermárszky Já
nos lön, ki szintén hivei nemesbítése, s oktatásában buzgól
kodott. Annak kimúlása után Rákóczy Ferencz Bizanczy 
Györgyöt nevezte munkácsi helytartónak '), ki a megyét 
igazgatta, mig Olsavszky Manuel püspöknek neveztetett. 
Ez megtörténvén a hivek uj oktatást, az ifjúság tanítást, 
s nevelést, a lelkészek bölcs kormányt nyerve, a vallás sze
rencsésen terjedt 3). Olsavszky utóda Bradács János lön, 
ez alatt Maria Terézia nagylelkű fejedelemünk által a püs
pökség 12 ezer forinttal megdijaztatva, püspöki lak, s egy
házzal (a régi jezuitákéval) elláttatott; a káptalan, mely 7 
tagból áll, rendeztetett, s papnöveldével együtt a várba 
helyeztetett. Utóda lön Bacsinszky Endre, ki az érintett 
készpénzbeli jövedelem helyett a tapolczai apátságot nyer
vén, 37 évig a megyét kormányzá. Utóda Pócsy lön, ki 
eldődei nyomait követve, megyéjét apostoli buzgósággal 
igazgatván, minden alkalommal híveinek számát szaporí
tani, vagyis a hitet terjeszteni törekedett, ö t Popovics Va
zul követte, ki máig a megyét kormányozván, minden 
munkásságát oda irányozza, miszerint a keresztény oshitü 
vallást káptalana s papsága segítsége mellett terjessze, s 
minél több elszakadt görögöket az egyház kebelébe té
rítsen. 

19. §. A zágrábi püspökség $ káptalan. 
Zágráb megyének első püspöke e korszakban Oláh 

Miklós lön, ki Erdödy Simon után következvén, a pusztító 
törököktől híveivel együtt sokat szenvedett, mindamellett 

Pray spécim. Hierarch. Eccles. Hangár* part. 1. pag. 414. 
Pray ugyanott. 
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a vallást minden alkalommal őrzötte, s épen fentartani 
törekedett. Káptalana pedig az ellenség baladását Sziszek 
várnak felépíttetése által akadályozta. A püspök Egerbe át
vitetvén, utódjának Gregorianecz Pál neveztetett 1549-ik 
évben, kit az ország rendjei többek társaságában a király 
s pápáboz küldöttek, miszerint amaz a papok hiányán se
gítene, emez pedig honunk nagy szüksége, s szorultsága 
miatt a püspököket díj nélkül erősítené meg. Tudománya 
által oly nevet szerzett, hogy az ország rendjei öt azon 
választmányhoz csatolták, mély törvényeink kijavíttatásá
val megbízatott '). Utódjai közül Bruman Mátyás volt az, 
kinek Ferdinánd király a topuszkai apátságot adván, azt 
a püspökséggel összekapcsolta. E püspök a vallást nagy 
buzgósággal terjesztette. Utódja Draskovicb György lön, ki 
vallásunk buzgó őre s véde vala, továbbá zsinatot tartván, 
a trentói zsinat határzatait hívei által elfogadtatá, s pap
növeldét Zágrábban alapítván, a hitet dicsőén előmozdí
totta. Utána Monoszlay János következett, ki több alapít
ványok közt minden évben két száz forintot azok között 
osztatni határozott, kik a magyar nyelvet tanulandják. To
vábbá hosszas háborúval terhelt Rudolf királynak 200 na
gyobb arany darabot, és nagy értékű ezüst kincset, a vég
várak fentartására 3 ezer forintot, a Bolognában tanuló 
magyar ifjak javára 800 forintot hagyományozott. Utódjai 
közül Zelniczey Miklós nevezetes, ki minden akadályok 
mellett is a vallást, erényt, s erkölcsösséget előmozdította. 
Utódja Bratulich Simon, szent pali szerzetes eldődei példá
ját követve, szintén a hit terjesztésével előzőleg foglal
kozott. Ez után Domitrovich Péter következett, ki a hit 
mellett annyit buzgólkodott, hogy annak áldozatává lett. 
Ergelhy Ferencz utána következvén, szintén vallásunkat 
terjeszteni törekedett. Ennek utódjai közül Borkovich Már-

'•) Corp. Jur. Hungar. 1548. 21. 1550.10. 11. 1563. 30. 
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ton a jelesbek közé tartozik, ki több zsinatok által az egy
házi fegyelmet kijavíttatva, s hitünket terjesztette. Az ezután 
következő püspökök közül gróf Eszterházy Imre a neveze
tesbek közé számíttatik, ki mind a haza, mind a vallás mel
lett buzgólkodván, mind a kettőt hatalmasan előmozdította. 
esztergomi érseknek átvitetvén, utódjának Branyug György 
neveztetett, ki a zágráb-megyei alapítványok vizsgálatára 
királyi biztosnak választva '), hivatalában dicsőén eljárt, 
s minden munkásságában a hit terjesztését első teendői 
közé sprozta. Utána Klobusiczky Ferencz következett, kit, 
miután a kalocsai érsekségre előmozdittatnék, Thauszy 
Ferencz, ezután GyaluíF Jósef követett. Emez a horváthoni 
nemes, és polgár özvegyek, árvák, s más szegények, nem
különben a megyei, papnöveldére alapítványokat káptalana 
kezelése mellett tett, s az által a vallást, népoktatást, s 
nevelést káptalanával együtt hatosán előmozditotta. Utódja 
Verhovácz Miksa lön, ki fiatal korában püspöknek nevez
tetve, a megye kormányában számos évig. üdvösen műkö
dött, s a vallást szerencsésen elősegítette. Végrendeletében 
az árvák felsegitésére 136 ezer forintot hagyományozott, 
s életében is többféle alapítványokat tett. Ezt Allagovich 
Sándor követte, ki eldődei nyomaiba lépvén, megyéjét ugy 
igazgatta, hogy minden működése mellett a vallást tekin
tette. Szép izlésü kertek, s épületek, sőt egész falu (Sándor
ház, Torontálban) felállitatása által magát kitüntette. Pozse-
gána volt jezuiták kolostorát megvevén, azt nagy költséggel 
kijavitatá, s benne árvanevelö intézetet alapítván, azt életé
ben 15 ezer forinttal gyámolította, végrendeletében pedig 
annak 90 ezer forintot hagyományozott 2). Utána n. m. 
Haulik György püspöknek, s a horváth tartományok az 
anyaországtóli elválásuk után Horváth ország érsekének, 
legújabban pedig a romai sz. szék bibornokának nevez-

') Corp. Jnr. Hungar. 1729. 21. 
») 1840. évi.41-ikt. ez. 

CJiwrUr EfyhÍJlírt. *Ö 
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tetett, ki máig a megyét kormányozván, a vallás mellett 
hatosán buzgólkodik. Több alapitványai közül legnevezetesb 
az, melyet a nőnevelés, és betegek ápolására 40 ezer pengő 
forintnyi tőke letétele által alapított. Többi alapitványairól 
s jótékonságáról másutt szólandunk. 

20. §. A sserémi s boszniai püspökségből keletkezett diakovdri 
püspökség s káptalan. 

A szerémi tájék a mohácsi vésznap után török iga alá 
jutván, a püspökség is káptalanával együtt már 1529-ik 
évben valódilag létezni megszűnt, s magyar királyaink an
nak czimét egyedül ajándékozák addig, mig 1678-ik évben 
a tájék a török kezeiből kiszabadulván, a püspökség is 
ottan székelő püspökkel, tudnillik Jany Ferenczczel ellátta
tott. Ez székébe bevezettetvén, s uj buzgósággal a megyét 
rendezni kezdvén, minden munkásságát oda irányozta, 
miszerint a vallást az elpusztított tartományban ujdan ala
pítaná, s terjesztené. Utóda Liubibradich Péter lön, ki 
1702-ik évben a kormányhoz jutván, eldödei példáját kö
vetve, szintén minden gondjait a vallás terjesztésére fordí
totta, s azt szerencsésen előmozdította, ö t Favini Maria 
Jósef követte, ki hasonlólag minden munkásságát oda irá
nyozta, miszerint a vallás terjedése sikerüljen. Utána Ver
men Ferencz következett, de megyéje a török kezeiből nem 
régóta szabadulván meg, s kis terjedelmű lévén, csak hat 
lelkészségre terjedt, s a püspök Péterváratt székelt. Ver-
nichet a püspökségben Patachich Gábor követte, ki csekély 
megyéjét bölcsen s józan tapintattal kormányozván, híveit 
szerencsésen szaporította. Utána Szörényi László követ
kezett, ki eldödei példáját követve szent vallásunkat szin
té n nagy buzgósággal terjesztette, s megyéjét megtérített 
Kelemeniekkel *) gyarapította. Utána Givovich Miklós 
lön püspök, kit Paksy János követett, mind a kettő a 
yallás terjesztése mellett buzgólkodott s&eftnmés tóköfrel. 
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Maria Terézia dicső királynénk látván, hogy Szeréin püs
pöksége csekély hívekből áll, azt a pápa beegyezése mellett 
a boszniaival öszolvasztván, s mind a kettőből a diakovári 
püspökséget alkotván, arra Kerticza Mátét püspöknek ne
vezte *), ki harmincz két évig a megyét igazgatván, kápta-
lanát rendezte, egyházi növendékekről, kiket Budán nevel
tetett, gondoskodott, s a vallást, az erkölcsiséget, s erényt 
minden működéseiben terjesztette. Utódja Mandics Antal 
lön, ki a vallás terjedelmét főczéljának vévén növendékei 
számát szaporította, s a lyceumot alapította. Raffay Imre 
következvén utána, a vallást megyéjében szintén terjesz
tette nagy sikerrel. Ezt Szucsics Pál követte, ki eldődei 
példáját utánozva, minden munkásságát szent hitünk elő
mozdítására fordította. Utána Kukovich Jősef következett, 
ki a> megyét oly sikerrel kormányozta, hogy mind hivei, 
mind egyházi alattvalói szeretetét bírván, mindkettőt a hon 
boldogítására vezérletté, s emezeket káptalana hozzájárultá-
val különösen a vallás terjesztésére buzdította. Azonban püs
pökségéről elgyengült egészsége miatt lemondván, helyébe 
m. Strossmayer Jósef cs. k. udvari káplán, s a bécsi áldozó 
papok képzöintézete tanulmányi igazgatója neveztetett, ki 
jelenleg a hit terjesztésében s az erkölcsiség előmozdításá
ban káptalanával együtt buzgón működik. 

*) Kelemeni katholikusoknak már az ős korban azok nevez
tettek, kiket aaent Kelemen pápa az első században Tráján császár 
alatt megtérített. Ezek ivadékai későbben a görök nem egyesült 
egyházhoz szitottak, kiket Szörényi László püspök, s más hitter
jesztők az egyház keblébe visszatérítettek. 

2i. $. A teng* pftepökfiég s káptalan. 
Ámbár a zengi püspökségről a régi viszonyok történe

tében többeket olvastam 2), mindamellett annak biztos ere-

') Pray spécim. Hier. Eccles. Hang. part 2. pag. 382. 
2) Katona Histor. pragm. Hungar. part. 1. pag. 68S. Feller 

Dictionaire geograph. Tom. 2. pag. 357. 
25* 
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detére tudós Pray s más írók hallgatása mellett nem akad
hattam. Mondja ugyan Feller ') hogy a püspökség 1180-ik 
évben, ennél fogva III. Béla király alatt alapíttatott, s 
noha bizonyos, hogy ugyanazon Béla király Horváth, s 
Dalmát országot honunkhoz visszacsatolta 3), mindazáltal 
addig, mig más kutforrásokból annak eredetét ki nem pu
hatolhatom, régiségéről többet érintendőnek nem véltem, 
mint annak a 16-ik századtól működő jelesb püspökeit elő
sorozni, s említeni, miszerint avval Corbavia s Modrusai 
püspökségek még a török zsarnoksága alatt 1600-ik évben 
összeolvasztattak 3). Ezeknél fogva Zengmegye (Segnia) 
püspökei közül nevezetesbek valának Josefích Ferencz, ki 
1558-ik évben a trentói zsinatban jelen lévén, az egyház 
és vallás ügyeiben a többi szent atyákkal együtt tanács
kozott, s szent vallásunkat a törökök közepett is fentartani 
törekedett; Sinkovich György, ki szintén első gondjai közé 
sorozta a vallást, erkölcsiséget s az erényt előmozdítani. 
Annak lépteit utódja Biberkovich Mihály hasonlóan utá
nozta. Ezt 1587-ik év körül követte aquilai Bonaventura, 
s utána De Dominis Antal a megyében lépett fel4). Mind 
a kettő előzőleg a vallás terjedéséről gondoskodott. Agatich 
János 1622-ik év körül viselte a megye kormányát szintén 
eldődei szellemében. Utána következett Francisci Endre, 
kit Mariani Péter felváltott. Ezeknek szintén legelső gond 
jok vala, szent vallásunkat terjeszteni, s híveiket annak 
élvezetében részesíteni. Ennek utóda Szmolianovich János 
lön, kit Glavinich István követett. Ezek hasonlólag megyó-
jök kormányát ugy viselték, hogy egyszersmind a vallás 
terjedését legfőbb gondjaik közé számították. 1699-ik év-

') Ugyanott. 
2) Spányik Histor. Hungar. pag. 171. et seq. 
*) Katona ugyanottan. 
4) Kerchelich episcopi Zagrab. 217. 
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ben Brajkovich Márton s utána Bedekovich Benedek követ
keztek, kik megyéjöket buzgón igazgatván, egyszersmind 
a vallást híveikben épen fentartani, s elömozditani töre
kedtek. Ezek után a megye igazgatásában Rátkay Ádám, 
Pohmajevics Miklós, Chiolich Farkas fáradoztak, kik mind
nyájan egymás után következvén, a vallást terjesztették, 
s az erkölcsöt előmozdították. 1773-ik évben Manzador Pius 
zengi püspök erdélyi főpásztornak vitetett át. A megyét 
pedig, mely nem sokára a frankhoni zavarok s diadalok 
által több változásokon ment át, 1820-ik év körül Jessich 
János nyerte el, ki mind a megye igazgatásában, mind az 
erény s vallás előmozdításában, növendékei kimiveltetése, 
lelkészei bölcs kormánya, szent vallásunk erélyes terjesz
tésében szüntelen működött. E megye igazgatását ma m. 
Osegovich Imre viseli, ki buzgó eldödei példáját utánozva, 
a tudományok előmozditása, növendékei mindennemű czél-
irányos taníttatása, lelkészei józan felserkentése, s szent 
hitünk sikeres előmozdításában dicsőén buzgólkodik. Káp-
talana e megyének kettő vagyon; az egyik a zengi, mely 
hat valóságos, és több czimzetes kanonokból áll, a másik a 
modrusi, mely három külön városba, tudnillik Növi, Bribir, 
és Buccariba elosztva, szintén több kanonokot tartalmaz, 
kik az emiitett városokban egyházi szolgálatokra alkal
mazva, üdvösen működnek, s főpásztorukkal összemunkál
kodva, a hit terjesztésében foglalkoznak. 

Ez egyházmegyének vagyon egy társas káptalana is, tudnillik 
á fiumei, hol szintén több kanonok mind a hivek s tanodák igazga
tásában működnek, műid pedig a vallást s erkölcsiséget mind tehet-
ségökhöz képest terjeszteni, s erősiteni törekszenek. 

22. §. A bentercsei püspökiig $ káptalan. 

A beszterczei püspökség s káptalan 1776-ik évben 
Esztergom fömegyéből keletkezett. Maria Terézia dicső 
fejédemünk látván, miszerint Zólyom s Turócz megye 
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egészen, Nyitra s Bars egy része Esztergom főmegye székes 
városától nagyon távol esnek, azon részeket egy püspök
ségbe egyesitvén, a beszterczei egyházmegyét alakította. 
A megye eleve 77 lelkészséget számlálván, azok összege 
ma majdnem még egyszer annyira rágott fel. Első püspöke 
a megyének lőn gróf Berchtold Ferencz, ki a posonyi pré
postságból kineveztetve, s hűbéri telkek, tizedek, s más 
javadalmak mellett a szent kereszti uradalommal ellátva, 
az uj püspökséget rendezni kezdette. Káptalana hat tagból 
állván, a jezuiták által hajdan birt Sági prépostság felével 
megadományoztatott. Berchtold püspök a megye kormá
nyát 17 évig viselvén, káptalanéval együtt szent vallásunk 
terjesztésében, jó erkölcsök, erény, s jámborság előmozdí
tásában annyit fáradozott, hogy munkás, dicső s példás 
püspök képe belőle tükrözött. Utódának 1800-ik évben 
Zerdahelyi Gábor váczi nagyprépost neveztetett, ki eldöde 
példáját utánozva, szinte a vallás terjesztését első tisztének 
tartván, abban káptalana s lelkészeivel együtt haláláig, 
azaz 1813-ik évig buzgólkodott. Számos alapítványokkal 
kitüntette magát, különösen pedig 50 ezer forintot áldozott 
tanuló ifjak ösztöndijaira, megyebéli iskolákra 6 ezer, a 
vallás terjesztésére 7500, szegények- s más kegyes czélokra 
7 ezer forintot hagyományozott. Utóda hat évi széküresség 
után Makay Antal lőn, ki négy évi kormánya után a vesz
prémi püspökségre átvitetvén, megyéjét Belánszky Jósef 
nyitrai prépost nyerte el. Ez húsz évi kormánya alatt, me
lyet 182 3-ik év óta a megyében viselt, minden buzgóságát 
előzőleg oda irányozta, hogy szent vallásunkat a számos 
hitujitők ellen védelmezze, azt épen fentartsa, s terjessze, 
mit káptalana s lelkészei törekedései mellett végre is haj
tott, ámbár nem kevés, emezek által okozott akadályokra 
talált Bőkezűsége s nagylelkűségét máig tanúsítják mind 
azon közhasznú intézetek, özvegyek, s árvák, melyeket 
hathatósan segített. Utódjának neveztetett dézsán Rudt 
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nyánszky Jósef Esatergom főmegyei helytartó, 1845-ik év
ben Besztercze megye föpásztorának beigtattatváji, mindjárt 
azon első működéssel tüntette ki magát, hogy megyéje 
nyugalmazott papjait, kiknek megdijaztatására csekély yala 
az alapítvány, megyei aláírással, melynek élén maga éven-
kinti 600 forinttal áll, felsegítette. Látván továbbá honunk 
legnagyobb szükségét, tudnillik a vallás védelmeztetését 
s népünk neveltetését, minden munkásságát oda irányozta, 
miszerint szent vallásunk védelme, fen tartása, s terjesztése 
mellett a népnevelésnek is teljes mértékben megfelelhessen. 
Azonban a szerencsétlen 1848. évi magyar forradalom alatt 
egy közrebocsátott körlevél miatt a kormány által elitél
tetett. Annak következése vala, hogy megyéjéről lemond
ván, máig hol Bécsben, hol másutt királyi kegyelemdij 
mellett tartózkodik. Utódjának m. Moyzes István zágrábi 
kanonok neveztetett, ki megyéje kormányában, szent vallá
sunk s az erkölcsiség terjesztésében káptalanával együtt 
buzgón munkálkodik. 

23. §. A fejérvdri püspökség t káptalan. 
A fejérvári püspökség a régi szent István alapította 

prépostságból keletkezett, melyet tudnillik szintén nagy
lelkű s dicsőséges Maria Terézia fejedelmünk 1777-ik év
ben alapított, s annak a hajdani prépostság javait, s a budai 
tizedet, kápfalanának pedig a Komáromban létezett jezuiták 
öt faluit jövedelműi rendelte !). Első püspöknek Nagy 
Ignác*, veszprémi káptalan éneklő kanonoka neveztetett, 
ki Hj hivatalába beigtatitatyáa, tüstént nagy buzgósággaj 
működni kezdett, s püspökségét rendezvén, annak minden 
részeiben a hívek oktatását, s az ifjúság iskoláztatását sür
getvén, avval a vallásosságot hatalmasan elősegítette, s 
a hit terjesztését előmozdította. 1790-ik évben IL Jósef 

0 Feetlw 0Mchioh. d«r ÜPgwn> 10. Th, 970. Stit* 
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császár Milassin Mikiőst ferenczi szerzetest, s volt tábori 
papot fejérvári püspöknek nevezte, ki 21 évig a megyét 
kormányozván, eldődei példáját követte, s szintén minden 
jónak felsegitése mellett a vallást terjeszteni törekedett. 
A franczia háborúk alkalmával több pénzbeli adakozásokat 
a kincstár, megsebesült vitézek, s kórházak számára tett. 
Utódja Vurum Jósef lön, ki azon öt év alatt, melyet a 
püspökségben töltött, minden működésében első gondjai 
közé a vallás terjesztését számította. S valóban szerencsés 
sikerrel káptalana segítségével munkálkodott, s a vallásos
ságot, erényt, s az erkölcsösséget szépen elömozditotta. 
Utána Eopácsy Jósef veszprémi kanonok s királyi tábla 
főpapja következett, ki eldődei példáját követve híveiben 
a vallásosságot öregbítette, mind a két nemű gyermekeket 
buzgón iskoláztatta, s hitünk terjesztését főbb czéljának 
tekintette. Átvitetvén a veszprémi püspökségre utódját 
Szucsics Pálban látta, ki azonban rövid idő múlva a diako-
vári püspökségre átvitetvén, Horváth Jánosban utódját 
nyerte. Ez ámbár a tudományok különös pártolása s mive-
lésében magát kitüntetné, mindamellett legfőbb czéljának 
szent vallásunk haladását tekintette, s azért annak szeren
csés előmozdításában mind munkáival, mind szónoklattal 
sokat fáradozott. Annak halála után a püspökséget szálai 
báró Barkőczy László nyerte, ki egri kanonokból püspök
nek neveztetvén, s hivatalához tüstént nagy buzgósággal 
fogván, minden többi működései mellett a nép oktatását, 
az ifjúság iskoláztatását, s a vallás terjesztését első teendői 
közé sorozta, s káptalana segítsége mellett ilyes működé
sekkel holtáig, mely 1848-ik évi országgyűlés alatt történt, 
foglalkozott. Jótékonyságát tanúsítják adományai, melye
ket iskolai könyvek, megyei szükségek, aggpapok intézete, 
társulatok, s kolostorokra szentelt. A megürült püspöki 
széket Karner Antal leköszöntése után m. Farkas Imre 
azon megye kanonokja nyerte meg, ki a megyét bölcsen 
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igazgatja, a nép-nevelést valamint szent hitünk haladását 
káptalanéval együtt hatosán előmozdítja. 

24. §. A rosnyói püspökség s káptalan. 
Maria Terézia dicső fejedelmünk megfontolván, hogy 

Gömör s Torna megyéjét egészen, a többi szomszéd megyé
nek pedig egy részét uj püspökségbe szépen egyesíthetné, 
az egyház feje beleegyezése mellett 1776-ik évben az érin
tett részeket az esztergomi főmegyétöl elválasztván, s egy 
külön megyéhez csatolván a rosnyói püspökséget alakí
totta. Annak téré az emiitett két megyére egészen, Szepes, 
Nógrád, s Abaujnak egy részére terjed. A püspökség egy 
hat tagból álló káptalant, 98 lelkészséget, s több segéd
lelkészséget, nemkülönben szerzeteseket foglal magában. 
A püspök Rosnyón székel, hol székes egyháza s szép lak
háza létezik. E megyének első püspöke Galgőczy János lön, 
ki esztergomi nagyprépostból annak neveztetvén, legelső 
gondjai közé számitá megyéjét rendezni, s minden törek
véseit oda irányozni, miszerint vallásunk épen fentartassék, 
s terjedjen. Utódjának 1780-ik évben báró Andrásy Antal 
neveztetett, ki a megyét bölcsen kormányozván, szintén a 
vallást terjesztette. 1797 ik évben bizonyos vegyes házas
sági ügyben készebb vala püspöki jövedelmeiről lemondani, 
mint vallási meggyőződését feláldozni, s azért a szent fe-
rencziek zárdájába vonulva, megyéjét onnét kormányozta. 
Buzgósága számos templomot s lő paplakot életbe lépte
tett ')• Utána Szányi Ferencz következett, ki eldödei szelle
mében a vallást az erényt s erkölcsösséget buzgón előmoz
dította, ö t gr. Eszterházy László követte, ki szelid s bőkezű 
kedéiylyel igazgatván a megyét, annyira tüntette ki magát 
jótékonsága által, hogy magáról elfelejtkezvén, néha sze
génységgel maga is küzdött. Utódjának Lajcsák Ferencz 
neveztetett, ki szintén apostoli szellemmel minden törek-

>) Pesti növend. papp. műnk. 1843. X. köt. 331. • k. lap. 
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vesét a vallás terjesztésére káptalana segítségével együtt 
irányozta. Utána a még most is élő, s jelenleg Esztergom 
megyében mint bíboros érsek buzgólkodó f. m. Scitovszky 
János következett, ki e megyében a vallást, az erényt, s az 
erkölcsiséget nagy buzgósággal előmozdítani törekedett. 
Rosnyón nevét avval is örökité, hogy Romából sz. Neitus 
testét hozatta s annak nyilvános tiszteltetése által a hívek 
áhitatosságát s buzgóságát öregbítette I). A pécsi püspök
ségre átvitetvén utódjának gróf Zichy Domokos neveztetett, 
ki a győri kanonokságból rosnyói püspöknek átvitetve, 
tüstént minden törekvéseit oda öszpontositá, miszerint püs
pöksége boldogságát, haladását, s a vallás előmozdítását 
eszközölhesse. Áttétetvén a veszprémi püspökségre utódját 
kisaponyi Bartakovics Bélában szemlélte. Ez a nagyszom
bati helytartóságból, hol több évig övéi szeretete által ki
tüntetve működött, a rosnyói püspökségre 1844-ik évben 
átvitetvén, ottan mindamellett, hogy fellépése elején számos 
viszonyokon, melyeket tűzvész s más csapások okoztak, 
átmennie kellett, mégis régi nagylelkűsége, s bőkezűsége 
nyomain indulva, életének minden napját jótékonsággal 
jellemzé, s szent vallásunk terjedését káptalanával együtt 
előmozdítani törekedett. Nagyszombatbóli eltávozása előtt 
emlékét avval örökítette, hogy a nagyszombati helyetnttk-
ség részére 2 ezer pengő forintot maradandó tökéül tett le, 
oly feltétel mellett, hogy annak évenkinti kamatjából a 
kerületi segédpapok közül azon négy egyén, kik a legjobb 
theológiai értekezést, vagy pedig a legjobb egyházi beszédet, 
kidolgozandják, egyenkint jutalmat nyerjenek a). 1850-ik 
évben az egri érsekségre átvitetvén, a rosnyói püspökség
ben m. Kollárcsik István utódának neveztetett, ki káptala
nával együtt sz. hitünket terjeszteni törekszik, s megyéjét 
józan tapintattal kormányozza. 

]) Beiig. kat. 1. 1849. évi 10. sz. első évi foly. 84.1. * 21, alatt, 
>) Beiig, s nevelés 1846. IL Í0I7. 887. lap. 
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25. §. A kassai püspökség s káptalan. 

Ferencz császár s Magyarország királya tapasztalván, 
hogy az egri püspökség téré igen terjedelmes, és bizonyos
nak tartván, hogy a hivek igazgatása, annak elosztása mel
lett sokkal könnyebb leend, annak egy részéből tudnillik 
Sáros, Zemplin, s Abauj megyéből 1804-ik évben a kassai 
püspökséget, s hat valóságos s annyi czimzetes kanonokból 
álló káptalant alakított. Első püspöknek Szabó Endrét Esz
tergom megye helynökét nevezte, ki nagy buzgósággal 
működni kezdvén, megyéjét rendezte, 8 a tudományokban 
honos lévén püspöki hivataloskodása mellett azokat mint 
a vallás leghatalmasb támaszát pártolta, a vallás haladására 
s terjedésére mindenkor ügyelve. Utódának Cseh István 
neveztetett, ki buzgó eldöde példáját követve, szintén min
den rendelkezéseit oda irányozta, miszerint a vallás terjed
jen s haladjon, ö t 1832-ik évben Palugyay Imre mostani 
nyitrai püspök ő m. követte, ki megyéje kormányához jut
ván, csak hamar szent hivatala teljesítésével foglalkozva, 
káptaianával együtt oda tűzte minden törekvéseit, miszerint 
híveiben a vallásosságot, lelkészeiben pedig az erényt s 
munkásságot öregbítse s élénkítse. A nyitrai megyébe át
vitetvén Palugyay püspök utódját Ooskay Antalban nyer
te '), ki az előtt a tudományok előadása s igazgatásával 
nyilvános intézetekben foglalkozván, azokkal gazdagon el: 
látva Kassa megye föpásztorának neveztetett. Hol püspöki 
pályáján üdvösen működött, s minden kedvező körülmé
nyekben szent hitünk terjesztésében buzgólkodott. Azonban 
1848-ik évi september hóban az élők sorából kiszólittat: 
ván, megyéje árvaságra jutott. 1850-ik évben m. Kunszt 
Jósef esztergomi kanonok s helynök kassai püspöknek 
neveztetvén, a püspökséget ö kormányozta. De a kalocsai 

') Kassa megye névkönyv* 
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érsekszékre átvitetvén utódjának m. Fabry Ignácz csanádi 
volt kanonok, helynök s czimzetes püspök neveztetett, ö 
megyéjében sz. hitünket s az erkölcsösséget káptalanával 
együtt jelenleg is terjeszteni buzgón törekszik. 

26. §. A uatmári püspökség s káptalan. 

A szatmári püspökség az eltaglalt egri megye máso
dik szülöttje lévén, szintén azon alkalommal s azon évben, 
melyben a kassai keletkezett.'Köre pedig Szatmár, Marma
ros, Ugocsa, Bereg s TJng megyékre terjed. Sok lévén az 
idegen vallásúak száma a megyében, a messze terjedő fiók 
egyházak összege is nagyon növekedett. A káptalan pré
postjával együtt hat jövedelmes s annyi czimzetes tagból 
áll. Első püspöke e megyének b. Fischer István lön, ki az 
egri káptalan helynökéböl annak neveztetett. Uj hivatalába 
beavatva, az ujdan született püspökséget mindjárt rendezni 
kezdvén, oly intézkedéseket tön, melyek hivei boldogitására 
irányozvák, s azokban a vallásosságot, az erényt, 8 erkölcsös
séget szülhették. Egri érseknek neveztetve utódját 1807-ik 
évben Klobusiczky Péterben nyerte, ki több éveken át a 
megye kormányát viselvén, minden munkásságának legfőbb 
czélja volt, miszerint a keresztény ősi szent vallást hiveiben 
fentartsa, s azt számos idegen felekezetűek közt szerencsé
sen terjeszthesse, mit jótékonsága, oktatása s személyes 
buzgósága által káptalana segítsége mellett több éveken át 
gyakorolván, s a kalocsai érsekségre átvitetvén, Hám János 
ő méltóságában utódját látta1). Ez szent hivatalát még 
erélyes korban nyervén el tüstént férfiúi törekvéssel, s 
munkássággal ahoz fogván, eldödei példáját buzgólag kö
veti. Hivei s alattvalóinak különös szeretetét bírván, azok 
üdvös ápoltatására, a nőnemű ifjúság oktatása, s a betegek 

') Szatmár egyházmegye névkönyve, 
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kisegítésére az irgalmas szüzeket székvárosában alapította. 
Többféle alapítványokkal magát kitüntette, különösen Né
metiben lyceumot alapított. Továbbá a nagykárolyi iskolára 
1000ftot szentelt; a nőegyleti ezüst nyeremények sorsjáték 
által sajáttá vált 10 ezer forint értékű ezüstnemüt a társu
latnak kegyes czélokra fordítandó töke szaporítására ajándé
kozta; az emiitett irgalmas nők kolostorára 80 ezer pengő 
forintot költött. Ö Üdvözítőnk s az apostolok példájához ké
pest szent vallásunk terjesztését káptalanával együtt jelen
leg is főczéljának tekinti. Esztergomi érseknek s országunk 
áldorának neveztetett, de a forradalom okozta bujdosásai 
közt Bécsben leköszönvén, megyéjébe visszatért, s azt jelen
leg is szerencsésen igazgatja. 

27. §. A szépen püspökség « káptalan. 
Dicső Maria Terézia fejedelem asszonyunk a vallás ha

ladását előmozdítani kívánván, a szepesi prépostságból ha
sonnevű püspökséget 1776-ik évben alapítván, a prépostsá
got Esztergom megyétől, melyhez tagjaival együtt mint tár
sas káptalan tartozott, elválasztotta, s az uj megye térét 
Árva, Liptó s Szepes megyére, a hegyi kertiletet kivéve, 
tűzte. A püspökség alapittatására az egri jezuiták által bírt 
Savnik apátsági javak fordíttattak. Eredete alkalmával 
a püspökség 119 lelkészséget, 21 segédlelkészt, s a 
régi, szent Mártonról nevezett káptalant foglalá magában. 
E megyében ma egy prépost, 9 jövedelraes és 6 czimzetes 
kanonok, három föesperes, 162 lelkész, s 51 segédlelkész 
számos szerzetessel együtt működnek '). Első püspöke a me
gyének volt Szalbeck Károly, ki a váczi prépostságból püs
pöknek átvitetvén, mindjárt hivataloskodása kezdetével püs
pökségét bölcsen s józan tapintattal kormányozván, minden 
törekvését oda fordította, miszerint az igaz vallást híveiben 

') 1843. évi Szepes egyházmegyei névkönyv, 
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fentartván, s azt hatalmasan terjesztvén, azokat annak szent 
élvezetében részesítse. Utódjai gróf Révai János és báróBrí-
gido Mihály szintén nevezetesek, kik a megyében több évek 
által működvén, a tudományok s müvek nagy pártolói, s a 
szegények gyámolitói lévén, egyszersmind szent bitünket 
káptalanuk segítsége mellett épen fentartották, terjesztet
ték, s virágzóvá tették. B. Brigido után felső eöri Pyrker 
László püspöknek neveztetett, ki eldődei példájához tartván 
magát, minden alkalommal hiveit különösen szeretve, s azok
tól szerettetve, tanítással s lelki vigasszal elláttató, egyházi 
alattvalóit pedig a tudományok, erény s erkölcsösség mive-
lésére felserkentvén, megyéjében uj életet gerjesztett fel. A 
velenczei patriarkaságra átvitetvén, utódját Bélik Jósef esz
tergomi helynökben nyerte. Ez a megyét egy század negye
dénél hossza'bb ideig bírván, s bölcsen kormányozván, eldő
dei példájához képest buzgólkodott, s minden működésében 
odaczélzott,miszerinta vallásosságot, az erényt s tudományom 
alapult erkölcsösséget előmozdíthassa, s uralkodóvá tehesse. 
Azonban 1847-ik évi martiusban az élők sorából boldogabb 
életre szóllittatott ki. Hosszas életét templomok építésére s 
jobb karba helyeztetésére szentelte, * asigárdi hívek javára 
5 ezer forintot hagyományozott, a többi alapítványok pedig, 
melyeket tett, 40 ezer forintnál többre mennek fél. A meg
ürült megye kormányára 1850-ik évben m. Zabojszky László 
szepesi czimzetes kanonok mozdittatott elő, ki eldődei pél
dájátkövetve a vallást káptalanival együtt szerenesésen ter
jeszti, és megyéjét bölcsen kormányozza. 

Ámbár a szepesi káptalan régiségéről kisem kételkedhetik, 
mindamellett annak levéltára a tatárok pusztításai által szintén 
kiraboltatoítin, s minden oklevelei hamura tétetvén, biztosan 
meg nem erősíthetjük azon régi hagyományt, mely a káptalant 
s szent Márton templomát szent István királytól szármoztatja. 
Annyi mindazáltal bizonyos, hogy aémelly régi oklevelekben 
a szepesi szent Mártonról nevezett egyház majd társas kápta
lani, majd székes egyháznak neveztetik. Sőt az is bizonyos, hogy 
Jakab prépost 1299-dik évben mint swpesi püspök Podolin s 
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LuMyóból járó mindén tizedet a káptalannak adta'), s Turóczy 
róla azt mondja „cui usque ad mortem concessuseratepÍBCopatus"2), 
de még azon kivül magát mint szepesi püspök több oklevélben alá
irta. Kívüle azonban azt más kisem tette. Ináét tehát következtetni, 
hogy hajdan egy különös szepesi püspökség létezett, bizonyos okle
velek hiánya, az akkori írók hallgatása, sőt ellenkezőt állító tudósok 
mellett biztosnak nem tartom. Nagy Lajos király azt püspöki me
gyévé akarta alakítani ugyan, s e végett a pápával értekezett, de az 
ügy akadályok miatt ki nem vitethetett. Péteríy s. Conc. regni 
Hungar. part. 1. pag. 193. 

28. §. A szombathelyi püspökség s káptalan. 
A szombathelyi püspökség a győrinek szülöttje, mel-

lyet szintén Maria Terézia dicső fejedelmünk, miután a győri 
püspökség hatóságát kisebb körre szorította volna 1771-dik, 
évben alapított. A káptalan a régi vasvári társas káptalanból 
alakíttatott, s 1779. évben ujdan meg adományoztatván, a pá-
póczi perj elségnek egy részét, s más ingatlan birtokot nyert. Ez 
uj megye első püspökének Szily János Győr megye helytartója, 
s tininiai (knini) czimzetes püspök neveztetett3). ö a megyébe 
lépvén, buzgólag kezdette működését, oda irányozván kor
mányát, miszerint hivei a vallásosság, az erény s az erkölcsös
ségben növekedjenek, s szent hitünk az által terjedjen. Utód
jának Hrzán Ferencz, eleve berizlói kanonok, romai hittudós, 
s későbben bibornok neveztetett, ki romai szertartásokhoz 
szokva, e magyar megyében is az isteni tiszteletet romai 
pompával tartotta. Egyébiránt minden működéseiben azon 
czélt tűzte ki magának, miszerint hiveit épitse, a jóra vezé
relje, s szent vallásunkat megyéjének minden részeibe ter
jessze *). Utódja Somogyi Leopold lön, ki a győri káptalan
ból átvitetvén, kanonoki hivatalában is azon tekintetből ha-

') Bárdosy Supplem. pag. 432. 
*) Chronicon Cap. 84. 
») Katona História Crit. Hungar. tom. 39- pag. 868. TTeBilerGe-

schichte der Ungern 10. Th. 280. Seite. 
4) Schönvizner Sabar. Szvorényi purpura 62. s köv. lap. Belnay 

Fragmenta Histor. Eccles. 2. r. 70. lap. Katona Histor. Crit. 
ttungat. Tota. 89. 8?3. lap. 
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gyatott meg, mivel a szombathelyi székes egyház építtetését 
folytatta. E főpap eldődei példáit utánozva minden törek
vését oda forditotta, miszerint a keresztény ösi egyházat gya
rapítsa, s mennyek országát egész püspökségében terjessze. 
Utána Böle Endre következett, ki a szombathelyi káptalan
ból püspöknek neveztetve, ámbár koros életben fópásztori 
működéseit kezdette, mindamellett megyéjét nagy buzgóság
gal kormányozván, föczéljának a vallás terjesztését tartotta, 
s minden kedvező alkalommal előmozdította. Utódjának m. 
Balassa Gábor neveztetett, ki a veszprémi káptalanból e me
gye kormányára áttétetvén, ottan a püspökséget több évig 
bölcsen s józan tapintattal igazgatta, minden buzgóságát el
dődei példájához képest szintén oda irányozván, miszerint 
a vallást előmozdítsa s terjessze. Utódjának m. Szenczy Fe-
rencz szombathelyi kanonok s az irodalom terén is nevezetes 
férfiú neveztetett, ki a megyét bölcsen igazgatja s a tudo
mányokat pártolja. 

A szombathelyi káptalanból a következő kanonokok jótékony
ságuk által magukat kitüntették: Czuppon György ki 30 ezer, Tö
rök Jósef ki 15 ezer, és Dese Pál, ki 5 ezer forintnyi alapítványt ke
gyes czélokra tett. 

29. §. A* eperjeti püspökség s káptalan. 

Az ujabb korban keletkezett görög egyesült püspöksé
geket betűrendben előadandók, legelsőbben is az eperiesi 
püspökségről értekezendünk. Azt I. Ferencz király látván, 
hogy a munkácsi püspök a görög hivek gyarapodó száma 
miatt, nem képes mindnyáját kivánsága szerint lelki vigasz-
szal ellátni, 1820-ik évben alapította, s azt Tarkovich Ger
gelyre, mint ujdan kinevezett püspökre bízta. Ez tüstént az 
uj püspökséget rendezvén, s káptalanával együtt, mely öt 
jövedelmezett s annyi tiszteletbeli kanonokból áll, a hivek 
gyarapítására ügyelvén, minden munkásságát odairányozta, 
miszerint az ősi keresztény vallás a görögök közt is terjed-
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jen. S valóban szerencsésen működtek ez Isten szolgái az ur 
szőllejében, mert számos egyháziak s szerzeteseken kivül a 
lelkészségek száma 194-re rag fel, a hivek összege pedig két 
száz ezer felé halad. A buzgó s tudományos püspök megha-
lálozván, utódjává Gaganecz Jósef ő méltósága neveztetett. 
Ez buzgó eldödének példáját követve, káptalana s papsága 
segítsége mellett szintén minden működését oda irányozza, 
miszerint az erkölcsösséget, az erényt s a vallásosságot hívei
ben öregbítse, s szent vallásunkat terjessze. 

30. $. A fogarasi (gyulafehérvári) püspökség s káptalan. 
Miután számos örmények Moldvából Apafy Mihály alatt 

Erdélybe fogadtattak, s Verzirezky Oxendius romai hitter-
jesztö által oktatva, Eutyches vallását elhagyták, s 1698-ik 
évben sok oláh Erdélyben Kolonics érsek s országunk áldora 
munkálata mellett gyulafejérvári püspökükkel együtt a ka-
tholika hitre áttértek, sőt azok száma későbben is gyarapo
dott volna, a hivek mindnyája tulajdon megtért püspökök 
által kormányoztatott. Ez meghalálozván, a fogarasi püspök
ség a megtért oláhok részére alkottatott, s báró Nemes Já
nos püspökké választatott, ki uj megyéjét rendezvén, minden 
munkásságát oda irányozta, miszerint az erdélyi részekben 
is az egyesült görög hivek száma gyarapodjék. Meghalt 
1727 évben. Utána báró Klain János következett, ki eldő-
dei példáját buzgólag utánozta ugyan, s az igaz hitet szin
tén terjesztette, de számosan találkozván közöttük még olya
nok, kik a régi szakadáshoz szítottak, az erdélyi oláhok 
egyesülése biztos alapon még nem állott, annál inkább, mi
után Klain püspök Romába utazván, meghalálozott, s a hi
vek egy ideig püspök nélkül maradtak. Azonban dicső Ma
ria Terézia azok sorsát szivén hordozván a lázitókat lecsilla
pította, s Bisztrai Áront, ezután Rednik Athanazt püspök
nek nevezvén, a békét is visszaállította. E püspök nagy buz
gósággal működvén hivatalában, a hitet hiveí közt megszi-

Chcrritr Efyh<;l5rl. 
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lárditotta, s terjesztette. Meghalt 1775-ik évben. Utódjának 
Major Gergely neveztetett, ki eldőde nyomaiba lépvén, s a 
hit terjesztésében buzgólkodván, az erdélyi részek lakóitan
nak jótékonysága, s élvezetével szezencsésen megismertette. 
Utódjának Bab János neveztetett, ki a fejedelem kegyeiben 
különösen részesülvén, s általa kitüntetvén, püspökségében 
nagy buzgósággal működöt, s hivataloskodása számos évein 
át az erkölcsösséget, az erényt, s a vallásosságot előmozdí
totta, az ősi hitet pedig szerencsés sikerrel terjesztetted-
Utódjának' Leményi János ö méltósága neveztetett, ki a 
megyét oly szerencsés sikerrel kormányozta, hogy minden 
évben számos nem egyesült görögöket az ősi egyház kebe
lébe vissza vezetvén, őket szent vallásunk tartalma, kegy
szerei s minden élvezeteivel dúsan megismertette. A foga-
rasi püspök széke Balásfalva, mely több faluval együtt tu
lajdon birtoka, s szent Vazul szerzeteseinek, kik egyszers
mind III. Károly király rendelésénél fogva a káptalant pó
tolják, lakásul szolgál. E szerzetes rend növendékeit Ro
mában, hol rendesen a szerzet részére három oktatást nyer, 
nevelteti. A püspökség legújabban megürülvén, azt m. 
Sterka-Sulucz Sándor nyerte el, ki annak kormányát bölcs 
tapintattal viseli. IX. Pius pápa pedig legújabban a püspök
séget érsekségre emelvén, Sterka-Sulucz a fömagasságu 
Viale-Prela Mihály bibornok, ö Szentsége követe s bécsi Pro-
nuncius által 1855. évi octoberhóban érseki székébe beigtát-
tatván, jelenleg mint fogarasi érsek möködik. Annak ható
sága alá mint segédpüspökségek tartoznak a nagyváradi, az 
ujdan alapíttatott lugosi s szamosujvári, mind a három gö
rög egyesült püspökségek. 

') Benkő Traneilvan. Tom. 1. pag. 234. s köv. lap. 584. s k. 1. 
Katona Op. cit. Tom. 39. pag. 319. et aeq. 
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31. $. A kőröti püspökség s káptalan. 
A körösi püspökség a szvidniczi görög egyesült püs

pökségből keletkezett. Miután tudnillik Horvátország a tö
rökök alat számos lakosaitól megfosztatnék, a vesztességet 
nem egyesült oláhokkal pótolá. Ezeket Domitrovits Péter 
zágrábi püspök megtérítette, s II. Ferdinánd király s V. Pál 
pápa beleegyezése mellett Simon szent Vazul rendi szerze
test püspöküknek Szvidniczen rendelte; sőt annak Marcsa 
nevű birtokot is jövedelműi szánta, s igy a szvidniczi egye
sült görög püspökség szerzője lön. Azonban Simon Romából, 
hol felszenteltetett, visszatérvén, s maga is a hitben inga
dozván, haszonvágyból a szomszéd Bosniában létező nem 
egyesült görögöket is pártolá, s szolgálatával ellátá. Simon 
utódja Passich Teofil lön, de a nemegyesültek már túlnyomó 
hatalmat nyervén, s a püspök birtokát elfoglalván, sem Pas
sich püspök, sem utódja azokat birtokukból ki nem tilthat
ták. Ennek okáért Maria Terézia dicső fejedelem asszonyunk 
1751-dik évben Palkovich Gábort püspöküknek nevezvén, 
ezt Preszeka nevű birtokkal az elfoglalt javak pótlásául meg
adományozta. Minthogy azonban a dicső királyné Kőrösön 
szent Vazul szerzete számára kolostort, tanodákat, környéké
ben pedig papházakat, templomokat, s iskolákat épittetett, 
a szvidniczi püspök is átköltözvén, a körösi püspökséget 
életbe léptette. Annak köre Horvátországra, s a bácsmegyei 
görög katholikusokra terjed. Növendékei részint a zágrábi 
latin, részint a bécsi görög szertartású növeldében oktatást 
nyernek. Palkovich utódja Bosichkovich Vazul lön, ki min
den munkásságával oda törekedett, miszerint az öshitü ke
resztény vallást terjesztvén, hivei számát gyarapitsa, s igy 
a vallást megyéjében is uralkodóvá tehesse. Utána Stanich 
Constantán következett, ki a tudományokban igen jártas 
férfiú lévén, püspökségét bölcsen kormányozta, minden mű
ködéseinek azon irányt adván, miszerint általuk hivei épül-

2§* 
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jenek, a hitben állandóan fen tartassanak, s az szerencsésen 
gyarapodjék. Utódának Smicziklász Gábor neveztetett, ki 
a püspökséget józan tapintattal kormányozván, eldődei pél
dáit követte, s minden alkalommal a hitet tovább terjesz
kedni törekedett. Káptalana öt tagból áll, mely püs
pökéhez buzgóan ragaszkodik, s a vallás szerencsés terjesz
tését szintén föczéljának tekinti. A püspök ez évben a világ
ból kiszolittatván, a püspökség jelenleg ürességben létezik. 

32. §. A váradi egyesült görög püspökség s káptalan. 
A váradi egyesült görög híveket Maria Terézia királyné 

uralkodásáig a latin szertartású püspök igazgatta, s pedig 
görög egyházi helty tartók által, azonban a hívek száma min
dig szaporodván, czélszerübbnek tartotta az emiitett dicső 
fejedelemnő azoknak tulajdon püspököt adni, kinek ha
tóságát Bihar, Békés, Csanád, Arad, Temes, Torontál, s a 
többi a váradi püspökséghez tartozó megyékre terjeszté. An
nak szükségeire pedig a belényesi uradalmat, melyet eddig 
a váradi latin püspök birt, tüze ki, hozzá adván egyszers
mind hatezer forintnyi jövedelmet. Káptalana hat tagból 
áll, s növendékeit a megyei növeldén kivül a váradi, nagy
szombati, pesti, Mcsi (convictus) s ungvári növendékház
ban oktattatja. E megye első püspökének 1775. évben Drá-
gosy Mózes neveztetett, ki uj megyéjében mindent rendez
vén, mi hivei boldogitására szolgálhat, egyszersmind az ős-
hitü vallás terjesztését első gondjai közé számította, s egész 
életében annak haladására figyelmezett. Utódja Darabanth 
Ignácz lön, ki megyei növendékházról gondoskodván, arra 
a hajdani jezuiták lakát nyerte. Ez jótékonságát s bőkezű
ségét az által is bizonyította meg, hogy negyven ezer forint 
körüli alapítványt részint a székes egyházra, részint a pap
növelde felépíttetésére hagyományzott. Egyébiránt egész 
eletében minden törekvéseit oda fordította, miszerint a val
lásosságot, az erényt, s erkölcsösséget hivei közt gyarapítsa, 
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s a hitet káptalana segítsége mellett minden alkalommal elő
mozdítsa. Utána Vulkán Samu következett, ki eldödei lép
teit követvén, minden figyelmét hívei oktatására s lelki szol
gálatára fordítván, egyszersmind szent vallásunk terjeszté
sét oly dicsőén elősegítette, Jiogy több napi távolságra is 
utazott, miszerint a megtért görög községeket az ősi szent 
hitben megerősítse. Utódának erdélyi Vazul ö nagy méltó
sága neveztetett, ki hivataloskodása első napjától kezdve, 
szintén minden püspöki működései mellett hivei oktatása, 
népe nevelése, az ifjúság iskoláztatása, szent vallásunk ép 
fentartása s terjesztésével káptalana segítsége mellett nagy 
buzgósággal foglalkozik'). 

Magyar s Horváth országban az egyház a következő öt érseki 
tartományra osztatik fel: I. az esztergomira, melyben ezen segéd-
püspökségek léteznek: 1) a beszterczei, 2) a fejérvári, 3) a győri, 
4) a nyitrai, 5) a pécsi, 6) a szombathelyi, 7) aváczi, 8) a veszprémi, 
9) az eperiesi, 10) a munkácsi püspökség. II. az egri érseki tarto
mányra melyben 1) a kassai, 2) a rosnyoi, 3) a szatmári, 4) a szepesi 
püspökségek léteznek, ül . a kalocsai érseki tartományra melyben 
1) a csanadi, 2) az erdélyi, 3) a váradi latin szertartása püspökségek 
léteznek. IV. a fogarasi egyesült görög érseki tartományra melyben 
1) a váradi, 2) a lngosi, 3) a szamosujvári görög eegédpüspökségek 
léteznek. V.a zágrábi érseki tartományra, melyben 1) zeng-modruei, 
2) a körösi, 3) a diakovári segédpüspökségek léteznek. A czimzetes 
püspökségeket lásd a Magyarországi tiszti névtárban. 

II. FEJEZET. 

A keresitéoy hit akadályai 

33. §. A keresztény hitet üldözi a török. 
Mohács gyásznapja leáldozván, s maga a király annak 

áldozatjául esvén, a nándorfejérváriak egész nap s éjen át a 
megfojtott futamlók tetteméit a Duna hullámai által vitetni 
szemlélték. De ez nem vala még a balsorsu ütközet legrosz-

') Váradi egyházmegye névkönyve. 
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szabb következése, szerencsétlenebb lévén sokkal még azon 
üldözés, melyet a keresztény vallás a törökök zsarnoksága 
által szenvedett. Sznlejman a gyászos csata másod napján 
az elvérzett püspökök, s magyar hősök fejeit győzelme je
léül maga előtt felhalmoztatta'), s kevés idő lefolyta után 
a magyar hölgyeket szabadon bocsátva, a többi foglokat 
megöleté, s september 10-én Budán a királyi palotában iz-
lam vallása szerint kis beiramat, azaz Mahomed második 
ünnepét, melyben a török ajándokot adni s elfogadni szo
kott, ülé meg. Ez után a váras lángba borítva, s kincseitől 
megfosztva, az egész tájék török csapatoktői meglepetett, s 
elpusztíttatott. Nem lehetett más eredménye ily dúlásoknak, 
mint az oktatás, isteni szolgálat s vallási működések aka
dályoztatása, elnyomatása, s kiirtása. Buda sorsát Pécs Esz
tergom, s más városok is szenvedték, mert ámbár amaz a 
lakosok ellenszegülése nélkül elfoglaltatott, mindamellett a 
török annak a főpiaczon egybegyűlt népét csupa pajkosság
ból is felkonczoltatta. Mit látván a lakosok várakba futa
modtak, vagy mezőkön magokat körülsánczolván, életöket 
megmenteni törekedtek. Esztergomban pedig 154 3-ik évben 
egy török golyó a gót templom tetejéről a keresztet lesújt
ván, s a rettegő nép látván, hogy a hatalmas ellenség ellen 
nem boldogulhat, szabad kivándorlásra alkudott, 8 ámbár a 
törökök azt megígérték, szavukat még is be nem váltva 
őket kirabolták, házaikat pusztították, a gyengéd nem ár. 
tatlanságát megfertőztették oly kegyetlenséggel, hogy az el
lenszegülőket életöktől megfosztották. Az egyházakat török 
mecsetekre változtatva megbecstelenitették, s közel har-
mincz ezer embert csordakint Sztambulba vitettek. Eszter
gomból indulván ki, egy része Nógrád, Hont, Bars, Nyitra, 
a másik része Heves, Arad, Temes, Győr, Veszprém, Pest s 

i) Buchholcz III. köt 159. a köv. lap. Hammer 2. kötet. 53. lap. 
Szulejman Zuhan. 
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más megyékre terjedvén, mindenütt vérengzés, pusztítás, 
dúlás és rablás nyomait hagyták magok után. Az elnyomott 
keresztények vallásuk gyakorlatát csak drága pénzen vásá
rolhatták a tartomány bégétől, vagy vár Zandcsakátől. Pél
dául a nándorfejérváriak, a boszniai ferencziek, apécsijezui-
ták, s mások egyedül több ezer forint letételével válták meg 
isteni szolgálatuk gyakorlatát. Templomokat uj helyeken 
épitetni minden esetben tilalmas volt, a leégetteket bizonyos 
díj lefizetése mellett náddal fedhetek ugyan, de se tornyot 
nem emelhettek, se órát nem tarthattak '). Söt a török Bi
harba berohanván, s Váradot 1660-dik évben elfoglalván, 
Erdélybe is beütött, s Bihar, Kraszna, s Szolnok megyéket 
a váradi pasa alá vetvén, Kolosvárott hirdetteté, miszerint 
mindaz, ki a török zászlóhoz csatlakozik, hópénz mellett tá
bori hivatalra alkalmaztatandik. Ámbár pedig nem sokan 
találkoztak, kik e gyalázatos ajánlatot elfogadnák, s ámbár 
e kevés hit-elhagyottakat megrohanván, a többi kolosvári 
hivek, őket s csábító törököt zászlójával együtt kiirtották, 
mégis Erdélyben szintén ugy, mind az anya ország többi 
részeiben nagy üldözéseket okoztak addig, míg az isteni 
gondviselés a megzaklatott. Magyarhazát végső pusztulás
tól megmentette, s Európának leghatalmasb fejedelmei ösz-
szetartván, a törököt vagyonuk, vérök, s életök áldozata 
mellett Magyarhonból kiküszöbölték '). 

34. §. A katholika tallátt üldötik Boeekay s Bethlen. 
Báthory István erdélyi fejedelem lengyel királynak vá

lasztatván, Erdélyország Rudolf király beleegyezése mellett 

') Thury Idea Christianor. Hungar. in et aub Turciamo. Win-
diech Ungariechee Magasán 3. köt. 480. s köv. lap. 2) Wagner Ferdinánd: I. Leopold étetieiráaa 1. köt. 158. lap. 
Hammer Osman. Reich 3. köt. Katona Hist. Crit. Hung.Tom. 
35. pag. 19. et seq. 70, 708, Benger Annál, Qrd. eremiu S, 
Pauli pag, 305, 
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Zsigmondra amannak unokájára átszállott. De Zsigmond 
változékony lévén, s a fejedelemséget ismételten majd elfo
gadván, majd arról lemondván, azt elvégre Bocskay István 
a király iránt hűséget színlelve nyerte el. Ez annak birto
kába helyeztetve, 1604-ifc évben tüstént az országba levele
ket küldvén, panaszkodott, hogy a nemzet jogai s szabadsá
gai, valamint a protestánsok vallása is megsértettek, s ennél 
fogva ő a sérelmeknek orvoslást kivívni akarván, mindenkit 
felkelésre hivja ki. Sikere lévén e bujtogatásnak számosan 
gyűltek zászlója alá mind a nemesség, mind a nép közül, kü
lönösen pedig a hajdú városok s Kassa, Szeben, Lőcse, Eperies, 
Kalló, s a tájék nemessége, kik mindnyájan a császár s magyar 
királytól elpártolva, részint Homonay Bálint, részint Lippay 
Bálás vezérlete alatt, az egész tájékot pusztították, a kirá
lyi kincstárokat kirabolták, minden tisztviselőket, sőt az 
egész népességet, mely Bocskay részére nem hajlott, tűzzel 
vassal üldözték, s lakásából kivetve száműzésbe küldették, 
a katholikusok házait különösen kirabolták, ledöntették, s 
őket minden vagyonuktól, söt élőtöktől is megfosztották. 
Ámbár pedig a király hadai Basta vezér alatt alázitók ellen 
kikelvén, őket Edei falunál meggyőznék, de Basta fegyve
resei közt megelégületlenség támadván, hadát Kassától Lő
csére vezetni kénytetett. Ez eltávozás által Bocskay nyertes 
maradván, Magyarhonnak majd az egész felső részét elfog
lalta. Ily szerencsés siker által felbuzditva Bocskay, a király 
követeit el sem fogadta, hanem Szerencsben gyülekezetet 
tartván, pártjától az erdélyi fejedelemségben megerősítte
tett, s mindenkinek vallása szabad gyakorlata megengedte
tett Innét Kolosvárra költözvén, a török követtől a fejede
lemség diszjeleit elfogadta. Sőt miután övéi Érsekújvárt is 
elfoglalták volna, öt a török yezéj* Budára meghiván, bizo
nyos fakorona, s más királyi díszjelekkel megajándékozván, 
magyar királynak nevezte. Mit azonban Bocskay el nem fo
gadott, mondván, hogy addig mig törvényes király létezik, 
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másnak joga nincsen a koronát elfogadni. De vezérei ez idő 
alatt az egész Dunán inneni tartomány népességét majd 
fenyegetés, majd ajándokok által magukhoz annyira édes
getni tudták, hogy Posonyig az egész tájékot elfoglalván, 
a királynak minden hadai sem lőnének képesek őket meg
akadályoztatni. Ennek az lön következése, hogy a bocs-
kayiak a törökök s tatárokkal egyesülve a katholika vallást 
s a hiveket, kik 4si vallásuk s fejedelmük mellett marad
tak, üldözték, vagyonuktól megfosztották, s mindenütt az 
igazság, s rend szentséges kapcsait széttépték. Rudolf ki
rály ily borzasztó eseményektől megakarván menteni a 
hazát, Bécsben Bocskayval 1606-dik évben békére lépett. 
A békének több feltételei valának '). Mi egyedül azt em
iitjük, mely tárgyunkat érdekli tudnillik: Mindenki 
vallását szabadon gyakorolhassa ugyan, hanem a katholika 
vallás megsértése nélkül. De fájdalom a haza e békében soká 
nem részesülhetett, mert a harmincz évi háború nem csak 
egész Német, hanem Magyarhont is felizgatta. A protestáns 
csehek tudnillik a megelégületlen magyarokhoz csatlakoz
ván, Bethlen Gábort vezérüknek választottak, s egész ha
zánkat is mozgalomba hozták. Mert Bethlen ez alkalmat örö
mest használván, 40 ezer fegyveressel a hazába rohant, s 
azon ürügy alatt, mintha mást nem kivánna, mint a protes
tánsok vallási szabadságát megmenteni, a hazát pusztitotta, 
s nem sokára hadaival Kassát*), s az egész felső 
Magyarhont Nagyszombatig meghóditotta, sőt Posonyig 
hatván Magyarország szent koronáját is elfoglalta. Innét 
cseh s osztrák tartományokba költözött, de rövid idő múlva 
visszatérvén, Sopront meghóditotta, pártosai pedig majd 
nem az egész országot elfoglalták. II. Ferdinánd király, 

•) Spányik Histor. Hungar. pag. 443. hol a béke többi feltételeit 
olvashatni. 
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kinek Némethonban még nagyobb ellenségekkel kellett 
küzdenie, hadait onnét eltávoztatni nem mervén, Bethlent 
békére szölitotta fel azon Ígérete mellett, miszerint a pro-
testansok e béke ideje alatt gyülekezetet tarthatván, s ma
guk közt tanácskozhatván, sérelmeiket a király elébe ter
jeszthessék. Ennek következtében Bethlen s pártosai Besz-
terczebánya városában egybegyűlvén, a királyi követekkel 
tanácskoztak ugyan, de velők egyetérteni nem akarván, 
Bethlent magyar királynak nevezik, Pázmán Pétert eszter
gomi érseket, a jezuiták szerzetét, a papokat, s több ország 
nagyait száműzésbe hajtják, az egész katholika vallást ki-
üzendök, ha az isteni gondviselés fölötte nem őrködik. 

*) Azon alkalommal midőn Bethlen pártosai Kassa varosát el
foglalták, oly kegyetlenül üldözték a katholikusokat, hogy 1619-ik 
évi september 7-ikén Erizinyi Márk esztergomi kanonok, ki akkor 
káptalana ügyeiben ottan üdőzött, Pongrácz István, s Grodecz 
Menyhért jezuiták, valamint más számos hivek szent hitök áldozattá 
válván, a vértanúi koszorúra dicsőittettek. A három első tetemei 
Nagyszombatban a szent Orsola szüzek egyházában máig fentar-
tatnak. Lásd a nagyszombati Orsola szüzek levéltárát, s Eazy Fe-
rencz „Societatis Jesu Histor.regni Hungar.ozimü műnk. ül. könyv. 
167. lap. 

35. §. Három Rákóczy $ Tököhj a vállát ellen kelnek. 

ü l . Ferdinánd királynak, ki 1637-ik évben atyját kö
veté a kormányban, kedvezvén a szerencse, mindjárt ural
kodása elején a szász s lengyel fejedelmekkel szövetséget 
kötött, s az atyja alatt kezdett hadat szerencsésen folytatva, 
a'hitujitók követeiéit honunkban megkorlátozta. Azonban 
Rákóczy György Bethlen utódja az erdélyi fejedelemségben 
a szerencse fonalát félbeszakasztotta, ö tudnillik pénzvá
gyától ösztönözve birtokát tágasbitani akarván, a törököt 
pénzzel arra vitte, miszerint öt a Tisza melléki vármegyék 
elfoglalásában támogassa. Ettől biztosítva lévén, s a fran-
czia s svéd nemzetet szintén maga részére megnyerni tőre-
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kedvén, oda küldött követek által arra birta, miszerint 
akkor, midőn Erdélyből Ferdinánd ellen kikelend, ők Né
methonba indulva, a királyt más részről támadnák meg. 
E terv végrehajtatván, s Ferdinánd király hadait Német
honba a hatalmasbak ellen küldvén, Rákőczynak szabad 
tér nyittatott, az országot elfoglalhatni. S valóban Rákóczy 
kívánsága bételjesittetéséről tudósítva, tüstént kevesed magá
val Sárospatakra indult, kísérletet teendő, követik-e őt a 
magyarok vagy nem ? Látván hogy csak hamar számos protes
tánsok öt követikjseregeit tüstént maga után rendelte. Ezekkel 
III. Ferdinánd ellen indulván, könnyen mindazon részeket 
elfoglalta, melyeket Bocskay s Bethlen valaha bírtak. Sőt 
tovább is menendő vala Rákóczy, ha a király követe által 
a török zultánt arra nem bírja, miszerint Rákóczyt további 
garázdálkodásaitól vissza tartóztassa. Noha pedig fösvény 
s uradalmakat vadászó Rákóczy a zultánnak csak akkor 
engedelmeskedett, miután ez haddal öt megtámodni ké
szült, mégis Ferdinánd békét kivánván, mind azon várme
gyéket meghagyta neki, melyeket hajdan Bethlen birt. E 
béke kötés 1647-ik évben Linczben történvén meg, linczi 
békekötésnek neveztetik. Abban a Bocskayval hajdan szer
ződött bécsi békekötés megerősitetett '). Mindkettőben 
pedig a protestáns vallás szabadsága, s minden szertartásai
nak fentartása elhatároztatott. Rákóczy György meghalá-
lozván, a fejedelemség fiára II. Rákóczyi Györgyre szállott, 
ki szintén alkalmatlankodni kezdett a vallásnak, azonban 
első Leopold hatalmasb királylyal meg nem mérkőzhetvén, 
süt a lengyelek fogságába kerülvén, későbben még fejede
lemségétől is megfosztatott. De ez nem vala még elegendő 
reája nézve, mert nem sokára fejedelemségét vetélytársaitól 
vissza nyerni törekedvén, azokat fegyverrel megtámadta, 

>) Sptayik Hirtw, Hungar. pag. 473. 497. 
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azonban nagy sebekkel terhelve, a csata térén lerogyott, 
s 1660-ik évben Nagyváradon meghalálozott. Fia első Rá
kóczy Ferencz szintén nyugtalankodott, s egyike vala azon 
pártvezérek közül, kik első Leopold király alatt abban 
egyeztek meg, miszerint az országot Mahomed zultán oltal
mába ajánlják, s a németeket az országból kiűzzék. Ez 
összeesküvésnek az lévén eredménye, hogy a király által 
többen a főnökök közül kivégeztettek, a megelégületlenek 
száma növekedett, s Tököly Imre grófot büszke ifjút vezé
rül választván, uj mozgalmakat gerjesztettek. Tököly csak 
hamar a bányavárosokat s a kárpát vidéki részeket elfog
lalván, ősi birtokát is, melyet atyja hütelenségi vád alá 
esvén, elvesztett, megszállotta. Mindenek szülesége által 
támogatva nagy szerencsével haladott. Leopold a belső 
háború átkát hazánkról elhárítani akarván, békére szólí
totta meg, de siker nélkül, ö a törököt elhivá, ki meg
jelent, de kárára. Mert Leopold császár s király XI. Incze 
pápa pénze, s a többi szövetséges hősök vitézsége által 
támogatva, a törököt s pártosait 1683-ik évi september 
12-kén Bécsnél dicsőségesen megvervén, Tököly s pártosai 
nagylelkű Leopold megkegyelmezését keresni kénytették. 
Ezt megnyerték ugyan, de Tököly Kara Ibrahim török 
vezér hatalmába kerülvén, öt a vezér vasra verette, s bör
tönbe vetette. Nem sokára kiszabaditá őt ugyan a vezér, 
remélvén hogy hasznát tovább is vehetendi, azonban meg
csalatkozott, mert Tököly tekintélyét elvesztvén, valamire
való pártosokat többé nem találhatott. Látván tehát Tököly, 
hogy máskép nem boldogulhat, a császár kegyelmét ismét ke
reste, Ígérvén egyszersmind hogy Luther vallásáról lemond, 
de a császár titoknoka az uj vallást követvén, folyamodását 
elsikkasztotta. A karloviczi béke nem sokára következvén, 
a változékony Tökölyt s pártosait az országból kizáratta. 
őket a zultán Nikomediába kis Asia városába küldé, hol 
Tököly elvégre egészen tönkre jutván, 170ő-ik évben mint 
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csapláros meghalálozott. Álhatlansága s mind a két párt 
iránti hűtlensége egyedül oka volt mostoha sorsának ' ) . 

36. §. IV. Rákóczy (It. Ferena) s Bercsényi Öldösik az 
' egyházat. 
Első Rákóczy Ferencz meghalálozván, utána özvegye Zrí

nyi Ilona, s két gyermeke Ferencz s Julianna Munkács várá
ban maradtak. Caprára I. Leopold király vezére 1668. év
ben Munkácsot elfoglalván, az egész családot birtokából 
foglyokul Bécsbe vitette. Az özvegy szabadságát meg
nyervén, s Tököly Imrével, ki még akkor nyugtalan nem 
vala, megeskettetvén, gyermekei Bécsben neveltettek. 
Austriában felnővén II. Rákóczy Ferencz, s német fejede
lem leányát nőül vcvén el, oly annyira kivetkőzött nemzete 
szelleméből, hogy eleve még magyarul beszélleni is átallott. 
Azonban fájlalván, hogy ősi magyar birtokainak csak ré
szét nyerheté vissza, s Sárosvárott, hol a király engedel
mével lakott, gróf Bercsényi Miklós, s többekkel, kik a 
király barátjai nem valának, megismerkedvén, ezektől arra 
biratott, hogy XIV. Lajos franczia királyhoz panaszlevelet 
küldvén, őt segítségére felszőlitá. A terv Bécsben elárul-
tatott, s Rákóczy a pártosok közé számíttatott. Ez idő alatt 
megtörténvén, hogy Leopold, ki a franczia királylyal össze
ütközött, 12 ezer magyart Pálffy János vezérlete alatt a 
francziák ellen küldött; ezt a megelégületlenek szándokolt 
magyarok pusztittatásának magyarázták, s az országot for
radalmi lángokba borították. Rákóczy Ferencz lön vezérök-
nek választva, ki akkor Lengyelországban üdőzvén, azt 
eleve el nem fogadá ugyan, de mégis későbben a francziák 
s lengyelek pénze által támogatva, felvállolta. Sőt Pap 
Mihály által az országba lobogókat hordoztatott, s pártoso
kat gyűjtetett addig, mig maga az országba elérkezik. 

') Spányik Histor. Hungar. pag. 473. 
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Pap Mihály azonban nem sokára több ezer egyént a leg-
aljasb pór közül zászlója alá csődített, kik nem várakozván 
Rákóczy eljövetelére, s nagy dühösséggel városokra s fa
lukra rohanván, mindent pusztítottak; az egyházak- s pap
lakokat kirabolva, nyilvános intézeteket feldúlva, kiürítve, 
s mind azon békés lakosokat, kik velők egyet nem értettek, 
vagyonuktól megfosztva. E dühösségek közt Rákóczy 1703-
dik évben Munkácsra elérkezik, kit ámbár Montecucoü út
jában megakadályozd, mindamellett Bercsényi s pártosai 
segítségével Husztot elfoglalván, Erdélybe utat tört magá
nak. Innét az anyaországba rohanván, annak keleti részét 
elfoglalta, s Bercsényit fővezérének nevezvén, már Posony-
nak indult, midőn a király gróf Schlick vezérlete alatt a 
zendülőket megtámadja, s Eszterházy nádor a posonyi s 
nyitrai nemességgel hozzá csatolva, a pártosokat Lévánál 
megverik, Losonczig visszaűzik, s a bánya városokat vissza-
keritik. De fájdalom! e diadalnak kevés sikere lön, mert 
annyi magyar szított a lázadókhoz, hogy rövid idő alatt 
Károlyi vezér egész csapattal ujdan tanyázott Szenczen, 
s Posonyt a szent koronával együtt elfoglalni készült. 
Leopold látván, hogy Rákóczy Erdélyen kívül Magyarhon 
felénél már többet bírna, a magyar koronát Bécsbe vitet
vén át, Rákóczyval Széchényi György kalocsai érsek által 
békét alkodtatott. Rákóczy szelíd kedélyéhez képest be
egyezendő vala, ha Bercsényi, ki oldalától nem távozott, 
fel nem tartóztatja. Nem sikerülvén tehát a békekötés, 
Leopold király Heisler fővezérét sereggel ujdan küldötte 
a szövetségesek ellen, azonban míg Heisler ezeket a Bako-
nyon keresztül Veszprémig üzi, s a várost elfoglalja, addig 
a többi szövetségesek máshová költözvén, ottan mindent 
pusztítottak, különösen pedig a protestáns frigyesek a 
katholikusok templomait elfoglalták, s botrányos kicsapon-
gásokat követve, a papokat népökkel együtt dísztelenül 
megsértették. Ezekről értesülvén Leopold Kelemen pápát 
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megkérte, miszerint tekintélyénél fogva afranczia királyt 
a pártosok további gyámolitásától tartaná fen. Mit megért
vén Rákóczy annál serényebben jelent meg Selmeczen, hol 
békéről njolag tanácskozások tartattak, de Bercsényi arról 
most sem akarván hallani, Selmeczről Érsekújvárra men
vén, azt elfoglalta, innét a Vágparton ujdan emelt Leopold-
várat ostromolni akará, de meghallván hogy Heisler vezér 
közeledik, annak elébe sietett. Azonban a pártosok Nagy
szombat s Gerencsér közt Heisler vezérrel összeütközvén, 
oly annyira megverettek, hogy Rákóczy maga alig mene
külhetett meg a veszélyből. Mindazáltal a béke csillaga 
még most sem keletkezett, mert Leopold 1705-ik évben 
meghalálozván, fia I. Jósef a hadat folytatni kénytetett. 
A csatát csata érte, a pártosok szerencsésen hadakozván, 
Rákóczyt Erdélybe kisérték, hol 1707-ik évben fejedelem
nek beigtattatott. Ö ónodi gyűlést tartván, a rendeket, kik 
békéről mitsem hallani akartak, legalább őszinte egyet
értésre szólitá meg. Bercsényi azonban a nemzetet szabad
nak, s az Ausztriaháztól felmentetnek az egész országba 
hirdetvén, ugy viselte magát, mintha ő s pártosai az egész 
országot képviselnék. De Eszterházy nádor közrebocsátott 
munkában megmutatta, miszerint az ónodi gyűlésnek nem 
vala hatalmában, a koronázott magyar királyt trónjától 
megfosztani, s elősorolta mindazon ország nagyait, s annak 
részeit, melyek a királyhoz most is hiven ragaszkodnak. 
Azonban Rákőczynak is leáldozott a dicsőség csillaga, mert 
Rabutin a király vezére seregével Erdélyt elfoglalván, őt 
örökre letette. Rákóczynak Péter orosz czár a lengyel ko
ronát ajánlotta ugyan, de azt el nem fogadván jövendőjét 
egészen sirba döntötte. PálíFy János és Heisler vezér annak 
fegyvereseit Trencsin mellett megverték, kik kevés idő 
múlva annyira olvadtak össze, hogy Rákóczy nyilvános 
csatába be sem ereszkedhetett. Bercsényi azonban s társai 
most sem akarának egyezkedésre lépni, hanem Rákóczy 
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kíséretében Lengyelországba költöztek, onnét az orosz czárt 
megkérendők, miszerint segedelmet nyújtana. De várako
zásukban megcsalatkoztak. Távol lévén most a szövetsé
gesek főnökei a béke Szatmáron megállapodott. Rákóczy-
nak méltóságai, birtokai, s két fiai Ferencz s György vissza-
adandók valának, ha hűségre tér a király iránt. Rákóczy 
azonban a kegyelmet el nem fogadván, Parisba utazván 
Madridba, utoljára Sztambulba költözött, mindenütt csupán 
alamizsnából éldegélve. Meghalt Radostoban. Ö szintén 
ugy mint Tököly Imre s a többi lázítók sok ezer ember 
halálát okozta, az őshitü vallásnak sok s nagy sebeket ej
tett, az országot dúlta, fúlta, de mindamellett önmagát s 
családját legszerencsétlenebbé tette. Vele az utolsó polgári 
háború kihalván, a béke s a polgárok közti viszonyos egyet
értés az üldözött s sok csapásokat szenvedett magyar ha
zánkba visszatért '), s igy az egyház is üldöztetéseitől meg
menekülni kezdett. Azonban szerencsétlen századunk uj 
fergeteget költött fel. 

37. §. A magyar forradalom károsítja az egyhátat. 

Minden eddig előszámlált sebeket túlhaladták azon 
károsítások, melyeket a hazánkban régóta szunyadozó egy
szerre fellobbant forradalom kegyetlen pusztítások, meg
fosztások s gyilkolások által az egyház s szent vallásunkra 
halmozott. Miután Horvátország az 1848. évi magyar mi-
nisteriumnak azon oknál fogva, mivel a martiusi nyeremé
nyek felséges királyunk, V. Ferdinándtól erőszakkal ki
csikartattak, engedelmeskedni vonatkozott, s a délvidéki szer
bek nagy része, azokhoz csatlakozott, két ádáz s dühös 
párt tudnillik a magyaroké s szerbeké keletkezett. Ezek 
egymás ellen szembe szállva s a legnagyobb kegyetlenke
déssel egymást üldözve, Szerem, Bácska, Torontál, Temes 

•) Spányik Histor. Hung. pag. 505. Fessler Gesch. der Ungern. 
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és a határvidék részét végső pusztulásig dúlták. Hol a szer
bek nagyobb szám s erőre vergődhettek, a magyarok s 
ezekhez szított németek házaiba törtek, s azokat ki
rabolva s pusztítva felgyújtották, az embereket nem kü
lönbség nélkül legyilkolták, tűzbe vetették, bitófára füg
gesztették, sőt az ártatlan gyermeket sem kiméivé, s hol 
két felé hasítva, hol kezét, lábát eltőrdesve pogány kegyet
lenséggel lángba vetették, s más ily borzasztó tényeket 
vittek végbe. Ha pedig tiszta magyar helységekre akadtak, 
azokat hamuvá változtatták 1). Ez irtóztató pusztítások an
nál nagyobb s kettős károkat eredményeztek, mint hogy 
a magyarok is a rokonaikon ütött sebeket, s az elkövetett 
méltatlanságokat megbőszülni akarván, a szerbeken ha
sonló, hanem nagyobb pusztítások s kegyetlenségeket vi
szonoztak. Mit a szerbek déli részeken, azt a tótok a ma
gyarok irányában az északi vidékeken is követték, sőt Er
délyben a szászok is. A Pesten működő hongyülés az ipar 
s foldmivelés minden ágait megakasztva, elroncsolva, sőt 
kiirtva, a csendet s békét eltiporva szemlélvén, saját kato
naságot felfegyvereztetett s vezérekkel ellátva, a felingerelt 
népek ellen küldött, de siker nélkül. Mert a magyaroknak 
már nem csak a szerbek, hanem a horvátokkal is sikra 
szállniok kellett. Emezek tudnillik az említett, posonyi 
gyűlésen rajtok követett sérelmeket megbőszülni kívánván, 
s az örökös uralkodó ház letiport régi jogai mellett fellép
vén, báró Jellasics bán vezérlete alatt erős haddal az or
szágba rohantak, s azt keresztül futva s megrémítve, Bécs 
falai alatt telepedtek. Ezen események folyama alatt V. Fer
dinánd király látván, hogy tulajdon katonasága s népe közt 
meghasonlások támodtak, gróf Lamberg tábornagyot min-

') Lásd a többi közt az 1849-ik évi Beiig, s Nevel 10-ber 0. 
32. szám. 273. s köv. lap. 

CWrltr KgykáitOrt. 2 7 
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den az országban létező fegyverének parancsnokává neves-
vén, megbízta, miszerint a pesti táborba költözvén ottan, 
valamint a többi kapcsolt részekben a szükséges egyetértést 
s rendet helyre állitsa. E rendelet ellen eleve Madarász 
követ, azután Kossuth pénzügyi minister a pesti hongyülés 
előtt azon oknál fogva, hogy ministeri ellenjegyzés nélkül 
intéztetett, kikelvén, magát a megbízott tábornagyot, ha 
hivatalában tovább is eljárand, nemzeti szabadság meg
sértőjének bélyegezte, hozzáadván, hogy éhez képest ezen
túl mindenki csak a minister elnöknek, s az ujdan felállí
tott honvédelmi bizottmánynak engedelmeskedni tartozik. 
A nép ez s más kósza hírek által felingerelve Lamberg 
tábornagyra, midőn 1848. évi septeraber 28-án Budáról a 
hongyülés teremébe igazolása végett sietett, a pesti hidon 
rárohant, s azt meggyilkolva s szétdiribolva teteme részeit 
kaszákra feltűzte, B a város utczáin keresztül Károly király 
tanyájába hurczolta, mig az összeszedetve alattomban a 
szerviták templomában eltakarittatott 

38. $. Folytató*. 
E bün, mely törvényes királyunk megbízottját meg

gyilkolta, kezdetét tevén a valódi forradalomnak a király 
ugyan azon 1848. évi october 3-án kelt rendeleténél fogva 
a pesti hongyülé8t eloszlatta, s báró Jellasics horvátországi 
bánt országos teljhatalmú biztosnak nevezte ki. De e rende
letet a pesti hongyülés bízván abba, hogy a magyar sereg 
A bán s Táozon Perczel sGörgei alatt a horvát hadak egy ré
szét legyőzte, s a bécsi nép szintén felzendülvén, gróf Latour 
hadi minisztert lámpára felfüggeztette, el nem fogadván, 
továbbá is együtt maradt. Sőt Kossuth minister october 
8-án a honvédelmi bizottmány elnökségével felruházva, 
azóta oly hatalmat, minőt I. Mátyás királyon kivül semmi 
fejedelem ez országban nem gyakorolt, bitorlóit, s a 
pesti gyűlésnek minden cselekvőségét nemlegessé tette. 
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A magyar sereg, melyhez majdnem az ország egész ifjú* 
sága s számos rendes katonaság szegődött, s ki ellen tör
vényes királyunk a prágai s bécsi zendülés lecsillapittatásá-
val elfoglalt hadait el nem küldhette, csak hamar az ország 
minden várait, Arad s Temesvárt kivéve, elfoglalta s min
denkit, ki osak távolról a törvényes király, vagy rend s 
csend iránti rokonszenvét mutatta, gyanúsítván* haza áru
lónak hirdette. Sőt több helyeken borzasztó pusztításokat, 
rablásokat s öldökléseket követett el. Gróf Zichy Jenő, fejér 
megye helytartóján kivül, kit Görgei őrnagy bitómra ítél
tetett, számos hivek s papok, kik a rend s törvényes állás 
mellett megmaradtak, bébörtönöztettek, s elitéltettek. Azon
ban Kossuth érdekében levén a bécsi lázadásnak segítsé
gére sietni, nagy sereget, melyet személyesen kisérve, buz
dított, Görgei vezérlete alatt Bécs felé intézett. De a csá
száriak Bécset herczeg Windischgrátz főtábornok vezérlete 
alatt meghódítva, már Schwechatnál a magyar csapatokkal 
megmérkőztek. Emezek legyőzetvén visszavonultak. Mi a 
számos kaszákkal ellátott többnyire komáromi felkelteket 
annyira elrémítette, hogy futásnak indulva, Posonyon ke
resztül haza költöztek. A császáriak a magyar csapatok 
ilyes nem kedvező állása által vérszemet kapván, Erdély
ben a a nyugotdéli részeken Perczel ellen szintén diadal
maskodtak. A békét óhajtó fejedelem ismét felkiáltásokat 
hirdetett népeihez, mindnyájának nemzetiségét, szabadsá
gát s egyenlőségét ígérve, de siker nélkül. Mert Görgei, 
kit Kossuth a magyar sereg főparancsnokává nevezett, a 
honvédelmi bizottmányt az. ország kormányának hirdetvén, 
s a törvényes kormányt gyanúsítgatván, azokat sikernélkü
lieknek tette. V. Ferdinánd törvényes királyunk a hon bo
nyolódott állapotján segíthetni gondolván, FerencziKároly 
testvérével együtt az o-rezáglás jogáról lemondott, s azt 
1848. évi december 2-kán Ferenci-Jósef emennek fiára át-

roházta. Azonban a pesti gyűlés az ellen kikeli vén, azt 
27* 
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törvénytelennek nyilatkoztatta, s Kossuth minden lehető 
készületek s édesgetésekkel a népet s tömérdek külhonia
kat, különösen pedig lengyeleket magához szítva, számos 
hadakat gyűjtött. De mindamellett Görgei 1848-ik évi de
cember 17-kén minden csapatjaivál együtt Posonyt elhagy
ta, s herczeg Windischgr&tz nyomába érkezvén, főhadiszál
lását Orozvárott tűzte ki. Windischgratz rövid idő alatt 
Győrön keresztül 1849. évi január hó 5-kén Budára érkez
vén, a fővárost s az ország egy részét meghódította; a pesti 
gyűlés pedig Debreczenbe költözött. Ámbár pedig a szerencse 
herczeg Windischgratznek eddig igen is kedvezett, mégis Bu
dán sokáig további tevékenység nélkül üdőzvén, a magyar 
ellenfél azt czélirányos készületek s gyakorlatokra fel
használta s néhány szerencsés ütközet után a fővárost ismét 
bevette. A debreczeni gyűlés a magyar seregek győzedel-
meibe bizakodván, 1849. évi april 14-kén oly lépést tett, 
melytől a haza legnagyobb része irtózott, s valóban azt 
egészen tönkre juttatta. Tudnillik az uralkodó dynastiáról 
lemondván, köztársaságot hirdettetett s a haza teljes füg
getlenségét kimondotta, azon hozzáadással, hogy addig 
míg a nemzeti gyűlés azt rendezendi, Kossuth, Szacsvay, 
s Gorove igazgatandja. A ház azonban szótöbbséggel 
Kossuthot elnökének választva, ministerium alakításával 
bízta meg. Sok erőt fejtettek ki azóta a magyar hadak, de 
kivánt sikert nem arattak. Mert a régóta elhíresztelt s várt 
orosz segítség az ország keleti s északi részén beérkezvén, 
8 a császári seregekkel baro Haynau ujdan kinevezett telj
hatalmú tábornagy alatt összemunkálkodván, s jó egyet
értésben csatázván rövid idő múlva az egész országot Er
dély lyel együtt visszafoglalta, sőt az egész forradalmat 
báró Haynau 1849. évi augustus 9-kén nyerte temesvári 
ütközet, s Görgeinek Világosan történt megadása szétosz
latta. Kossuth s társai egy része Törökországba menekül
vén, más része elfogatott. Mennyit szenvedet légyen ilyes 
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viszontagságok által az egyház s a vallás, le nem irható; 
mert a templomok ország szerte kincseiktől, harangjaik, 
bútorjaik s szükséges szereiktől megfosztatva, a hivek a tábor
ba hajtattak, a tanodák kiüríttettek, a lelkészek s tanítók; 
ha a forralomhoz nem csatlakoztak, befogattak, letartóz* 
tattak, s elitéltettek, az összetiprott oktatást, az elnyomott, 
vagy megvetett isteni tiszteletet meg sem érintve. Lásd Die 
Magyarische Revolution, Pest 1849, bei Heckenast. 

II. Rész. 
A keresztény egyház belső átlapolja. 

I. FEJEZET. 
Az egyház kormányáról. 

39. §. Ápapság torsa s tekintélye. 
Ámbár nem tagadhatni, hogy a papság tekintélye e kor

szakban a hitujitők által elhomályosittatván, s a papok mind 
a török mind belső mozgalmak által üldöztetvén, sőt javaiktól' 
megfosztatván sorsuk is alább szállott; miután azonban ked
ves honunk a török rabigától Európának legnagyobb hősei 
összekelése s vitézsége által megszabadult, a belső mozgal-
mok I. Jósef király alatt egészen megszűntek, s az egyház 
s papság ősi jogaikba visszahelyeztettek, sorsuk is kevéssé 
emelkedett. Noha pedig a hitujitás honunkban Úgymint 
Németországban nagy haladást tevén, az egyházat s papo
kat szintén templomai, paplakai, s tanodáitól megfosztotta, 
mindazáltal a linczi s bécsi békekötések, gyakori hongyülé
seink s az azokban hozott törvények, továbbá apostoli ki
rályunk buzgósága, s az ország, karai s rendéi bölcs s józan 
tapintata a hitujitók s az ősi hivek közti viszonyos követe
léseket kiegyenlítették, s ezeknél fogva a béke, mennyiben 
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a körülmények engedek, helyreállíttatott. A magyar papság 
tehát aaon régi viszonyokba, melyekben őt e történetek 2-ik 
korteakában találók, visszalépvén, a fejedelem s az ősi hit
ben megmaradt rendek bizodalmát ujdan megnyerte, s mind 
javaiba, mind méltóságaiba a főispánságokat kivéve, me
lyekből többen kizárattak, visszahelyeztetett. Igaz ugyan, 
hogy káptalanaink azon jogok gyakorlatában, melyeknél 
fogva országunk kezdetétől hongyiilésekben, mint bár mely 
megye követei külön külön szavazhattak, rövid idő óta tett
legesen megakadályoztattak, noha honunk törvényei őket 
azon joggal nyilván felruházták *), sőt avval régi szokás 
és gyakorlatnál fogva minden hongyülésben éltek. Azért 
reméltük, hogy az 1848. évi hongyülésben a fejedelem ke
gyelme, s a haza nagylelkű törvényhozói országunk kápta-
lanait, melyek annak minden terheit szintén ugy mint a 
megyék viselték, s a közjót hatos összemunkálatuk által 
szintén ugy előmozdították, a nép nevelését, tudományok 
előléptetését, közhasznú intézetek aikeresitéaét, s honunk 
boldogitását legfőbb czéljuknak tűzték ki, régi jogaiktól 
meg nem fosztják, sőt a haladáspályán, velők karöltve in
dulván, őket régi jogukban meghagyandják1), annál inkább, 
minthogy saját jogaik is csak azon a törvényen alapultak, 
melyen a káptalanoké s). S valóban nem tagadhatjuk, hogy 
a mire számoltunk, tudnillik a káptalanok külön szavazha-
tási régi jogára, azt a káptalanok, valamint 1825-ik évi 
hongyülésen törvény nélkül tőlök megtagadták, ugy ez 
lS47/r évi országgyűlésen tettleg visszaadták is. Azonban 
a káptalanok ez ujdan engedett, vagyis inkább visszaadott 
régi jogukat csak egyszer s utólsószor gyakorolhatták, 

') Az önző korunktól sanyargatott katholika igazság panaszának 
alapossága 19. §. 544. s köv. lap. 

») 166?. 31. t. oa. a Fodkráczky Jóaef Magyarország karainak 
s rendéinek szavazati joga a közgyűlésben Budán 1847. 
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ükkor tudnillik, midőn a papi désmáról tulajdon jövedel
meik megcsonkittatása mellett, saját feláldozásukkal lemond
tak. Mert ugyan azon hongyülésen ősi alkotmányunk gyö
kerestől átalakulván, s a többi számtalan változások közt 
honunk minden osztályainak képviselete behozatván, a káp
talanok külön képviseletének egészen megszűnnie kellett'). 
Az 1849. évi forradalom kiütvén, de csak hamar legyőzet
vén, a magyar haza koronaországul az austriai egységes bi
rodalomhoz osatoltatott, s a kihirdetett birodalmi alkot
mány, védszárnyai alá véve, a papság is a birodalmi pap
sághoz hasonló pártfogást élvez. 

*) E jogot törvénykönyvünk 1608-ik évben koronázás után ho
zott 4-ik §-ában igy olvassak: „Episoopus in conventu D. Praelato-
rom et Baronum pro sua persona propria locum et vocem habeat, 
nomine autem Capituli Praepositus una cum Capitulo inter regnico-
las pari ratione unam et conjunctam vocem habeat." Hasonl. Relí-
gio » nevel, czlmű kathol. egyházi folyóirat 1847. évi 10. 11. iuám. 

40. §. A romai pápa hatalma. 
A romai pápák ősi legfőbb egyházi hatalmukat Magyar

országra nézve jelen korszakban is szintén ugy gyakorolták 
s máig gyakorolják, mint annak előtte. Mert ámbár a mo
hácsi vésznap óta országunk sok zavarokon ment át, a török 
azt pusztította, belső mozgalmok azt dúlták, s fúlták, s ezek
nek következtében a romai pápák is föhatalmuk gyakorlatá
ban akadályokat szenvedtek, mindamellett ők minden pusz
títások, kegyetlenségek, s halmozott akadályok mellett is a 
hü magyar egyházról atyailag gondoskodva, azt nem csak 
főpásztori hatalmuknál fogva kormányozták, érsekek, püs
pökök, Mttérjésztők, szerzetesek felszenteltetése s kikülde
tése által igazgatták, hanem gyámolítottak, védelmezték, s 
tettemes összegek áldozatával felsegítették is. A trentói zsi-

.') £z 184%. évi 5. törv. G**k. 
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nat, melyben honunk püspökei is működtek, ágozatí, erköl
csi, s fegyelmi határzatait átküldvén, magyar híveit a faitu-
jutók ellen a katholika vallásban megerősítették, az erkölcs
ben fentartották s ujdan szabott fegyelem által mindakettö-
tiszteletében megerősítették. Miképen működnek máig a 
romai pápák honunk boldogitásában, s annak Üdvözítőnk 
szelleméhez képest az egész egyházzali megegyeztetésében 
boldog emlékű XVI. Gergely pápa buzgó munkálataiból, s 
azon pecsétleveléböl, melyet, hogy mást ne említsek, csak a 
vegyes házasságok ügyében közrebocsátott, mindnyájunk 
előtt tudva vagyon. Továbbá hasonló apostoli szellemben 
működik a kereszténységnek mostani egyházi fejedelme IX-ik 
Pius pápa is, ki erélyes és férfias korában Üdvözítőnk helytar
tójává választatva, annak szent egyházát hihetőleg számos 
éveken át kormányozandó, azt az Isten dicsőségére az egész 
világ hívei, s különösen összes birodalmunk boldogitására 
vezérlendi. Nem tagadhatni ugyan, hogy választatása után 
csak hamar tulajdon birodalmában üldözés tárgyává vált, s 
a kiütött forradalom ellenében Gaétában Nápolyországban 
élete biztosítását keresni kénytetett. Azonban a béke fran-
czia seregek s a mi diplomotiánk közbevetése által helyre 
állittaatván, 1850. évi april 12-kén ö szentsége a világ fő
városába szerencsésen vissza költözött, s bátorságosan nagy 
hivatalát teljesiti. Isten kisérje áldásával annak minden lép
teit, s vállait erővel gyámolitsa, különösen most az Egyház 
szorult állapotjában! 

4i. $. A franczia egyház télelei Magyarhonban. 
Barminczöt püspök s annyi ország nagyja Frankhon

ban XIV. Lajos király rendelésénéi fogva 1681. évben Pa
risban összegyűlvén, s a franczia egyház s király biztosságát 
eszközölhetni gondolván, a következő négy tételt közrebo
csátott: 1) Krisztus urunk sem Pétert sem utódját világi 
atalo romai fel nem ruházta. Ennél fogva a fejedelmek mint 
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olyasok az egyházi hatalom alá nem tartozván, az által ha 
talmuktól meg nem fosztathatnak, sem pedig alattvalóik fe-
jedelmök iránti esküjüktől fel nem mentethetnek. 2) a romai 
pápa a constánczi zsinat határozatánál fogva a közönséges 
zsinat alá rendeltetik. 3) hatalma tehát a pápának az egész 
egyház törvényei által megkorlátoztathátik. 4) a pápának 
azon határozatait, melyek a hit dolgában hozatnak, minden 
hivek elfogadni kötelesek ugyan, Ítélete mindazáltal nem 
csalhatatlan'). E négy tétel ellen XI. Incze pápa annyira 
kelt ki, hogy azoknak átküldött példányát a tűzbe vetteté, 
VIII. Sándor pápa pedig azokat 1691-dik évben szigorúan 
megróva. Közzé tétetvén e négy tétel honunkban is nagy 
figyelmet gerjesztettek. Szelepcsényi György esztergomi 
érsek, s országunk áldora egyházi szakadás, s uj felekezettől 
tartván, az ország püspökeit 1682-ik évben october 23-kán 
gyüjté össze Nagyszombatba, kik azon tételeket botrányosok, 
s utálatosoknak tartván, azok ellen tiltakoztak addig, míg 
az apostoli szent szék felettök nem rendelkezendik *). Azon
ban a régiebb franczia papság közül is számosan találkoztak, 
kik Frankhon túlzott szabadságait, melyekből azon tételeket 
következtetek, nem helyeslék. Azt Joyeuse, du Perron bi-
bornokok, s több más egyháziak tették*). S valóban nem 
tagadhatni, hogy Frankhon papságával együtt soha sem me-
rülend annyira le a 18-ik század végével, ha a franczia egy
ház szabadságait annyira nem vitatja. De Bossuet maga is 
szigorú feÜépését későbben megbánta s tísak hatalmas kirá
lya iránti buzgóságából vitatta az érintett tételeket4). 

0 LAed Egyházi jogunk 1. köt 73. 78. lap. PéterfyConcfl. Han
gár. II. part. pag. 438. Szvorényi decret Synod. 99. pag. 
et seq. 

*) Péterfy 439. 438. 440. 3) Epitome Históriáé Eccles, per nos. Viennae edit. an. 1854.Tom. 
n §. 33. pag. 320. 

') Religio s nevelés czimfi folyóirat ugyanott. 
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A francziák példáját nem sokára a németek is követték, sőt 
meghaladták, miután Febronius (baro Hontheim Miklós) oly elveket 
közrebocsátott, melyeknél fogva nem csak a pápa csalhatatlansigát 
» a zsinat feletti hatalmát tagadta, azt egyedül annyi törvényhatóság
felruházván, mennyi az egyház, egysége fentartására szükséges, de 
még más szokatlan állításokat is terjesztett'). Azért VI. Pius pápa 
Febroninst, ki a trieri püspök helytartója vala, püspöke által arra 
birni törekedett, miszerint elveit, melyeket már XIII. Kelemen pápa 
elitélt vala, visszavonja. Ezt megtette ugyan Febronius, elvei azon
ban honunkban is annyira terjedtek már, hogy buzgó püspökeink
nek máig küszködniek kell, miszerint azokat tanodáinkból kiküszö
bölhessék. E tárgyról! nézeteinket lásd Enobirid, Juris Ecetes, edüt 
4. Festini 1855 per me edit §. 136. s köv. pag. 141. s köv. 

42. A* egyheti méltóságok adomdnyostatása. 
Ámbár a romai pápák honunkban is szintén úgymint 

másutt némely esetekben a körülményeknek engedve püs
pökségeket, apátságokat, s más egyházi hivatalokat oszto
gatták, miután azonban megértették, hogy fejedelmeink azt 
neheztelik, attól minden módon óvakodván, egyedül azon 
esetekben nevezéseket tettek, hol vagy az ellenség veszedel
me, vagy belső mozgalmok azt követelték, sót többnyire 
csak akkor tették azokat, midőn az egyik, vagy a másik fél
nek főnöke által felszóllittattak. Számosok valának az ese
tek e korszakban, hol mindakét félnek fejedelme ugyanazon 
egy püspökségre külön egyént nevezett, s igy a kettő közül 
Roma csak az egyiket, némelykor pedig egyiket sem erősí
tett meg. Noha továbbá a romai Ouria 1625-ik évben azon 
véleményben lévén, hogy Erdély az anyaországtól egészen 
elszakadt, azon határzatot hozta, hogy a magyar királyok 
ezután, az erdélyi püspököt ki nem nevezhetik a). Miután 
azonban az ország rendjei e határzatot az 1635. évisopronyi 
hongyulésben neheztelték volna, Pázmán Péter esztergomi ér
sek minden Romában tett nehézségeket eloszlott, és előhozta 

') Közegyháztörténeteink 333. s k. lap. 
*) Péterfy Concil. Hungar. part. !• pag- 79-
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azon indokokat, melyekkel Verbőczy már annak előtte a ma
gyar királyok kegyúri jogát kivívta, mondván, hogy sz. István 
vala az ország legfőbb térítője, hogy királyaink jogukat idősi-
tés által biztosították, s a constanczi zsinat őket e jogukban 
megerösitette, ennél fogva a magyar királyok kegyúri jogát 
legkisebb kétség alá sem vonhatni. Ez indokokat a romai 
szent szék, noha az ország zavaros állapotja s belső mozgalmai 
miatt nem mindjárt ismerheté el, mindamellett későbben mél
tányolta, sPálfty Tamást Ferdinánd király kinevezése mellett 
csanádi püspöknek megerősítette. Nem is olvashatni későbben 
példát, melynél fogva a romai szent szék legkisebb kétségbe 
vonta volna a magyar királyok kegyúri jogát, sőt minden 
általuk véghezvitt érsekek s püspökök kinevezését megerő
sítette , egyedül az ellen tevén kifogásokat a romai Curia, 
hogy Magyarhon püspökei a szokott annátákat nem fizetik. 
Minthogy azonban az ország rendjei az annáták ellen is ki-
kelének l), a romai pápák még azokat sem követelték többé2), 
s így a Magyarhon legszebb egyetértésben, s összhangzásban 
Komával, s az egész egyház fejével lévén, egyedül azon dí
jakat, melyeket minden nemzetek érsekek, püspökök meg
erősíttetése, vagy felmentések alkalmával fizetni szoktak, 
maga is hasonló ügyekben fizeti. E díjakról tudva vagyon, 
hogy részint a Curiához tartozó számos tisztviselők, részint 
a hitterjesztők eltartására fordíttatnak. A többi hivatalok, 
Úgymint czimzetes püspökségek, egyháznagyságok (praela-
tujrae) kanonokságok, prépost s apátságokat eddig apostoli 
kirrályunk nevezte. Azonban ősi alkotmányunknak 1849-
dik évben történt átalakulása óta mást nem tartván fen ma
gának a király, mint az érsekek, püspökök, prépostok s apá
tok kjneveztetését, a kanonokok kineveztetése s a többi egy
házi ügyek kezelése, melyet eddig ő szintén gyakorlott, az 
egyház tulajdonává váltak; annál inkább, minthogy e jog 

') 1649. 87. t. ez. 
*) 1550. 14. 1649. 13. 
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gyakorlatában a megyés püspökök még Mária Terézia ki
rályné idejében voltak, sőt az erdélyi püspök máig azon jo
got gyakorolja, ki tudnillik a bárom első rangú kanónokat 
kivéve, a többieket mind maga nevezi ki*). Mindazáltal az 
1851-ben megmásított birodalmi alkotmány, a király és az 
egyház szabadságát egyenlően pártolván, az egyházi méltó
ságok adományoztatása némi kis változásokon kivül a régi 
állapotjába visszahelyeztetett. 

43. §. A magyar egghdt javai * szabadalmai. 
Noha az egyház több tartományokban részint hitújítás, 

részint belső mozgalmak s forradalmak által földi birtokát 
majd egészen, majd egy részről elvesztette, s Magyarhon 
szintén a hitujitók s lázadók által sok pusztítások, csonkitá
sok, s prédálásoknak lön kitéve, mindamellett a kívánt béke 
helyre állittatása által minden birtokába visszahelyeztetett. 
Igaz ugyan, hogy legújabb időkben is hazánk némely me
gyeiben az ellenzéki párt szót emelt az egyházi birtok ellen, 
s pedig azon elvből indulván ki, miszerint az egyháziak bir
toka az állodalomé lévén, magokat az egyháziakat mint csupa 
haszonbérlöket azokból kivetkőztetheti. Azonban ez elv vala
mint más országokra sem alkalmaztatható, mert „Mindaz, 
mi az Istennek szenteltetik, akár ember, akár föld legyen, 
többé el nem adathatik, sem nem vétethetik el2), ugy leg
kevésbé Magyarhonra nézve sem igazságos, mivel 1) 
nálunk magok az egyházi javak adományzói, például szent 
István első királyunk, s utódai nem az álladalom ja
vait, milyenek Magyazországban soha sem léteztek, 
s máig sem léteznek, hanem tulajdon birtokaikat, mel-
lyeket eldödeiktől örököltek, takarékosságuk vagy vitéz-
ségök által szereztek, az egyháznak ajándékozták. 2) ha or-

') B. Szepesy Statut. Dioeces. Transilvan. sect. XVI. §. l.pag. 1. 
et 171. Egyházjogunk 1. köt 213. §. 254 lap. 

») Levit. 22. 28. Dániel 5. Cap. 
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szagunk törvényeit átvizsgáljuk, azokból nyilván tetszik ki, 
hogy nálunk az egyháziak javaikat szintén ugy birják, mint 
az ország többi birtokosai. Váljon nem jelenti e azt világo
san a törvény jelen szavakkal: „Minden egy háznagy ok, zász
lósurak, országnagyok, s nemesek javaikat felséges ki
rályunk adományzása által birják'). Vagy tehát azt kellene 
állitania az ellenzéki pártnak, hogy valamint az egyház ja
vait, ugy szintén a többi nemességnek birtokát is elkoboz
hatni, vagy pedig mindakettöt épségében meghagyni2). To
vábbá az egyház szabadalmairól értekezve, annyit mondha
tunk, hogy noha az egyház némely külhon országaiban sza
badalmaitól forradalmak által régen megfosztatott, vagy 
azokban némi csorbítást szenvedett, mindazáltal nálunk az 
egyház Isten gondviselése, fejedelmünk kegyelme, s országunk 
képviselői bölcs belátása s józan tapintata által az 184"%. évi 
hongyülésig szabadalmait fentartotta. Ennélfogva honunk 
papsága minden nemesi jogok élvezete, minden személyi, 
vagypni s helyi szabadságán kivül, melyet szintén ugy, mint 
országunk bár mely nemese jogilag eddig birt, még azon 
felül személyi szabadsága oda terjedett, hogy itélőszéki ki
váltságot (privilégium fori) is élvezett, melynek következté
ben felségsértés, hütelenség, eltökéllett embergyilkolás 
vagy rablás eseteit kivéve, bár mely más bün miatt csak 
tulajdon elöjárósága által Ítéltethetett meg3). Azonban gyö
kerestől megváltozván ősi alkotmányunk az emiitett 1848. 
évi átalakulás s az ujdan kihirdetett birodalmi egyes alkot
mány alkalmával, a papság jogai szintén megváltoztattak. 
Ezen átalakulás és atalános változás alkalmánál czélirányos-
bat Bem kivánhat az egyház, mint hogy a kimondott jog-

') Hármoskönyv. I. rész. 13. ez. 84. §. 1. ez. TL rész. 1. ez. szent 
László rend. I. könyv. 23. fej. 

*) Egyházi jogunk 1. köt. 362. lap. 
») Egyházi jogunk 1. köt. 244. §. 301. lap. 
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egyenlőség, vallás és lelki szabadság elvénél fogva ezentúl 
az egyházi személyek minden egyházi ügyeikre nézve egye
dül az egyház törvényhatósága alá rendeltessenek. 

44. §. A magyar fejedelem jogai a* egyhdt körül. 
Valamint más országokban a világi fejedelmek bizonyos 

külső felügyelési jogokat az egyház körül gyakorolnak, ugy 
szintén Magyarhonban is a királyok olyas jogok gyakorlatá
ban vannak, annál inkább, minthogy ők többnyire valának 
a püspökségek, prépostságok, apátságok s más nagyobb 
rangú javadalmak alapitói. E joguk eddig oda terjeszkedett, 
miszerint ők az egyházat, annak birtokát, jogait, s tagjait, 
minden ellenséges viszonyok ellen védeni tartoztak 5 hogy 
az egyház feje közvetlen vagy legalább közvetítő beleegye
zése mellett püspökségek, prépostságok, apátságok, s kano
nokságokat alapíthattak, s adományozhattak, a szerzetesek 
kiváltságait, s az egyháziak szabadalmait korlátozták, eltö
rölték, vagy megerősítették, az egyházi javak növekedését 
vagy eladását tiltották, uj szerzeteket az egyház beleegye
zése mellett felállítottak, némelyeket eltöröltek, vagy visz-
szahelyeztettek sat. Hogy hazánk fejedelmei e jogok gya
korlatában léteztek, s avval az egyház feje beleegyezése mel
lett éltek is, valamint a múlt korszakban, ugy jelenben is 
cselekedeteikből következtethetjük. így Maria Terézia ki
rályné, hogy régiebb adatokat elő ne sorozzunk, egyházi s 
szerzetes személyek körül több határzatokat hirdetett, s a 
pápáhozi folyamodásokat némely korlátok közé szorított, hét 
püspökséget alapított, tudnillik a latin egyház szamára a 
beszterczeit, fejérvár, rosnyó, szepes, és szombathelyit, az 
egyesült görög egyház részére a nagyváradit s körösit, a régi 
munkácsi görög püspökségnek pedig, melyet az idő viszo
nyai az egri püspök hatósága alá juttatának, ismét tulajdon 
püspököt rendelt. A sopronyi társas káptalant VI. Piuspápa 
helybe hagyása mellett a régi, de jövedelmeikre nézve na-
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gyom megcsökkent sopronyi alapítványokból 1779-ik évben 
életbeléptette (87. §.). Némely protestáns lelkészek honunk
ban hatalmukat talhágva, a vasárnapi menyegzőtartást, a 
karácsonéji ájtatosságot, szent Maria üdvözletét, a kathöli-
kusok temetésén tartatni szokott harangozást eltörölvén, s 
megtiltván, Maria Terézia rendeletet hirdetett, melynél 
fogva a protestáns superintendentia korlátai közé utasittatik, 
tilalmai eltöröltetnek, s ily törvény ellenes merészletektől 
jövőre hatósági felügyelés, s megfeddetés által eltiltatik. 
1749-ik évi január 17-én a királyné ily tartalmú rendeletet 
közre bocsátatott: „Továbbá ha valaki a katholrka hittől el
szakadt, vagy elszakadni szándékozik, a biró elébe idéztes
sék ; a per folyama alatt lelkésze által tanittatsék; s ha nem 
okul, egy évi fogságra, ha pedig hitét másodszor is elhagyni 
kivánná, két évi fogságra, s minden szerdán s pénteken ke
nyér s vizenböjtölésre Ítéltessék. Ha valaki az által sem ret
tegne vissza szándokától, a nemes tetemesb pénzbirságra, 
a nem nemes több évi munkára vagy száműzésre Ítéltes
sék" l). Többeket rendelt még Maria Terézia a vegyes há
zasságok, s az ezekből szármozott gyermekek neveltetése 
ügyében, melyekről másutt szólandunk (64. §.). Fia II. Jó-
sef császár s örökös király') azon hatalmánál fogva, melylyel 
öt az 1715-ik évi 30-ik Czikk felruházza, az ugy nevezett 
keresztény türelmi rendelvényt hirdette ki, (72. §.) s igy a 
lelki szabadságot alattvalóinak biztosítani kívánta. II. Leo-
pold az egyházi ügyek vitelét a bécsi hatóságoktól elvéve* 
a magyaroknak visszaadta, házassági perekkel az egyházi bi-
rószékeket ismét felruházta, s a papokat a felségsér
tők feladásától felmentette. A vallási szabadságot meg-
tágositá annyira, hogy az egyháziak mindnyája, az ország 

') Katona Histor. Crit. Hungar. Tom. 39. 366. et seq. hol még 
több ide szolgáló rendeletek olvastatnak. 

?)f Cbrp. Jur. H. 1687. 2. 1723. 2. 
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rendéi közül pedig nyolczvan országnagy, nemes és követ 
folyamodványt elibe terjesztettek, melyben azt nyilatkoz
tatták, hogy a királyi méltóság, hazai törvények, katholika 
egyházi szabályok, s tulajdon lélek ismeretük sérelme nél
kül azt el nem fogadhatják, s ennél fogva azt a linczi s 
bécsi békekötésekhez valamint az azokon alapult 1608-ik 
s 1647-ik évi t. ez. tartalmához alkalmaztatni esedeztek, 
annál inkább, minthogy e rendeletekben a záradék r „absque 
praejudicio Religionis Romano-Catholicae" foglaltatik, holott 
ez az 1790-ik évi 26-ik t. czikkben kihagyatott1). I. Ferencz 
király az egri püspökséget érsekségre emelte, s uj püspök
ségeket alakított (25. 26. §.) V. Ferdinánd király a nagy
szombati káptalant, mely még Rudnay bibornok s eszter
gomi érsek alatt alapulni kezdett, Eopácsy Jósef boldogult 
érsekünk s országunk áldora által 1844. évi január első 
napján ünnepélyesen beavattatott. De a világi fejedelmek
nek az egyház körüli jogát kétség kívül teszi az, hogy az egy
ház feje velők a vallás s egyház ügyeiben egyezményeket 
(Cóncordata) kötni szokott') *). 

*) Ilyes egyezményt IX. Pina pápa 1855. évi angustns 18-án 
Ferencz-Jósef Austriai császár B Magyar királyival kötött, melynek 
pontjai a következők: 

Articulus I. Religio Romano-Catholica, et Apostolica in totó 
Austriae Imperio et eingulis, quibus constituitur ditionibus, sarta 
tecta conservabitur semper cum iis juribns et praerogativis, quibus 
frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanctionibus. 

II. Cum Romanus Pontifex primatum tam honorie quam juris-
diotionis in universam,qua laté patet, Ecelesiam jure divino obtineat, 
Episcoporum, Cleri et populi matua cnm Sancta Sede commanicatio 
in rebus spiritualibus et negotiis ecclesiasticis nulli placetum regium 
obtinendi nece68Ítati suberit, sed prorsue libera érit 

III. Archiepiscopi, Episcopi omnesque locorum Ordinarii cum 
Clero et populo dioecesano pro munere officii pastoralis libere com-
municabunt, libere item suas de reboa ecclesiasticis instructiones et 
ordinationes publicabunt. 

') Corp. Jur. H. 179%. 26. 
J) Egyháztörténeteink lat. kiad. 4. köt. 47. 48. §. 122. s k. lap. 
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IV. Archiepiscopis et Episcopis id quoque omne exercere libe-
rum érit, quod pro regimine Dioecesium sive ex declaratione sive ex 
dispositione sacrorum Canonum juxta praesentem et a Sancta Sede 
adprobatam Ecclesiae disciplinam ipsis competit, ac praesertim: 
a) Vicarios, Consiliarios et adjutores administrationis suae coneti-
tuere ecclesiasticos, quosumque ad praedicta officia idoneos judi-
caverint. b) Ad statum clericalem assumere et ad sacros ordines se-
cundum Canones promovere, quos necessarios aut utiles Dioecesibua 
suis judicaverint, et e contrario, quos indignos censuerint, a suscep-
tione ordinum arcere. c) Beneficia minora erigere atque collatis cum 
Caesarea Majestate consiliis, praesertim pro convenienti redituum 
assignatione, Parochias instituere, dividere vei unire. d) Praescri-
bere preces publicas, aliaque pia opera, cum id bonum Ecclesiae aut 
Status populive postulet, sacras pariter supplicationes et peregrina-
tiones índicere, funera aliasque omnes sacras fanctiones servatis 
quoad omnia canonicis praescriptionibus moderari. e) Convocare et 
celebrare ad sacrorum Canonum normám concilia provincialia et 
synodoa dioecesanas, eorumque acta vulgare. 

V. Omnis juventutis catholicae instituto in cunctis scholis tam 
publicis quam privatis conformis érit doctrinae Religionis catholicae; 
Episcopi autem ex proprii pastoralis officii munere dirigent religio-
sam juventutis educationem in omnibus instructionis locis et publi
cis et privatis atque diligenter advigilabunt, ut in quavis tradenda 
disciplina nihil adsit, quod catholicae Religioüi, morumque honestati 
advereetur. 

VI. Nemo sacram Theologiam, disciplinam catecheticam vei 
Religionis docrinam in quocunque instituto vei publico vei privato 
tradet, nisi cum missionem tum auctoritatem obtinuerit ab Episcopo 
dioecesano, cujus eandem revocare est, quando id opportunum cen-
suerit. Publici Theologiae professores et disciplinae catecheticae 
magistri, postquam sacrorum Antistes de candidatorum fide, scientia 
ac pietate eententiam suam exposuerit, nominabuntur ex iis, quibus 
docendi missionem et auctoritatem conferre paratum se exhibuerit. 
Ubi autem theologicae facultatis professorum quidam ab Episcopo 
ad Seminarii sui alumnos in Theologia erudiendos adhiberi solent, 
in ejusmodi professores nunquam non assumentur viri, quos sacro
rum Antistes ad munus praedictum obeundum prae ceteris habiles 
censuerit. Pro examinibus eorum, qui ad gradum doctoris Theolo
giae vei sacrorum Canonum adspirant, dimidiam partém examinan-
tium Episcopus dioecesanus ex doctoribus Theologiae vei sacrorum 
Canonum constituet. 

VII. In gymnasiis et omnibus, quas medias vocant, scholis pro 
juventute catholica destinatis nonnisi viri catholici in professores 
seu magistros nominabuntur, et omnis institutio ad vitae Christianae 
legem cordibus inscribendan pro rei, quae tractatur, natura compó-
eita érit Qui nam libri in iisdem scholis ad religiosam tratendan* 
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instruetionem adhibendi érint, Episeopi collatis inter «e consiliis 
Btatuent. De Religionis magistris pro puMícis gymnasiis mediisque 
scholis deputandis firma manebunt, quae hac de re salubriter con-
stitutasunt. 

Vili. Omnes soholaram elementarium pro eatholicis destinata-
rnm magistri inspectioni eeolesiastioae eabditi erant. Inspectores 
Bcholaram dioecesanos Majestas Sua Caeaarea ex viris ab Antistite 
dioeceeano propositás nominabit. Casu, quo ijedem in scholis in-
structíoni religiosae hand sufficienter provisum sít, Episcopus virum 
ecclesiastieum, qui discipulis Cateehismum tradat, libere oonstituet. 
In ludimagistrum aesumendi fides et convenatio intemerata sit 
oportet. Loco movebitur, qui a recto tramite deflexerit. 

IX. Archiepiscopi, Episeopi, omnesque looorum Ordinarii pro-
priam auctoritatem omnimoda libertate exercebunt, ut libros Reli-
gioni morumque honestati pemioiosos censura perstringant et fidelea 
ab eorumdem lectione ayertant. Scd et Qubernium, ne ejnemodi 
libri ia Imperío divulgentur, qnovis opportano remedio oavebifc 

X. Quum causae eeolesiastioae omnes et in speoie, quae fidem, 
sacramenta, sacras functiones neo non offlcia et jura ministerio 
eacro annexa respieinnt, ad Ecclesiae fórum nniee pertlneant, eas-
dem cognoscet judex eoclesiasticus, qui perinde de eaosis qnoque 
matrimonialibus juxta saoros Canones et Tridentina oumprímis de-
creta judicium feret, civilibus tantum matrimonii eflfectibus ad judi-
cem saecukpem remissis. Sponsalia qnod attanet, auotoritas eccle-
siastica judicabit de eorum existentia et quoad matrimonium impe-
diendum effeotibue, servatis, quae idem Conoilium Tridenttnum et 
Apostolioae Litterae, quorum initium: „Auctorem fidei" constituunt. 

XI. Sacroruni Antistitibus liberum érit, in Clerieos bonestum 
habitum olerioalem eorum ordini et dignitati congruentem non de-
ferentes aut quomodoounque reprehensione dignos poenas a sacris 
Canonibus statutas et alias, quas ipsi Episeopi convepientes judica-
verint, infligere, eosque in monasteriis, Seminariís aut domibus ad 
id destinandis custodire. Iidem nullatenus impedieatur, quominus 
cemsuris animadvertant in quoecuuque fideles eoclesiasticarum legum 
et Canonum transgressores. 

XII. De jure patronatus judex eoclesiastious oognoscet; con-
sentit tamen Saneta Sedes, ut, quando de laioali patronatu agatur, 
tribunalia saeeularia jndioare possint de suocessione qnoad eundem 
patronatum, seu Qontroversiae ipsae inter veroa et suppositos patro-
nos agantur seu inter ecolesiastioos viros, qui ab iisdem patronis 
designati íuerint. 

XIII. Temporum ratione habita Sanetitas Sua consentit, ut 
Clerieorum causas mere oivilee, prout eontractuum, debitorum, hae-
reditatutn judieee saeeulares oognoacant et definiant. 

XIV. Eadem de causa Saneta Sedes haud impedit, quominns 
causae eceleeiasticorum pro eriminibus seu delictis, quae. poenatibua 
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Imperii legibus animadvertuntuí, ad jüdioem laiootn deferantur; 
cui tamen incumbet, Episcoputn ea de re absque mora oertiorem 
reddere. Praeterea in reo déprehendendo et detinendo ii adhibebun-
tar módi, quos reverentia status clericalis exigit. Quodsi in eccle-
siasticum virum mortis vei carceris ultra quinquennium duraturi 
sententia feratur, Episcopo nunqnam non acta judiciaria communica-
buntur, et condemnatum audiendi facultas fiet, in quantom neces-
sarium sit, ut de poena ecclesiastica eidem infiigenda cognoscere 
possit. Hoc idem Antistite petente praestabitur, ai minor poena 
decreta fuerit. Clerici carceris poenam semper in locis a secularibus 
separatis luent. Quodsi autem ex delicto vei transgressione conde-
mnati fuerint, in monasterio vei alia ecclesiastica domo recludentur. 

In hujus articuli dispositione minimé comprehenduntur causae 
majores, de quibus Sacrum Concilium Tridentinum sess. XXIV. 
c. 5. de reform, decrevit. Iis pertractandis Sanctissimus Páter et 
Majestas Sua Caesarea, si opus fuerit, providebunt. 

XV. Ut honoretur domus Dei, qui est Eex Regum et Dominus 
Dominantium, sacrorum templorum immunitás servabitur, in quantum 
id publica securitas et ea, quae justitia exigit, fieri sinant. 

XVI. Augustissimus Imperátor non patietur, ut Ecclesia ca-
tholica ejusque fides, liturgia, institutiones sive verbis, sive fáctis, 
sive scriptis contemnantur aut Ecclesiarum Antistites vei Ministrí 
in exercendo munere suo pro custodienda praesertim fidei ac morum 
doctrina et disciplina Ecclesiae impediantur. Insuper efficax, si opus 
fuerit, auxilium praestabit, ut sententiae ab Episcopis in Clericos 
officiorum oblitos latae executioni demandentur. Desiderans praete-
rea, ut debitus juxta divina mandata sacris Ministris honor servetur, 
non sinet quidquam fieri, quod dedecus eisdem afferre, aut eos in 
contemptum adducere possit, immo verő mandabit, ut omnes Imperii 
Sui Magistratus et ipsis Archiepiscopis seu Epibcopis et Clero qua-
cnnque occasione reverentiam atque honorem eorum dignitati de-
bitum exbibeant. 

XVII. Seminaria episcopalia conservabuntur, et ubi dotatio 
eorum haud plene sufficiat fini, cui ad mentem sacri Concilii Tri-
dentini inservire debent, ipsi augendae congruo modo providebitur. 
Praesules dioecesani eadem juxta sacrorum Canonum normám pleno 
et liberó jure gubernabunt et administrabunt. Igitur praedictoruua 
Seminariorum rectores et professores seu magistros nominabunt, et 
quotiescunque necessarium aut utile ab ipsls censebitur,removebunt. 
Adolescentes et pueros in iis efformandos recípient, prout Dioecesi-
bus suis expedire in Dominó judicaverint. Qui studiis in eeminariis 
hisce vacaverint, ad scholas alius cujuscunque instítutí praeviö ido-
neitatis examine admitti, nec non servatis servandis pro qualibet 
extra Seminarium oathedra concurrere poterunt. 

XVIII. Sancta Sedes, proprio utens jure, novai DiöecCW* 
eriget ao novas earumdem peraget oircumscriptiones, cum id spirK 
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tuale fidelium bonum postulávérit. Verumtamen quandoidcóntigerit, 
cum Gubernio Imperiali consilia conferet. 

XIX. Majestas Sua Caesarea in seligendis Episcopis, quos vi-
gore privilegii Apoetolici a Serenissimie Antecessoribus Suis ad Ip-
sam devoluti a Sancta Sede canonice instituendos praesentat, seu no-
minat, imposterom quoque Antistitum imprimis comprovincialium 
consilio utetur. 

XX. Metropolitae ac Episcopi, antequam Ecclesiarum suarum 
gubernacula suscipiant, coram Caesarea Majestate fidelitatisjura-
mentum emittent sequentibus verbis expressum: „Ego juro et pro-
mitto ad Sancta Dei Evangelia, sicut decet Episcopum, obedientiam 
et fidelitatem Caesareo-Regiae Apostolicae Majestati et Successori-
bus Suis; juro item et promitto, me^nullam communicationem habi-
turum nullique consilio interfuturum, quod tranquillitati publicae 
noceat, nullamque suspectam uaionem neque intra neque extra Im-
perii limites conservaturum, atque si publicum aliquodpericolumim-
minere resciverim, me ad illud avertendum nihil omissuram." 

XXI. In cunctis Imperii partibus Archiepiscopis, Episcopis et 
viris eccleeiasticis omnibus liberum érit, de his, quae mortis tempore 
relicturi sint, disponere joxta sacros Canones, quorum praescriptio-
nes et a legitimis eorum haeredibus ab intestato successuris diligen-
ter observandae erunt. Utroque tamen in casu excipientur Antísti
tum dioecesanorum ornamenta et vestes pontificales, quae omnia ve-
luti mensae episcopali propria erunt habenda et ideo ad Successores 
Antistites transibunt. Hoc idem observabitur quoad libros, ubi usu 
receptnm est. 

XXII. In omnibus Metropolitanis seu Archiepiscopalibussuífra-
ganeisque Ecclesiis Sanctitas Sua prímám dignitatem conferet, nisi 
patronatus laicalis privati sít, quo casu secunda substituetur. Ad cae-
teras dignitates et praebendascanonicales Majestas Suanominare per
get, exceptis permanentibus iis, quae liberae collationis episcopalis 
sünt, vei juri patronatus legitimé adquisito subjacent. In praedicta-
ruin Ecclesiarum Canonicos non assumentur, nisi sacerdotes, qui et 
dotes habeant a Canonibus generaliter praescriptas et in cura ani-
marum aut in negotiis ecclesiasticis seu in disciplinis sacris traden-
dis cum laude versati fuerint. Sublata insuper érit natalium nobilium 
sive nobilitatis titulorum necessitas, salvis tamen conditionibus, quas 
in fundatione adjectas esse constet. Laudabilis verő consvetudo, Ca-
nonicatus publico indicto conoursu conferendi, ubi viget, diligenter 
conservabitur. 

XXIII. In Ecclesiis Metropolitanis et Episcopalibus, ubi desint, 
tum Canonicus Poenitentíarius tum Theologalis, in Collegiatis verő 
Theologalis Canonicus juxta modum a sacro Tridentino Concilio 
praescriptum (sess. V. c. 1. et sess. XXIV. c. 8. de reform.), üt pri-
WUtn fieri potuerit, constituentur, Episcopis praefatas praebendas 
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secundum ejusdem Concilii aanctiones etPontificiarespectivedecreta 
conferentibus. 

XXIV. Parochiis omnibus providebiturpublicoindictoconcursu 
et 8ervatis Concilii Tridentini praescriptionibus. Pro parochiis eccle-
siastici patronatus praesentabunt patroni unom ex tribus, quos Epi-
scopus enuntiata superius forma proposuerit. 

XXV. Sanctitas Sua, ut singularis benevolentiae testimonium 
Apostolicae Francisci Josephi Imperatoris et Regis Majestati prae-
beat. Eidem atque catholicis Ejus in Imperio Succesaoribus indul-
tum concedit, nominandi ad omnes Canonicatus et Parochias, quae 
juri Patronatus ex fundoReligionis seu studiorum derivanti subsunt, 
ita tamen, ut seligat unum ex tribus, quos publico concursu habito 
Episcopus ceteris digniores judicaverit. 

XXVI. Parochiis, quae congruam pro temporum et locornm 
ratione sufficientem non habeant, dos quam primum fieri poterit, au-
gebitur et parochis catholicis rítus orientális eodem ac latini modo 
consuletur. Ceterum praedicta non respiciunt Ecclesias parochiales 
juris patronatus sive ecclesiastici sive laicalis, canonice adquisiti, qua-
rum onus respectivis patronis incumbet. Quodsi patroni obligationi-
bus eis a lege ecclesiastica impositis haud plene satisfaciant, et prae-
sertim, quando parocho dos ex fundo Religionis constituta sit, atten-
tis pro rerum statu attendendis providendum érit. 

XXVII. Cum jus ín bona ecclesiastica ex canonica institutione 
derivet, omnes, qui ad beneficia quaecunque vei raajora vei minora 
nominati seu praesentati fuerint, bonorum temporalium eisdemanne-
xorum administrationem nonnisi virtute canonicae institutionis aesu-
mere poterunt. Praeterea in possessione Ecclesiarum cathedralinm, 
bonorumque annexorum, quae in canonicis sanctionibus et praeeer-
tim in Pontificali et Ceremoniali Romano praescripta sünt, adcurate 
observabuntur, quocunque usu sive consvetudine in contrarium 
sublato. 

XXVIII. Regulares, qui secundnm Ordinis sui constitutiones 
subjeoti sünt Superioribus Generalibus penes Apostolicam Sédem re-
sidentibus, ab iisdem regentur ad praeíatarum constitutionum nor
mám, salva tamen Episcoporum auctoritate juxta canonum et triden
tini praecipue Concilii aanctiones. Igitur praedicti Superiores Gene-
rales cum aubditis cunctis in rebus ad ministerium ipsis incumbens 
spectantibue libere communicabunt, libere quoque visitationem in 
eosdem exercebunt. Porro regulares absque impedimento respectivi 
Ordinis, Instituti seu Congregationis regulás observabunt, -et juxta 
Sanctae Sedis praescriptiones candidatos ad novitiatum et ad profes-
sionem religiosam admittent. Haec omnia paríter observabuntur 
quoad moniales in iis, quae ipsas respiciunt. 

Archiepiscopis et Episcopis liberum érit, in proprüs Dioecesibus 
Ordines seu Congregationes religiosae utriusque sexus juxta sacros 
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CfWQoes constituere; communicabuut tamen ea. de re cum Guberuio 
Imperiali consilia. 

XXIX. Eoclesia jure suo pollebit, novas justo quovis titula libere 
acquirendi possessiones ejusque proprietaa in omnibue, quae nunc 
possidet, vei imposterum aoquiret inviolahilis solemniter érit- Pro
liidé quoad antiquas novasque ecclesiasticas fundationes nulla vei aup-
pressio vei unió fieri poterit, absque interventu auctoritatis Aposto-
Iicae Sedis salvis facultatibus a Sacro Concilio Tridentino Episcopie 
tributis. 

XXX. Bonorum ecclesiaaticorum administratio apud eos érit, 
ad quos secundum Canonee epectat. Attentis autem subsidiis, quae 
Augustissimus Imperátor ad Ecclesiarumnecessitatibusprovidendum 
ez publico aerario benigne praestat et praestabit, eadem bona vendi 
vei notabili gravari onere non poterunt, nisi tum Sancta Sedes, tum 
Majestas Sua Caesarea aut ii, quibus hoc munus demandandum du-
xerint, consensum tribnerint. 

XXXI. Bona, quae fundos, uti appellant, Religíonis et Studio-
rum con8tituunt, ex eorum origine ad Ecclesiae proprietatem spec-
tant, et nomine Ecclesiae administrabuntur, Episcopis inspectionem 
ipsis debitam exercentibus juxta formám, de qua Sancta Sedes cum 
Majestate Sua Caesarea conveniet. Reditus fundi Religíonis, donec 
eollatis inter Apostolioam Sédem et Gubernium Imperiale eonsiliis, 
fundus ipse dividatur in stabiles et ecclesiasticas dotationes, erunt 
erogandi in divinum cultum, in Ecclesiarum aedifioia et in Semina-
ria et in ea omnia, quae ecclesiasticum respiciunt ministerium. Ad 
supplenda, quae desunt, Majestas Sua eodem, quo hucusque, modo 
imposterum quoque gratiose succurret; immo ei temporum ratio per
mittat, et ampliora subministraturus est subsidia. Pari modo reditus 
fundi studiorum unice impendentnr in catholicam institutionem et 
juxta piám fundatorum mentem. 

XXXII. Fructus beneficiorum vacantium, in quantum hncuaque 
consuetum fűit, inferentur fundo Religíonis, eique Majestas Sua Cae
sarea proprio motu assignat quoqueEpiscopatuumet Abbatiarumsae-
cularium per Hungáriám et ditiones quondam annexas vacantium re
ditus, quos Ejusdem in Hungáriáé regno Praedecessores per longam 
saeoulorum seriem tranquille possederuut. In iUis Imperü provincüs, 
ubi fundus Religíonis haud extat, pro quavis Dioecesi instituentur 
oommusioneg. mixtae, quae juxta formám et regulám, de quibus Sanc-
titas Sua cum Caesarea Majestate conveniet, tam mensae episcopa-
1Ü8 quaro beneficiorum omnium bona vacationia tempore admini-
strabnnt. 

XXXIIT. Cum durante praeteritarum vicissitudinum tempore 
plerisquein locis Austriacae ditionis ecclesiasticae decimae civili lege 
de medio sublatae fuerint, et attentis peculiaribus ciroumstantíis fieri 
non possit, ut earundem praestatio in totó Imperio restituatur, in
stanté Majestate Sua et intuitu tranquillitatispublicae, quaeReligio-
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uis vei maximé interest, Sanctitas Sua permittit ac statuit, ut salvo 
jnre exigendi decimae, ubi de facto existit, aliis ín locis earundem de
cimaram loco seu compensationis titulo ab imperiali Gubernio assig-
nentur dotea seu in bonis iundieque stabilibus, seu Buper Imperii de-
bito fundatae iisque omnibus et singulis tribuantur, quijure exigendi 
decimas potiebantur; itemque Majestas Sua deciarat, dotes ipsasha-
bendas omnino esse, prout assignatae ftieriűt, titulo oneroso eteodem 
ac decimae, quibus succedunt, jure percipiendas tenendasque esse. 

XXXIV. Cetera ad personas et res ecclesiasticas pertinentia, 
quornm nulla in bis articulis mentio facta est, dirigentur omnia et 
administrabuntur juxta Ecclesiae doctrinam et ejusvigentemdiscipli-
nam a Sancta Sede adprobatam. 

XXXV. Per solemnem hanc Conventionera leges, ordinationes 
et decreta quovis modo et forma in Imperio Austriaco et singulis, 
quibus conetituitur, ditionibus, hactenus lata, in quantum üli adver-
santur, abrogata habebuntur, ipsaque Conventio ut lex Status dein-
ceps eisdem in ditionibus perpetuo vigebit. Atque idcirco utraque 
contrahentium pars spondet, se successoresque suos omnia etsingula, 
de quibus conventum est, eancte servaturos. Si qua verő inpoBterum 
supervenerit difficuhas, Sanctitas Sua et Majestas Caesarea iuvicem 
conferent ad rem amice componendam. 

XXXVI. Batificationum hujus Conventionis traditio fiet intra 
duoram menenun spatíum a die hiece articulis apposita aut citius, si 
fieri potest. 

In quorum fidem infraserti Plenipotentiarii huic Conventioni 
subscripserunt, illamque suo quisque sigillo obsignaverunt. 

Dátum Viennae die decima octava Augusti anno reparatae Sa-
lutis millesimo octingentesimo quinquagesimo quinto. 

Mich. Card. Viale-Prela m. p. (L.S.) Joseph. Othmar. de 
Bausoher m. p. (L. S.) Archiepiscopus Viennensis. 

II. FEJEZET. 
A tademányok állapetja s az Irék Ismertetése. 

I. C z i k k. 
A művészet s a bölcseleti kar. 

45. §. A nép tűitek Magyarhonban. 
Azon szép müvek, melyeket a második korszakban tu

dományos királyaink alatt oly szépen haladni, s terjedni lá-
tánk (II. korsz. 81. §.) a mohácsi vésznap, s annak szórnom 
eredménye által majd mindig alább szállott. Mert a zsarno
koskodó török honunk nagy részét elfoglalván, a művésze
tet nem esak nem pártolta, hanem' azt az országgal együtt 
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pusztította, s minthogy a művészek szintén agy mint a többi 
magyar bősök a csata térén életöket vesztették, vagy pedig 
számos néppel együtt a török fogságba vitettek, nem követ
kezhetett más, mint hogy az ország e tekintetből parlagon 
maradt addig, míg a XVIII. század elejével honunk a török 
rabságtól egészen megszabadulván, s az által a szabad el
méknek tért nyitván, a művészet ismét felébredni kezdett. 
S valóban mindenki honunkat csak kevés figyelemmel kiséri, 
repeső örömmel tapasztalja, mennyire haladunk Magyar
honban. Időm szűke s e munka kitűzött tartalma nem en
gedi, honunk művészeti állapotját részletesen lerajzolni 
ugyan, de minden beavatott figyelmező megvallandja, hogy 
nemzetünk a művészet minden ágaiban annyi előmenetele
ket tesz e korszakban, hogy alig létezik egy neme annak, 
melyben magyarok nem szerepelnének. Ezt tanúsítják ha
zánk szép épületei, különösen pedig templomai, milyenek 
az esztergomi, mely nagyszerűsége s ritkasága miatt az ország 
legjelesbike, a pécsi, egri, szombathelyi, temesvári, váczi, 
fóthi sat. lakházai milyenekkel Budapest, Posony, Temesvár, 
Kassa, Eger, Kolosvár, s más városok ragyognak. E városok 
épületeivel versenyeznek a mocsonoki tudnillik a nyitrai püs
pök nyári lakása, a nagyszent miklósi grófNáko, a galgóczi gróf 
Erdődy, az oroszvári gróf Zichy, a cseklészi gróf Eszterházy a 
bucsáni gróf Zay kastéljai sat., a nagyváradi, pécsi, nyitrai, 
temesvári s több püspöknek székes lakása. Szintén azt bizo
nyítják a komáromi, pétervári s temesvári erősségek sat. 
A pesti képcsarnokban Barabás fösteményei nagy dicséretet 
érdemelnek; Zülich s Hóra müvei kedvező jövendőt Ígér
nek, a pesti szoborcsarnok jeles; Bernard Rudolf Bécsben 
készült művész szobra, mely Bachust és Ariadnét tünteti elő, 
már egy tized előtt a közönség figyelmét vonta magára, 
Dózsnay Károly, ki jelenleg Liszt zongorász szobrával foglal-
kodik, müvei szintén dicséretre méltók, Ferenczi munkái pe
dig már régóta ismeretesek. A régiség s ritkaságok gyüjte-
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menyei a hangászat s dalművek szabatossága, gyakori előa
dása, a zeneegyletek sokasága mellett honunk fiai közül is 
többen jeleskednek. így ismeretes Liszt Ferencz a világhírű 
zongorakirály neve. Jeles zongorászok közé számíttathatnak 
Székely Imre, s Ábrányi Soma; hegedű művészek közé pe
dig Hauser, Jaborszky, sat.; a fuvolán két Doppler testvér; 
az átalános hangászat- s szerkesztésben pedig Hűmmel, Liszt, 
Kumlik s Sailer jeleskednek sat. A vaspályák, gőzhajók, hidak, 
melyeknek élén a pesti lánczhid áll, minőt Angol, Frank
hon, Belgium, Hollandia, Schweitz s egész Némethonban 
nem tapasztaltam. A mümalmok, s minden uj találmányok jó 
sikerrel haladnak, s ezentúl annál inkább remélhetni, hogy 
honunkban a szép művek épen azon szorosb összeköttetésnél 
fogva, melybe a haza a legyőzetett forralom után az összes 
birodalommal jutott, nem csak meg nem csökkenni, hanem 
inkább növekedni s szép virágzásnak indulni fognak. 

46. §. A bölcselet és számtan. 
Ámbár e korszak elejével az ellenséges viharok miatt 

kevesen foglalkozhattak bölcselettel, mindamellett helyre 
állván a béke, többen e téren dicséretesen munkálkodtak. 
Ilyenek voltak: 1) Lasko Monedulán (Péter), ki Baranya 
megyében születvén, s Erdélyben tanulmányait végezvén el, 
Kendi Sándon pártfogója költségén Német, Frank, Olasz, s 
Schweitz országot beutazta, s a tudományos intézeteket vizs
gálta. Haza térvén, s fogarasi helvét vallású lelkésznek ki
neveztetvén, több munkákkal bővítette Magyarhon irodal
mát. Többi munkái közül ide tartozik „Tractatus de ho-
mine, magnó illó in rerum natura miraculo ' ) ." 2) apáczai 
Csere János, ki 1650-ik évben magyar Észtant (Logica) s 
1653-ik évben Encyclopediát közrebocsátott. Ez már akkor 
mutatta példáját annak, hogy a tudományok nemzeti nyel-

•) Wittenbergben jött ki 1635-ik évben 8, rét, Horányi memor. 
flungar, Tora. 2, pag. 470, 
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ven is adathatnak elő, de fájdalom! akkor még a magyarok 
nál utánozókra nem talált 3) Lázár János gróf s gyulakuti 
báró, ki külhonban magát kiképezvén, jelen munkákkal a 
többi közt magát kitüntette: 1) Metaphysica, methodo 
synthetica concinnata. 2) Ethica succinctius latiné edita; 
mindakettő fordítás Wolf Keresztély munkáiból. 4) Horváth 
János, ki nemes magyar szülőktől szármozván, a jezuiták 
rendébe lépett, hol minden szükséges tudományokkal ellátva 
budai egyetem oktatójának neveztetett. E hivatásának dicsé
retesen megfelelvén, nevét több munkákkal is kitüntette. 
Ide tartozik: Institutiones Logicae et Metaphysicae '). 5) II-
ley János, ki Komáromból szármozván, jezuiták rendébe 
lépett, melyben több évig munkálkodván, Boé'tius ily czimü 
munkáját: De Sapientis cousolatione, magyarra fordította2). 
6) Ujabb korban Fejér György nagyváradi kanonok, s a 
pesti könytár hajdani felügyelője, vas szorgalma, s szűnni 
nem tudó munkásságánál fogva számos munkákat hirdetett. 
Ide a bölcseleti szakhoz tartoznak: 1) Anthropologia, vagy 
is Az ember ismertetése. Budán 1807. 8-d r. két rész. 2) Az 
ember kimiveltetése Pesten 1809. 8 r. 3) Az ember kifor-
máltatása, gondolkodó erejére nézve, vagyis a közhasznú 
logika 1810. Pesten. 4) Az álombeli látások, és eleve érzé
sek fejtegetése 1817. 8r. Pesten. 5) A tudományok encyclo-
pediája rövid rajzolatbban két rész 1818. 8r. Pesten. 6) A 
dohány termesztésről s annak elkészítéséről 1790. 8r. Po-
sony. 7) Ember nemesítés, vagy a természeti erkölcstudo
mány Pest 1842. 8r. 8) Puez Antal lelkész által közrebo
csáttatott. I) A teremtőnek ismerete s saertete a teremtmények 
vizsgálatában Pest 1807. 8r. XVL 260. kp. Németből Mut-
scheller Sebestény után. 2) Aesthetica vagyis: saéptudomá* 
nyoknaktheoriájaEberhard után. 3) A tudósok s tudományok 
becséről. 4) Kant philosophiájának resultatumai 1818. 5)Ér-

') Nagyszombatban közrebocsáttatott 1777. 8. r. 
*) Kassán közrebocsáttatott 1766. ívben. 
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tekezés az ördöngösségről. Rieger Pál után latinból Pest 
1820. 8 r. 6) Az akarat szabadságáról. Ide tartozik. 9) Ru
szék Jósef veszprémi kanonok, ki 1) A filosofiának elöljáró 
értekezéseit Veszprém 1812. 8r. 2) A filosofiának summás 
rajzolatját, vagyis Encyclopediáját Veszprém. 1811. 8r. 
3) A filosofiának rövid históriáját Veszprém 1811. 8-d r. 
378.1. közrebocsátotta. 10) Imre János egri áldozár s a pesti 
egyetemben a bölcselet volt rendes tanítója, ki bölcseleti ec-
electicus rendszert mind latinul, mind édes honi nyelvünkön 
hirdetett1). 11) Prunyi Josef: Systema Philosophiae, sive 
Logica et Metaphysica 2). Az Ethica máig váratik. 12) Wer-
ner Jósef volt pestegyetemi tanitó, kinek munkája e czim 
alatt közöltetett: Institutiones Logicae, Metaphisicae, Psy-
chologiae et Philosophiae morum 3). 13) Purgstaller Jósef 
kegyes rendi pap jelen czimü munkát: A bölcselet elemei 
1843-ik évben közlött. 14) Széchy Ágoston kegyes rendi 
volt tanitó hirdette: A nevelés és oktatás tan vázolata az 
elemi tanitók használatára két köt. Pesten 1844. 15) Szeld-
mayer György apát, kinek munkája: Bonus usus Logicae in 
matéria religionis. Muzzarelli olasz munkája után Sárospa
takon 1816. 8r. 7 könvy. Továbbá a bölcselet némely ré
szeit többen hirdették, például Sárváry, ki e czimü munkát: 
Erkölcsi Philologiának elöjáró értekezései 1812-dik évben 
Veszprémben közrebocsátott. A többiek nevei s munkái a 
következők: Endrődy az ember boldogsága. Thezarovich 
Logica 1820.ik évben. Vandrák András Logica, Ethica, et 
Psychologia. Zsoldos Ignácz Élet pálya 1838. Taubner Ká
roly A lélekeszme 1839. Péterfy Károly Alapfilosofia 1841. 
Szontágh Gusztáv propyleumok a magyar filosofiához 1839. 
Köteles Sámuel Philosophia Antropologica. Mocsy Mihály 
Elmélkedések a Psychologia s Philosophia szellem világi fej-

') A latin munka Pesten közrebocsáttatott 1818. 4. köt. 
*) Nagyszombatban jött ki 1823. évben 2. köt. 
») Pesten 4. köt. 1835-1836. 
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létében 1841. Laszkalner Antal veszprémi kanonok a társa-
ságos életet jól elintézni tanitö politicaerkölcsi rendszabások. 
Deákul s magyarul Pest. 1824. 8r. Értekezés a könyvolva
sásról Pest. 1832. 8r. Mi a számtant illeti ebben is csak a 
béke visszaállítása után munkálkodhattak hazánk tudósai. 
Ilyenek valának a többiek közt: 1) Farkas István, ki magát 
a számtan s csillagászatban kitüntette. 2) Bakó, ki szám s 
mértant közrebocsátott. 3) Staindl Ferencz zágrábi kano
nok s nagyváradi rendes tanitó, ki szintén szám s mértant 
hirdetett. 4)Elohammer Ferencz kegyesrendi szerzetes, zá
grábi akadémiai tanitó közrebocsátott: Theoria aequatio-
num primi et secundi gradus 1801. 8r. 122. 5) Kmeth Dá
niel kegyesrendi pap irt: Observationes Astronomicae Bu
dán 1821. 4. r. és Astronomia popularis 25 figurákkal Bu
dán 1823. 8 r. XIV. 383. 6) Pasquich János zágrábi királyi 
tanitó s csillagász hirdetett: Elementa Astronomiae sphae-
ricae calculatoriae két rész Bécs 1811.es Anfangsgründeder 
gesammten theoretischen Mathematik, két rész Bécs 1812. va
lamint Tabulae logarithmo trigonometricae. Lipcsében 1817. 
7) Sztankovics Miklós kegyesrendi szerzetes váczi lyceum 
tanítója irt: De adaequata numerica ratione diametri ad pe-
ripheriam. Pest. 1825. 8 r. 8) Tagén János nagyváradi ka
nonok, ki Quadratura Circuli tandem inventa, et mathema-
tice demonstrata czimü munkát hirdetett. Két tábl. Kassán 
1832. 8r. 9) Titel Pál egri áldozár, budai csillagász ily 
munkát közre bocsátott: Observationes astronom. in spe-
cula caesar. Vindobon. 1815. Továbbá: Rövid tudósítás a 
budapesti toronyórák igazitása végett. Budán 1830. 8r. 10) 
Hadaly Károly, ki pestegyetemi tanitó lévén más számtani 
munkák mellett szám s mértant számos kiadásokban közlött. 
11) Osepcsányi Gábor posony fötanodai tanitó szintén szám 
s mértant közrebocsátott. 12) Bresztyenszky Béla, ki más 
számtani munkái mellett szám s mértant közlött. Ezek több
nyire latin nyelven irtak. Első vala Dugonics András Sze-

http://1811.es
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gedváros szülöttje s pest-egyetemi tanító, ki több más mun
kák mellett 1784-ik évben számtant: Tudákosság neve alatt 
hirdeté. Követték Taubner Károly ily czimü munkával: 
szám 8 mértan; György Sándor: A felsőbb Analysis elemi 
1836. czimü munkával. Ezekután következtek Tarczy Lajos 
tiszta mértan elemei 1841; Vállas Antal felsőbb egyen
letek 1842; De la Casse Béni Elemi mennyiségtan 1842; 
Tatay András a természetes számok legaríthmusai 1842; 
Varga János mértan 1843-ik évben közlött munkáikkal. 

47. §. A történet s természettan. 
A régiebb történetírók egy részét már e munka I. korsz. 

10. §-ban elősorozva, itten még csak ezeket emiitjük: I. Ve-
rancz Antal esztergomi érsek, nagytudományu férfiú, ki a 
következő jeles munkákat hirdette: 1) Zápolya János ha
lála ]). 2) Deák s olasz nyelven székesfejérvár elfoglalása 
a törökök által 1543. évben. 3) Törökországi követségének 
naplója 1567. évben. 4) Magyarország hanyatlásának törté
nete. 5) Zápolya János király tettei. 6) Erdély, Moldova stb. 
országok fekvéséről. 7) Magyarország történetére vonatkozó 
darabok 1541. 8) Konstantinapoli követségének eredménye. 
9) Az 1553. évben történt dolgok 2). 10) Különös említést 
érdemel annak saját kezével irt s most is fenlévö magyar 
dolgok történetírása az 1504—1561. évigi eseményekről. 
E munka mely 80 ívre terjed, sajtó utján nem jelent meg 
eddig. II, Vérancz Faustus pécsi püspök, amannak unokája; 
ennek munkái ezek: 1) Verancz Antal bibornok és eszter
gomi érsek élete 3). 2) Dictionarium quinque nobilisima
rum lingvarum Europae, utpote Latináé, Italicae, Germa-
nicae, Dalmaticae et Ungaricae Venetiis 1595. E jeles mun-

') Kovachich adta ki scriptor. minor. Hungáriáé Tom. 1. pag. 48. 
czim. munkáb. 

2) E munkát Kovachich közrebocsátó idéz. műnk. 1. s 2. ré
szében. 

*) Kiadta Kovachich. 
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ka uj kiadása Vurum Jósef nyitrai püspök által Ponori 
Tewrewk munkálata mellet 1834-ik évben eszközöltetett. 
Az ujabb irók nevei s munkái a következők: I. Buday Fe-
rencz, ki Históriai Lexicon czimü 1804. évben kiadott mun
kájáról nevezetes. II. Ajtay Sámuel világtörténetei 1814. 
évben. ü l . Svastics Ignácz: Magyarok ismerete 1823. 
IV. Buday Ezaias: Magyarország Históriája a mohácsi ve-
szedelmig 1833. V. Horváth Zsigmond: Amerika ismerte
tése. VI. Albach Szaniszló sz. Ferencz rendi szerzetes: 
Eurze Geographie von Ungarn Pest 1734. 8 r. Kurze ma-
thematische, physísche und politische Geographie Pest 
1834. 8 r. VII. Bittnicz Lajos szombathelyi tanitó: A Vas 
és Szalavármegyei tótokról. Továbbá: A Szombathelyen 
kiásott régiségekről; és A Szombathelyen felásott romai 
régiségekről. VIII. Bolla Márton kegyesrendi szerzetes: 
Primae lineae Históriáé universalis 1838. III. könyv Pesten. 
IX. Gsevapovich György capistr. sz. Ferencz szerzetese: 
Recensio observantis minor. provmc. S. Joan. a Capist. per 
Hungar. Austr. et Sclavon. extensae commentariis — illu-
strata Budán 1830. 8r. 666. lap Továbbá Synoptico memo-
rialis catalogus observantis minor. provinciáé S. Joan. a 
Capistr. Budán 1823. X. Gzuczor Gergely szentbenedek
rendi szerzetes: Hunyadi János viselt dolgai Budán 1832. 
XI. Dercsik János czimz. püspök s kanonok: Sermo dam 
regia Universitas Hungarica bissextilem memóriám natalis 
sui, Petro Pazman — celebraret Budán 1836. XII. Dóczy 
Jósef ciszterczi szerzetes: Európa tekintete jelenvaló termé
szeti, miveleti, és kormányi állapotban Bécsben 1829. 12. 
köt. 8 r. XIII. Dugonics András kegyesrendi szerzetes: 
Romai történetek Pest 1800. 8 r. és A magyarok uradalmai 
mind a régi, mind mostani időkben, Pest 1801. XIV. Egyed 
Antal apát: Bonyhád mezővárosának leírása. XV. Fejér 
György nagyváradi kanonok: 1) De ortu et progressu Aca-
demiae regiae Jaurinensis. 2) Magyar őseink eredetéről és 
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hajdani lakhelyűkről. Pesten 1825. 8 r. 3) Kálmán magyar 
király I. Geysa s nem sz. László király fia volt, Pest 1826. 
8 r. 4) Béla királynak névtelen jegyzője II. Béla király 
jegyzője volt, Pest 1827. 8 r. 5) Egy okleveles gyűjtemény 
hasznáról és szükségéről hazánkban 1828. 8 r. 6) Decretum 
Andreáé II. anthenticum, quo regnum Hungáriáé anno 
1222. constituit, detectum, et illustratum, Budán 1829. 8r. 
7) Introduotio in Codicem diplomaticum Hungáriáé, Budán 
1829. 8 r. 8) A robenberg-sevenbergi herczegház Braban-
tiában, Árpád fejedelmünk férfiúi ágából szármozott-e, Pest 
1829. 8 r. 9) Mostani és régi Geographiai Lexicon V. da
rab, Pest 1817—1818. 8 r. 10) Szabad királyi Fejérvár 
városának régiségei és esmeretei 1818. 11) A tihanyi apá-
turság és Balaton tavának utazásbeli bővebb ismertetése, 
Pest 1821. 12) Az óvári föherczegi gazdaságbeli intézetnek 
és a kismartoni, fraknói ós eszterházi jelességeknek leírása, 
PeBt 1822. 8 r. 13) Szabad kir. Győr városának megismer
tetése, Pest 1820. 14) Az óbudai régi maradványok romai 
héfördők düledókei-e 1829. 15) História regni sub Béla IV. 
diplomatica fcmtibus indicatis. 16) Regiminis Andreáé II. 
vulgo Jerosolymitani conspectus. 17) Breve sed inclytum 
Stephani V. régimen. 18)Res regni dejectae Ladislao vulgo 
Chuno regnante. 19) Diplomatum notio, momentum, col-
leetiones domi nostrae, tum foris, ac pugnae diplomaticae. 
20) Gentium, quae Hungáriám accoluerunt notitia diploma
tica, memória item Leopoldi principis a Kollonicz, qui di
plomaticae nostrae fundamenta jecit. 21) Praelatorum de 
republica utraque merita. 22) Gabrielis Hevenesi manu-
scriptqrum notificatio. 23) Principum, Ducum, Báron uro, 
Comitum, Magistrosum ac Jobbagyionum origó domi no
strae nomenclatio. 24) Jazonum nostrorum origó et liber* 
tates diplotnatibus illustratae. 25) Caroli Roberti fortunae 
ao character. 26) Ludovici I. regis magnitúdó. 27) Rectus 
diplomatum usus Codicis diploroatiei. 28) De ortu ae nati-
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vitate Joannis Hunyadi. 30) Andreas III. si adjuncta si-
vissent rex optime meritus. 31)Constitutio regni Hungáriáé 
prímáévá £ diplomatibus. 32) Stephani Kaprinai de re di-
plomatica merita. 33) Memória Stephani Katona doctrina 
et scriptís clarissimi. 34) Dalmatiae cum Hungária nexus. 
35) Galliciae ac Lodomeriae cum Hungária nexus. 36) Sta
tus educationis ac rei literariae primaevae usque annum 
1400. 37) Domus regnantis Austriacae triplex etiam per 
sexum femininum nexus cum Arpadianis. 38) Res Tegni 
Maria ac Sigismundo regnantibus convulsae. 39) Archonto-
graphia regni Hungáriáé. 40) Comitiorum regni, qualia 
usque 1400. fuerant, notitia. 41) Indiculus numismaticus 
Hungáriáé. 42) Calendarium generálé ac speciale usque 
annum 1400. quod in Hungária obtinuit. 43) De avitis 
Magyarorum, Chunoruin, Jazonumque Hungáriáé accola-
rum sedibus et initiis. 44) De peregrinis Magyarorum no-
minibus, avitarum sedium indicüs. 45) Dissertationes in Tes 
Hungáriáé veteres Historico-criticae. 46) Aborigines et in-
cunabula Magyarorum et gentium cognatarum, Pontici, et 
Pontus. 47) Croatiae ac Sclavoniae cum regno Hungáriáé 
nexus ac relationes. 48) Commeatarii Historici de Bosniae, 
Serviae, ac Bulgáriáé, tum Valachiae, Moldáviáé ac Bessara-
biae cum regno Hungáriáé nexu. 49) Autentia et vis pro-
bandi diplomatum. 50) Jura majestatica regum Hungáriáé, 
ejusque emblemata. 51) Primitiarum rerum Hungaricarum 
imago et fortunae. 52) Destitutionis regiae discrimina. 
53) Jus, et ordo legitimae in regno Hungáriáé successionis 
primitivae. 54) Státus aerarii publici in regno Hungáriáé. 
55) Comitatus et Comites provinciales regni Hungáriáé. 
56) Status militiae seu internae, externaeve securitatis prae-
sidium in Hungária. 57) Nexus domus Habsburgico-Austria-
cae cum regno Hungáriáé. 58) Genus in nabula,cuet virtus 
Joannis Corvini de Hunyad, gubernatoris regni Hungáriáé. 
59) Molnár János szepesi kanonok érdemekkel teljes le* 
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írása 1819. 60) kőszegi Rajnis Jósef magyar poétának élete 
8 munkái, Pesten. 61) Miller Jakab kir. tanácsos, és a Szé-
csényi nemzeti museum elöjárójának élete, s irt munkái, 
ugyanott 1822. 62) Verseghi Ferencz viszontagságos élete, 
s poetai s grammaticai érdemei, ugyanott 1824. 63) A pesti 
királyi egyetem története 1835. Budán, 4 r. 64) Codex di-
plomaticus 40. Tom. 1829—1844. Budae. 65) Regni per 
Hungaros in Európa stabiliti rationes disquisitae, Budae 
1845. XVI. Dankovszky Gergely: Magyar nemzet mara-
déki. XVII.Kis Bálint: magyar régiségek 1839. XVIII. Per-
ger János: Magyar hazája régenten. XIX. Virág Benedek: 
magyar századok 1817. XX. Péczeli Jósef: Magyarok tör
ténete 1837. XXI. Bajza: az éjszakamerikai egyesült orszá
gok történetei 1836. Ugyanannak világi története. XXII. Lá
nyi Károly: A magyarok története képekkel a nép számára 
1845. Posonyban. XXIII. Ferenczy Zsigm. Jakab sz. bene-
deki szerzetes: Adalék honi nyelvünk, s irodalmunk törté
netéhez Posonyban 1841. 8 r. Ugyanaz: Magyar Irodalom 
és Tudományosság Története, Pest 1854' Ugyanaz, s Da-
nielik Jósef: Magyar irók életrajz-gyűjteménye Pest. 1856. 
XXIV. Fridrichovszky Jósef egri áldozár: Narratio calamita-
tüm, quas Galliae presbytéri passi sünt in vado insulae Aquor 
in oris maritimis Santonum ad Guyanám damnati, Kassán 
1804. 8 r. XXV. Fuxhoffer Damian sz. benedeki szerzetes: 
Monasteriologia regni Hungáriáé, melyben a magyarországi 
szerzetes kolostorok eredetét s viszontagságait bö tudo
mánynyal előadja, Veszprémben 1803. 2. köt. XXVI. Hol
lók Imre rosnyói kanonok s tanító: 1) A rosnyói székes 
egyháznak viszontagságairól 1830. 2) Azon magyar király
fiakról, a kik még atyjok életében megkoronáztattak 1830. 
3) Conamina regum apostolicorum de Augusta domo 
Austriaca natorum ad felicitandam nationem Hungaram 
impensa, Posony 1833. XXVII. Horányi Elek kegyes rendi 

szerzetes: Scriptores scholarum piarum, Budán 1809. 
29 
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XXVIJU. Horváth János székesfejérvári püspök: 1,) Hahoti 
apátság emlékezete 1818. 2) Egyházi kormány történetei 
a magyarokká lett tartományokban, a 9. s 10-ik században 
1819. XXIX. Knaisz Mihály sz. ferenczi szerzetes: Chrono-
logia provinciális Conventualium provinciáé Hungáriáé et 
Transilvaniae nunc S. Elisabeth regináé nuncupatae, Po-
soqy 1803. XXX. Kresznerics Ferencz, szombathelyi királyi 
oktató: A császárok, görög nyelvből második Julianus csá
szár után, Posony 1806. Ugyan annak munkája ásvány, 
pénz, s egyéb régiségekről 3. köt. E jeles, még kéziratban 
létezett munkát, valamint annak könyveit s régiségeit gr. 
Teleky Jósef 1600 p. forinton, magáévá tevén, az egész 
gyűjteményt a magyar tud. társaságnak ajándékul adta. 
A kézirat kinyomatva az első kötetben a magyar s erdély
országi pénzeket őszesen 467 darabban foglalja; a második 
s harmadik kötet régi romai pénzeket, nevezetesen 8 arany, 
45X ezüst, és 4737 réz darabot tárgyal. XXXI. Schönvis-
ner István nagyváradi kanonok, s egyetemi könyvtárnok: 
1) Syntagma Historicum Budae 1805. 2) Notitia Hung. rei 
nuinmariae, Budán 4 r. 3) Catalogus nummorum Hungáriáé 
et Transilvaniae instituti nationalis Szécsényianae, Pest 
1807.4) Compe^jdium anjtiquitatum graecaruin, Budán 1814. 
5) kompendium antiquitatum romanarum, Budán 1815. 
XXXIL Virág Benedek remete szent Pál rendi szerzetes: 
1) különös leczke a szűz Mária képéről, Pest 1804. 8 rr 

2) Második András arany bullája mely 1222. észt. kelt, 
Pesten 1805. 3) Két elmélkedés Fleury Klaudius, Históriá
jából, Budán 1806. 4) Magyar századok,' Budán 1616, 
XXXHI. Jordánsky Elek felszentelt tininiai püspök s 
esztergomi kanonok: Magyarországban s ahoz tartozó ré
szedben levő Boldogságos szűz Maria kegyelem képeinek 
rövid leirása, Posony 1836. 4, r. XXXIV. Kroboth János 
nyitrai,kanonok; A n^agyarorsz^gj iakpl^k s akadémiákról, 
IJud&iljijáQ. XXXV,Spányik^Glycer kegyesrendi szerzetes: 
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Compendium Históriáé regni Hungáriáé ab origine gentis 
usque ad nostra tempóra, Pest 1816. Magyarul is meg
jelent 1833. XXXVI. Szeder Fabian: A palóczokról. 
XXXVII. Szerdahelyi György Alajos váczi kanonok. A 
veszprémi görög apáczák részére kiadott oklevél, jegyzetek
kel 1808. XXXVIII. Szvorényi Mihály hahoti apát s keszt
helyi plébános: 1) Synopsis Critico-Historica decretorum 
synodal pro Ecclesia Hungar. Cath. editoíum, Veszprém 1807. 
2) Dissertatio Critico-Historica de duplici incolatu Caenobi-
tico Beatae Margaritae Belae IV. regis Hungáriáé filiae, Vesz
prém 1808. 3) Dissertatio Historica de Custodiatu Albensi, 
Veszprém 1809. Többi munkáit l.korsz. 10. §-ban elősoroz-
túk. XXXIX. Vas László nagyváradi kanonok s pestegyetemi 
tanitö: 1) Demosthenes és Cicero 1833. 2) Az egyházi biroda
lomról. 3) A magyar zsidó zsinatról, mely. 1650. évben Magyar
országban tartatott. 4) A Catholica religio állapotjárói az 
éjszakamerikai köztársaságban. Annak kezdett de bé nem 
fejeztetett egyházi történetét 1. korsz. 11. §-ban emiitettük. 
XL. Putz Antal ballonyi lelkész:. A keresztes hadaknak 
rövid leírása 1816. XLI. Bartay Gustav s Ede: Magyar
ország prímásai Budán 1847. 1 köt. XLII. Toldy Ferencz 
a „Chronicon Posoniense" czimü munka kiadója. E munka 
azon szerencsés esemény emlékére, midőn felséges I. Ferencz-
Jósef császár s király 1852. évben a haza fővárosát meg
látogatta, hirdettetett. A munka az eddig ki nem nyomatott 
kéziratból, melyet tudós Pray az eredetiből. lemásola, ké
szült. Az eredeti kézirat a posonyi káptalan könyvtárában 
létezik, 13 levelet foglal, s a hunok tetteik után a magya
rok történetét röviden az 1330. évig tartalmazza. A kézirat 
a 14, század munkája. Lásd Chronicon Hungarorum Poson, 
e.Cod. MS. capituli Pos. Budae 1852. edit. N. II. pag. VL 
et pag. 1. et.seq. XLIH. Ipply. (Stummer) Arnold Magyar 
M^t^qlqgia^Pospnyban 1. k. 1854. 8 r. 

A természettanban a régiebbek közül nevezetesek; 
29* 
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1) Horváth János, ki ily czimü munkát szerzett: Institutio-
nes Physicae generális et particularis 1771. 2) Pankl haj
dan jeles tanitó" a posonyi várban. 3) Amschel posonyi 
kanonok s természettani oktató, kiről már említést tettünk. 
Mindkettő jeles latin munkájáról nevezetes. Magyarul közre
bocsátottak természettant Bugát Pál, Schirkhuber Móricz 
a Tárczy, ki egyszersmind népszerű természettant közzé
tett. Ide számithatók: a magyar tudós társaság kiadta ter
mészettudományi pályamunkák. 

48. §. Költészet s nyelvészet. 
A költészetet következők szaporították munkáik által: 

1) Dugonics András kegyesrendi szerzetes, kinek munkái: 
I. Jolánka Etelkának leánya. II. Gyulafinak bujdosásai. III. A 
korjeli történetek, Posony 1803. IV. Magyar példa beszé
dek és jeles mondások 1820. Szegeden. 2) Fabchich Jósef 
győri áldozár magyarra fordította Pindarus, Alkeus, Zaffo, 
Theokrit, Ibikus, Anakreon, Bakkilides, Szimonides, Alk-
man, s Arkilokust. Győr 1804. 3) Döme Károly posonyi 
kanonok irta: Napóleon Bonaparte megbukását, vagy sír
verset a Jakobinismusra, Posony 1826, melyet Kuik Ignácz 
deák költeménye után magyarra fordított. Ugyanazon szerző 
magyarra forditá Metastasiót is. 4) Ágoston Antal érmind
szenti lelkész, kinek munkája: Magyar oskola, melynek 
tárgya a magyar nyelvnek anyai természete, és a szók
nak belső értelmök. Nagyvárad 1805. 5) Bartók István 
esztergomi kanonok és érseki helynök: Magyar rithmuso-
kat adott ki, melyek szerzője Beniczki Péter vala 1803. Po-
sonyban. A többi szerzők nevei s munkáik a következők. 
6) Egyed Antal: Publius Ovidius Naso keservei. 5 könyv. 
Fejérv. 1826. Elégiák, levelekben, Pest 1831. 7) Rajnis 
Jósef jezuita Virgilius Georgiconja magyarra fordítva, Pes
ten 1814. 8) B.Révay János: Magyar versek Bécsben 1820. 
9) Czuczor Gergely szentbenedeki szerzetes: Aradi gyűlés, 
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hős költemény öt énekben, Pesten 1828. 10) Horváth Endre 
téti lelkész: Zircz emlékezete, Budán 1814. Árpád 12 
könyvben, Pesten 1831. Kisebb költemények, Pest 1832. 
11) Pyrker László egri érsek: Tunisias, ein Heldengedicht 
in 12 Gesangen, Bécs 1820. és Rudolf von Habspurgs Tha-
ten, valamint Die Perlen der heiligen Vorzeit, jeles költé
szeti munkákat közrebocsátott. 12) Virág Benedek remete 
sz. Pál rendi szerzetes, kinek munkái: 1) Horatius poéti
kája, magyarul s latinul, 1801. 2) Lelius Pesten 1802. 
3) Magyar poéták, kik romai mértékre irtak, Pest 1804. 
4) Thalia, Pest 1813. 5) Szatírák Horatiusból, Budán 1820. 
6) Költemények Phaedruskint, Budán 1819. 7) Észrevéte
lek a magyar szókötésre 1821. 8)Poetai munkák Pest 1822. 
9) Magyar lant Budán 1825. A többiek Kazinczy, Verseghy, 
Dayka, Csokonay, Vitéz Mihály, Kis János,' Szemere Pál, 
Bacsányi, Tóth Lör. gr. Teleky Ferencz, Kisfaludi Sándor, 
Bersenyi, Kisfaludi Károly, Kölesei, Bajza, Guzmics, Garai, 
Császár, Sujánszky, Kunos, Tomjia^ Petőfy, Fáy, Vitkovics, 
gr. Guadanyi, Vörösmarty stb. 

Mi pedig a nyelvészetet illeti, ebben munkákkal mago
kat kitüntették: 1) Ugyan azon Czuczor Gergely, kinek ily 
czimü munkáját: Ujitás a nyelvben, a magyar tud. társaság 
kiadta •). 2) Kassai Jósef,ki Magyar nyelvtanító könyv czimü 
munkát közlött Sárospatakon 1817. A többiek nevei s munkáik 
ezek: 3) Kis Pál nagyváradi kanonok: Ungarische Grammatik. 
Bécs 1834.4) Kreznerics Ferencz: Magyar szótár gyökérrend
del és deákozattal Budán 18 31 • 5) K ronperger Antal veszprém
megyei áldozár: Magyar Grammatikája német nyelven 1843. 
6) Nagy János: Grammatica lingvae hungariae cum para-
lellismo inter aramaeam, hebraeam, arabicam, et hunga-
ricam örieutales lihgvas ducto Pest 1832. Továbbá A ma
gyar nyelv Szóalkotó s módosító ragainak nyelvtudományi 

') 1834, évi Tudománytár II. köt. 
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vizsgálata pálya koszorúzott munka 1834. 7) Ramerohofler 
Valérián sz. benedeki szerzetes: Magyar nyelv tudomány 
kérdések s feleletekben magyar s német nyelven Posony 
1842. Szótár hazánk használatára 1838. 8) Réthy András 
Esztergom érsekmegyei áldozár, s a győri fötanodában a gö
rög nyelv tanítója hirdetett: Lingua univerealis communi 
omnium nationum usui accomodata Bécs 1821. 9) Révay 
Miklós János győri áldozár s pestegyetemi magyar nyelv ta
nítója közrebocsátott : 1) Antiquitates literaturae Hungaricae 
Pest 1803. 2) Elaboratior Grammatíca Hungarica Pesten 
1806. 10) Schreier Róbert kegyesrendi szerzetes, munkája: 
Methodica Grammaticae Hebreae institutio Pest 1804. 11) 
Szabó Dávid jezuita: Ortographia és Grammatikabeli észre
vételek a magyar prosodiával együtt Komárom 1800. For
dította egyszersmind Miltonnak paradicsomát deákból ver
sekben Komáromb. 1802. 12) Szalay Imre veszprémi kanó
nok, kinek ide tartozó munkái ezek: 1) Magyarnyelvtudó-
mány rövid oktatásban. Több kiadásban jelent meg. 2) De 
genuina eloquentiae indole Budán 1831. 13) Széchy Ágos
ton Imre kegyes rendi szerzetes: Elemi magyar nyelvtan 
gyakorlatilag előadva. Pesten 1840. 14) Szeder Fabian szent 
Benedek rendi szerzetes, ki ily czimtt munkákat szerzett: 1) 
A magyar Grammaticának megalapittatásáról. 2) Válogatott 
darabok honi munkákból Nagyszombatban 1821. 8. r. 3) 
Azáíl halála. Fordítás francziából. 4) Kisded köszöntő zseb
könyv Esztergomban 1827. 16 r. ő) Uránia Nemzeti Alma
nach Esztergom 1828—32. 16 r. 5 köt. 15) Verseghy Fe-
rencz: 1) Magyar Grammatika. 2) Aglaja, mulattató nyájas-
kodások, Budán 1806; és más költői s nyelvészeti munká
kat közre bocsátott. 16) Bitnicz Lajos Magyar nyelvtudo
mány II. rész Pest. 1837. 17) Szuppan Zsigmond: Magyar
nyelvtan Nagyszombatban ü l . Rész. 1844—1874. 
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II. C z i k k . 
Az orvosi kar. 

49. §. A gy&gytm Heéuieté* tagjai s irói. 
Sem az idő, sem e munka kitűzött czélja nem engedi, 

miszerint a gyógytan minden ágazataira kiterjedve minden 
abban érdemeket szerzett férfiakat, vagy azok tudós mun
káit elösorozzuk. Ennél fogva egyedül némely jelesbekről 
igen röviden értekezendülik. Azok sorába tartoznak Száli 
János, kinek munkája: De praeservatione a pestilentia et 
ipsius cura Viennae 1510. nevezetes. Virth György II. La
jos király házi orvosa. Rhéti Joacbim, ki költész is vala, 
Kassai János, Seling András, Lörinczi Adorján, Blandrata 
György, Balta János, Mechovita Mátyás, Amodoni Péter, 
Gregory Jakab, Reiger Károly, s Vilmos atya s fia, amaz a 
a vese porondot találta fel; emez pedig több munkákkal ki-
tünteté magát1), Kober Tobias, Menardi Jakab, Verriher 
György, Hunyady Ferencz, Párizpápai Ferencz, ki a Philo-
logiában is jártas lévén, latin-magyar, s magyarlatin szótárt 
adott ki, Jordán Tamás, Kercz Pál, Kyr Pál, Bauzner Se
bestyén, Hellenbach Godfrid, ki oly szerencsésen gyakorláa 
gyógytani, hogy Leopold császárt a vese kövecstől helyre 
állitvá, bárónak neveztetnék. Lőrinczy szepesi orvos, Pipe
réi Simon. Az ujabb kor jelesb orvosai, kik tudós munkák
ról is nevezetesek, ezek: Rácz Soma, Schraud Ferencz, Stip-
csics Ferdinánd, Kitáibl Pál, Pfisterer Endre, Bene Ferencz, 
Eckstein Ferencz, Lenhossék Mihály, Tolnay Sándor, Zsol
dos János, MocsyKároly, Birly Flórian, Fabini Teofil, Schor-
dán Zsigmond, Gebhard Ferencz, Bugát Pál, Tognio Lajos, 
Schedel Ferencz (Toldy), ki mint A jíesti magyar tudós tár-

') Veszprémi biograpbia toedlcor. Hnügarláe. 
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saság titoknoka, s tagja Magyar irodalmunkban is dicsére
tesen szerepel. 

Ül. C z i k k. 
A jogtudományi kar. 

50. §. Jelesb jogtudósok s ssersők a XVI. XVII. $ XVIII. 
századból. 

A kijelelt századok jelesb jogtudósai valának: Hilk Má
tyás és Eörmendy János, kik mindketten a jogtani tanárok 
koszorújába főzettek. Verbőczy István hasonnevű faluból 
szármozván, s Ugocsa megye szülöttje lévén, itélőmester, ké
sőbben pedig királyi személnökké választatott. Ez vala szer
zője hármas törvénykönyvünknek, melyet Veres Barrabás 
magyarra, Vagner Ágoston németre, s más névtelen szerző 
horvát nyelvre fordítottl). Kittonics János királyi ügyek 
igazgatója, ki két munkát közrebocsátott. Az elsőnek czi-
me: Directio methodica processus judiciarii juris consvetu-
dinarii Inclyti regni Hungáriáé. A második: Centuria cer-
tarum Contrarietatum, et dubietatum e decreto tripartito de-
sumptarum et resolutarum a). Mérey Mihály, királyi személ-
nök, tagja azon hét tudósból álló választmánynak, mely I-ő 
Ferdinánd alatt magyar jogunkat kijavitá, s ily czimü mun
kát szerzett: Quadripartitum opus juris consuetudinarii regni 
Hungáriáé, mely Zágrábban 179 8-ik évben közrebocsáttatott. 
Révay Ferencz, ki lépcsönkint báróságra, s más méltósá
gokra I. Ferdinánd király alatt emeltetett, s javakkal meg
ajándékoztatott. A jogtudományban oly jártas vala, hogy 
jogatyának neveztetett. Sőt a nádori hivatalba is helyette-

i) Szirmay Notitia Cottus Ugócs. Kovachics Georg. Instit. Di
plomát, histor. regni Hungar. Pest. 1791. pag. 177. BudayFe
rencz Magyarország Lezicon 137. lap. Izdenczy aliquid de 
Verbőczy. 

*) Mindakét munkát olvashatni Törvénykönyvünk végén. 
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sittetett. Balásfy Tamás, bosniai püspök és posonyi prépost, 
kinek munkái: 1) De fidelitate subditorum erga principes, 
nbi oportune disseritur de solenni regis Hungáriáé eligendi et 
coronandi actu. E munka ajánlva van II. Ferdinánd királynak. 
Bécs. 1620. 2) Apológia pro clero et aliis Catholicis, sive 
refutatio libelli cui titulus: Querela Hungáriáé, quae causas 
belli Hungarorum advers. Ferdinánd. II. clerum et alios 
Catholicos esse confinxit. Bécs. 1620. 3) Bethleniani Novi-
zoliens. articuli vigesimi quinti refutatio Bécs 1621. Loch-
ner András, ki ily czimü munkát szerzett: Facies juris pu-
blici Hungáriáé Tubingae 1666. Schődel Márton, kinek mun
kája: Disquisitio historico juridica de regno Hungáriáé Ar-
gentorati 1630. Pongrácz Mihály jogtanár ki jelen munkák 
szerzője vala, tudnillik: Exercitatio politico-juridica de im-
perio et juribus potestatis') imperantium in capita sub
ditorum Cassoviae 1668. és Tractatus politico - juri-
dicus in paragraphum: Jus itaque duplex est. A töb
biek nevei s munkáik a következők: Okolicsányi Com-
pendium decreti tripartiti ligato sermone Bartfae 1636. 
Nyerő Mihály Jurisprudentia in 4 libr. distincta. Istvánfy 
István Extractus juris Hungarici. Szirmay András Compen-
dium tripartiti juris. Aszalay István alországbiró Compen-
dium tripartiti et generalium regni decretorum Tirnaviae 
1650; Steinhübel János Epitome juris montanistici septem 
montanarum Hungaricarura urbium Vratislaviae 1694. Dé-
czi Barow János Syntagma institutionum juris imperialis ac 
ungarici quptuor. perspicuis quaestionum ac responsionum 
libris comprehensum 1639. Claudiopoli. Baksai Bemard s 
Delicaszi János jogtanárok l).' Lázár János gróf s gyulakuti 
báró erdélyi főhivatalnok, ki külországban magát fiatal ko
rában kimivelve s Magyarhonba visszatérve több munkákkal 

') Belnay Histor. liter, bonarumque art. inHungar.Posoniil799. 
83. 8 k. lap. Vallaszky Conepect. reipubl. literar. in Hungar. 
Budáé 1808. 156. sköv. lap. 
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magát kitüntette. Jogi munkái közé tartoznak: 1) versus 
mnemonici summaria et titulos operis juris décreti tripártiti 
exhibentes Cibinii anno 1744. in 4. 2) PoKtica Christiáhi 
Wolfii e germanico in latinum translata, et ab ipso aüctóre 
revisa. Brezanóczy Ádám posonyfőtanodái tanító, kiilyczimÚ 
munkát szerzett: Juris naturae explanatio Posonii 1795. 
Az egyházi jogban pedig nevet vivott ki magának Lakics 
Zsigmond budaegyetemi jogtanitó egy kitűnő munkával. 
Későbben helytartói tanácsosnak neveztetett. Szendrői Ve
res Dávid: A statistika tárgyainak útmutatása Bécsben 1797. 

51. §. A XIX. század jogtudósai $ szerzői. 
A XIX. század jelesb jogtudósai s szerzői közé számi

tandók : Faber Antal a posonyi főtanoda hajdani tanára, ki 
számos évi oktatása alatt következő munkákkal magát kitün
tette: 1) Theoria Statisticae Posonii 1830. 2) Statistica spe
ciális regni Hungáriáé Tom. 2. Posonii 1834. 3) Compendhim 
Statisticae imperii austriaci 1832. Posonii. 4) Statistica Sta
tútum Europae Austriae conterminorum 1834. Kolbáy Má
tyás, a posonyi főtanoda nyugalmazott tanára, ki ily czimű 
munkát szerzett: Theoria Statisticae tanquam scientiae Cas-
soviae 1830. Schwartner Statistik Ungarns. Ofen 3. Th. 1809. 
Horváth Mihály Statistica regni Hungáriáé etpartiumeidem 
adnexarum edit. altér. Posonii 1802. Fényes Éllek, ki ily 
czimü munkát közre bocsátott: Magyarország Statistikája 
Pesten 3. köt. 1842. Többi dicséretes munkájiról az idő 
szűke miatt itten nem szólunk. Csaplovics János: Neueste 
statistisch - geographische Beschreibung des Königreichs 
TJngarn Leipzig 1842. Rámóczy Valérián, szent bénedéki 
szerzetes, ki szintén országunk Statistikáját közrebocsátotta, 
ily czim alatt: Állodalomtan, irta Rámóczy Valérián Posöny-
ban 1847. Szlemenics Pál a posonyi fötanodában a magán
jog s fenyitő törvény nyugalmazott tanára, ki a követ
kező munkákat közrebocsátotta:' 1) Elementá juris crimi-
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nalis Hungarici Posonii 1817. s 1827. 4. Tom. 2) Elementa 
juris Hungarici civilis privati Posonii 1819. 2 köt. 8r. 3) 
Közönséges törvényszéki polgári magyar törvény Posonyban 
1823. 4 köt. pályakoszoruzott munka. 4) Fenyitő törvény
széki magyar törvény Budán 1836. 8. r. s 1847. kiadta a 
magyar tudós társaság. 5) Magyar törvények történet-irata 
rövid vázalatban előadva Posonyban 1845. 6) Magyar polgári 
törvény; második kiad. újonnan átdolgozva 1845. Kiadta a 
magyar tudós társaság évkönyveinek VI. köt. II. osztály 
16ő—227. lap. Budán 1845. E rendszeres munkákon kivül 
a szerző többféle tudományos értekezésekkel magát kitün
tette. Virozsil Antal pestegyetemi tanitó, ki ily czimü 
munkát szerzett: Jus naturae privatum methodo Cri-
tica deductum Tom. 3. Pestini 1833. A nyilvános jog máig 
hiányzik. Karvasy Ágoston a győri fötanoda rendes tanára 
ily czimü munkával: A politikai tudományok, lépett fel 
1844. Győrött. Gróf Cziráky Antal Conspectus Juris Publici 
Hungáriáé ad annum 1848. Viennae 1851. 2. Tomi. Kele
men Imre pestegyetemi tanár, ki jelen czimü munkát hirde
tett: Institutiones Juris privati Hungarici 4. Tom. Budae 
1818. Mi az egyházi jogot illeti, abban dicsőséget szereztek ma
guknak : Szvorényi Mihály ily czimü munkával: Jus publicum, 
commune et particulare Ecclesiae Hungaricae Veszprémii 
1804. Urbanecz Károly ily czimü szerzeménynyel Jus canoni-
cumUniversum Pestini 1817.2. köt. Pesten Brezanóczy Ádám 
pestegyetemi rendes tanár jelen munkával: Institutiones juris 
ecelesiastici Pestini 1818.2 Tom. Udvardy Ignácz veszprémi 
jogtanitó az egyházi növendékházban ily czimü munkával: Ro
mai katholika egyházi jogtan Budán 1843. Duchnovits Sándor 
eperiesi kanonok ily czimü munkával: Corpus Juris in compen-
dio exhibens Jus Canonicum, seu Summám Sacror. Canotium 
eté. Eperiesini 1847. Porubszky Jösef egri növendékház tanára 
következő czimü munkával: Jus Ecclesiasticum catholicorum 
185 3.Pestini.Ezekhez némileg csatoltathatikRoskoványiÁgos-



460 

ton ily czimü munkával: De primatu Romani Pontificis ejus-
que juribus Augustae Vindelicor. 1834. Lásd Egyházi jo
gunk 3-ik latin kiad. 1. köt. 74. §. 64. lap. Posony 1848. 

IV. C z i k k. 
A hittudományi kar. 

52. §. A hittudomány állapota « irói a XVI-dik « XVII-dék 
t&átadban. 

A szerencsétlen mohácsi vésznap tanodáinkat is annyira 
elboritá, hogy alig vala egy püspök honunkban, ki a külföl
dön Krakó, Róma, Bécs, Bologna, Padua, vagy Parisban nem 
képezte volna ki magát. Ez pedig nagy költségekkel járván, 
csak gazdag családok, s a tudományokat kedvelő férfiak ha
tos pártfogása, s segitsége mellett történhetett meg. Ilyes 
jótékonságban a sok közül magukat kitüntették Martinuzzi, 
Oláh, Veranchich, Forgách, Draskovich, Liszthi, Újlaki, 
Eutassy, Fejérkövi, s más püspökök. A hittudomány ez 
időben Dogmatica, Polemica, s Erkölcstant foglala magában. 
Némely helyeken a szent irás ismertetése, s a keleti nyelvek 
is előadattak, az egyházi jog pedig a hit s erkölcstanhoz kap
csoltatott. Pázmán Péter esztergomi érsek, s honunk áldora 
eldődei munkáit használván, s a hittudományt alapitott honi 
intézetekben előadatván, annak rendszerét jobb karba ho
zatta. Mit követői különösen Lósy, Lippay, Szelepcsényi, 
Kopácsy Jósef, s f. m. Scitovszky János országunk áldora, 
nem különben f. m. Bartakovics Béla egri, Haulik György 
zágrábi, Kunst Jósef kalocsai érsekek s honunk püspökei, a 
többi közt Hám János szatmári, Ránolder János veszprémi 
Csajághy Sándor csanádi sat. felállíttatott fő vagy kisebb 
rendű tanodákkal, melyekről alant szólandunk, még na
gyobban felsegítvén, s tökélesbittetvén a hittudományt ho
nunkban azon fokra emelték, melyben azt ma szemléljük. 
Továbbá az írók, kik magokat e korszákban munkákkal ki
tüntették, valamint munkáik cziraei a következők : 1) Oláh 
Miklós érsek, kit már emiitettünk, éz jelen munkát közre-
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bocsátott: Catholicae ac Christianae Religionis praecipua 
quaedam capita de Sacramentis, fide et operibus, de Eccle-
sia etc. Tirnaviae 1560. Többi munkái nem ide tartoznak. 
2) Coelius Pannonius szentpáli remete: Collectanea in sa-
cram Apocalipsim — ex omnibus castissimis Commentariis 
Parisiis 1571. 3) Olomuczy Ágoston: Catalogus episcopo-
rum olomuczensium Budae 1511. 4) Draskovích György: 
Epistola paraenetica Viennae 1559. Továbbá lirinai Vincze 
Cömmonitorium nevű munkáját magyara fordítván, Bécs
ben közrebocsátotta 1561. évben. 5) Szegedy György feren-
czi szerzetes: Censurae Franc. Georgii. Zegedi propositio-
nes erroneas Mathiae Devay continentes 1525. 6) Verner 
György magyaregyházi história. 7) Vidmanstadt János pó-
sonyi kanonok: Nóvum Testamentum lingua et characteri-
bus Syriacis Viennae 1555. Továbbá Notationes falsarum 
opinionum Mahumedis et ejus vita 1543. és Notae ad Ma-
humedis Theologiam Norimbergae 1583 '). 8) Komiathy Be
nedek : szent Pál levelei Krakó 1532. 9) Pesti Gábor gyula
fejérvári kanonok: Nóvum Testamentum seu quatuor evan-
gelia hungarico idiomate donata (Wij Testamentum magijar 
nijelven) 1536. 10) Illicin Péter: Paraenesis ad I. Hungá
riáé regni proceres et nobiles ac cives de antiqua fide ser
vanda. Továbbá: Oratio paraenetica ad Transilvanos, qui 
a Catholica fide alienati ad Sabellium — Arium — Nesto-
rium — vei Photium degenerarunt. Elvégve: Sermones X. 
de rectae fidei dignoscendae regula in metropolitana eccle-
sia Strigoniensi dicti 1573 2). 11) Gyöngyösy Gergely, a szent
páli szerzet főigazgatója: Chronologia Ordinis. Továbbá 
Sermones de S. Paulo primo eremita, és Commentarius in 
antiquas sui ordinis constitutiones. 12) Kolosváry János, 
csanádi püspök: Az uj testamentom magyarra fordítva Szi-

') Czvittinger Spécim. Hungar. lit. pag. 404. és Jenaische alig. 
Literat. Zeitung 1788. mens. Novembr. 

2) Péterfy Concilia S. Hungáriáé part. I. pag. 318. 



462 

gethen 1541. 13) Ellebodius Miklós, nagyszombati tanító: 
Az egyházi zsinatok tekintélye s szüksége. 14) Gregoria,-
necz Antal püspök: Breviárium rerum. IJungaricarum his-
torico- geographicarum. lő) Monoszlay Endre püspök: De 
invocatione et veneratione sanctorum. 16) Mosóczy Zacha-
rias püspök: Decreta et constitutiones rerum Hungáriáé etei 
17) Pécsy Lukács: szent Ágoston elmélkedései 1591. és. A 
keresztény szüzek tisztes koszorúja 1591. valamint: A test 
körül való hét irgalmasság cselekedeteiről 1598. 18)Schli#k 
Pál, Ferdinánd király udvari papja: Encyclopedia Basileaje 
1559, és Judicium de praecipuis sectis Coloniae 1569. 19) 
Telegdy Miklós pécsi püspök: Az evangeliomok magyará
zata. 20) Forgách Ferencz bibornok, kit már emiitettünk, 
ily czimü munkát adott ki: História nostri temporis 22 lib
ris constans a morte Joannis Zápolya inchoata. Továbbá,: 
Oratio funebris in obitum Ferdinandi I. imperatoris. 21) 
Pázmán Péter esztergomi érsek, országunk áldora, s bibor
nok : Kalauz czimü munkát bocsátott ki, mely 15 könyvre 
osztatik. E munkában a tudós érsek az emberi észnek a ke
resztény hitteli megegyezését, ennek, igazságát, s egyedüli 
üdvözithetését bebizonyítja. Továbbá az.oljtári Efzenjbség, az 
emberi igazolás, a szentek tisztelete, a tisztító helyről, az, 
egyháziak nőtelenségéről. tudósán s. alaposan értekezik. 22) 
Balásfy Tamás győri kanonok, püspök s posqnyi, prépost; 
Dedicatio thesium ad Joannem. Kutasy Archi-Episcopum 
Strigoniensem, és Refutatio calumniarum in orthpdoxam 
Reljgiqnem et Petrum Pázmán, nunc jactarum. 23). Hajnal 
Mátyás jezuita: Cor Jesu sacrum imaginibus, rythmis ora,r 
tionjb,u&^ Qxpressum. 24) Káldy György, Nagyszombat szU* 
löttjg: Biblia,saqra.magyarul Bécs 1626. Továbbá szent be^ 
szedek magyarul, 25) Salánky. György: A keresztény vitéz
séget tanitó könyvecskéje Rotterdam. 26) Almásy Endre. 
De fide patrum legis veteris, et de tribus divinis personis. 
27) Draskoviph János nádor,: imádságos könyve a boldog-
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ságos, szűkhez. 28) Haner György: História Ecclesiarum 
Transüvanicarum, 1644. 29) Hofman Pál pécsi püspök: A 
magyar szóról. Továbbá, A vezekényi Eszterházy hősök fe
let^ gyászbeszéd. 30) Inchoffer Menyhért jezuita: Annales 
Ecclesjastici regum Hungáriáé Romae 1644. 31) Kerti Fá
bián veszprémi kanonok: Maria a boldog örökkévalóságnak 
szent ajtaja 1645. Továbbá: Az erkölcsök gyakorlásáról. 
32). Yeresmarthy Mihály posonyi kanonok: Tanácskozás, 
melyet kelljen a különböző vallások közül választani? 
33), Veresmarthy Bálint: A hit ágozatairól az eretnekek 
ellen, Posonyban 1640. 

53. §. A hittant irók a XVIII. században. 

E termékeny s dús időszak irói s azok munkái a követ
kezők : 1) Biró Márton veszprémi püspök: Micae et spicae 
evangelico-apostolicae. Azaz beszédek egyévi folyama ma
gyarul '). Továbbá Enchiridion de fide, haeresiarchis, ac 
eorum asseclis etc 2). 2) Batthyányi Ignácz erdélyi püspök, 
kiről: szólottunk (11, §). 3) Csuzy Zsigmond, szentpáli szer
zetes : Tuba evangelica, azaz magyar beszédek 3). Továbbá 
Fistula dulcisona. 4) Szabó István jezuita: Magyar beszé
dek 4). 5) Rajcsányi János: De vera et falsa fidei regula s), 
és Peregrinus Catholicus de peregrina unitaria religione 
discurrens 6). 6) Herczig Ferencz áldozár: Manuale Pa-
rochi 7), és Manuale controversisticum ?). 7) Hevenesy 
Gábor jesuita: Alphabetum angelicum. Ars bonae mortis. 

') Tomi 2. Jaurini 1765. in fol. 
s ) Kijött 1750. 4 rét. 
») Posonyban 1725. 4 rét. 
*) Nagyszombatban 1746. másodrét. 
*) Cossoviae 1728. 8 rét. 
«) Ugyanott 1716. 8 rét. 
7) Ugyanott 1720. 
8) Ugyanottan 1721. 



464 

Aucupium imiocentiae. Calendarium eucharisticum. Ephe-
merides piarum ephemeridum czimü, többnyire ascetikai 
munkák l) . Továbbá hirdetett: Cura Salutis, sive de statu 
vitae mature ac prudenter deliberandi methodus 2) . 8) Pri-
leszky János, ki tudományáról különösen nevezetes vak, 
ily czimü munkákat közrebocsátott: Tractatus Theologiae 
de sacramentis, de Deo uno et trino. Acta S. Cypriani, seu 
omnia ejus opera proloquiis, et adnotationibus illustrata. 
Továbbá szent Teofil, Minucius, Justin vértanú, Cornel 
Firmilian, Pontius és Victorin, csodatévő szent Gergety, 
s alexandriai Dénes munkáit szintén megmagyarázta, a 
jegyzetekkel bővítette 3). 9) Bertalanfy Pál capucziiras: 
Conciones pro totius anni Dominicis 4), és Conciones pane-
giricomorales pro singulis anni festis 5). 10) Gál Tamás 
minorita: De controversiis fidei dirimentis 6). 11) Muszka 
Miklós: Tractatus de sacramentis in genere et specie novae 
legis 7). 12) Gustini János, Árva megye szülöttje nyitrai 
püspök, hires magyar, e czim alatti munkának: Manna Sa
lutis, szerzóje8). 13) Steinsits Antal csepregi születés, szent 
ferenczi szerzetes: Panoplia dogmatica 9) és Casus varii 
juxta principia juris canonici , 0) . 14) Hermán Jósef gyön 
kanonok s szónok: Magyar beszédek11), lő)Kelemen Didak 
minorita: Egyházi beszédek , a ) , és Liber catecheticus 1S)-

') Ugyanottan. 
2) Bécsben 1714. 
3) Nagyszombatban s Kassán hirdettettek. 
•) Zágrábban 1715. 
5) Klagenfurt 1718. 4. 
«) Claudiopoli 1754. 8. 
') Viennae 1715. procusa in 4. 
s) Egerben 1759. másodrét. 
9) Jaurini 1745. 4. 

,0) Augustae Vindelicor. et Pestini 1759. másodrét. 
••) Győrött 4 rét. 
'*) Kassán 1729. 4. 
'») Ugyanottan 1734. 
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16) Schmitth Miklós sopronyi jezuita: Tractatus de virtuti-
bus theologicis, és De jure et justitia, továbbá De augu-
stissimo verbi divini mysterio, és De gratia '), elvégre 
Imperatores ottomanici a capta Constantinopoli, czimü 
munkákat közrebocsátott. 17) Lázár János gróf s gyulakati 
báró, ki számos többi munkái közül magát ezekkel kitün
tette : 1) okos teremtett állat, avagy a teremtett dolgoknak 
szemlélésökből a teremtő Istenhez való felemelkedése az 
okos léleknek, melyet a teremtés rendé szerint hétnapi 
imádságokban szedett, s a teremtő Istennek szentelt. Kolos-
várott 1745. 2) Ünnepnapokra való isteni dicséretek,, fran-
cziából fordítva 1760. Kolosvárott. 18) Kosa Benedek szent-
ferenczi szerzetes: Magyar beszédek a). 19) Nagy Ferencz 
török-szent-miklósi lelkész: Az egy igaz s boldogító hit 
elejéről 3). 20) Csete István jezuita: Panegyrici Sanctorum 
regni Hungáriáé patronorum *).' 21) Vizer Ádám pécsi ka
nonok: Praenotiones Hermenevticae növi testamenti *), és 
Hermenevtica sacra növi Testamenti6). 22) Huberth Ferencz 
budai egyetemi tanító: Theologia Dogmatica in systema 
redacta 7). 23) Zazius András pestegyetemi tanító: Ency-
clopedia Theologiae 8) és Hermenevtica veteris fáederis 9). 
24) Kőszeghy Stanislaus Trencsin megye Eöszécz nevű falu 
szülöttje, ájtatos rendi szerzetes és a veszprémi hittudomá
nyi hallgatók rendes oktatója; Institutiones Theologiae 10). 
25) Mollik Tobias egri hittani oktató: Dissertationes Do-

>) Tirnaviae 1756. 4. 
2) Váczon 1773. 4. 
») Eger 1770. 8. 
•) Kassán 1754. 
*} Tirnaviae 1777. 8. 
•) Budae 1784. 8. kiterjedt munka 3 részben. 
') Budae 1783. 8. 
«) PeBtini 1787. 8. 
») 1796. 8. 

•°) Agriae T. 2.1761. 1762. 8. 
Ckerricr KgyhíaStl, 30 
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gmaticae •) és Pentateuchus seoundum lHerakm et mysti-
<ram sensutn *); továbbá Dissertationes de Eceten* Cbri-
stí *). 26) Simwaovics Ferencz zágrábi püspök: Evangélium 
Jesu Christí e 4 Evangelistis juxta fidem Vulgatae coordi-
natum «t iltastratum 4). 27) Czuppon György: Vindiciae 
vulgatae latináé editionis Bibliorum *). 28) Alber János 
ájtatos rendi szerzetes: Interpretetto S. Scriptorae Pestini 
Tom. 16. 1800. és Grammatica lingvae Hebreae 1. Tom. 8. 
ibidem 29) Zsivics Mátyás budaegyetemi oktató s pécsi ka
nonok : De dogmatís orthodoxae religíonis libri X. Pestini 
1789. 8. 80) Occhievia Fülöp szent ferenczi szerzetes Bosz
niából, ki több illíriai munkái mellett: Epitome vetustatum 
provinciáé Bosnensis czimü munkát közrebocsátott Velen-
czében 1762. 31) Pávics Imre, ki Buda város szülöttje 
s szentferenczi szerzetes lévén jelen munkákat közlött: 
Exemplar encomiorum latinum Budae 1745. Nucleus Cate-
chetícus Budae. Sacri sermones ibidem. Prodromus asce-
ticus 6). 32) Bapcsánszky Didak szent ferenczi szerzetes: 
Fasciculus myrhae, Bécsben 1701. 12 r. hirdetett. 33) De
meter Márton gyulafejérvári kanonok: A szent Háromság 
istenségének vallása czimü munkát közrebocsátott Kolos-
várótt 1782. 4 r. A többiek nevei s munkái a következők: 
34) Bárányi Pál jezuita: Az élet s halálnak képe, azaz ha
lotti predicatiók Nagyszombatban 1712. 4 r. 35) Damiani 
János: Justa religionis Coactio seu apodixis, quod reges — 
Romano-Catholici possint cogere mediis etiam violentis — 
ad amplectendam religionem unice salvificam Romano-Ca-

•) Ibidem 1785. J) 1785. Agríae. 3) Ibidem 1786. 
«) Vindobonae 1794. 4. 
*) Sabariae 1798. 8. A) Mind e munkákat többnyire illíriai nyelven hirdeti Budán, 

kik későbben latin nyelvre fordíttattak. 
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tholicam, Budae 1765. 8. 36) Timon Sámuel jezuita: opu-
aculum theologicum, in quo quaeritur, an et qualiter possit 
prinoeps — in ditione sua retinere haereticos — aut verő ad 
fidem Catholicam amplectendam adigere Tirnaviae 1721.1). 
37) Füsi Pius: Tribunal Confessariorum — in breve com-
pendiam collectum, és FascicaluB biblicus, seu selecta S. 
Scripturae effata metrice pronunciata 1744. 38) Szvorényi 
Mihály Jósef: Causa religionis contra libertinos defensa, 
Budae 1779. 8. és Causa religionis contra Helvét, et Augu-
stanae religionis cultores, Budae 1781. 8. Továbbá Officia 
hominis Catholici erga Deum, Budae 1783. 8. Többi mun
káiról másutt szólottunk. 39) Alexovies Bazil remete sz. 
Pál rendi szerzetes: Egyház beszédei Pesten 1789. Ugyan 
annak beszédei, melyeket Pesten magyar nyelven tartott, 
1791. évben kiadattak négy részben. 40) Gsete István már 
emiitett jezuita: egyház beszédei Kolosvárt 1750. két köt 
ívrét 41) Foglár György választott püspök, egri kanonok 
beszédjei, Kassán 1723. 42) Horváth Mihály prépost: 
1) Theologiae pastoralis pars prior Bécs 1780. 2) Cresto-
mathia Pastoralis Bécs 1782. 3) História literaria prudentiae 
pastoralis 1783. 43) Kaprinay István: egyházbeszédei 1755. 
és Istitutio eloquentiae sacrae, két könyv, 1758. Kassán. 
44) Somogyi Leopold szombathelyi püspök: Egyházbeszé
dei Győrött 1786. 2 köt. 45) Török Mihály: Magyar ko
rona őrzője, sz. beszédei Pest 1768. és A magyarok legneve-
zetesb sátoros ünnepe, szinte beszéd 1771. Budán. 

54. §. A XIX. stdaad Írói. 
Folyó századunk első felében sokan léptek fel mun

kákkal, azok közül csak a jelesbeket elösorozzuk. A szerzők 
és munkáik nevei következők: 1) Kopácsi Jósef veszprém
megyei egyházi jog s történetek rendes tanítója: Az Izrae-

>) A többi munkáit lásd Horányi 3. köt 408. s köv. Isp. 
30* 
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liták s keresztények szokásai. Veszprémben 1801—1802. 2 
köt. E jeles munkát eredetileg Fleury Claudius franczia 
nyelven irta, magyarosította pedig s hasznos észrevételek
kel bővítette az emiitett férfin, ki későbben veszprémi püs
pök, esztergomi érsek s országunk áldora méltóságáig emel
kedett 1847. évben halt meg, béke porainak! 2) Fejér 
György nagyváradi kanonok, kinek számos és már másutt 
emiitett munkái közül itten még emiitjük: Institutiones 
Theologiae Dogmatácae Budae Tom. 8. 1811. in 8. Annák 
Pest sz. kir. város főtemplomában tartott beszédeit, Buda
pest 180%. s A mostani üdők szükségeihez alkalmazott 
vasárnapi, ünnepi beszédeit Pest 1818. 3) Felső eöri Pyrker 
László János pátriárka s egri érsek, ki: Die Eroberung vön 
Tunis durch Kari V. Továbbá: Die Thaten Rudolfe von 
Habsburg, és Die Perlen der heiligen Vorzeit czimü jeles 
költészi munkákat hirdetett '). 4) Báró Szepesy Ignácz 
pécsi püspök: A szent irás magyar nyelvrei fordítása Pé
csett 1834. és Egyházi beszédek, melyeket különféle alka
lommal mondott ugyan ott Peitler által 1839. 5) Rosková-
nyi Ágoston: De primatu Romani Pontificis ejusque juri-
bus 1834. Augustae vindelicor. Ejusdem De Matrimonüs 
mixtis inter Catholicos et Protestantes Quinque Ecclesiis 
1842. 2 Tom. item Monumenta pro independentia Ecclesiae 
Catholicae ab imperio civiliTom.II. 1845. Quinque-Ecclesiis. 
6) Guzmics Izidor szent benedeki szerzetes és pannonhalmi 
tanító, azután dömölki apát: Institutiones Theologiae Dc~ 
gmaticae Jaurini 1828. Tom. 4. in 8. 7) Szaniszló Ferencz: 
Doctrina religionis Christiano-Catholicae Budae 1839. 2 
Tomi. A munka magyar nyelvre is fordíttatott. 8) Sci-
tovszky János esztergomi érsek s országunk áldora: 1) Pre-

') Sophronison 1825. 2. Heft és Wiener Zeitschrift fúr Kunat 
und Literatur 1826. nro 24. Hermine nro 3.1827. hol munkái 
«z első rangú munkák közé Boroztatnak. 
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ces et canciones diaecesanae Rosnaviae. 2) Metbodus provi-
dendi infirmos. 3) Böjti beszédek Rosnyón 1837. 1 köt. 
4) Egyházi töredékek folyóirat Rosnyón 1827—1839. 
5) Egyházi töredékek Pécsett 1844. 2 köt. 6) Kis Káté 
magyar, német s horvát nyelven 4. kiadás Pécsett. 7) A 
szentek élete Pécsett 1 köt. 1844. 8) Egyházi beszédek Pé
csett 1844. 1 köt. 9) Szilassy János pestegyetemi tanitó: 
A lelki pásztorság Pesten 3 köt. 1837. 10) Prunyi Jósef 
nagyszombattá hittudományi tanitó: Institutiones Theologiae 
DogmaticaeViennae 1843. 2 Tom. Többi munkáiról másutt 
szólottunk. ll)Majer István esztergomi mesterképző intézet 
tanítója: Népneveléstan Pesten 1845. % köt. ugyanannak 
Népszerű egyházi beszédei, minden vasárnap s ünnepnapra 
Pest 1824. 2 köt. 12) Eperiesy Sándor egri tanitó: Beveze
tés az erkölcstanba Egerben 1845. 13) Schorman Antal 
e8ztergom-megyei lelkész: Az önző korunktól sanyargatott 
katholika igazságnak panaszának alapossága Posony 1846. 
1 köt. 8 r. 14) Szalay László hites ügyvéd: Status férfiak 
s szónokok könyve Pesten 1846. 8 r. 15) Kremnicska Ta
más esztergom fömegyei áldozár, s növendékházi tanitó: 
Instructio practiea Confessarii Posonii 1847. 1. Tom. 
16) Rendek Jósef esztergom-főmegyei áldozár s mester-
képző intézet tanára: Tanmódszer városi és falusi elemi 
iskola tanitók használatára Pesten 1847. 1 köt. és Kalauz 
az elemi tanodákban irni tanuló és olvasást gyakorló gyer
mekek számára 1 köt. 1847. Pesten. Szónoklat tekintetéből 
még jelesek a következő munkák: 17) Negyedes Pál: Lelki 
Kalászát Győr 1801. 18) Kovács Ágoston predikatiói Pest 
1802. 19) Bogyai Mihály vasárnapi predikatiók Vácz 1809. 
20) Pap Ferencz predikatiók Esztergom 1830. 5 köt. 21) Gegő 
Elek egyházi beszédek Pest 1834. 22) Kis Ádám egyházi 
beszédei 1834. 4 k. 23) Kolosváry Sándor egyházi beszédei 
Posony 1843. 2 k. 24) Fitzjames Ferencz soissoni püspök 
oktató beszédei, Esztergom 1841. 3 k. 25) Horváth Endre 



470 

a jó pásztor, böjti beszédekben Budán 1844. 26)Spéea Jóaef 
böjti sz. beszédek a ker. katholika hit föigazságairól 1844. 
27) Orosz Ádám egyházi beszédek vasárnapokra 1845. 2 k. 
28) Török Pál egyházi beszédek czim alatt Pap István, 
Baksai Dániel, Tóth Mihály, Székács Jósef és saját beszédeit 
adta ki, Pest 1845. 2 köt. 29) Szalay Imre Egyházi beszé
dek gyűjteménye czim alatt Horváth János, Hoványi Fe-
rencz, Körmöczy Imre, Gasparich Eilit, Magyar Ferencz, 
Szabó János stb. beszédeit adta ki. 

IV. C z i k k. 
A tanodák é» segédeszközök. 

55. §. A magyar egyetem. 
Ámbár a posonyi s zágrábi fötanodák a mohácsi vész

nap után következett viharokat meghaladnák, s honunk 
ifjúsága azokban kiképeztetését s miveltetését kieszközöl
hetné, kevés lévén azonban e két intézet az egész ország 
szükségére, honunk püspökei csak hamar több főrangú in
tézetek alapittatásáról gondoskodtak. Pázmán Péter eszter
gomi érsek s országunk áldora első vala, ki honunk abeli 
fogyatkozásain segíteni akarván, a nagyszombati főtanodát 
alapította, s egyetemi jogok s kiváltságokkal a pápa s király 
engedelme mellett felruházta, ö tudnillik azt 100 ezer pen
gő forintnyi tökével ellátva, 1635-ik évben VIII. Orbán 
pápa s II. Ferdinánd király helybehagyásával azon évi no
vember 13-kán számos ország rendjei gyülekezetében ün
nepélyesen beigtatta, s Jézus társasága igazgatása alá ren
delte. E tudományos intézet Pázmán nagylelkű utódai által 
különösen Lósy Imre érsek, ki 35 ezer, Lippay érsek, ki 15 
ezer, Szécsényi érsek által, ki összesen 78 ezer pengő forint
tal hozá járult gyámolitva •), oktatók s tanszékekkel öreg-

i) A korszellem Békeházy Incze által 221. s köv. lap. II. kiad. 
Pesten 1838. 



471 

bitre, majd minden tudományok nemével meggazdagjttatott. 
Az orvosi kar ásómban eddig hiányozván, a azt dicső Maris 
Terézia 1771-ik évben ahoz csatolván, a főtanodát rendé* 
tudományi egyetemmé, melynek jogait eddig csak kivált-
ságkint gyakorolta, minden tekintetre nézve átalakította. 
Ez egyetem 1777-ik évben uj tanszékekkel meggazdagitva, 
Budára tétetett át, hol 1780. évben megtelepedve addig 
létezett, mig négy év után II. Jósef császár azt több tan
székekkel ellátottat Pestre átvitette, oly rendeletek mellett, 
miszerint a hittudomány Posony, Eger, s Zágráb városá
ban, később rendeleteinél fogva pedig Posonyban s Pesten 
köznöveldékben a pesti egyetemtől függőleg előadattas-
sék *). Miután azonban első Ferencz király az egyházi köa-
növeldéket eltörölte, s minden megyében külön növeldét 
alapított volna a) , a hittudományt is Pesten 1805-ik évben 
egy központos növeldében taníttatni rendelte, s magyar 
egyetemünket külön hittudományi karral gyarapította. E 
magyar egyetemünknek annyi a jövedelme, hogy Európá
nak első rangú egyetemeihez számittathatik 3), s hazánk
ban mostanáig szerencsés gyümölcseket termeszt. Vagy 
lehetséges-e ilyes nagyszerű intézettől más valamit várni? 
hol 60-nál több tanár, s tudós tanító, mint valamely másod 
Athenaeumban tanítványaikat vallás és számozás tekin
tete nélkül minden tudományok s müvekbe* oktatják. 
Különösen pedig miután birodalmunk magas mhnVrtetittmá-
tól remélhetni, hogy arra is figyelmét irányozva, abban 
némi szükséges változásokat bizonyosan eszköslenél. A* 

') Egybáú jogank n»»gy«* \M- H- köt. 124- 4-13& lap. Ratoa* 
Bistor. Huogar. pragv part. II. edit Bud. 1784. pag. 883. 
Spanyik Compend. Hlst. pag. 555. 

2) Egyházi jogunk magyar kiadása II. köt. 45. §. 3. s kot. lap. 
3) Allgemeine Deutsche Bealencyklopaedie 7. Auflag. 1827. 

Arti««)i fn*» 
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egyetemet jelenleg kormányozza egy elnök, alelnök, négy 
igazgató, s az egyetemi tiszti kar alárendelt tisztviselőivel 
együtt, mindenki tulajdon körében működve. 

56. §. A főtcmoddk s h/eeumok. 
Valamint honunk más hajdani intézkedései a szerencsé

sen legyőzetett forradalom után némi változást szenvedtek, 
ugy az iskolai rendszer is változásokon keresztül menve az 
e.ddig divatozott tanulmányi főigazgatóságok is megszüntet
tek, s a tanulmányok vezérlete főispánokra alárendelt felü
gyelők mellett bízattak. A számos magyar főtanodák közül 
pedig a főm. Ministerium szinte többeket megszüntetett, s 
egyedül a következőket tudnillik a posonyit, kassait, nagy
váradit, kolosvárit, szebenit, s zágrábit fentartandóknak 
vélte. Azonban megkell vallani, hogy hasznos tantárgyok
kal megbővittettek, például az austriai polgár s fenyítő jog, 
aeráriál törvények megismertetésével, ugy szintén a magyar 
perek theoriájávalsat. Ezekhez képest a féntartott főtanodák 
közül említendő 1) A posonyi, melyhez e korszakban a Bu
dáról Nagyszombatba átvitetett főtanoda csatoltatott. Mi 
előtt pedig amannak további viszonytagságait elősorozzam, 
emerről némelyeket felvilágosításul megelőznöm szükséges. 
A Pázmány által alapított nagyszombati egyetem 1777-dik 
évben Budára áthelyeztetvén a budai főtanoda Nagyszom
batba pótlásul vitetett át Minthogy pedig Nagyszombat vá
rosa közel esnék Posonyhoz, hol régi időktől kezdve főta
noda létezett, 1785-ikben a nagyszombati a posonyi főtano
déval összeolvasztatott, s így a posonyi főtanoda számosb 
ifjúság neveltetésével öregbittetett E régi posonyi főtano
dát (II. kórsz. 37. §.) mély a mohácsi vész után szintén ros
kadni kezdett, nagylelkű s tudós Pázmány Péter esztergomi 
érsek ujdan feléleazté, midőn azt II. Ferdinánd király hely
behagyása mellett 1626-ban 50 ezer forintnyi alapítvánnyal 
mégadományozta. Pázmányt utódai Losy, Lippay, Szelep-
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csényi s különösen Kolonics, kinek a felsőbb tudományok 
osztályzatát köszönjük, dicsőén utánozván a posonyi főta
nodat 848. évig hajdani virágzó állapotjával diszelkedett. Ez 
évi súlyos és szerencsétlen események az intézetet valamint 
az egész országot megrendítették ugyan, azonban bölcs kor
mányunk s a főm. oktatási Minister különös ápolása alatt 
jelenleg egy külön épületben tulajdon igazgató, s rendes és 
rendkívüli tanárok oktatása és kormánya mellett szerencsé
sen halad. 2) A kassai fötanoda, melyet Kisdy Bene buzgó 
egri főpásztor 1657. évben alapitott s Leopold császár s ki
rálynak oklevél általi megerősítését kieszközlötte, minden 
jogokkal felruházván azt, melyekkel a régi s ujabb német 
fötanodák díszeinek. Ez szintén a szerencsétlen 1848-ik évi 
eseményeket meghaladva jelenleg uj alakban, s uj tárgyok
kal bővítve az ifjúság kiképeztetésében sikeresen működik. 
3) A nagyváradi fötanoda. Ezt Benkovics Ágoston volt nagy
váradi püspöknek köszönhetjük, ö tudnillik a töröknek ha-
zánkbóli kiűzetése után váradi föpásztornak neveztetve, 
gondjait az ifjúság neveltetésére fordította s 6 ezer forintnyi 
tőkét letett két tanító eltartására. Az ottan foglalkozó Jézus 
társasága Eszterházy Pál nádorban, Okolicsányil), For-
gách 2) és Patachich *) püspökökben pártfogást nyervén, az 
iskolák létre jöttek. Azokat II. Jósef császár törvényi tan
székekkel gyarapítván, főtanodévá változtatta4), 8 azóta 
nyert többféle módosítások s jobbítások mellett, máig 
czéljának megfelel. 4) A kolosvári Erdélyben. Ezt Bá
thory István s Kristóf gazdagon alapítván, a jezuitákra bíz
ták. Noha pedig a protestánsok a jezuitákat Erdélyből kiűz-

') Keresztúr? Histor. Episcópat. M. - Varad. part. 2. pag. 127. 
Kazy Histor. Univers. Tirnav. pag. 268. 

a^ Cserapovich Histor. prov. Capistr. pag. 214. 
*) Keresztár? ugyanott pag. 195. 
*) Beiig, s nevelés 397. lapf 1843. én folyom. 
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vén, az intézet akadályokat szenvedett, mindamellett Leo-
pold király alapitói akaratát bételjesittetni kivánván, azt 
1697-ben a jezuitáknak visszaadatta. Későbben 1770-ben 
az iskolai rendszer nálunk kijavíttatván, mind akkor, mind 
jelenleg több változásokat szenvedett, s korunkig az ifjúság 
ottan kiképeztetését találja. 5) A szebeni, mely legújabban 
az erdélyi szászok számára alapíttatott 6) A zágrábi, ennek 
alapitői. Draskovich György, Monoszlay János és Bratulich 
buzgó zágrábi püspökök valának, gyámolkák pedig azt Ver-
hovácz püspök, ki 1827. évben 136 ezer forintnyi tökét szor
galom díjul a tanuló ifjaknak hagyott ; Allagovich Sándor 
szinte zágrábi püspök, kinek nagylelkűségét törvényköny
vünk feljegyezte *), s Haulik György önm. a mostani érsek 
s bibornok, ki nagylelkű adakozásokkal s évenkinti gazdag 
jutalomdíjakkal a tanuló ifjúságot atyailag ápolgatja. Ö több
féle az erkölcsösség s tudományosságot közvetlenül előmoz
dító nagylelkű alapítványokat tett *), s legújabban Zágráb
ban mesterképaő intézetet s apáczák társaságát a nőnem ifjú
ság nevelésére s a betegek ápolására söt a mesterlegények 
kiképeztetésére szolgáló társulatot is alapított. Az egyetem 8 
fötanodák közt az a különbség, hogy amaz tanári koszorút 
osztogathat, s több tudományokban oktatást szolgáltat ki, 
mint a fötanodák. Egyébiránt ezekben egy igazgató, rendes 
ét rendkívüli tanárok léteznek, kik részint tudományi ta
nácskozások által, részint külön az ifjúságot kormányozzák, 
s képezik. A fötanodákhoz hasonlók honunk fölyceumai, mel-
lyek neve alatt azon egyházmegyei intézetek értetnek, mel-
lyekben a bölcseleti s hittudományi tárgyok mellett, a főta-
nodákban előadatni szokott jogtudományok is előadatnak. 
Ilyenek hazánkban eddig többen léteztek, valamint alant 
érintjük, de az 1848, évi szerencsétlen események mostoha 

•) 1840. 41. t. ez. 
») Pauer Janoe egyházi rend érdemű 1447.3, Ftis. 25*. • k. 1. 
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sorsa azokra is annyira hatott, hogy azokból eddig főm. 
Bartakovies egri érsek különös közbevetése következtében 
csak egy üdült fel, tudnillik az egri. Ennek első alapját Fog
lár György czímzetes püspök s egri kanonok 110 ezer forin
tot arra hagyományozván vetette x). Ezt a nagylelkű alapít
ványt gr. Eszterházy Károly egri püspök gyarapította (10.§.) 
8 pompás épületet, melyben csillagász-torony s derék könyv
tár létez, felállíttatott, s Eger városát azóta tudományok 
góczának átvarázsolta. 

Az 1848. évi szerencsétlen események következtében megszűnt 
tanintézetek a követkazők 1) A győri főtanoda, melynek alapját haj
dan Dallos és Draskovich győri püspökök, Pázmány Péter 6 végtére 
Szécsényi György veszprémi püspök, ki arra 70 ezer forintnyi ala
pítványt tett, vetették. Miután pedig Szécsényi Pál kalocsai érsek 
annak számára pompás épületet állíttatott fel, az intézet virágozni 
kezdett2). II. Jósef császár az intézetet 1785. évben Pécsre vitette 
át, de 1802-ikban ismét Győrbe visszahelyeztetvén, ottan 1848-dik 
évig működött. 2) A pécsi fólyceum, melyet b. Szepesy Ignácz 
pécsi püspök 1833-ban a hajdani lealkonyodott főtanoda sírjából is
mét feltámasztván, bölcseleti s jogtudományi kar mellett életbe lép
tetett; jelenleg főgymnásiummá alakíttatott. 3) A temesvári főly-
ceum, melyet néhány évek előtt krivinai Lonovics Jósef csanád me
gye volt püspöke életbe léptetett, ó 1840. évben az alapítványi öaz-
szeget néhány ezer váltó forintnyi tőkével megnyitván, V. Ferdinánd 
császár s magyar királytól azon czélra 10 ezer forintot nyervén, a 
többi költséget pedig Mack Ignácz magyar nemességgel megjutal
maztatott bécsi kereskedő s a megyei s városi jótevők nagylelkűségé
től kapván, az intézetet életbe léptette. De az intézet, a szerencsét
len 1848. évi események hullámai közt eltemettetett, ámbár szépen fej
lődni kezdett. 

57. §. A selmecsi bdnydsB-főtanoda. 

Különös említést érdemel honunkban a selmeczi bá
nyász főtanoda, mely dicső Mária Terézia által 1760. évben 
alapíttatván, nálunk máig divatozik, s egész Európából ha-
zánkba csődít ifjakat, kik a rendes bányásztudományokat 

') Corpus Jnr. Hungar. 1741. 44. 
2) 1843. évi Beiig, s nevel. ÍOt szám. 395. lap. 
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legalább három évig nyilvános előadásokban hallgatják, s 
miután hazánknak többi bányáit tapasztalás és további töké-
lesbülés végett beutazták, hazájukba hasznos ismeretekkel 
meggazdagitva visszatérni szoktak. Ez intézethez 1809-dik 
évben erdöszeti tanóda is csatoltatott. Az intézet tanul
mányai következő tárgyakban foglaltatnak: 1) a physicai 
pályában előadatnak a szám, mér, ész és tiszta termé
szettan, géptan (mechanica), hydraulica, hydrostatica, 
aérostatica, s rajzolás. Továbbá a tanuló ifjúság közül 
hetenkint többen a bányákba rendeltetnek, miszerint 
azokhoz szokhassanak meg. Noha pedig- valaki az emii
tett tudományokat más fötanodában végezte, azokat rend
szeres összefüggés miatt itten is hallgatnia kell. 2) elvégez
vén e tudomány folyamát a tanítványok két felé oszlanak, s 
az erdőszség hallgatói két évi pályájukat kezdvén el, a bá
nyászat hallgatói vegytan (Chemia) hallgatására bocsáttat
nak; Amazok vagyis az érdöszet hallgatói tanulják a füvész-
tudományt, földmérést, erdöbecsültetést (taxation) a fák 
természetes és mesterséges nevelését, erdei rendtartást, szám
vitelt, szén s mészégetést, s kísérleteket két erdökerületek-
ben tesznek. A bányászok pedig oktatást nyernek a vegy
tan, ércztan, érczpróbatan (docimasia) érczolvasztás (lique-
factoria) s bányászi számvitelben. Egy évi oktatás után pe
dig az igazi bányász pályára bocsátva, tanulják a földalatti 
földmérést, földtant (geognosia), sófőzéstant (halurgia) s a 
valódi bányásztudományt egész kiterjedésében, a bányajo
got (jus metallicum) s ezeket befejezvén öt hónak folytáig a 
földalatti mérésben gyakoroltatnak. Vagyon az intézetnek 
érdekes könyvtára, s látogatásra igen méltó érez, gép, 8 
minta gyűjteménye. Az intézetet kormányozza a selmeczi 
fő kamara-gróf, több rendes és rendkívüli tanítókkal. Ama
zok közül némelyek bánya tanácsos és fő kamarai grófság 
ülnökségével megtiszteltetnek. A tanulók száma, kik közül 
több díjpénzes vagyon, néha négyszázhoz is közelit. 



477 

58. §. Ludociceutn (katonai tanoda). 
Bizonyos lévén az, mit hajdan FlaviusVegetius állított, 

hogy a harczban nem annyira a sokaság, mint az ügyesség 
s gyakorlat szüli a győzedelmet, az 1808. évi hongyülés egy 
katonai tanintézet felállíttatását- szavazta, s minthogy arra 
a terv is rövid idő múlva elkészülne, s tetemes egy millió 
forintra rugó magán ajánlatok tétetnének, az intézettüstént 
az országgyűlés után az akkori felséges királyné nevére Lu-
dovicaeum név alatt Váczon felállítandó lett volna. De Na
póleon franczia császár harczai akkor majd nem egész Euró
pát, különösen pedig az austriai birodalmat, kivel hasonló 
érdekért küzdénk, háborús viszonyokba vegyitvén, s az 
1811-ik évben bekövetkezett pénzértékének megcsökkenése 
(devalvatio) honunkat is érvén el, az intézet életbe nem lép
hetett. Azonban az 1827-ik évben egybegyűlt országrendjei 
ez ügyet ismét nagy lelkesedéssel pártolván, annak vácz-
róli Pestre leendő átvitelét, czélszerü uj épület felállíttatá
sát, s az egész intézet tettleges ápolgatását elhatározták ') . 
S valóban az épület Pestnek legkiesb tájékán fel is álfitta-
tott, de az intézet elegendökép megdíjaztatva nem lévén, fo
lyamatba még nem mehetett. Azért az 183%-iki országgyű
lés rendjei valahára életbe léptetni akarván az intézetet, köz
kivetés utján a még szükséges összeget is ajánlották. Ennél
fogva nem lévén más hátra, mint hogy az intézet működni 
kezdjen, azon várakozásban valánk, hogy rövid idő múlva 
pályáját megnyithatja. De ujabb akadály a magyar nyelven 
előadandó tárgyak felett keletkezvén, az intézet létesülése 
ismét elhalásztatott. Az 1848-dik évi posonyi hongyülés s a 
martiusi események által nyert magyar kormány ez inté
zetre kedvezöleg működni kezdett, de a magyar nemzet a 
kiütött s legyőzetett forradalom után az összes birodalmi 

') Anni 1827. árt. 17. 18. 
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alkotmány védszárnyai alávetetvén, s nevelő intézetei 
czélirányos változásokra számolhatván, ez intézet is né
mely módosításokat nyerend. Azon nemes kebltt egyházi 
adakozások, kik e szép intézetet gyámoliták, nevenkint elő-
soroztatnak Pauer János ily czimfi munkája: Az egyházi 
rend érdemei sat. Fejérvár 1848. 3. Füz. 412. s következő 
lapjaiban. 

59. $. A gyamaskunok. 
Noha országunk karai s rendéi e korszak elejével ele

gendőkép elfoglalva valának a haza védelmével s a török 
ostromlásával, mindamellett honi ifjúságunk neveltetése s 
kiképeztetéséröl sem felejtkeztek. Már az 1548-iki posonyi 
hongyülésben azt határozták, miszerint az elhagyott kolosto
rok jövedelmei s javai tanodák s oktatók felállíttatására for
díttassanak. Ugyanazt két évvel későbben ismét megújítot
ták '). Ámbár pedig e kérdés fejtegetésébe most nem eresz
kedem, váljon vala e joga a karok s rendeknek az érintett 
egyházi javakat s jövedelmeket, melyek kétség kívül a többi 
el nem oszlott, s hazánk többi részeiben működő szerzetese
ket vagy egyházi testületeket illeték, e czélra fordíttatni ? 
mindazáltal a tény bizonyos marad, hogy hazánk atyái az 
ifjúság neveltetéséről még a legszorosb időkben is gondos
kodtak. S valóban alig létezett egy megye, alig egy város, 
mely valami képző intézet, vagy tanodáról nem gondosko
dott volna. Mit nem egyedül anyaországunkról, hanem Er
délyről is mondhatni3). E bölcs gondoskodásnak az lön 
sikere, hogy az 1848. évi forradalom legyőzettetéseig Ma
gyarországban s hozzá kapcsolt részeiben 77 gymnasium, 
tudnillik €6 királyi nagyobb, 8 kisebb nyilvános, és három 
magány: a vinkovczei, bartfai, s szolnoki gymnasiumok ta-

») Törvénykönyv. 1538. 12. 1540. 19. t. czik. 
*) Statuta Comitior. Albens. 1557.1565. 1566. sat. 
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láttattak. 29 gymnasiumban tanitotttak az ájtatos rendiek, 
8ban a szentbenedekiek, 6 ban premontreiek 3 ban cizter-
cziek, 12 ben ferencziek, a többiekben világi tanítók. Az 
emiitett 1848-ik évi események szerencsés legyőzetése után 
a főm. oktatási minister az iskolai rendszert megváltoztat
ván, azon ugy nevezett lyceumokat, melyekben eddig a böl
cseleti szakhoz tartozó tárgyok rendes tanítók által előadat
tak, föbbrendü gymnasiumokká átváltoztatta, hol elég-
számu tanítók tudnillik 13 megalapittattak. E föbbrendü 
intézetekben a tanítók az ugy nevezett szakrendszert kö
vetve, mindenik közülök egy vagy két tárgyat minden illető 
osztályban előadni szokott. Ilyen föbbrendü gymnasiumok 
nálunk eddig a posonyi kerületben léteznek Posonyban, 
Nagyszombatban, Selmecz s Nyitrán; a sopronyi kerületben 
Soprony, Győr s Szombathelyen; a pesti kerületben Pesten, 
Budán, Esztergom, Eger, Fejérvár s Szegeden; a kassai ke
rületben Kassán, Sárospatak s Eperiesen; a nagyváradi ke
rületben Nagyváradon s Aradon. A többi intézetek pedig, 
melyekben a megkívánt tanítók száma eddig fel nem állít
tathatott, vagy megszűntek, vagy kisebb számú tanítók 
mellett kisebb gymnasiumokká alakíttattak. 

60. §. A gazdasági, mesterképső s reáliskolák. 
Gazdasági intézetek, melyekben a gazdászati tudomá

nyok rendszeresen előadatnak, léteznek 1) Keszthelyen, ezt 
tolnai gróf Festetics György Szála megyében 1796-ik évben 
több más nemű intézetek köztl) két évi oktatás mellett 
Georgicon név alatt alapította. A növendékek ez intézetben 
hallgatják a természettörténetet, végy s mütant, mezei gaz
daságot, számadások vezetését, jószágkormányzást, marha
orvoslást, földmérést és gazdasági építészetet. 2) Magyar-
óvárott, Mosony megyében, melyet Albert austriai fóher-

') Vallaszky Conap. reip. liter. pag. 395. 
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czeg az uradalom birtokosa alapított, s mely amahoz ha
sonló. Ez intézetben az iskolai pálya két évig tart, s abba 
csak bölcseletet végzett ifjak vétetnek fel. Az intézet tár
gyait négy rendes tanító adván elő az első tanít, végy- s 
mütant, gazdaságtudományt, füvészettant, agronomiát, ál
lat s növényi physiologiát; a második oktatást ád a zoológiá
ban, mineralogia, anatómia, biotica, juhtenyésztés ésveterina-
riában; a harmadik gép és épitészettant; a negyedik tiszta s 
alkalmazott számtant ád elő. 3)Nagy Szent Miklóson Torontál 
megyében, melyet Nákó Kristóf mostani Nákó Kálmán gróf 
nagyatyja, nagy uradalmak birtokosa nagylelküleg alapított, s 
szép épületet, kertet, szántóföldeket s tanitókat arra rendel
vén, a gazdasági tudományokban mind volt jobbágyait mind 
idegeneket dicséretesen kiképeztetni kívánt. Ez intézetet va
lamint az uradalom többi tanodáit a nemeslelkü grófi család 
különös nagylelkűséggel pártolja s gyámolítja. 4) Hradeken 
létezik egy erdészeti tanoda, melyet felséges királyi csalá
dunk Liptó megyében alapított, s mint az uradalom tulajdo
nosa nagylelküleg ápolgat, s a népet abban is tökélesbit-
tetni törekszik'). 5) Kismartonban létezik egy erdészeti ta
noda, melyet herczeg Eszterházy Miklós honi s idegen ifjak 
kiképeztetésére 1806. évben állíttatott fel. Az intézet 15 
növendékei hópénzzel, szálas, ruha s faizással elláttatnak 2). 
Továbbá honunk hasznos intézetei közé számíttatnak a nem 
régiben alapított mesterképző intézetek (praeparandiae) mel-
lyeket a kormány több városokban, mint Pesten, Érsekúj
vár, Győr, Szeged s Miskolczon honunk püspökei pedig me
gyéikben alapítottak. Ilyenek a pécsi, melyet báró Szepesy 
pécsi püspök, a veszprémi, melyet Kopácsi Jósef mint vesz
prémipüspök*), az esztergomi, melyet szintén Kopacsy esz-

') Vallaszky Conspect. Reip. lit. Hangár, pag. 399. a kov. lap. 
*) Ugyanott 430. lap. 
») Fényes Statiet. 1843. 3. köt 69. s köv. lap. 
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tergomi érsek fökáptalanával, az egri s szepesvári, melyet 
Pyrker egri érsek, a zágrábi, melyet Haulik György zágrábi 
püspök alapítottak'). E szép s igen hasznos intézetekben 
a tanulók a neveléstani képzésben (formatio paedagogica) 
oktattatnak, s mint kiképzett elemi tanitók kilépnek. El
végre korunk legújabb szüleménye a reáliskolák. Ezeknek 
czélja az ifjakat kereskedésre gépkezelésre, s Technológiára 
(mely a termesztmények művészeti felhasználását, tanítja) 
alkalmatosokká tenni. Ezekhez képest ezen intézetek az ifjú
ságot a classicai literatúrai kivéve, szorgos vallástan mel
lett minden realtudományokba úgymint szám, természet
tan, történet, földleírás, vegytan, minden honi nyelvekbe sat. 
beavattatják, s a közéletre, valamint a haza javának előmoz
dítására képesekké teszik. Ilyen létezik Posonyban mely 
3 alsó (Untere Realschule) s 3 főosztályból (Obere Real-
schule) áll, s 13 rendes és 7 rendkívüli tanitő oktatást szak
rendszer mellett adnak. Az intézet gyűjteményekből s minden 
évi adakozásokból magát fentartja. Nem is lehet az ellen más 
kifogást tenni, mint hogy vegyes iskola, melyben protestáns 
és zsidó tanitók is léteznek, mi reánk katholikusokra nézve 
mindig bizodalmatlanságot szülhet. 

Ha az elősorolt nevelő intézeteket eredőtöktől kezdve végig figye
lemmel kísérjük, meggyőződünk a felől, hogy azok legnagyobb részt 
egyházi jótevők által keletkeztek. Hazánk egyeteme papi alapítvány 
által vette eredetét, s midőn dicső emlékezetű Maria Terézia azt ki
rályi pártfogása alá vette, a ingatlan birtokkal ellátta, az esztergomi 
érsekek még akkor is évenkint az intézet gyámolitására 10 ezer pen-

főforinttal járultak. Továbbá 6 főtanodát elősoroztunk (56. §.) a azok 
őzül ötnek alapitói vagy első rangú felsegitői püspökök, vagy más 

magasb jellemű egyháziak voltak. A számos lyoeum, melyek honunk
ban eddig léteztek, s máig némi változások mellett léteznek, egyet 
sem kivéve, szintén fópásztorok által alapíttattak, különösen pedig 
apéosi, rosnyói, szatmári, s temesvári nem régiben keletkeztek. 

') Religio s nevelés 1843. évi másod, félévi folyam 40. BZ. 317. s 
k. lap. 1847. első félév. foly. 17. sz. 133. lap. 

31 
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Noba pedig ez intésetek ma nagy változást szenvedtek, sőt némelyek 
elegendő alapítvány hiányából mégis szüntettek, még is remél
hető, hogy idővel uj pénzbeli felsegitések által ismét életbe léptet 
tétnek. A kisebb s nagyobb királyi gymnasiumok többnyire egyhá
ziak által jöttek létre. Különösen pedig az atadi, melynek alapját 
Höffling Kanul minorita s volt tábori pap részint talajdon vagyona, 
részint gyűjtött adakozások által 1716. évben tette, a besztercze-bá-
nyai, melyet Lippay György esztergomi érsek, a budai melyét 
Szécsényi György esztergomi érsek 1687-dik évben, a debre-
czenyi, melyet Bakó János, makari czimzetea püspök, s nagyváradi 
kanonok 1719. évben alapított. Az eperiesi gymnasiumot részint Te-
lekesy István egri püspök, részint Kollonícs Leopold esztergomi ér
sek 1619-ik évben, a komáromit Jakoáte György czimzetes szerémi 
püspök s posonyi prépost 1637. évben, a körmöozit Lippay György 
esztergomi érsek 1649. évben, a kőszegit Szécsényi győri püspök 
1684-ben, a nagybányait Mattyasovszky László nyitrai püspök 1708-
ban, a nyitrait szintén Mattyasovazky László 1702-ban, a selmeczit 
Lippay György esztergomi érsek, a sopronyitDraskovics György győri 
püspök 1636-ban, a szakolczait szintén Lippai György eszterg. érsek 
1659-ben, a trenceényit iámét Lippay György sPüaky János nyitrai püa-
pök, a veszprémit grótVolkra Ottó János veszprémi püspök 1711,évben, 
a zsolnait Szelepcsényi Györgv esztergomi érsek 1730-ban alapítot
ták ')• Sőt honunk fSpásztorai legújabban is az ifjúság serkentésére 
nagylelkű alapítványokat ösztöndíjakra tettek. Ezt bizonyítják Esz
tergom, Kalocsa, Eger, Veszprém, Nagyvárad, Nyitra, Pécs, Zá
gráb, Komárom, Keszthely s egyéb helyek. Szinten azt állíthatni 
a nőnem czélirányos nevelését előmozdito intézetekre, praeparandiak, 
s népiskolákra nézve is, melyeket honunk főpapjai vagy magok alapí
tottak, vagy pedig az alapítók között bizonyosan első helyet foglal
tak '). A főm. oktatási nunisterium ez érintett intézeteket is több
nyire kérdés alá vette, s az njdan hirdetett iskolai rendszerhez ké
pest uj s több tanitók s tanszékekkel elláttatta, vagy pedig megszün
tette addig, mig megkívánt uj tanítási tehetségekkel elláttatni fog
nak. Ennél fogva remélhetni, hogy azon hatóságok, vagy községek, 
kiknek érdekében fekszik, ily nemű intézeteket bírhatni, annak mél
tányos követelének minél előbb megfelelni fognak. 

61. §. A neme* ifftudg nőoeldei (Convicttu). 

A mohácsi vészteljes eseményeknek alig lehetvén más 
következése, mint hogy azon miveltaég, s íe l j honunk hjaj-

>) Beligio s nevelés 1843. évi második félévi folyam 4. 5. 6. s 
7-dik szám. 

») Beiig, s nevelés 7. szám 51. » köv. lap. 1843-ik évi első félévi 
folyam. 



483 

dani nagy királyai alatt divatozott, Urnát sírba dőljön, s 
minden képző intézetek megszűnjenek, honunk vagyonos 
birtokosai fiaikat olasz s frankhonban neveltetek, a szegé
nyebbek pedig a szent benedekiek, s fereneziek kolostori ta
nodáiban nevelést nyerének. Azonban Jézus társasága ho
nunkba is behozatván, s nagylelkű hazafiak arról gondos
kodván, hogy a szegényebb nemesség gyermekei is czélirá-
nyos nevelésben részesüljenek, növeldéket a nemesség szá
mára alapítottak. Ezekbe határzott számú növendékek befo
gadtatván, az erkölcsösség, Isten félelme, tudományok s 
testi gyakorlásokban czélszerü oktatást nyerének, s az egy
ház s baza szolgálatárs neveltetének. Minden ilyes intézet
nek vala egy kormányzója (Régens), lelkésze (Spirituális), s 
a növendékek száma s képességéhez alkalmaztatott felügye
lő! (praefecti), kik mindnyájan Jézus társaságából kisze
melve valának. Ilyes növeldék voltak azok, melyeket I. a 
jezuiták kormányoztak. Ezekhez tartozott: 1) a nagyszom
bati. Ennek alapját vetette II. Ferdinánd király, ki minden 
évben 12 nemes ifjú, kiket ö nevezett, eltartása, s ruházta-
tására két ezer forintot utalványoztatoti. Pázmán Péter esz
tergomi érsek, a növendékek számát huszonhatra emelve, 
azok eltartásához minden évben ötezer forinttá) járult, s azo
kat alapítvány által biztosította. Későbben pedig az intéze
tet ismét 44 ezer forintnyi tökével gyámolitván, az ifjúság 
számát héttel szaporította. Szelepesényi György esztergomi 
érsek az intézetet 50 ezer forint s 14 növendékkel, Szécsé-
nyi György esztergomi érsek pedig 30 ezer forinttal s 8 nö
vendékkel gyarapította. Ez intézetbe az esztergomi érsek el-
dődei által tett alapítványok tekintetéből 55 növendéket 
nevezhetett. Az intézet felsegitéséhez idővel Tarnóczy Má
tyás, Bosnyák Péter, Galgóczy János, Korompay Péter, sz. 
István testvértársasága, melynek alapját gróf Balassa Pál 
tette, 97 ezer forintnyi tökével járultak, s az intézetet 21 
ttSrecdékkel szaporították, fi megszűnt intézetet f. m. Nagy-

31* 
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kéri Scitovszky országáldor s tábornok ujdan életbe léptette, 
midőn ugyanott egy uj növendékházat (Seminarium puero-
rom) alakitotott, s annak kormányára már is néhány jezui-
tatagokat alkalmaztatott. Az intézet szépen fejlődik, s az if
júság jó s erkölcsös neveltetésére nézve szerencsés jövendőt 
igér. 2) á budai, ezt alapitá Szécsényi György esztergomi 
érsek, ki 13 növendék számára 30 ezer forintból álló alapít
ványt tett, melyhez Maria Terézia a pécsváradi s bátaszegi 
apátság jövedelmeit valamint a lövenburgi alapítvány 400 
forintnyi kamatját csatolván a növendékek számát hatvan 
héttel szaporította. Ezekhez hasonló intézetek Zágráb, Vá
rasd, Lőcse, Nagyvárad, Kassa, Győr, Sopron, Trencsén, 
városaiban alapíttattak; melyek mindnyájan a jezuiták kor
mányára bízattak. II. azok melyek az ájtatos rend kormánya 
alatt léteztek. Miután tudnillik az ájtatos rendiek (piaristáé) 
az országba elfogadtattak, rövid idő múlva szintén számos 
nevelő intézetek reájok bízatván, azok kormányában ugy jár
tak el, hogy mind az egyház főnökei, mind az ország nagyai 
bizodalmát csak hamar nyerték meg. Mária Terézia 1767-ik 
évben a váczi lyceumot alapítván, egyszersmind nevelő in
tézet eltartására 150 ezer forintnyi tőke kamatját oly felté
tellel utalványozta, hogy húsz nemes ifjú felügyelőikkel 
együtt abból tartassanak el, s így a váczi növelde keletke
zett. Éhez hasonló intézetek álapitattak Nyitra, Debreczen, 
szent Annán Arad megyében, szent György, Sziget városá
ban s másutt is. Azonban II. Jósef császár rendelkezései, az 
idő mostohasága, s a pénz megváltozott viszonyai azon. szo
morú eredményt vonták magok után, hogy az érintett nö-
veldéknek kisebb számra olvadniok s majd nem csak a kas
sai, nagyváradi s zágrábira szorittatniok kelvén, azoknak 
nagyobb része jelenleg csak évkönyveinkben említtetik meg. 
A nevelő intézetekhez számítandó az ugy nevezett Therezia-
num Bécsben. Ezt Maria Terézia fejedelmünk alapítván 
1746-ik évben a bátaszéki terjedelmes urodalommal megdí-
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jáztatta. Ez intézet az egész austriai birodalom számára 
állíttatván fel, abban eddig annak minden részeiből az 
előkelő családok gyermekei neveltettek, s taníttattak. A 
növendék száma néha 200-hoz közelit, 8 azok között 26—30 
magyar létezik. Ez intézetben a tanítási nyelv német, • de 
frank, angol, magyar, olasz, lengyel s cseh nyelvek is tanít
tatnak. Az intézet czélja lévén az egész birodalom részére 
hasznos és kimivelt tisztviselőket előállítani, ő felsége ke
gyes királyunk magyar ifjak kedvéért magyar törvények, 
állodalömtan, s történetek előadására két uj tanszéket 
életbe léptetett. Az intézetet a jelen átalakuló körülmények
ben azon változás érte, hogy abban jelenleg nemtelen ifjak 
is neveltétnek. 

6i. §. Kúdedóvddk. 

Kedves honunk minden jóban a külföldöt utánozva a 
kisdedóvdákat Frank s Angolhonból hozzánk is átültette; 
25 évé annak, hogy éz ügy nálunk nagy lelkülettel párto
lásra viradván, azóta honunknak majdnem minden részei
ben Szerencsés sikerrel halad. Ez intésetekbe három négy 
éves gyermekek vétetnek fel, s hét éves korukig ottan fen-
tartatván a dologtalanság, szenvedélyesség s más vétségek
től megóvatnak, s okos és szélid mindkétnemü felügyélök 
alatt lévén, a rend s tisztasághoz szoktatnák, s czélszerü 
tanítás által erkölcsös emberek, igáz keresztényekké nevel
tetnek. Legelső ilynemű intézet nálunk 1828. évi június 
első napján Budán nyittatott még. Annak alapítója lön 
korompai Brunszvík Terez grófnő, ki saját házát árra alkal
maztatván, nemcsak kedves magyar hazánkat, hanem az 
egész birodalmat ilyes közhasznú s á néptömeg erkölcseié 
legnagyobb hatással biró intézettel legelső kitüntette. E 
példa későbben számos utánözökra talált, különösen pedig 
mióta néhány évek Budapesten egy magyar kisdedóvó 
egyesület alakulván, ilyes intézetéket nagy buzgóság s 
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lelkesedéssel pártolni, i életbeléptetni törekszik. S valóban 
e busgoság annyi sikerrel működött, hogy jelenleg majd
nem minden városban sőt helységekben is kisdedóvda ta
lálkozik. Ily nemű intésetek oly szerencsésen szaporodván, 
csakhamar észrevehető vala a hiány, mely eddig nálunk 
létezett, tudnillik egy kisdedóvó képezde. Azért is a mivelt-
ség némely nagyobb pártolói nemes gróf Festetics Leo 
vezérlete alatt e hiányon segíteni akarván, ilyes intézetet 
Tolnán alakítottak, miután az említett nemes lelkű gróf ur 
mind a szükséges telket ajándékozta, mind az épületet 
nagyobb részt maga felépítette. Az intézet 1837-ik évi octo-
ber 7-kén ünnepélyesen megnyittatván, azóta minden év
ben 12 növendék segéldijakkal ellátva két évi tudomány kör 
mellett kiképeztetett, s részint uj, részint már fenállott 
kisdedóvdákba alkalmaztatnak. 

62.$. A siketnémák t vakok Métete. 
Hy nemű intézeteket L'Epée egyházi férfiú, ki bar-

minez évig siketnéma gyermekek oktatásával foglalkozott, 
Frankhonban kezdette. Innét IL Jósef császár az eszmét 
Austriával közölvén, ottan szintén egy intézetet alapított. 
II. Ferenc* császár pedig s magyar király 1802. évben ha* 
zánkba különösen pedig Váczra egy ily nemű intézetet át
ültetett. Azonban «z intézetekre nézve honunkban még 
igen kevés tétetet Reméljük, hogy az uj, mindenben hazánk 
boldogitását kieszközlö erélyes kormány, miután a Jeg* 
sulyosb, s legszüksógesb tárgyok elrendelését végzendi, az 
emberiségnek azon szánakodásra legméltóbb osztályára, 
tudnillik a siketnémák ápolgatására is forditandja gondos
kodását, s a már alapított ily nemű intézeteken kívül töb
beket fog felállíttatni. A jelenleg létező siket néma inté
zetek a következők: l)aváczi; mely nemeslelkü Császár 
András buzgó fáradozása által virágzóvá vált. Az intézet 
az említett 1802-ik évi martius 19-ikén nyittatván meg, s 
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későbbi időkben számos jótevőkre akadván, annyira gyára* 
podott, hogy 1839-ik év óta részint évenkinti adakozások
ból részint az intézet kamatjaiból, 60 növendék neveltet 
betik, s ápoltathatik. 2) a posonyi, ez 1832-ik évben magá
nyosok, különösen pedig Blumauer tanitó s Blaskovics pol
gár nemeslelkü munkássága, s gyámolitása által keletke
zett Posonyváros nagylelkű lakói az intézet szerencsés si
kerét látván, azt meleg pártfogással városi intézetté át
változtatták; s részint magányos adakozások, részint tár
salgásra mulatságokból keletkezett tőke alapittatásávai 
annyira felsegítették, hogy jelenleg 20—25 növendéket 
taníttathat, s neveltethet. Mi a pesti vakok intézetét illeti, 
azt Jósef főherczeg országunk boldogult nádora vele szüle
tett buzgóságánál fogva 1825-ik évben életbe léptette, a 
azóta az 1838-ik évig mindig növekedett. A víz eleme 
azonban az érintett évben a dunamelléki vidékekre, de külö
nösen Pest városára mindent elöntő s pusztító áradásokat 
hozván, az árvíz a vakok intézetét is összerombolta. Mind' 
amellett ez intézet a mindünnen gyűlő pénzbeli segedelmek 
által azóta még nagyobb kiterjedésben állíttatott vissza, 
s szerencsésen halad. 

63. %. Könyvtárak. 
A tudományok segédeszközei között lényeges helyet 

foglalnak a könyvtárak. Annak okáért azokról itten emlí
tést tenni, helyén lenni vélem. Honunk könyvtárai közül, 
e korszakban nevezetesbek: 1) a pestegyetemi, mely orszá
gunkban különös viszontagságok által elszórt könyvtárak
ból, főkép a jeauitákéból egybegyűlve, ma nagymennyiségű 
gyűjteményt képez. E könyvtárt jelenleg egy igazgató, két 
őr, a két irnok igazgatja. A könyvek nevezetes számán 
kívül az úgynevezett Hevenesi s Kapxinai kéziratok gyűjte
ménye jeles. Az uj könyvek beszerzésére az iskolai tőke. 
kötoéget szolgáltatván, a könyvtár naponkint uj munkák-. 
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kai elláttalak. 2) A honi könyvtár, melyet gróf Szecsényi 
Ferencz nagylelkűsége hazánknak 1803-ik évben ajándé
kozott azon végből, miszerint Pesten magyar egyetemünk 
székhelyén, s a nemzetiség, tudományok s művészet köz
pontján fentartva, minden tudomány kedvelőnek szolgála
tára legyen, s így hazánk fiait, a tudományok s művekbe 
annál könnyebben avattassa. E könyvtárban minden eddig 
közrebocsátott érdekesb magyar munkák találtatnak, nem 
különben a magyar történetekbe vágó, s elősegítő munkák, 
milyenek a bizanczi, latin, német, osztrák, karniol, s lengyel 
történetek szerzői. Kéziratok nagy száma, különösen pedig 
olyanok, melyek a magyar történétet érintik; képek, föld-
abroszok, pénzek, s magyar s erdély országi érezek gyűjtemé
nye ottan létezik. 3) A magyar tudós társaság könyvtára, 
mely azóta gyűlt össze, mióta a társaság létre jött, kötelessé
gében állván, minden szerzőnek ujdan kiadott munkájából 
egy példánynyal kedveskedni. A könyvtár naponkint gyara
podik, s remélhetni, hogy idővel igen szép gyűjteményt képe-
zend. 4) Az esztergomi érsek s országi áldor könyvtára, mely
nek alapját Lippay, Szelepcsényi, s utódaik vetek meg. Azt 
Kopácsy Jósef, volt esztergomi érsek tudományához képest 
több uj munkákkal gyarapította, f. m. nagykéri Scitovszky 
János pedig annak utódja s bibornok azt szaporítani törek
szik.* 5) A nemes esztergomi fökáptala'n könyvtára, mely 
mintegy 30 ezer kötetet foglal magában, s jeles, mélynek 
általam Nagyszombatban vett többévi használatát hálásan 
itten említeni tisztemnek tartom. 6) A nemes posonyi tár
sas káptalan könyvtára, melyben több kéziratok dÍBzelnék, 
például a híres bolognai egyetem 1317-ik évi szabványai. 
Ezekből világlik hogy az egyetem két főigazgatói közül 
egyik, tudnillik Miklós (Nicolaus de Ungaria) nyitrai fő-
esperes, és a tanácsosok egyike Jakab nógrádi főespérés, 
magyarok, s Esztergom főmegyei kanonokok voltak. Továbbá 
némely incunabulum munkák, bársonba borítva, s ezüst 
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torkok s kapcsokkal ellátva; valamint számos kéziratok. 
A gyűjtemény azonban többnyire csak régi, s igen kevés 
uj munkákból áll, nem lévén alapítvány, melyből uj köny
vek szereztethetnének. Említést érdemel itten a posonyi 
prépostság, s az egyházi növelde könyvtára. Amaz néhány 
év óta a meghalt prépostok hátra maradt könyveiből kelet
kezvén, szép számmal gyülekszik, s általam 1846-ik évben 
uj rendbe soroztatott. Emez pedig ájtatos hagyományok
ból eredvén csekélyszánra, de többnyire uj, igen hasznos 
munkákból áll. 7) A kalocsai, melynek alapját a Klobu-
siczkyak, s Patachich érsekek tevék. Annak számát nem 
régiben meghalt s jótékonságáról elhíresztelt Elobusiczky 
Péter kalocsai érsek jelesen gyarapította, mindent vétetvén, 
mi Európának, s különösen honunk irodalmában megjelent. 
8) A pécsi, melynek alapját tette nagylelkűségéről hirés 
Elimó György pécsi püspök. Azt gyarapította s ujdan ren
deztette tudós és örök emlékezetre méltó báró Szepesy, pécsi 
püspök. Öt dicsőén utánozta ő m. Scitovszky János, utóda 
a pécsi püspökségben, ki maga is több jeles munkák szer
zője lévén, valamint a közjót mindenütt előmozdítja, ugy a 
pécsi könyvtárt is, mely honunk legnagyobb gyűjteményei 
közé tartozik, szaporította, ö 1848-ban esztergomi érsek
nek neveztetett. 9) Az egri könyvtár, mely mind szép épü
letére, mind a könyvek számára nézve honunk jelesb 
könyvtárai közé.tartozik. Azt.a nem régiben meghalt egri 
érsek s pátriárka Pyrker László, mint a tudományok kedve
lője,, 8 jeles költész szinte événkint gyarapította. Ugyan, azt 
utódja Bartakovics Béla mostani egri érsek nagylelkűiig 
utánozza. 10) A nagyváradi könyvtár. Ezt szintén á me
gyének érdemes püspökei alapították, s a jelen élő váradi 
püspök Szaniszló Ferencz ö n. m. több munkák szerzője 
minden évben szaporítja. 11) A kolosvári, melyet tudós 
Batthyányi Imre gróf, s Erdély püspöke alapított. 12) A 
károlyfejérvári püspöki könyvtár mely gróf ^igazzi gyüj-
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teményével öregbittetett 13) A zágrábi, melyet a megye 
püspökei, a káptalan s különösen tudós Kerchelich kanonok 
alapítottak, vagy öregbítettek. Azt a mostani érsek s bibor-
nok Haulik György ö m. irodalmi szeretete s tudománya 
által buzdítva, minden évben uj munkákkal szaporítja. 
14) A pannonhalmi szent Benedek rendének könyvtára. 
Ez országunk jelesbjei közé tartozik, melyet nemcsak belső 
tartalma, tudnillik a könyvek, kéziratok, s oklevelek száma, 
hanem pompás épülete, fényes bútorai is különösen aján
lanak, annál inkább, minthogy azt a tudományokat szerető 
s kedvelő főapát m. Rimely Mihály, eldődei nyomait kö
vetve, évenkint nagylelküleg gyarapítja. Vannak honunk
ban még több igen szép nyilvános könytárak mind a ka-
tholikusoknál, mind a protestáns felekezeteknél '). Sőt 
külön főuraknál is, mint herczeg Eszterházy családnál 
Eszterházban, gr. Eszterházy Jósefnél Cseklészen, Aczélok-
nál Borosjenőben, gróf Zaynál Bucsánban stb. Ezekről 
azonban értekeznünk az idő rövidsége nem engedi. 

Tudományos társaságok, egyletek, nyomdák, s könyvárusok 
honunkban már oly nagy számmal léteznek, hogy amazok minden 
kisebb, emezek pedig minden nagyobb Tárosban többes számban is 
találtatnak. A könyvsajtók pártolása- vagy felállíttatásával nagy érde
meket szereztek a püspökök s a szerzetes rendek. így a koloszváii 
a jtiuiták kezelése alá jutván, nagy virágzásra emelkedett. í z t 
1773. évben a kegyes rend nyervén el, szintén nagy szerencsével 
kezelte. Kassán a jezuiták állítottak fel könyvsajtót, melyből jeles 
munkák nyilvánosságra jutottak. Azok megszűnésével Landerer 
Mihály, posonyi nyomdász azt átvette, s kezelte. Máriavölgyen 
Posony mellett szent Pál remetei 1725-bén szintén egy nyomdának 
birtokában voltak. Győrött Streibig Antal 1727-ben Sinocendorf 
püspök pártfogása mellett könyvsajtót felállított Nagyváradon gróf 
Cftáky Miklós püspök 1742-ben, Esztergomban gróf Barkóczy érwk 
1762. év körül, Égerben gróf Eszterházy püspök, Kalocsán gróf 
Batthyányi érsek 1762. év körül, Pécsett Klimó • legújabban báró. 
Szepesy pcsi püspökök s mások könyvsajtót Alapítottak. A mostani 

') Ysllsszky Coaspeot, reipvb). Ut, ái7. s k. l»p. 
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könyvsajtok közül a királyegyetemi Budán, Pesten pedig Beiméi, 
Bnuch, Landerer, Károlyi, Heckenast,Müller, Kozma stb, rosonyban 
Schreiber, Sieber, Wigand stb. jelesek. Kőnyomtatásban • szintén 
Wigand B Szerelmey, a fametszéeben Szjlády, gyorsírásban pedig 
Hajnik, emlékezetre méltók. Könyvárasok Pesten Eggenberger, 
Emich, Haitiében, Heckenast, Müller stb. Posdnybra Krapp, 
Schwaiger, Schindler, Wigand stb. nevezetesek. 

ü l . FEJEZET. 

A kathollka egyház tanítása, a ulttuíományi viták. 

6*4. §. A kaiholiha tanítás némely főbb ágasali. 

A katholika hit tanítását a trentói zsinatból merít
hetjük, minthogy annak atyái a szent irást, isteni hagyo
mányt, s az egyház régi zsinatait követve, szent vallásun
kat a körülményekhez képest majd a hivek előtt megerő« 
siték, majd magyarázák, majd pedig annak ostromlott ága
zatait az ujdan keletkezett tévtanitők ellen védek. Azokból 
egyedül jelen rövid kivonatot teendőnek vélünk: 

I. A szent irást illetőleg, minthogy némelyek a hit-
ujitók közül a szent könyvek tekintélyét, s számát ostromol
nák, a szent zsinat azok merészségét megczáfolva, az ősi 
egyház könyvsorát (canonem S. librorum) ujdan kihirdet-
teté, s azokat mind, kik a szent irás könyveit, minden 
részeikkel együtt, valamint olvastatnak, szenteknek, s be
sorozottaknak (canonicis) el nem fogadják, az egyház keblé
ből kizárta "). Sőt a szent irás könyveit oly módon használ
tatni parancsolta, miszerint senki tulajdon elméjébe bizva, 
hit s erkölcs dolgaiban a szent irás könyveit saját nézetei
hez képest erőltetve, a szent egyház értelme ellen, melyhez 
tartozik, a szent irás értelméről s ismertetéséről ítéletet 

») Concil. Trídení. MIS. IV. deorofe. da Canon, scriptorar. pag. 
8. 9, edit. Gallemart. 
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hozni, vagy pedig a szent atyák közegyetértése ellen értel
mezni ne merészeljen '). 

II. Az eredeti bűnről a protestánsok ellen aképpen 
határozott: 1) Ádám az első ember bűne által mind teste, 
mind lelkére nézve roszabbá változott; 2) azáltal nem ma
gának egyedül, hanem az egész emberi nemnek is ártott, 
valamint mondja a szent irás: Miképen egy ember által 
jött e világra a bün, s a bün által a halál, aképpen minden 
emberekre a halál elhatott, kiben mindnyájan vétkez-
tenek a); 3) e bün egyedül Krisztus urunk érdemei, s az 
általa rendelt keresztség által töröltetik el, s ennél fogva 
4) a kisdedek eredeti bűnök miatt szintén keresztelendő!; 
5) Krisztus urunk malasztja, vagyis a keresztség által az 
eredeti bün valódilag eltöröltetik, nem pedig csak elsimit-
tatik, vagy be nem számíttatik *). A szent Szűz szeplőtelen 
fogantatásáról az I. korsz. 68. §. szólottunk. 

III. A szent zsinat továbbá azt határozta: A bűnös 
igazolása által, mely Isten malasztja, s a szentségek fel-
vétele által eszközöltetik, nemcsak vétkei elengedtetését, 
hanem szenteltetését s belső megujittatását is nyeri *). 
Miért is az igazságtalan ember igazságossá, az Isten ellen
sége annak barátjává, s az örök élet örökösévé válik 9). Ez 
igazolás azonban nem az ember tulajdon ereje, hanem 
egyedül Üdvözítőnk malasztja által történik meg, mely 
malaszt a hit, szeretet s reménységre, valamint töredelemre 
is megkívántatik, azon hozzá tétel mellett azonban, hogy 

') Idem sess. IV. decret. de edit. et usu sacror. libror. pag. 9. 
*) Sz. Pál a romaiakh. irt levél. V. 12. 
*) Concil. Trident. sess. V. decret. de pecoat. origin. pag. 14. 

et sequ. 
*) Cono. Trid. sess. V. decret. de peccato őrig. pag. 14. et sequ. 
4) Sz. Pál Tithoz irt lev. III. 7. 
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magának az embernek is avval összemunkálkodnia kell '). 
A többi e hitágazatról a hitujitók ellen hozott határzatokat 
olvashatni magában a szent zsinatban sess. XVI. de justific. 
pag. 60—69. 

IV. Minthogy minden igazolás és szentesítés az uj 
szövetség kegyszerei által vagy ered, vagy gyarapodik, vagy 
ha megszűnt, ujolag születik, a szent zsinat azt határozta, 
hogy Üdvözítőnk hétnél sem többet, sem kevesebbet nem 
rendelt, tudnillik a keresztségét, bérmálás, oltári szentség, 
vezeklés, utolsó kenet, az egyházi rendet s házasságota) • ) ; 
s az ember nem egyedül a hit, hanem a kegyszerek haszná
lata által igazolást nyer, ámbár nem minden kegyszer az 
üdvösségre minden embernek szükséges 3). Továbbá azok 
némelyikei eltörölhetlen jellemet közölnek az emberrel ugy, 
hogy azok ismételtetése tilalmas 4). Elvégre nem minden 
keresztény, hanem csak a szent Egyház által választott 
szolgái azokat az ugyanazon egyház szándoka s rendelete 
szerint osztogathatják 5). 

*) A házasság eredetét, szentségét, eredményeit s minden 
avval összekötött körülményeket a hittanárok adván elő, itten egye
dül a vegyes házasságokról értekezni czélomhoz tartozik. E tárgy 
fölött keletkezett vitát elejétől kezdve végéig más munkáimban •) 
megfejtettem ugyan, de az 1843-ik évi hongyülés alkalmával aziránt 
ismét uj határzatok keletkezvén, a tárgyról ujolag felszólalni czél-
irányosnak tartom. Hogy az egyház Üdvözítőnk s az apostolok 
szelleménél fogva a vegyes házasságokat mindig tiltotta, s egyedül 

J) Session. VI. Can. 9. Concil. Trid. 
') Concil. Trident. sess. VII. de Sacram Can. 1. 
») Sess. VH. Can. 4. 
•) Sess. VH. Can. 9. 
«) Sess. VII.-Can. 9. 
•) Institut. Histor. Ecoles. növi faederis 1841. Tom. 4. §. 27. 

pag. 73. — Közegyháztörténetem 1844. kiadás 23. §. 325. lap. — 
Egyházi jogom 1843. kiad. 155. §. 174. lap. s ugyanannak 
4-ik latin kiad. 155. §. 196. s k. lap., Pesten 1855, 
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nagyobb baj elhárittatáaa végett bizonyos feltételek alatt, melyek 
többnyire a gyermekek a katholika vallásbani neveltetétét, a az 
ellenfél megtérittetését illetik, tűrte legyen, Egyházi jogunkban 
megmutattuk '). Igaz ugyan, hogy az I^yl-ik éri 26-ik t. czflt 
megengedi, miszerint a vegyes házasságban élő katholika anyának 
férfiú gyermekei protestáns atyjok vallását követhessék. Azonban 
ez engedelem mind a helytartótanács 1792-ik évi 7-ber 7-dikén 
21,091. szám alatti kegyes intézvéoye által, melynél fogva a vegyes 
házasságot kötő atya a téritvényt a katholika vallásban nevelendő 
mindkét nemű gyermekekről adni köteles, mind pedig honunk érse
kei s püspökei által 1840-ik évben hirdetett körlevél által megigazít
tatott. Mert ezek következtében az eUegyzett katholika nő," mely 
vegyes házasságra lépend, jegyesétől mind a két nemű leendő gyer
mekei katholika nevelését feltételező téritvényt követelni tartozik *). 
Mit ha a katholika nő lelkészétől nyert oktatás után végbevinm 
elmulasztana, a házasságtól el nem tiltatik ugyan, de házassága az 
egyháznak bevett szertartása szerint meg nem áldatik, hanem lel
késze, vagy ennek megbízottja a paplakban, vagy más tisztes helyen, 
az egyházat kivéve, a jegyesek viszonyos házassági megegyezését, 
mint képesített tanú (testis qualifieatus, vei authorisabilis) elfogadja, 
azaz a házasságnál türőleg működni (pasaive assistit) s az egész 
tényt a házasok jegyzőkönyvébe beigtatni tartozik. Hogy továbbá 
a házasulok ily feltételek mellett is igaz, s valódi, azaz érvényes 
házasságot (verum et ratum oonjugium seu validas nuptias) kötnek, 
mind VIII.' Pius pápa rendelkezéséből *), mind honi érsekeink' s 
püspökeink érintett körleveleiből, mind pedig a katholika egyház 
elveiből következik. Az 184%. évi hongyülés uj rendelkezése pedig 
abban foglaltatik, hogy mindazon vegyes házasságok, melyek a 
romai katholikus és az evangelika vallás bár melyikéhez tartozó 
felek között az 1839-ik évi martius 15-ik napjától kezdve az 1841-ik 
évi november 10-ik napjáig köttettek, és nem romai kathoUkiu, 
hanem az evangelika vallás bar melyikének lelki pásztora által adat
tak össze, valamint azokat is, melyek az 1844-ik év után evangé
likus lelki pásztor előtt köttetendenek, törvényeseknek jelen
tetnek 4). Mennyi buzgósággal e tárgy érleléséhez járult boldo
gult érsekünk s országunk áldora Kopácsi Jósef Egyházi jogunk 

') Ugyanott II. köt. 155. §. 174. lap. 
a) Egyházi jogunk magyar kiadása 1 köt. 320. (. 418. lap. 
') BgyJháa jognak magyar kj*44sa U. köt. 155. $. 174. » kör. lap. 

ée Jnstitotionea noetme. Bociét, növi &ed. tom. 4. pag. 76. 
et sequ. 

•) 184%. évi országgyűlés 8-Ik t. ez. 
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magyar kiadása 2. köt. 178. B kör. lap. s 1855. évi ÍV. latin kiad. 
H. köt, 155. §. 196. s köv. lapjaiból világlik. 

65. §. Folytatás. 
V. A trentói zsinat az egyháznak a szent miséröli 

tanítását nyilván meghatározta, ezeket rendelve: Ámbár 
Krisztus Jézus, Isten fia, s Üdvözítőnk magát a keresztfán 
feláldozta, miszerint üdvösségünket munkálhassa, minthogy 
azonban papsága a halál által nem vala megszűnendő, hogy 
kedves jegyesnőjének látható áldozatot hagyományozhas
son, melynél fogva a véres, a keresztfán végbeviendő áldo
zata leábrázoltassék, s emléke a világ végéig fentartassék, 
utolsó vacsorája alkalmával magát Mekhiaedek rendje 
szerinti papnak vallván, testét s vérét a kenyér s bor szine 
alatt az Atyaistennek feláldozta, s ugyan azon dolgok képe 
alatt az apostoloknak, kiket az uj szövetség papjainak ren
delt, élelmezésül átadván, nekik s utódaiknak következő 
szavakkal: „Azt tegyétek emlékezetemre" parancsolta, mi
szerint azt feláldozzák '). Továbbá azt nemcsak élőkre, 
hanem a még egészen Krisztusban meg nem tisztult halot
takra nézve is megengesztelőnek jelentette 3). A szentekről 
említés tétetik ugyan a szent misében, de ez részökre fel 
nem áldoztatik. Továbbá a az. misét latin nyelven mondandó
nak, de egyszersmind a hívek előtt megmagyarázandónak 
jelentette 3). 

VI. Az egyháznak a tisztitóhelyről szóló régi tanítá
sát, mint a szent írásban, az atyák, s zsinatok hagyományá
ban alapultat, a hitujitók ellen megerősítette, s azt nyilat
koztatta, hogy ámbátor az Isten kegyelme által igazolt 

>) Luk. XXII. 19. A Korinth. irt l«v. XI. 21. Máté XXVI. 26. a 
trentói zsinat 22. ülés 1. fejez, a sz. mise áldozatról. 

3) A trentói zsinat 22. ül. 3. fej. a sz. mise áldozatról. 
») Ugyanott 28-ik fiUs 8. fejet 
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bűnösnek vétkei elengedtetnek, mindazáltal ideigleni elég
tételre vagy e földön vagy a jövendő életben (a tisztító-
helyen) köteleztetik '). 

VII. A szentekhezi folyamodásunkról szóló tanítást 
valamint azok, s ereklyéik tiszteltetéséröli katholikus el
veinket az ősi egyház hite szerint megerősítette, mondván: 
Jó s hasznos a Krisztus urunkkal uralkodó, s az emberekért 
imádó szentekhez folyamodni, s azok imája s segítsége 
által az Isten kegyeiért esedezni. A szent vértanuk s más 
Krisztus urunkkal élő szentek testei, melyek Krisztus élő 
tagjai, 8 a szent lélek temploma valának, s melyek Krisztus 
urunk által az örök életre, ismét feltámodandanak, s dicsöü-
lendenek, a hivek által tiszteletben tartandók. Továbbá 
Krisztus urunk, a boldogságos Szűz s más szentek képei 
az egyházakban felállitandók, s illó tiszteletben tartandók, 
nem mintha azokban valami istenség rejlenek, hanem mivel 
a tisztelet, melylyel illettetnek, a kijeleltekre igazittatik, 
ugy a képek által, melyeket megcsókolunk, s melyek előtt 
fejet hajtunk, térdre borulunk, Krisztust imádjuk, s a szen
teket, melyek mását ábrázolják, tiszteljük 3). 

VIII. A szent zsinat katholika tanításunkat a búcsú
ról szintén a protestánsok ellen védelmezte, állítván: Mint
hogy Üdvözítőnk hatalmat adott egyházának, búcsút ki
szolgáltatni, s ez isteni hatalmával régóta már élt vala, 
a szentséges zsinat a búcsú használatát a keresztény hívek
nek igenis üdvösnek, s a szent zsinatok tekintélye által is 
helyeseltet megtartandónak tanítja, s parancsolja, mind
azokat kárhoztatván, kik vagy hasztalannak állítják, vagy 
annak kiszolgáltathatását az egyháztól megtadják *). Ei-

') Trentói zsinat 6. ülés 16: fej. az igazolásr. 30. szab. 
2) Ugyanott 25. ülés, de invocat. Venerat. et reliq. SS. nec non 

S. imaginib. pag. 578. et seq. 
») Ugyanott 25. ülés decret. de indulgent. pag. 713. 
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végre a szent zsinat valamint az érintett hitágazatokat, ugy 
a többi nem érintetteket is átalánosan a hitujitók ellen 
megerősitette, mint azt IV. Pius pápa kihirdette hitvallásá
ból kivehetjük !). 

IV. Pius pápa idézett hitvallása végén a katholika vallást min
den joggal egyedül üdvözítőnek állítván, s az állítás a katholika hit 
ágazataihoz tartozván, az attóli elválás (apostasia), s más felekezet
hez! átmenés módját ide csatolni, maga helyén lenni vélem. Mily 
királyi rendeletek, szabályok, s törvényekkel lön az egyháztól! el
szakadás már régóta korlátozva, Egyházi jogunk 1. köt. 311. §. 407. 
lap. s 307. §. 12. pont 401. lap. mondottuk. De az 184%-ik évi 
hongyülés 3-ik törvénye, az érintetteket megváltoztatván, igy hatá
rozott: 5—11. §. A romai katholika vallásból az evangelika vallások 
bár melyikére leendő átmenet eseteit illetőleg rendeltetik: Az át
menni kívánó ebbeli szándokát önmaga által választott két tanú 
jelenlétében azon vallásbeli lelki pásztor előtt, kinek egyházi közsé
géhez addig tartozott, nyilatkoztassa ki. Ezen első kinyilatkoztatá
sától számítandó négy hét eltölte után ugyanazon, vagy más szintén 
általa meghívott két tanú jelenlétében ugyanazon egyházi község
nek lelki- pásztora előtt ujolag nyilatkoztassa ki, hogy átmenni el-
tökéllett szándoka mellett tovább is megmaradt. Az átmenni akaró 
mind első, mind másodizbeni nyilatkozata felől azon lelki pásztortól 
kielőtt átmeneti szándokát nyilatkoztatta, mind a két izben külön-
külön bizonságlevelet kérjen. Ha a lelki pásztor a kívánt bizonság-
levelet bármi oknál fogva azonnal ki nem adná, mind az első, mind 
a másodízben tett nyilatkozat felől bizonságlevelet a jelen volt tanuk 
adjanak. Az átmenni akaró a kapott bizonságleveleket azon vallás
beli lelki pásztornak, kinek vallására átmenni szándékozik, bemutat
ván,-azáltal az átmenet egy vallásról a másikra teljesen befejeztetett. 
Azonban ilyes bizonságlevelek elŐmutatása nélkül az átmenet.egy 
vallásról a másikra meg nem történhetik. Az ez 184y8-ik évi hon
gyülés 20-ik törvény 6. §. mind e kedvezéseket a görög nem egye
sültekre is, terjesztette. Beméljük, hogy ezen igen tágas és a szenve
délyeknek igen kedvező átmehetési szabadság az ő szentsége IX. 
Pius pápa s ő felsége Ferencz-Jósef kegyes fejedelmünk közt leg
újabban kötött egyezmény (Concordatum) következtében megkor-
látoztatandik. Lásd a 44. §. 

') Ugyanott 24. ül. 12. fej. 513—515. lap. Veroni fidei reg. 
Holdenii analys. divin. fidei. Ant. Blau dissert. theol. de regül, 
fid. Mogunt 1780. 4. 

Cherrler Kjyliáilört. 33 
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6$.$. Tvmpocher s Alber peri hitkmdrok 9$Mj* 

E vita Jáhn bécsi hittanár s későbben kanonok mun
káiból keletkezett. Jáhn a keleti nyelvek tudós tanítója 
levén,. Uy czimü német munkát: „Bevezetés az ó szövetség 
könyveibe" közrebocsátott•). E munka elles Migazzi bibor-
nok s bécsi érsek kifogásokat tett, s abból több tételeket 
kivonva, azokat II. Ferencz akkorri császár elibe terjesz
tette. Különösen pedig az ellen kelt ki az érsek, hogy Jáhn 
1) minden eddig divatozott értelmezőktől maga vallomása 
szerint is eltérvén, különös tételeket hirdetett; 2) hogy 
némely szent irás könyveit, például Jób, Jónás, Tóbiás, s 
Judith, könyveit nem történeti, hanem csak példázata (para
bola) tárgyakat magában foglalni állított; 3) hogy azt ta
nította, miszerint a hajdani ördöngösek egyedül betegek, 
nem pedig valódi ördöngösek lettek volna. A császár Mi
gazzi feladását méltányolván, különös választmányt a dolog 
megvizsgálására rendelt. Ámbár pedig e választmány tisz
tében eljárva, Jáhn munkája fölött jó véleményt adott2), 
mindamellett a császár ily tartalmú rendeletet Jáhn ügyé
ben; bocsátott ki: I. Jáhn tanár megintessék, miszerint azon 
tételeket, melyek figyelmet gerjesztettek, ezután mind tano
dái előadásokban, mind pedig a munka uj kiadásában ugy 
módosítsa, hogy történeti lehetőség (historico-problematica) 
alakjában is vétethessenek fel, s ennél fogva az egyházban 
eddig divatozott véleménynyel össze ne ütközzenek. II. A 
hittiudqményi tanijtók átalában szerénységre utaltassanak 
ugy, hogy aj ujabb tanokat inkább kerüljék el, mint püs
pökeikkel összeütközésbe jöjjenek. III. Ezentúl mielőtt 

*) Etaleitung in éle göttHoh. Bttehe* de* alton Bturies. Wien 
1TO* 4>. Tk Ili Auftg*1809. 

2) 1792. évi April 23-kan. 
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valami munka rendes tanulmányi könyvnek rendelte-
tendik, a megyés ptfepök véleménye kérettessélb ki. E 
rendelethez Jáhn magát alkalmazván, csakugyan mun
kája 2-ik kiadását ugy szerkesztette, hogy az elintett 
tárgyakat történetileg előadva, a mind a két rész. vé
leményét elösorozvai, az olvasó szabadságában hagyta, 
bár melyik véleményt követhetni- Jáhn véleménye két 
alakban közrebocsátva, a< háttodósok körött két feleke
zetet képezett, ae egyik, annak első. véleményét pártolja, 
a mánk azt kárhoztatva, szelídebben s a régiséghez al
kalmazva, adja elő tárgyait, s értelmezi az á szövet
ségi könyveket, E két különböző vélemény honunkban e-
század első httBzadában Alber s Tmnpacher pesti ok
tatók közt nagy viták tárgya lön. Amaz az ájtatos rend 
tagja, s az d szövetség oktatója a régi, emez: győri ka>-
nonok, a az uj szövetség tanítója lévén, az uj állításokat 
felkarolta. Mindkettő buzgó a a tudományokban őszült 
Éérfíu lévén, minket is, kik hallgatóik valánk, kétrészre 
szakasztottak. De meg kell vallanom,, hogy az otótedt a> 
hallgatók nagyobb része követte. A vita, mely átamban 
csak tudományoa kérdések, például a szent irók megialet-
ttóése, a. szent irás értelmeztetése, a szent atyák egyet
értése, módja stb- nem pedig bitágazatok, vagy az* egy' 
ház által! eldöntött tárgyok körül forgott, a két tm&6a> 
halála által lecsillapodott. Tumpacher felekezete azeubanv 
nagyon növekedett, miután ö véleményét igen ttfdos- nuw-
kában l) közrebocsátván^ megmatattay hogy a vha egyedül 
tudományos vélemények körül forogván r mindenkinek 
szabadságában étt, bár melyik részhez) csatlakozni; Lásd 
ugyanazon munka 72; • 217. s< akövt §. 

') immU Jáku Wurfoiaa Lip«*lA28c 

8J* 
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68. §. A nemegyesült görög egyikét honunkban. 
A romai pápák által több izben kisértett egyesülésnek 

jó siker: nem felelvén meg, s a görögök adott' szavuktól el-
állván (II. korsz. 47. §.) a görög egyház a romaitól máig 
elszakadtan marad. Minthogy pedig II. Mahomed császár 
Konstantinápoly városát 1453-ik évben meghódítván, s a 
romai görög birodalmat megszüntetvén, a görögök is szét
oszlottak, a pápák látván, hogy egyesülésre remény nem vi
rulna, új kísérleteket nem tettek, s ennél fogva a görögök 
nálunk is külön s a katholika egyháztól elvált felekezetet 
képeznék; A görög nem egyesült egyházat dicső Mária Te
rézia rendezte, s azt a karloviczi érsek s 8 püspök, úgymint 
az aradi, bácsi, budai, temesvári, verséczi s erdélyi honunk
ban, a károlvárosi horvát, s pákráczi tótországban igazgat
ják. Minden püspöknek saját ítélőszéke (cönsistorium) lóvén,-
az által hivéit kormányozza. Az érseket a nemzeti zsinat, 
melybe a papság, s a nemzet követei királyi biztos jelenléte 
mellett egybegyűlnek, választja; az üresült püspökségeket 
pedig'az egyházi zsinat, melyet az érsek elnöklete alatt szin
tén királyi biztos jelenléte mellett a püspökök képeznek, be
tölti. Mind a kettőt a király megerősíti'). A többi papságot 
képezik a protopopák, popák, fődiakonok, protodiakonok, 
diakonok, aldiakonok, s az olvasók. A görög egyház szer
zetesei kétfélék, felszenteltek (hieromonachi), kik áldozári 
jelemmel feldíszítve a hívek igazgatásában, vagy az egyházi 
s néha világi ifjúság oktatásában működnek; és fel nemszen
teltek, kik máskép diakónok neve alatt ismeretesek. Ezek 
archimándriták alatt létezvén, kézi munkával • foglalkoznak. 
Kolostoraik Temes megye Munár nevű faluban, melyet ma
gok birnak2), s Arad megye Hódosbodrog nevű helységben, 

•) Egyházi jogunk II. köt. 81. §. 3) Fényes Magyarország mostani alkpótiiu 4. köt. 356. lap'.- Pes
ten 1839. r 
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lást minden buzgósággal tanittatá Török Bálint, annál na
gyobb sikerrel, minthogy ő Ferdinánd kitóly utfffcrf embere 
lévén, tekintélye által is azt előmozdíthatta. Vasban az uj 
vallást Erdősy János tanította, ki az uj szövetséget magyar 
nyelvre forditván, czélját annál könnyebben elérhette, mint* 
hogy Nádasdy Tamás főispány azt nem akadályoztatta. Tö* 
rök Bálint Ferdinánd királyt elhagyván, átment Zápolya 
részére, kitől Debreczent s Hunyadot nyervén, most e tájé* 
kot udvari papjai által az uj Vallásba beavattatá"). Innét 
Azaray, Gálcsehy és Literátus János munkálata által az uj 
tanítás tovább harapódzott, tudnillik Zarándba. Szegedy 
István 1544-ik év körül Tusnádon, s Temesben tanítani kez
dett, de mindünnen elűzetett. Szatmár megye azonban haj* 
landőbb vala annak elfogadására, hol Derecskay Dömötör, 
Bíró Mátyás és mások a híveket elcsábítván, az uj vallásnak 
szerencsés sikert szerezteka). Árva, Trencsén, Zólyom, Sze
peg és Nyitrában Turzó Elek országbíró pártolta az uj hitet, 
valamint Révay Ferencz turóczi főispány, s nádorhelytartd 
megyéjében a hitujitóknak kedvezvén, azt honosították. A 
bánya kerület sem maradt menten a hitujitóktól, mert óda 
is csak hamar átszökkent, miután Beszterczén a város tanács* 
nak egy része is azt pártolta. Lásd Leibiczer éviratát Wag
ner analect. Scepus. czim. műnk. 2. köt. 49. lap. Ribini me-
morab. august. Conféss. in fíungar. 1. köt. 19. lap. Klem 
Nachrichten Von dett LebensUinstand. und Schrlften éVan-
gel. Prediger in üng. 1. köt. 24. lap. 

— i * i i n 

') tíistor diplomát. péf 1. §. 20. Budai Tom. 2. pag. 90. Lampe 
idéz. munkáj. 70. láp. 

•) Leibiczer évirata Vagner analect. Scepus. czim. műnk. 2. köt 
49. lap. Ribini memor. august. Confess. in regn. Hung. l.köt. 
19. lap. Klein Nachrichten von 4eto Lebens - UwrtamL und 
Sobrift evangel. Prediger ia Ung. 1< köt. 24. kp. 
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69. §. A hittyitdf as óshitilek elleustegéte mellett is haladott. 
Országunk főpapjai s buzgó lelkészei látván a hitujitók, 

kik az 1529-ik évben a spirai határzat ellen tett óvakodásuk 
miatt (protestatio) ezentúl protestánsok nevét nyerték el'), 
törekedéseit, s látván azok haladását tévedéseik előmozdításá
ban hivataluknál fogva, ők is az ősi vallás felett őrködve, 
minden lehető móddal ellenök szegezvén magokat, őketvisz-
szautasitották. Ezt tette Várday Pál esztergomi érsek, s or-
szágung áldora, ki 1530-dik évben a beszterczei lelkészt 
megbízta, miszerint Selmeczen titkos szemlét tartson, 
váljon az ottani egyháziak nem hajlanak e az uj tani-
nitáshoz, megtartják e a böjtöt, s élnek e nőtelenségben ; 
továbbá a városi tanácsot s községet arra birja, miszerint 
ilyes uj hitterjesztőket fel ne fogadjon, hanem inkább 
őket a városból kiűzze. Sőt tapasztalván, hogy némely lel
készek az uj hitet réginek mondva, tévedéseiket a néppel 
közlik, s ez rászedve az uj hitet készséggel hallgatja, más 
városokhoz is oly tartalmú leveleket intézett s a hiveket az 
az igaz vallásban megerősíteni törekedett. A mit Várday s 
utódai az esztergomi megyében tettek, azt mások szintén 
utánozák; például Zalaházy Tamás egri püspök szintén oly 
rendeletekkel a hitujitókat meggátolni buzgott'). Ugyan
azt tette utóda Oláh Miklós, ki Ferdinánd király megbízásá
nál fogva több városokat maga elibe idézvén, s azok köve
teitől számat hitvallásukról követelvén, őket a katholika val
lásban megerősítette. De nem csak Ferdinánd, hanem Zá
polya János király is ősi hite mellett buzgólkodván, 
Szebenben 1527-ik évben azt parancsolta, miszerint Luther 
követői börtönnel s birtokuk megfosztatásával büntettessenek 

>) Egyháztörténeteink lat kiadás 4. köt. 80. 224. lap. 
3) Várday levélé a beszterceiekhez Katonánál 20. köt. 619. 623. 

959. lap. Wagner analecta Seepus. 2. köt. 165. lap. 
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meg'). E parancsolatnak azonban nagy sikere nem volt, 
mert a százok különösen pedig Szeben városa Zápolyát ki
rálynak el nem ismervén, azon határzatot bocsáták ki, mi
szerint a ferenczi s domokosi szerzetesek, valamint a hivek 
is, kik azok vallását követik, bárom nap alatt nyilatkozza
nak, elállnak e vallásuktól, vagy nem ? mit ha nem tesznek, 
a városból költözzenek ki. A városbéliek többnyire elállván 
vallásuktól a szerzetesek, kanonokok, apáczák, s a többi hit-
terjesztök a városból ki költöztek. Ilyes esetek Brassóban 
is Honter János könyvnyomtató s Fuchs János város birája 
vezérlete alatt történtek. A brassaiak 1543. évben Hontert 
lelkészöknek választották, ki gymnasium, könyvtár s papir
malmot létre hozván, az uj tant is ottan meghonosította. 
Martinuzzi püspök, kincstárnok, s helytartó az ősi vallást vé
delmezte ugyan, de utódai nyomait nem követhetvén, a ko
lozsvári zsinatban mást nem érhetett el, mint e határzatot, 
hogy a fejérvári egyház javait világiaknak, gyermekek, s 
külhoniaknak ne adassanak ' ) . A hitujitókat honunkban még 
jobban felsegítette az, hogy a két versenyező király az or
szágot maguk közt elosztván, alkalmat nyújtottak a hituji-
tóknak egyik királytól a másikhoz, valamint kegyelmet s 
biztos létet reméltek, folyamodni, s tévedéseiket terjeszteni. 
Az uj tanok nálunk már annyira növekedtek, hogy Melanch-
ton az eloszlott hazának számára Vittenbergben 93 ifjat képez
tetett kis), kiknek száma még e században négyszer annyira 
rúgott fel. Károly császár tehát a birodalomban, s Ferdinánd 
király Magyarhonban arról gondoskodtak, mint lehetne a 

') Katona Hístor. Crit. regni Hangár. Tom. 20. pag. 32. 
*) Benkő Episcop. Milkoviens. in Transilv. Vindobonae 1781. 2. 

470. lap. Benkő Transilv. 2. köt. 126. s köv. lap. 
*) Fessler Gesch. von Ungarn 7. köt. 509. s köv. lap. Klein Nach-

richt. von den Lebens umstand. evangel. Prediger in Ungarn. 
2. köt. Lipcse 1789. 94. lap. Hohenegger Vertraute Briefe 
84. lap. 
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bajon segíteni, kivált miután tapasztalták volna, hogy a 
spirai még 1526-ik évben hozott végzésnek, melynél fogva 
minden uralkodó s jobbágyainak szabadságában hagyatott, 
ugy érzeni s cselekedni a vallásra nézve, miszerint az Isten s 
császár előtt magát igazolhassal), igen sokan az igaz vallás
tól pártoltak el. Azonban bölcsebb eszközt nem lelhettek, 
mind csendes türelmet, szeretetteljes bánásmódot addig, mig 
a vallási meghasonlások egyetemes zsinat tekintélye által 
eldöntetnek, annál inkább, minthogy a király honi prote
stánsainkat csak a birodalmi roham elvált ágának tekin
tette, mely annak áradásával áradna, apályával pedig 
apadna. S valóban III. Pál pápa maga is átlátván e czél-
szerü eszközt, Mantuát zsinat helyetti választotta2). Azon
ban a reménydús zsinat kezdetét franczia mozgalmok gátol* 
ták, mihez a protestánsok smalkaldi, s ennek következtében 
a katholikusok nürnbergi szövetsége járulván, s nyilvános 
vallás háborúvá válván, a protestánsok az 1545-dik évben 
kezdett zsinatba meg nem jelentek Károly császár tehát a 
zendülőket megtámodván, azokat szétoszlatja. Magyarhon 
egyháza azonban királyával együtt a zsinattól várt oly ren
deleteket, melyek a ketté oszlott testet ismét összeforrasztand-
ják, sőt az ország rendéi azt határózták, miszerint hitviták
tól mindnyájan megszűnve a közönséges zsinattól Várják a 
kérdéses tárgyok eldöntését'). Országunk püspökei tehát 
ezekhez tartván magukat, protestáns atyafiaikkal szelíden 
bántak, remélve, hogy Őket az által jobb útra vezetendik, 
de várakozásukban megcsalatkoztak. 

70. §. A hitújítás a XVII. századba*. 
E században a hitújítás annyira haladott már, hogy 

minden törekvését nem a maga fentartására, hanem az ős 
0 Buchholoz Geschichté der Regier. Férdra. 1 2. kot. 3*74. lap. 
*) Buchholoz ugyanott 4. köt. 300. 306. s kőv. lap. 
') Corpus Jur. Hungar. 1622. art. 2. Katona op. cit. Tófii. 29. 

734—745. Fe-der Gesch. von Ungarn. 7. köt. 72& lap. 
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hitnek kiirtására fordította, azt vagyonától megfosztva, s 
minden alkalommal megbecstelenitve. Ennek következménye 
lön, hogy e században számos vallásháború keletkezett 
Mennyit ostromolta s üldözte az ösi vallást s hiveit Bocskay, 
s Bethlen pártosaikkal együtta 34. §-ban elősoroztuk. Azt vé
lek a katholikusok, hogy a bécsi békekötés (ugyanott) nyu
galmat s békét szerez a honnak, de a hitujitók meg nem elé
gedvén a nyert vallási szabadsággal, azt annyira tágositani 
kívánták, hogy még a katholikus templomokat is elfoglal
hassák, s hasznukra fordíthassák ottan is, hol a földesúr 
a katholika vallást követte. Mert a mint mondának, a nyert 
vallási gyakorlat szabadsága templomok nélkül czélra nem 
vezethet. Minthogy pedig a császár azt válaszolta, hogy az 
1606-ik évi bécsi békekötésben a hitujitók nevében a tem
plomokról szó nem tétetett, s ö mint király az akkor kiadott 
oklevelében ugy nyilatkozott „miszerint mindakét rész hit
vallása, ennek gyakorlata s templomaiban ne hábor
gattassák :<( igen nagy vita keletkezett, melynek ered
ménye lön, hogy a 17 feltétel közé, melyet II. Ferdinánd 
koronázása előtt oklevelesen aláirt, ezek Boroztattak: Heted
szer a király a bécsi pontokat, és az 1608-dik évi ko-
ronozés előtti s utána, valamint az 1609-dik évi törv. czik-
ket fennfogja tartani. Nyolczadszor a legközelebb hongytt-
lésen a rendek sérelmeit elháritandja. Tizenkettödször mi
szerint az ország béke fentartassék, az eddig gyakorlott val
lás szabadságában senki Be háborittassék akár király, akár 
földesúr általl). Azonban a hitujitók ki nem engeszteltet
tek. A mozgahnok Csehországban 1618-ik évben a királyi 
tasáososok ablakom kidobásával kezdvén, s Morva s Austri-
ába harapádzváa a következő évben már honunkba is ter
jedtek, de Pázmán érsek és Forgách nádor ügyessége által 
megakadályoztattak. II. Ferdinánd 1619-ik évben II ík Má-

>) Corp. Jur. Hung. 1622. art. 2. Katona Hist. Crit. Tom- 29. 
734—745. Feseler 7. küt. 729, lap. 
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tyás után a királyi trónt elnyervén, Posonyba gyűlést hirde
tett. Minthogy pedig ez időközben a zendülő csehek Thurn 
gróf vezérlete mellett Bécs alatt termének, s a magyarokat 
segítségül felszólítanák, ezek Turzó s Balásfy vezérlete alatt 
kiengesztelő választmányt küldenek Thurnhoz azon izenet-
tel, hogy koronázott király ellen kikelni nem szabad, s így 
a haza egy ideig még békességben maradt. A hongyülés 
eleve békességesen folyt, de a hitujitók mielőtt a királyi elő
adások tárgyába bocsátkoztak, sérelmeik orvosoltatását kö
vetelvén, a békét elűzték, s nem sokára vége lön a hongyü-
lésnek a nélkül, hogy a kedélyek kibékülnének. Ámbár pe
dig Ferdinánd császár ellen nem csak Cseh, Morvaország. s 
Austria alattvalói, hanem Bethlen, a Rákóczyak s mások 
(34. 35. 36. §.) kikelnének, s az ősi vallást mindnyájan kiir
tani kivannak, sőt jelen század elejével az újítók száma a 
katholikusokét felülmúlná l), mégis amazok összege, ámbár 
azt fegyverrel gyarapítani törekedtek, kevés idő múlva meg
csökkent inkább mint szaporodott. Pázmán Péter esztergomi 
érsek, s társai annyira buzgólkodtak a vallás terjesztésében, 
hogy az örök igazság diadalt kiviván magának, régi hiveit 
visszanyerte. Pázmán az esztergomi érsek maga, Batthyányi, 
Turzó, Zrényi, Erdödy, Nádasdy, Illésházy, Eszterházy, Ho-
monay, Drugeth, Szécsy, Balassa, Dersfy, Forgách és más 
főcsaládokat az egyházba vissza vezette. E visszatérések a 
vallás külső terjedelmére is igen üdvösen hatottak, mert e 
főurak az egyház keblébe vissza lépvén, s azt buzgólag pár
tolván, a hitujitóktól az előtt átengedett templomokat vissza
követelték. Igaz ugyan, hogy a hitujitók panaszt emeltek a 
miatt az 1635-ik évi hongyülésben, s ismét nagy mozgalma
kat okoztak a hazában, kivált miután őket a Rákóczyak 
pártfogolták (36. §.). S mivel nem nyugodtak előbb, mint 
miután III. Ferdinánd királytól számos templomokat nyer-

') Törvénykönyvünk 1604, 22. 
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tek volna, miszerint jövendőre uj panaszok ne eredjenek, az 
1647-ik évi 14-ik t. czikk hozatott. Ennél fogva minden egy
házi vagy világi eltiltatik a templom, paplak, iskola, s hozzá 
tartozó birtok vagy jövedelem elfoglalásától, s más bár ki
nek vallásábani meggátlásátol, mit ha valaki tenne, hatszász 
magyar forint lefizetésére Ítéltetett el. A béke a birodalom
ban Münster s Osnabruckban 1648-dik évben helyre állván, 
s a császárt német, frank, és svéd ellenségeivel kiengesztel
vén, arra számolának elődeink, hogy a békekötés honunk 
polgárait is egymáshoz közelebb vezetendi, azonban Rákó
czy György nagy hatalommal, s birtokkal meggazdagodván, 
s az 1649-ik évi hongyülésre követeket küldvén, e gyüleke
zet szintén oly zavaros lön, mint az előbbiek. A katholiku-
sok a hitujitók ellen, ezek amazok ellen panaszokkal léptek fel 
a viszonyos vallási szabadság megsértése miatt. A hongyü-
lés é bajokon segíteni akarván, azon rendeleteket, melyek 
a vallás szabadságát mindakét résznek biztosítják, az 1647-
dik évi 14. czikkben szabott büntetés alatt ismételte'). De 
nagy Leopold alatt a békét Tököly ismét háborgatta, a ka-
tholikus híveket, templomaik, oltáraik, s papjaikat megbecs-
telenitve, s annyira üldözve, hogy némely helyeken majd 
egészen kiirtattak. S valóban 1678-dik év óta Veszprém me
gyében csak két lelkész, Szála s muraközy szigetben öt, So
mogy s Baranyában egy sem, Szatmárban pedig három ta-
találtatott'), míg a sopronyi gyűlésben Tököly rendeletei 
eltöröltetnének; a Rákóczyféle belforongás utolsó parazsa 
pedig szatmárban Pálffy János által eloltatnék (36. §.) s a 
rend nagy Leopold diadalmai, s annak igazság szeretete ál
tal helyre állíttatnék addig legalább, míg ismét uj mozgal-
mok nem keletkeztek volna. 

') Corp. Jur. Hungar. 1649. art. 12. §. 1. et 2. 
*) Kazy Histor. Univers. libr. 12. pag. 253-^255. Belnajr Frag-

ment. ad Histor. Ecclee. faecic. II. pag. 57. 58. 
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71. §. A XVIII. siáwlbau. 
III. Károly király 1712-ik évben királynak koronáztat

ván, ez évi hongyülésen akarta elintézni mind a katholiku>-
aok, mind a hitujitók panaszait, de dögvész ütvén, ki,s czél-
ját el nem érhetvén, azt az 1714-ik évi hongyülésre hízta. 
Ámbár pedig a hitujitók egy réaze (a helvét hitvallásnak) a 
kereszt jelét eltöröltetvén, régi vallásuktól, eltértek, s olyaa 
vallást követtek, melynek gyakorlati szabadság nem ada
tott'), a király mindamellett kijelentette, hogy kegyelmié
ből a régi törvényeket3) fentartatni, 3 ugy vallásuk gyakor
latát most megengedi ugyan, de a társas országokban diva
tozó törvények megerősítése mellett8). A török honunkból 
egészen kiűzetvén, s szabadabb tér nyilván Magyarhonban, 
a király uj meg uj panaszok keletkezése miatt Pesten egy 
vallásügyi választmányt rendelt*) *),, melynek feladata volty 
ezentúl minden vitákat eldönteni Ezt hallván a hitujitók, a. 
bécsi békekötésre hivatkozván, sérelmeikkel tüstént megjei-
lentek a választmány előtt, azonban a katholikusok, mind 
panaszaikat, mind a békekötést mely ellen a papság mint & 
törvényhozó test első rendje tiltakozott % érvényeseknek el 
nem ismerték, annál inkább nem, minthogy a bécsi béke-
kötés pontjaiban e szavak: „absque tamen praejudicio R*-
ligionis Catholicae" foglaltatnak. E vitának eredménye lön>, 
hogy a király a vallási ügyeket azon állapotban hagyatni 
rendelte, melyben a választmány kezdetével voltak. Dicső. 
Maria Terézia atyja trónjára lépvén, s annak nyomaitkövet-
vén„ szintén minden tehetségét oda kámyoata, miszerint 
alattvalói közt. békét alapíthasson, * midőn némely tdlnypr-

') Ribini memorabil. august. Confess. 2. kot. 542. a köv. lap. Ka
tona Hiet. Crit. 38. köt. 244. lap. 

*) 1681. 25. 26.1687: 21. 
»>1687. 23.1715.125. 
«) 1749. martt első najy£rai 
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mó. hatalommal élő protestáns elöjárók az 1731-ik évi ren
delkezések ellenére Nógrád megyében a vasárnapi menyeg-
zötartást, karácsonéjjeli ájtatosságot, s az evangélikus vallá-
suaknál is eddig szokott Mária üdvözleti hármas haran-
gozást, sőt némely helyeken a katholikusok temetésén 
divatozott harangszót eltiltanák, a királyné 1747-dik évben 
kelt rendelete által ily visszaéléseket szigorúan megtiltván, 
minden hitujitó lelkészt hivatala körébe visszautasittatá. 
Ugyanazt tette a királyné ottan, hol némely hitujitók ima
házakat a törvényben nem foglalt helyeken építtettek, 
vagy vallás gyakorlatot behoztak. Továbbá mindaz, ki hi
tét elhagyni akarta, Maria Terézia rendelése szerint hatósága 
elibe idéztetett, s ha szándokát tanuk előtt kinyilatkoztatva, 
s katholikua lelkész által taníttatva nem okult egy évi, ha 
pedig ismételt hithagyás vada alá esett, két évi fogságra, s 
minden szerdán s pénteken tartandó böjtre ítéltetett el. Azon 
esetre, ha e rendelkezések siker nélkül maradnának, a nemes, 
pénz bírság, a nemtelen pedig több évi dolog alá vonatás-
sék. A csábítók szintén ugy bünhődtessenek, s a katholikua 
ifjúság a protestáns iskoláktól távol tartassék '). A vegyes, 
házasságok tárgyában azt rendelte Maria Terézia 2), misze
rint & lelkészek a szülőktől jó móddal téritvényeket a felöl 
nyerni törekedjenek, hogy minden gyermekeiket a katho-. 
lika vallásban nevelendik. Későbben pedig azt parancsolta,, 
misaerint a vegyes vallású szülők, kik gyermekeik törvény e» 
neveltetésében valamely hanyagságot követnének el, tisztök 
eljárására, kénytesseneks), a kiskorú gyermekek pedig a ka-
tholika vallásban neveltessenek, s, protestáns imaházakba, 
semmi esetre ne bocsáttassanak. A vegyes házasaági pere
kei s-ügyeket pedig átalánoaan a megyés püspökök alá, rtsn-

') Katona Histor. Crit. Tow,. 39. 366, s k. lap. J) 1749. évi január 7-kén kelt kir. rend. 8) 1756-ik évi august. 30. kelt kir. rend. 
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delte,söt a dicső királyné oly vegyes házasságot, melyben a 
protestáns fél téritvényt nem adandana, egészen eltiltott1). 

*) E választmányhoz tartozó egyháziak voltak: Rauscher Jakab 
esztergomi kanonok, Babarczy Ferencz apát Kalocsa, Kis Jánospüs
pök Eger, Kontor István helytartó Győr s Csanád, Kebell Mihály 
püspök Várad, Györödy Adam kanonok Nyitra, Závody Mihály pré
post Veszprém megye névében. Péterfy s. Concil. Hungar. Tom. II. 
441. et seq. pag. 

72. §. A türelmi rendelvény. 
II. Jósef császár dicső Terézia fia a utóda ' ) , királyi ha

talmánál fogva3) 1781-dik évi october Ső-kén az úgyneve
zett keresztény türelmi rendelvényt közrebocsátotta. Ez a 
oecsi öe'ie&tftéssef együtt minden nőni vaííás - viszonyos: 
alapjául vétetett, és a következő 18 pontot foglalja magában: 
1) mindakét protestáns felekezet, valamint a nemegyesült 
görög vallásúak magános istentiszteletet tarthatnak oly he
lyeken is, hol a törvény vagy királyi kiváltság őket arra fel 
nem hatalmazza; 2) e magános istentisztelet azonban csak 
azon helyeken engedtetik meg, hol száz nem katholikus csa
lád létezvén, a közterhek által el nem nyomatnak, továbbá 
imaházaikat ugy épitessék, hogy toronyt, harangot s 
utczáróli bejárást nélkülözzenek; 3) núnden nyilvános hi
vatalok, akadémiai méltóságok, várospolgári, mesteri, vala
mint birtoki jogokhoz juthassanak; 4) egyedül olyas szab
ványok megesketésére szoríttassanak, melyek vallásuk elvéi
vel, nem ellenkeznek; 5) a katholikus isteni szolgálat vagy 
szertartásokra ne köteleztessenek; 6) e türelmi rendelvény 
csupán királyi kegyeimül, s az alkotmányos törvények s 
régiebb királyi leiratokra nézve egyedül felmentés gyanánt 
tekintessék; 7) á vegyes házasságok eddig csak a mindkét' 

') 1768. évi július 28-án kelt leirat. 
») 1687. 2. 1723. 2. 
») 1715. 20. 
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nemű magzatok katholiká vallásbani neveltetéséről adandó 
téritvények mellett köttethetvén, jövendőre ily téritvények 
használata elmellőztetik, de szabályai rendeltetik, miszerint 
katholikus apa mellett mindakét nemű gyermek a katholiká 
vallásban, ellenkező esetben pedig a figyermekek apjuk, a nő-
gyermekek anyjuk vallásában neveltessenek; 8) ugyan e 
szabály kötelez, ha a protestáns házasságbői vegyes házas
ság keletkezvén, a gyermekek kiskorúak; 9) a helvétvallá-
suakát büntetni tilos, midőn hitelveik következtében a szü
lésznőket keresztelni nem hagyják; 10) katholikus lelkészek 
idegen felekezetű betegekhez ne menjenek, egyéb ha a be
tegek, kívánják, de akkor senki által ne gátoltassanak; 11) 
iskola tanítókat mindenütt tarthatván, szabadjon nekik gyer
mekeiket más vallású tanodákba is küldeni; 12) a tanul
mányi rendszer protestáns iskolákra nézve ne alkalmaztas
sák, ne valahogy vallási szabadságuk megsértessék; 13) tem
plomaikat bírhassák, javíthassák, vagy újra épitethessék; 
14) fiókegyházaiktól meg ne fosztassanak; 15) a helység 
lakosai, országnagyok s nemesek külön imaházaikat láto
gathatván, ottan ajtatosságukat végezhetik; 16) a palást-
díji jogról (stóla) a császár, miután hatósági tudósítást nye-
rendett, intézkedendik; 17) egyházi zsinatokat királyi enge
delem mellett tarthatnak egy katholikus s egy nem katho
likus biztos jelenlétében; 18) Vallása miatt senkit se pénz
ben, se testben büntetni nem szabad. Atalánosan pedig a 
katholikusok gyalázó, gúnyoló szavakkal vagy iratokkal egy
mást meg ne sértegessék'). E türelmi rendelvény azonban 
sem az akatholikusoknak, sem a katholikusoknak nem tet
szett. Azoknak azért nem, mert ők az által csak törettet
nek, emezeknek pedig azon okból nem vala kedvükre, mert 
azt vélték, hogy a császár közönbösnek tartja, bár az igaz, 

») Klein Ant Hiat. Ecoles. et Beiig. Cbríst. Tom. 2. Graecii 
1828. pag. 768. 
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vágy más vallást kövesse valaki. Axónban a'osássár feaiho* 
likas alattvalóit ez aggodalomból megszabadítandó kinyihfc 
koztatta, miszerint legforróbb óhajtása oda caéloz, hogy 
minden népei az ősi religiót de egyedül a meggytetfdés 
utján kövessék, g igy lelki üdvöket munkálhassák. Elveivel 
egyezöleg a császár azt is határozta, miszerint ezentúl senki 
a hithagyók kőiül per alá ne vonattassék, hanem szerzetes 
vagy más tíszteséges helyen hat héti oktatás alá vétessék, 
a csábítók megbüntessenek, s az ellenféli lelkész a hitha-
gyót az oktató lelkész bizonyítványa nélkül elfogadni ne 
merészelje. Minden kiskorú gyermek, mely katholikuaoktól 
született, a katholika vallásban neveltessék. Azonban, ha s 
kiskorú gyermekek a 12-ik évet meg haladták, á áldoaásra 
még nem bocsáttattak, a hat héti oktatás által megkísér
tetett atyjuk vallásában neveltethetnek, de ha á katholika 
anya hitét elhagyná, a gyermekek anyjuk vallását nem.kö
vethetik. Elvégre a 18 éves gyermekek a hatheti oktatás alá 
vonattassanak '). Ezekről későbbi rendeletek máskép intéz
kedtek. Lásd a 64. §. 

73. §. A protestánsok kedveséseket nyernek. 
II. Jósef császár 1790-ik évben, munkás élete legszebb 

idejében meghalálozván, trónja II. Leopold testvérére szál
lott. Ez ugyanazon évben hongyülést Budára összehiván, 
de azt Posonyba áttétetvén, többi rendelkezései közt az 
1791-ik évi 26-ik t. czikk által a protestánsok vallás ügyeit 
rendesvén, azoknak nagy kedvezéseket engedett A ezikk 
kivonatban igy saól: l ) a protestánsoknak minden*bár minő 
régibb törvények,vagy kiváltságok mellett is afebad vallás 
gyakorlata engedtetik; %) a protestánsok szabad vallási 
.gyakorlatuknál fogva megyei vegyes vájasetmány molett 

>> Elein. Ant. tfetofe Bqoka et Befigw Cluúfc. Tett. O. Graecü 
1828. pag. 769. 
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egyházi egyén befolyása nélkül minden helységbe, hol 
szükségesnek vélik, ekklesiai igazgatókat rendelhetnek, egy
házakat tornyokkal, paplakokat, s tanodákat telket a földes 
uraságtól nyerve, alapithatnak; 3) a protestánsok bár mely 
osztálybéliek legyenek, se a szent mise áldozatra, se kör
menetek, vagy akár mely vallásukkal ellenkező szertartá
sokra megjelenni nem köteleztetnek; 4) egyházi gyűléseket 
és zsinatokat mind a személyek számára, mind a megjelenés 
helyére, mind pedig a felveendő tárgy ok minémüségére 
nézve felséges királyurunktól kérendő engedelem mellett 
tarthatnak; 5) mind hittudományi, mind ajtatossági köny
veiket tulajdon, tőlük kinevezendő, s a n. m. helytartó
tanács által kijelelendő birálók felügyelése alatt kinyomat
hatják, azon törvényes feltétel mellett, hogy azokba 
semmi a katholiká vallást megsértő, vagy gúnyoló kifeje
zések fel ne vétessenek, mi ha megtörténnék, arról a biráló 
kérdésre vonandó; 6) a katholikus papnak, tanitó, vagy 
akármely egyházi szolgának adandó pénzbeli stóla, vagy 
ágytóli díjtól mentek, azon esetet kivéve, ha a katholikus 
lelkész szolgálatát megkívánnák; 7) lelkészeik a tulajdon 
felekezetű betegeket, s börtönben létezőket a rendőrségi 
szabályok megtartása mellett szabadon meglátogathatják, 
s a halálra őket elkészítvén, a végitélet helyére kisérhetik, 
de beszédet nem tarthatnak; 8) minden érdemes és a tör
vény megkívánta tulajdonokkal felruházott egyén, vallás 
különbsége nélkül akármely rangú hivatalra előmozdittat-
hátik; 9) a törvényes eskütől, mely a boldogságos Szűz 
Mária s az Isten minden szentjeire tétetni szokott, mente
sek; 10) minden alapitványaikat, melyeket egyházaik, tano
dáik, lelkészeik s más intézeteikre tettek, királyi felügyelét 
mellett szabadon kezelhetik; 11) házassági ügyeik addig, 
míg törvényszékeik rendezve nem leendenek, vármegyei, 
vagy kerületi törvényhatóságok által, a szabad királyi vagy 
bányavárosokban gedig m iüető tanács által döntessenek é\ 

33* 
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honnét a királyi vagy hétszemélyi táblához ügyeiket felébb* 
vihetik; 12) minthogy a protestánsok ily.állandó törvények 
által vallási gyakorlatra, egyházak, tanodák, paplakok, s 
mindennemű alapítványokra nézve biztos helyzetbe állít
tattak, ezentúl egyházak, tanodák, vagy paplakokat többé 
nem követelhetnek; 13) minthogy a katholika vallástóli 
elválás békekötések értelméhez képest is katholikus elvek
kel ellenkezik, ne valahogy ilyes átmenet vagy elválás 
vakmerően történjék meg, minden ilyes esetek felséges kirá
lyunk elibe terjesztendök; 14) a katholikus lelkészek előtt 
mindig kötendő, s senki által nem gátlandó vegyes házas
ságokból született gyermekekről rendeltetett, ha az atya 
katholikus, minden gyermek a katholikus atya vallását 
követni tartozik, ha pedig az anya katholika, egyedül a 
tigyermekek követhetik atyjok vallását. E tárgyról azonban 
későbbi hongyülések máskép rendelkeztek, s mind azokhoz, 
mind az egyháztól hirdetett rendeletekhez magunkat je
lenleg alkalmaztatni tartozunk (64. 71. §); lő) a perek, 
melyek mindazon házasság felett, mely vagy már akkor 
vegyes, midőn köttetik, vagy csak egyik, vagy a másik 
házas felekezetnek a katholika hitrei megtérése által ve
gyessé tétetik, indíttatnak, minthogy mind a két esetben 
igaz szentségről szó vagyon, katholikus törvényszék elibe 
tartoznak; 16) a protestánsok a katholika egyház ünnepeit 
külső tekintetre nézve ottan, hol azoknak megszegése bot' 
rányt okozhatna, megtartani kötelesek, mitől szabadok 
tulajdon házukban, hol akárminö szolgai dolgokat is magá
nosságban végezhetnek, fi törvény czikk nagyon áthatotta 
az egyháziakat, s a hongyülési tagok egy részét. S valóban 
a főpapok s az egyháziak mindnyája, 80 katholikus ország-
nagy, nemes és követek által aláirt folyamodást nyújtottak 
be felséges királyunknak, melyben őszintén megvallák, 
hogy az említett czikket maga a királyi méltóság, honi 
törvények, egyházi szabályok, s tulajdon leUrismeretök 



517 

sérelme nélkül el nem fogadhatják, s azért azt módosíttatni, 
a bécsi s linczi békekötésekre, s azokon alapult 1608. s 
1647-ik évi t. czikkék tartalmára visszautasittatni esedez
nek. Okaik pedig, melyekből kiindulnak a következők: A 
bécsi s linczi békekötések, valamint az utánuk következett 
hongyülések mindenkinek saját vallása gyakorlatát meg
engedik, az 1791-ik évi 26-ik czikkben pedig e szavak: 
„absque praejudicio tamen Religionis Catholicae" kihagyat
ván, a katholikus vallás szabadsága korlátoltatik. Továbbá 
a 26-ik t. czikk 2-ik pontjánál fogva a földes ur telket a 
templomra adni tartozván, jogaiban rövidséget szenved. 
A 4-ik pontban ő felsége magának az uj egyház feletti fel-
tigyelést fen tartván, magát az uj egyház fejének is nevezte, 
liolott ö azon egyháznak törvény szerint még tagja sem 
lehet. A 9-ik pontban az esküből e szavak: Boldogságos 
szűz és szentek emlittetése kihagyatott, holott az érintett 
békekötések azt nem tették, s a katholíkusok őseik példája 
után nem is egyezhetnek meg abba, hogy a magyarok 
Nagyasszonya tisztelete ellen valami végeztessék. A I l i k 
pont szerint ő felsége a protestáns házassági ügyek ki
egyenlítésére tulajdon törvény széket rendelni kíván, holott 
az emiitett békekötések, s utánuk tartott hongyülések a 
katholikus szentszékek azok elintézésére helybenhagyattak. 
A 14-ik pont, mely á vegyes házasságokból számozott 
ígyermekek protestáns atyjuk vallásábani neveltethetését 
engedi, a katholika hittanaival egyenesen ellenkezik. Ezek
nél fogva tisztének tartotta az egyházi rend okokkal támo
gatott folyamodását s tiltakozását benyújtani I). Ámbár 
pedig több nemes "megyék, mit Vas, Szepes, Sáros stb. ez 
engedmények tudomásához jutván, siralmasan panaszkodó 

') November 30-kánl 790. Acta Comitior. 1, köt. 262. s köv. lap. 
Katona Histor, 40. Tom% 798. 
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felírásokat küldenek a felséghez, mindamellett 1791. évi 
január 19-kén a 26-ik t. czikk elérkezett, mely boszasb vita 
után az egy részről tett óvakodsz emlittetése mellett a 
többség által elfogadtatott 1). 

74. §. A hitujitók a XIX. ndsadbtm. 

Ámbár a hitújításnak e szászadbeli története csak 
folytatása az előbbi eseményeknek, mindamellett e század 
eleje zavaros és többnyire szerencsétlen hadakkal elfoglalva 
lévén, Marsnak inkább s fegyvereseinek, mint egyházi 
Ügyeknek figyelmét szentelni kénytetett, s igy az egyházi 
s vallási tárgyok keletét, növekedését, B bőségét többnyire 
csak a franczia mozgalmok lecsUlapittatása óta, azaz a bol
dog béke megállapodásától szemléljük. Mert azóta koronás 
királyunk rendes hongyüléseket hirdetvén ki, s szeretett 
magyarainak időt, tért, s szabadságot tanácskozásokra en
gedvén, hazánk atyjai minden harmadik évben Posonyba 
egybegyűltek, s nagy buzgóság, tudomány, s nemzetiségéé 
lelkesedéssel a tanácskozás polczára fellépve, hazánknak 
mind politikai, mind egyházi állapotáról, javításiról, s 
minden oldalróli tökáletesbitéséről értekeztek. Igaz ugyan, 
hogy e tanácskozás terén sok elhangzott olyas is, mi czólra 
nem vezetett, mi sértegető, s mi a nemzet inkább setét, 
mint fényoldalát bebizonyította. Azt azonban.a.szabad ta* 
nácskozáa áUapotjja hozza magával, s valamint némi tekin
tetben minden rosznak jó. következése is vagyon, ugy azt 
sem lehet tagadni, miszerint az ellenfél legalább azon hasz.-
not hajtotta, hogy az igazság jobban kiderült, s a viszonyos 
verseny által a felek bátorságot nyertek. S valóban már 
Kisfaludy honunk koszorúzott költésze monda: „Hol nincs 

') Az 179%. évi hongyüléai asptó, 
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vérsenyezés, nincs küadherye bátor erűnek" l). Egyedül azt 
sajnálhatni, hogy hazánk atyjai közül sokan oly tárgyuk
ról is tanácskoztak, söt fölöttük pálczát is törtek, melyek 
a hóngyülési törvényhozás köréhez nem tartoztak. Ilyenek 
a vallási tárgyok, melyek közül eddig mindig többet tár* 
gyalás alá vettek, s minthogy azoknak méltányos és igaz
ságos kezelése, és megítélésére politikai s diplomatikai ismer 
retek nem elegendők, nem csoda ha az egyházi tárgyokat 
világi elvekből döntvén el, az egyházi rendet azon kelé-
roeüen helyezetbe hozták sokszor, hogy velők meg nem 
egyezhetvén, ellenmondani, s óvakodni kénytelen vala* 
Hogyan s mikor történt ez a múlt korban, azt a 68-ik §-ból 
is kivehetjük. Jelen korban pedig megtörtént ugyanaz, 
midőn az 18s%9-ik évi hongyülésben Kopácsy Jósef eszter
gálni érsek s honunk áldora, és hazánk többi főpapjai 
az 1791-ik évi 26-ik t. czikk azon engedelme ellen tiltakoz
tak, melynél fogva a vegyes házasságban született figyer-
mekek idegen vallásban neveltethetnek. Annak következ
ménye valának azon körlevelek is, melyeket ugyanazon 
emiitett érsek s honunk többi püspökei a vegyes házas
ságok kiszolgáltatása módjáról 1843-ik évben megyéjökbe 
köröztettek4). Ilyen a vallási gyakorlat szabadsága, melyet, 
ámbár kitem tagadhatja meg felebarátjától addig, mig az 
idegen vallás a közjói nem veszélyezteti, mindamellett an-
n.ak méltányosnak is lennie kell, annyiban legalább, hogy 
AZ ősi vallás követőit se gátolja meg tisztök eljárásában. 
Ilyenek az átmeneti esetek, midőn valaki a katholika valtóa-
-tiöl elszakadni készül. Ilyes esetekben a kathoükus lelkész 

') Kisfaludy versei Emil czim alatt. 
2) Josephi Kopácsy Primatis xegn. Hunkár, et A. Eppi Strigoiv 

Encyclicae et ínstructío pastór. de' matriraonüe mixt. ad Cle-
rwa dieeces. die.2. Julii MJ4*. áiarissae. 
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tisztje azt hozza magával, hogy mindent, vagy legalább 
annyi erkölcsi erélyességet használhasson, mennyit lelkis-
merete sugal arra, miszerint hiveit az igaz vallásban fen-
tarthassa. Ezek azon tárgyok, melyek körül vallási tekin
tetre nézve századunk hongyülései eleget tanácskoztak, ele
get fáradoztak, de eredménye a tanácskozásnak eddig ugy 
ütött ki, hogy az ellenzéki ellem tulnyomósága miatt az 
egyházi s ősi vallás követeleit elegendőkép nem méltathat* 
ták (70. 71. §.)• Azonban az 184%. évi hongyülés alkalmá
val alkotmányunk egészen átalakulván, a törvény előtti 
egyenlőség, mind törvényesen bevett vallásnak viszonyos-
sága s szabadsága kimondatván, remélhető, hogy az ujdan 
kinevezett birodalmi m.inisterium a katholika vallás vedel* 
mét, s igazságos igényeit méltó figyelembe veendi. Ezt 
annál inkább remélhetjük minthogy jelenleg az egész biro
dalom püspöki kara Bécsben egybegyűlve azon tanács* 
kodik, mikép lehessen a legújabban szerződött egyezményt 
(Concordatum) 44. §. valódi életbe léptetni, s az igét testté 
alkottatni. 

75. §. A* ágottai kihalld* állapota. 

A protestánsok országunkban szintén ugy mint másutt 
két főbb, tudnillik az ágostai s helvét felekezetre szakad
ván, kéletkezetök óta belső szerkezetökben folyvást dolgoz
tak, de nem lévén istentekintéiyü eredetök s alkotásuk, 
annak elrendezésében mindig ingadoztak s változtak. 
III. Károly király 1734-ik évben egy világi s egyházi fel
ügyelő mellett négy superintendentiára osztotta. E kerü
letek ma a következők: 1) a dunamelléki, 2) a dunántúli, 
3) a bányakerületi, 4) a tiszáninneni s túli kerület. Minden 
kerület egy superintendens és több felügyelők alatt lévén, 
egyházvidékekre osztatik. Minden egyházvidéket, mely több 
lelkészségből áll, egy senior igazgatja, ki alatt az illő lel
készek, s tanodái oktatók állanak. Az ágostai vallástételüek 
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a dunántúli kerületben az 1650-ik évben Csepregén s má
sutt közrebocsátott Agenda szerint egyházi szertartásaikat 
végzik. A szlávok Krman superintendens Agendáját követ
vén, a németek részint a szászok, részint a rajnamellékiek-
hez csatlakoznak. Az egész ágostai egyházat 1848-ikévig egy 
főfelügyelő kormányozta, de annak hivatala azóta máig 
betöltve nincsen. 

Erdélyben az ágostai hitvallásnak 1772-ik évig a főünnepeken 
kívül az apostolok s a boldogságos Szűz ünnepeit is megülték. 
Azonban az említett év után ők is az ünnepek számát leszállították. 

76. §. A helvét kihalld* állapota. 
A helvetvallásuak száma nem kevéssé csökkent meg 

az előválasztás tana miatt, melynél fogva szerzője Calvin 
János azt tanította, hogy az Isten némely embereket örök
től fogva boldog létre előválasztott, másokat pedig örökre 
elkárhoztatott. E tan valamint Hollandiában Hermán s Go-
mar leydeni tudósok közt ') nagy vitákat, sőt felei közt 
börtönöztetések-, hadak- s halált okozott, ugy honunkban is 
nagy ellenzőkre talált. Azonban nem tagadhatni, hogy etán, 
miután azt Kálmáncsehy Márton, ki gyulafejérvári kanonok
ból munkácsi prédikátorrá vált, honunkban ajánlotta, s foga
natosította volna, annyi mozgalmok s annyi viszonyos ellen
ségeskedések tárgyává nem lőn, mint másutt. Mert földeink 
közül igen sokan e borzasztó tantól elállva az ágostai hitval-
lásuakkal együtt az Isten kegyelmének mindnyájok iránti 
egyenlőségét vitatták. Ezek közül Huszti Endre kolosvári jog
tani oktató magát különösén tüntette ki. Igaz ugyan, hogy elvei 
miatt tanszékét Erdélyben elveszte, azonban a batholikusok-
hoz áttért, 8 a fejérvári káptalannál hivatalt nyervén, abban 
bivataloskodott, s több munkákkal diszeskedett. E hitvallás-

') Egyhiztörtfneteink 4. köt. 90. §. 854. lap. 
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nak egyházi elosztása szintén négy kerületre terjedt: 1) a 
dunamelléki, 2) a dunántúli, 3) a tiszántúli, 4) a tiszán
inneni kerületre. Minden kerületben egy superintendens és 
segédgondnok vagyon; maga a kerület egyházmegyékre, 
ezek pedig lelkészségekre elosztva lévén, amazt föesperes, 
emezeket pedig prédikátorok igazgatják. 

A kapcsolt részekben azon kevés protestánsok, kik ottan létez
nek, többnyire gyárosok, vagy kereskedők lévén, az 1848-ik évig 
csak zsellérkint tartózkodhattak '). Ma azonban az egyenlőség joga 
minden felekezetre kiterjesztve lévén, azok is az alkotmány minden 
kedvezései s terheiben egyenlően részesülnek. 

Ti. %. A protetUuititmus e*»e*di*égre (ratúmatiumus) vdllosott. 

Minthogy a protestáns felekezetek mind régi, mind 
ujabb időkben egyesülésöket külföldön siker nélkül kiséri 
tenék, elvégre annyiban megegyeztek, hogy vagy egészen; 
vagy legalább egyrészről eszesdieknek (rationalistae) át
változtak. Mit nemcsak a külföld, hanem hazánkról is né
mileg mondhatni. Mert protestáns atyánkfiai legújabban 
*z Összeolvadás eszméjét hirdetve, az egyesüléshez hajolni 
•látszották ugyan, de ez ügy a számosan tornyosuló nehézsé
gek miatt azon alakot vette magára, melyet a külföld 
feovét, túdnillik abban egyeznek meg, hogy szintén a ratío-
naüsmtist követik. Ennek annál inkább következnie kellett, 
minthogy nálunk is á protestánsok tudósai s lelkészet min* 
dériben á külföldöt dicsérni, s követni szeretik. Oka, e nagy 
Változásnak Fénelon s több űagynevü-tanárok szemit s tót-
ujjitás eszme s elvében rejlik. Mert ugyanazon szabadsággal, 
mélylyel az »lsö hitújitók éHék, utódaik is élhetvén, s valób
ban élvén, más valami könnyebben alig tbrtétífeetik, mint 
hogy eszesdiekriek átváltozzanak. Alkalmat* s tadokokat 

') Schwartner Statistik 125. lap. Benkő Transilv. 4. köt. 17. lap. 
Katona Hint, Grit. Hanga*. 39; köti 2ífc lap. 
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arra máig nyújtanak: 1) az angol s franczia eszesdiek mua-
kai, melyek minden európai nyelvekre fordítva, wiadea 
tudós kezeibe kerülhetnek, s a rósz mételyét közlik, Ilyenek 
Burnet, Whitby, Taylor, Clarké, Voltaire, Rousseau, Sue, 
Victor Hago s mások munkái; 2) a korlátlan sajtó szabad
sága, mely által számos könyvek az isteni kinyilatkoztatás, 
és a vallás ellen keletkeznek. Ámbár pedig nálunk az 1847/9. 
évi átalakulásunk alkalmával a sajtó szabadsága törvény 
által korlátoltatott ' ) ; mindamellett annak sokkal szaba
dabb tér nyittatván, s engedtetvén, mint annak előtte, ilyes 
munkák nálunk is minden tartózkodás nélkül behozattat-
nak, s az olvasó közönséggel közöltetnek; 3) Kant $ kövér, 
tőinek bölcseleti rendszere, melynél fogva egyedük a» ész 
vallása átalánosnak (objectiv) lenni, a kijelentett vallás 
pedig csak amannak könnyebb terjesztésére adatottnak ál
líttatik, mely idővel önmagától megszűnendő, minden em
bernek tiszta észvallása által kipótoltatandik. Vagy lehet-e 
Schelling vagy Hegelnek azon állítását miszerint az ész 
mennyiségben csak egy tökélyes valóság (absolutum). s az 
maga az Isten; a többi valóságok pedig annak egyedüli 
viszfénye (reflexum) elfogadni? s azt akár Üdvözítőnk 
valódi lételével, akár mely lény valóságával megegyeztetni ? 
Lehet-e Herbart kétesdies rendszeréből okulnunk, ki Kant 
rendszerét (Kritik der reirien Vemunft} elvétett útnak ne
vezi, s azt azon egyén által egészen elmellőztetni kívánja^ 
kj az igazsághoz jutni törekedik?! 2 ) . Ilyes helyezetben 
valődilag mondhatni", Incidit in scillam, <jui vult vitare 
charydim. Hogy továbbá a mostani protestánsok egyedül 

') Lásd az 184V8. évi Törvényczikkelyek 18-ikát. 
$ Herbart Job. Frid, Uiber jmqjpen. Streit mit der Modspbilo-

sophíe; aleser VÜi: K$xA^tytfclÍSÍ$, \és Psychoíogie als 
Wiasenschaft nengegrönöet aúfErfthhing-, MeUphysik und 
Afetfog«tók<.KfoigBk Q.M» 18x4. 
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eszesdiséget tanitanak, munkáik bizonyítják. A sok közül 
csak Wegscheidert, kit a protestánsok remekírójuknak tar
tanak, elősorozzuk. Ez azt állítja'), hogy a természet feletti 
kijelentés nem is szükséges, de nem is lehetséges. Továbbá 
minden csodákat s titkokat megvetvén, azt tanítja, hogy 
Krisztus egyetemi vallást alapítani akarván, nem kijelentett, 
hanem csupa eszesdi vallást tanított, s taníthatott stb. 
Hasonlókat Röhr, Schulze, Schott, Brettschneider, de Wette, 
Bauer, Feuerbach, Marr stb. tanitanak '). Hosonlitsd Relig. 
s Nev. czimii folyóirat 1846. évi august. B. alatti 13. szám 
37. lap. Mellképek Perger János által s 1847. évi febr. 7-ke 
alatti 11. szám 87. s köv. lap. 1847. évi mart. 4. alatti 18. 
szám 137. s köv. lap. 

78. §. A hdromsdgtagadók. 

Erdélyben annyi hitujitó támadt e korszakban, hogy 
majdnem a protestánsok számát is meghaladták. Azok kö
zül a socinisták, máskép háromságtagadók, vagy unitariu-
sok legnagyobb figyelmet gerjesztettek, annál nagyobb te
kintélyt nyervén, minthogy maga Zápolya Zsigmond Erdély 
fejedelme őket eleve pártolni látszott. E tévedést Blandratta 
György orvos tanár, és Davidis Ferencz eleintén Erdélyben 
terjesztek, s azután Magyarországba is átültették. Azonban 
a helvetvallásuak erélyesen ellenök lépvén fel, 1567-ik év
ben Debreczenben zsinatot tartottak, s noha Blandratta is 
két évvel későbben Váradon zsinatot egybegyüjtene, melybe 
Zápolya is megjelent, nem mint a tévtan pártolója, hanem 
miszerint vizsgáltathassa, váljon alapszik-e a szent írásban 
e tan, vagy nem? mindamellett a helvetvallásuakCsengerén 

') Institutiones Theologiae Chriatiano dogm. auctore J. A. Weg-
scheider Halae 1815. több kiadásokban. 

3) Egyháztörténeteink lat, kiad. 4. köt, ?8, s köv. f 80. • k. lap. 
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(Szatmáriban) ismét összegyűlve indokokkal megmutatták, 
hogy Blandratta tana egyedül puszta véleményeken alap
szik, s bitöket az úgynevezett csengeri vallástételben ki
jelentve a szent Háromságról szóló katholika oktatást védel
mezték. Blandratta későbben Davidistöl elválván, s emezt, 
hogy Krisztust csupa embernek s mint olyant még tiszte
letre méltónak sem mondaná, a fejedelemnél bevádolta, s 
börtönbe záratta. Azonban maga Blandratta sem tanított 
mást, mint hogy Krisztus a szent lélektől számozván, s 
Máriától születvén valódi Messiás, de nem Isten vala. A 
felekezet szabadvallási gyakorlatot nyert, de az atya fiu s 
szent lélek nevében keresztelni tartozik '). E felekezet Ba
ranya- s környékében telepedni kezdett, de Radonay püspök 
onnét kiküszöbölte. A felekezet istentisztelete, egyszerű, 
fegyelme szigorú, s Erdélyben nyolcz senioratusokra osztva 
vagyon J). Az 184%. évi hongyülés azt honunkba is be
vette, s minden a többi protestáns felekezetekhez hasonló 
kedvezésekben részesítette3), annál inkább, minthogy Erdély 
honunkkal egészen egyesülvén, egy országot képez; s annak 
minden kedvezéseiben ugy, mint terheiben részesül. 

79. §. A keresztségismétíők (Anabaptistáé). 

Hübmayer Boldizsár Nickelsburg Morvaország városa-
s tájékában a keresztség ismételtetését 1526-ik évben mind
azoknak hirdette, kik gyermek korukban megkeresztel
tettek. E hirdetésnek oly sikere lön, hogy mindLichtenstein 
Lénárd maga, kit a város uralá, mind mások a keresztségét 
magukon ismételtették. E tanhoz továbbá más tévedések is 
csatoltatván, például hogy az egyházi rend Üdvözítőnktől 

') Az 1638-ik évi országgyűlés őket arra bünvád alatt kötelezte. 
2) Engel Gesohichte Ungarns 2. köt. 294. s köv. lap. Schwartner 

Martin Statistik 112. a köv. lap. 
8) 184%. évi törvényoz. 20-ka. 



526 

nem alapíttatott, elöjárók nem létezhetnek a társaságban stb. 
nagy felekezet létesült, melyet sokan követve Németbonban 
tűzzel vassal terjesztettek oly annyira 1), hogy azt fejedel
mek s püspökök csak kereszthadak által győzhették le , s 
szétoszlathatták. Ez megtörténvén Hollandia, Német, 
Schweitz s más tartományokból kiűzetve, mindenütt mene
dékhelyet kerestek, s Magyarhonba is költözvén, Posony s 
Nyitra megyében telepedtek meg, hol Lévardon, Szobotist, 
és szent Jánoson lakásukat tűzték ki. E felekezetek Bocskai, 
Bethlen, s más csendzavarók alatt egy helységből a másikba 
költözvén, honunk többi lakosaival együtt sokat szenvedtek, 
mig Bercsényi 1705-dik évben Nyitra várából részökre egy 
különös parancsot bocsátott ki, melynél fogva a szobotisti, 
lévárdi, s szentjánosi uj keresztényeket (keresztségismétlő-
ket) háborítani, lakásukra rohanni, s nekik valami kárt 
okozni senki se merészeljen a). S e lakhelyeken Maria Teré
zia uralkodásáig tévedéseikben maradtak. Filó Jósef szobo
tisti lelkész azonban e felekezet tévedéseire dicső Mária Te
réziát figyelmeztetvén, azt nyerte, hogy a királyné 1760*ik 
évben jezuitákat oda küldvén, őket megtérítette. Ez annál 
könnyebben sikerült akkor, midőn a királyné Walter Zacha-
riast a felekezet papját, s két segédét Nagyszombatba vi
tette, s ottan a barátok zárdájában letartóztatta. E megté
rés azonban csak gróf Barkóczy esztergomi érsek s orszá
gunk áldora alatt tökélyetesen eszközöltethetett ki, s állan
dóvá is maradt, minthogy máig a király költségén tulajdon 
lelkészekkel s tajaodával ellátva saját községeket képeznek. 

') Egyháztörténeteink lat. kiad. 4. kot. 97. §. 277. lap. 
2) Windisch Ungarisch. Magazin 3. B. 219. S. Benkő Transilv. 

1. köt. 495-ik a köv. lap. Aprobat. Constit. 3. Tit. 57. art. 
Lampe 361. lap. Katona Histor. Crit. 31. köt. 625. lap. 33. köt. 
659; lap. Péterfy Conc. Hung. 2,.par.pag. 226. 255. Acta Com. 
1687. 239. lap. Katona Hist. Crit. 36. köt. 635. lap. 8 a köv. 
olvashatni Bercsényi oklevelét. 
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80. §. A szombatotok. 
Ezek Csehországban 1530-ik év körül keletkezvén, rot

terdami Erasm szerint a szombatot oly buzgósággal ünne
pelték, hogy ha szemökbe valami talált esni, azt szombat 
napján kiaem vették. Erdély e korban egyházi főpásztor nél
kül lévén, könnyen válhatott minden tévedésnek menedék 
helyévé. Ámbár pedig e zavaros időkben erdélybeni első fel
lépése idejét nem könnyű kipuhatolni, mindamellett kétsé
gen kívül vagyon, hogy Bethlen Gábor alatt, ki nagy ellen-, 
ségök vala, e zsidóság ottan nagy számmal létezett, külö
nösen pedig Marosvásárhely körül tűzék ki lakásukat, s ám
bár magyar nyelven köziekedének egymással, mindamellett 
szalona, megfojtott állatok s vérrel készült étkekkel nem 
éltek, prédikátoraik pedig a helvétvallásuak előjárósága alá 
tartoztak. Az ország törvényei közönségesen a szombatoso
kat megzaklatván, számuk nagyon fogyott. Maga Pécsi Si
mon, kit Bocskay mint jeles nyelvészt, s az arab héber, gö
rög, török,, s nyugati nyelvekben jártas férfiút titoknokának 
választott,' 8 Bethlen Gábor korlátnokának nevezett, miután 
bizonyossá lön, hogy a szombatosokhoz tartozik, sőt azok
nak főbbike, ura parancsára örzet alá vétetett. Rákóczy alatt 
pedig birtokától is megfosztatván, egyedül szent Erzsébet 
helység hagyatott meg neki azon feltétel mellett, hogy an
nak köréből eltávozni ne merészeljen. E rendelkezések az 
1618-ik évi törvény szüleménye valának, mely a négy be
fogadott valláson kivül minden más tant, különösen pedig 
a szombatos zsidókét hűtlenség büntetése alatt tiltja. Ké
sőbbi törvények pedig ') a szombatos zsidókat birtok s fej
vesztéssel büntetik, de az utolsót mégis megválthatják. Mint
hogy pedig e büntetések szigorúan végre bajtattak, Erdély -
.ben azok száma megosökkenv.én, többnyire unitáriusokká 

') Az 1635, 103$. 1662. évi töjvénjek. 
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váltak, kikhez a nélkül is a Messiásról! tanukra nézve köze
lednek '). Erdély szigorú törvényei nem csak a szombatos, 
de a többi zsidókat is az országból kitiltják'). Ezek azon
ban az uj álladalmi törvények szerint megszűnvén, min
denki a törvény egyenlő oltalmát élvezi. 

Hazánk zsidósága régi héber nemzet maradványa, igen is sza
porodott. Emlékezetre méltó, hogy Európa zsidósága 1650-ik évben 
honunkban vallási gyülekezetet tartott. Alkalmat e gyűlésre nyúj
tott Sabbathai Sevi zsidó, ki a nép hiszékenségével visszaélvén, 
Szmyrnában magát Messiásnak hirdeté. A zsidók őt eleve csoporto
san követték, de hazugságáról rövid idő múlva meggyőződvén, mert 
Sztambulba átvitetve, s kérdésre szorítva, Sávi félelemből mozlem-
mé lön, Nagyidán Abaujban gyülekezetet a végre tartottak, hogy 
meghatározhassák, váljon eljött e már vagy csak eljövend e 
a Messiás? A tanácskozás eredményét Zakariás rabbi a gyülekezet 
elnöke kimondván, hirdeté, miszerint a Messiás a nép bűnei s tőre-
delmetlensége miatt még el nem jött, de eljövend későbben. 

81. §. A picardiah. 
E felekezet 1421-ik év körül Belgium s Némethonból 

Csehországba szakadván, némely íróktól a husziakhoz szá
míttatik, de hibáson, mert Ziska s a többi husziak azt nem 
csak magokénak nem vallják, hanem őket erkölcstelenségök 
miatt gyűlölve, még fegyverrel is kiirtották, vagy szétosz
lottak. Miből keletkezett, hogy picardi lelkészek honunk e 
korszaki zavaros idejében tévedéseiket nálunk is, különösen 
pedig a nyugatészaki helyeken terjeszteni kezdették; azon
ban a hatóságok tudósítást arról nyervén, tüstént azok elu-
tasittatása s az országból kizáratására rendeléseket tettek. S 
valóban a szakolczaí s puchovi nép, melynél a picardiak 
tana foganzani kezdett, a helvét vallásúak felekezetéhez csat-

') Lampe Histor. Eccles. reform, in Hungar. et Transilvan. 426. 
lap. Benkő Transilv. 2. köt. 241. lap. Aprobat. Constit. l.Th. 
4. art. 1. 

*) Windisoh Ungar. Magáz. 1. B. 117, s k. lap. Acta Comitior. 
16. 87. 230. lap. Aprobat. Constit. 1. Tit. art 4. 
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kozván, a bejött prédikátorok siker nélkül költöztek el. Té
vedése e bonyolódott felekezetnek a többi közt abban állott, 
hogy az asszonyok közösségét tanitá, s az Istent még buja
sággal is tiszteltetni véle. E felekezet azonban mint a gnos-
ticismus maradéka mindünnen kiirtatott. Lásd Egyháztör
téneteink latin kiad. III. köt. 414. s k. lap. 

V. FEJEZET. 
Az egyházi szertartások, a keresztények erkSlosel s az egyház 

fegyelmérél. 

82. §. Isteni üsstelet s szertartások. 
Az isteni tisztelet e korszakban lényeges változást nem 

szenvedvén, minden eddig divatozott szertartások és szent 
szokások régi épségökben maradtak. Az oltári szentségnek 
mindakét szín alatti felvételét, melyet I. Ferdinánd császár 
s magyar király a trentói zsinattól azon végből kért, mi
szerint a protestánsokat a katholikusokkal annál könnyeb
ben kiengesztelhesse, IV. Pius pápa Magyarországra nézve 
azon meghagyás mellett megengedte, ha a püspökök azt 
czélszerü s üdvösnek találnák. V. Pius pápa azt azonban 
vissza vonta. S átalában honunk püspökei arra ügyeltek, 
hogy az egyházi szertartások egvszerüebben véghezvitesse
nek, s némelyek ritkábban gyakoroltassanak. Azért az ol
tári szentséget is ritkábban engedték kitétettni, több ünne
pek előestéit, némely körmeneteket s búcsú járásokat eltö
rültek, az egyházakban a szám felett égetni szokott gyer
tyákat megszüntették, az egyházakban divatozó szinházi 
zenét s éneket megváltoztatták s többféle áldásokat, melyek 
nem foglaltatnak az egyházi szertartás-könyvben, megszün
tettek. Nem tagadhatni ugyan, hogy az országban honold 
török az egyházakat elfoglalta, azokat várak, gabonatárak, 
söt más nemtelen hasznokra fordítván, az isteni tiszteletet 
is gátolta, azonban a keresztények buzgósága annál nagyob* 

Charrier Bjjhájlírl. J}1 
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bab növekedett honunkban, minél nagyobb nehézségekre 
akadt. Az oltári szentségben lévő Krisztus testét s vérét 
magasztaltatni törekedő Pannán érsek Nagyszombat
ban három ezernyi tokét tett le aaon caélra, mis«e-
rint a szentség betegekhez égő gyertyák, kereset mellett s 
mennyezet alatt vitessék. Mit dicső Maria Terézia is megerő
sített. Ilyes épületes szertartás vala, midőn Pázmán Péter 
alamizsnás szent János tetemét eltakaritatá a posonyi főtem
plomban. Miután tudnillik e szent tetem, melylyel a török 
zultán Konstantinápoly hfebalmába jutva, Mátyás királynak 
kedveskedett, Budáról a török közelítése miatt a mariavöl
gyi szentpáliak gondviselésére biaatött, s onnét I. Ferdinánd 
rendelete által a posonyi káptalan templomába vitetett 
volna, s azt minden Posonyba jövő ájtatos bivek, főpásztorok, 
egyháziak, szerzetesek, sőt osászárok s királyok tisztelettel 
látogatnák, Pázmán bibornok a templomban uj sírboltot ké
szítetvén, a tetemet, mely a sekrestyében nyugodott, nagy 
ünnepélyességgel püspökök, kanonokok, és számos hivek 
gyülekezetében ezüst koporsóba tétette, 81652-ik évi január 
23-ikán a templom belsőjébe vitette. Annak tiszteletére Esz-
terházy érsek tulajdon kápolnát, mely a szent nevétviseli, a 
templomhoz csatoltatván, a szent test azóta ottan nyugszik. 
Aszentemlékét pedig a posonyi káptalan, s a hivek minden 
évben .január érintett napján ünnepélyesen ülik1). Ilyes 
és más épületes szertartásokat, ájtatos társulatokat, például 
a Szent olvasó, vagy mérsékletesség társaságát sat. honunk 
fő « alárendelt papsága most is buzgón fentartja, s előmos-
ditja. Különös figyelmet s szent épületességet gerjesztett 
-azon egyházi Szertartás, mely Pécs városában szent Mór 

') Acta flanctor. Hangár. 1. kot 67. lap. Hevenesjr, és márvány 
fofírás á posonyi főtemplomban. Draskovics György pécsi püs-

Sk % posonyi prépost töt-atá ütafl Katona 31. köt. 512.* k5v. 
Mer Epiatohw P4«*á*i 2. köt. 184. kp. 
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tiszteletére korunkban tartatott, midőn nagykéri Scitovszky 
János esztergomi érsek, s o'rszagunk áldora ugyan azon az. 
Mórnak, ki Pécs megye 2-dik püspöke volt, s ki ő fóméltó-
sága mint volt pécsi püspök közbejárása által a boldogok 
közé Boroztatott'), 1849. évi october 22-én első nyilvános, 
egyházias ünnepét számos fő s alrendü papság s hívek jelen
léte mellett szónoklatok s isteni tisztelettel megülte. Relig. 
1849. 16. szám. IZ8. s k. lap. 

83. §. Ünnepek. 
Az eddig divatozó ünnepekhez e korszakban némely 

ujak hozattak be, s némelyek eltöröltettek. Amazokhoz tar
tozik: 1) a győzelmi sz. Mária ünnepe (S. Mariaede Victo-
ria), melyet V. Pius pápa a hires 1527-ík évi Don Jüan de 
Austria Lepantónál kivivta tengeri győzelemnek emlékére ren
delt. E győzedelem az ozmánokat megalázta, s hajóikat örökre 
eltörölte; 2) a szent Mária név ünnepe, melyet XI. Incze pápa 
a törökök felett nyert győzelem emlékére, az egész egyházra 
terjesztett, annál inkább, minthogy eddig is némely külön 
egyházakban divatozott; 3) Boldogasszony fogantatása, 
mely szintén némely megyékben eddig már divatozván, XI. 
Kelemen pápa által az egész egyházra terjesztetett2); 4) 
Jézus szent neve ünnepe, mely január második vasárnapjára 
tűzetvén ki, szintén azon pápától vette eredetét; 5) a szent 
olvasó ünnepe, melyet ugyan azon XI. Kelemen pápa a törökö
kön III. Károly király által nyert győzelme emlékére rendelt; 
3) Jézus szent szive ünnepe, melyet XIII. Kelemen pápa a hivek 
kérelmére alapított, boldog emlékű Rudnay Sándor bibor-
nok s esztergomi érsek pedig annak tartását megyéjében az 

') Beiig, katk lap* 1849. éti 7. sz. octob. 11; 57. lap. A beatifi* 
catio 1848. august. 4. hirdettetett Romában. Hasonl. Religr 
1849. évi 10. szám. 81. lap. 

*) fiz tmnep ujabb elrenéezéeéről lásd a I. korsi. 68- §. 
31* 
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űrnap nyolczada utáni péntekre tűzte ki; 7) szent István 
király ünnepe, mely 1771-ik évben, miután a szent fejede
lem jobb keze Raguzából, hol kétszáz évnél hosszabb ideig 
tartatott, Budára átvitetnék, és szent István király orszá
gunk védszentjének választatnék, XIV. Kelemen pápa en
gedelmével rendeltetett. Azóta pedig ez ünnep alkalmával 
Budán országunk helytartója, jelenlévő egyháznagyok, s 
minden világi s katonai hatóságok, s számos hivek gyüleke
zetében legnagyobb diszszel s pompával nagy mise, s szent 
beszédek tartatnak, a szent király jobbja egyházi növendé
kek által körülvitetik, s a körmenet után nyilvános tiszte
letre tétetik ki. Minthogy azonban az ünnepek száma az egy
házban már nagyon szaporodott, XIV. Kelemen pápa 1771. 
évben magyar, austria, s más fejedelmek kérelmére megen
gedte, miszerint némely ünnepek külső megölése megszűn
hetvén, azok ezentúl csak az egyházban tartassanak meg, 
engedelmet adván, azon napokon minden szolgai dol
gokat elvégezhetni. Melyek légyenek azon napok minden 
évi tapasztalásból tudva vagyon. 

84. §. A katholikusok fogyatkozásai s erkölcsei. 
A múlt korszaki katholikusok némely hiányai s fogyat

kozásai jelen korszakban is a hitujitók, de kiváltképen a po
gány török hazánkbani léte miatt még elég hosszú ideig di
vatoztak, sőt növekedtek. A folytonos hadakozás, és inga
dozó két, sőt három fejedelem közti viszony a büntetlensé
get biztosítván, a merészség s rósz tettek pártolásául szol
gált. A régi közmagyar őszinte, nagylelkű, egyenes, de 
büszke jellemű is lévén, már az 1573-dik évben egybegyűlt 
rendek azt határozni kénytelenek voltak: Ha kik árulás vét
kében találtatnak, törvényesen idéztessenek, és marasztaltas-
sanak el, s a mint elejétől fogva a magyar nemzet közt, ugy ezu
tán is a hütelenség keresete alá vonatassanak, melynek se peré
ben, se végrehsjtásában semminemű akadályok ne tétessenek 
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sat". Mindazáltal honunk fő s alsó papsága buzgalmának sike
rült hiveit az erkölcs és erény útjára visszavezetni. S valóban 
ez utbai igazítás által az erkölcsi javulás még nagyobb sikerrel 
végrehajtatott volna, ha honunkban azon számos belső moz-
galmok ki nem ütnek, melyek az erdélyi fejedelmek s az or
szág törvényes királyai közt keletkeztek, ha azon sok viszo
nyos üldözések, melyek a vallás ürügye alatt eredtek, a ke
délyeket egymástól el nem idegenítik. E meghasonlásokból, 
e viszonyos ellenségeskedésekből, és századunkba bébara-
pódzott némi érzelgésböl keletkezett, hogy még máig ko
runk uralkodó vétke az érzéki gyönyörök utáni vágyódás, 
az ifjabb kornak dicsekvő, s az idősbek feletti maga eme
lése, sőt elöjárósága iránti engedelmetlensége. Mely hiányok 
korunkban különösen feltűnnek. E hiányok pedig annál kár-
tékonyosbak, hogy azokból a gyermekeknek szüleik iránti 
közönbössége, engedelmetlensége, s tiszteletlensége szár-
moznak. Onnét korlátlan kevélység, negédség és dicsvágy, 
sőt csalfaságok, cselek, lázadások, s hűtlenség bűnei erednek, 
melyeket korunkban gyakorta tapasztalunk. E fogyatkozások 
azonban még nem annyira váltak uralkodókká, hogy min
den jót körünkből kipusztítottak volna, sőt korunk bizonyos 
nemű tulajdonok s erényekkel díszeskedik, melyek dicséré
tére szolgálnak. Ide tartozik azon buzgóság, melynél fogva 
majd minden megyében a megyei papság püspökével együtt 
minden évben legalább egyszer kitűzött városban lelki gya
korlatokra összegyűlni szokott, s isteni tisztelet, imádságok, 
elmélkedések, énekek, szónoklatok s csend közt négy napot 
viszonyos épültség, szent gyónás és áldozás mellett tölteni 
szokott. A nép pedig szintén kitűzött hely, idő s napokra 
megjelenvén, kiküldött szerzetesek s papok által (missiok) 
oktatva, ugyan azon fenérintett lelki vigaszban, melyben a 
papság részesülni szokott. Ide tartozik a philantropismus, 
vagyis átalános emberszeretet, melynél fogva korunk em
berei különösén a szegények nyomorúságán, s minden sze-
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reacsótlen sorsán segíteni törekesraek. Abból keletkeznek 
aaon számos intézetek, melyek a szegények, betegek, özve
gyek, árvák, s gyermekek felsegitáaére emelkednek. Ide tar
tozik azon lelkesedés, melynél fogva mostanában a. magyar 
mély álmából felriasztva alkotmánya átalakulása mellett u 
austriai birodalomhoz simulva, a tudományok s müvek hala
dását, a nép nevelését s boldogitását, annak felszabadításai 
s minden jobbágyi terhektöli felmentését kieszközlötte, ma
ipart, kereskedést, közlekedési eszközöket s uj találmányo
kat, de mindamellett a vallásosságot a erkölcsösséget is leg
főbb teendői közé sorozta. S valóban a legyőzetett 1849. évi 
forradalom után behozatott átalános birodalmi kormán; 
által hazánkra nézve minden jónak magja megvettetett, a 
nincs is más kívánandó, mint hogy az egek ura áldását a 
a hazára hintse, a békét s csendet köztünk fentartsa, a minden 
kétségen kivül a haza is nagyobb boldogságra emelkedés-
dik. E nagy feladat pedig annál könnyebben eszközöltethe
tik ki, minthogy Erdély is jelenleg a birodalmi alkotmány 
behozatala által velünk szorosban egyesítve, s egy ssomszéd 
országét képezve, még sokféle különböző nemzetségei mel
lett is mind anyagi, mind szellemi erejével köscsélunkhoi 
járulni iparkodik. 

86. §. Vallásos társulatok. 
Valamint régiebb időkben a hívek igen üdvösnek lenni 

tapasztalak, midőn némely vallásos társulatok egybekelve, 
az erkölcsiséget szóval s tettel előmozdították (II. korsz. 
74. §.), ugy korunk híveit is az emberiség iránti szánako-
dás, és könyörületesség összeegyesité oly társulatokba, me
lyek főpásztoraik vezérlete alatt jótékonsággal s nemes tet
tekkel az erkölcsiséget is elömozditák. A tapasztalás bizo
nyítja, hogy minél inkább méltányolja a polgár azon tisz
teit, melyekkel Istenhez, mint legfőbb urához ragaszkodik, 
annál hívebben töltendi be polgári kötelességeit is, erre pe-



dig a vallásos társulatok, hol a tagok külön felébresztő, s 
ébxentartó módok s eszközökkel felbuzdittataak, ig«ö üd
vösen hatnak, mert csak azon alkotmány valóban szeren
cséé lehet, melynek tagjai tiszteiket belső meggyőződésből a 
lelkiismeret ösztönébál teljesítik. Korszakunk saját érdeme 
az, hogy abban számos vallásos társulatok keletkeztek. Azok 
kővé tartozik: 1) a soent Jóseiröl nevezett társulat, mely 
Sgepeaben 1631. évben virágozni kezdvén, 1723-ben, miu
tán szabályai vizsgálat alá vétettek volna, egyházi jóváha
gyással is megerősíttettek. Szabályai későbben a tagok név
sorával együtt Kassán nyomattak ki; 2) a Boldogasszony
ról nevezett társulat, melynek szerzője Forgáeh Ferenoa esz
tergomi érsek vala, ki mind a Boldogságos Szűz tiszteletét, 
mind a hívek ájtatosságát emelni kívánván, Nagyszombat* 
b»n a társulatot alapította. Rendszabályai többizhen kí»re-
boesáttattak, legutóbb pedig Nagyszombatban 1745-dik 
évben; 3) szent István első magyar királyról nevezett 
társulat, ez Posouyban szent Márton egybáaábaa is
teni tiszteletre s szónoklatokra szokott egybegyűlni. Annak 
szabályai 1749. évben Bécsben közrebocsáttattak, s a tár
sulat több évig szerenesés sikerrel működött, míg a balsors 
viszonyai által élnem töröltetnék; 4) az oltári szentéigimá
datáról nevezett társulat, melyet Nagy Ignáci §zákesfejé> 
vár elaö" püspöke alapított. Ennek szabályéi 1777'dik 
évben nyomattak ki Czó\ja a társulatnak vala, az oltári 
stentiég iránti tisztelet terjedését, s igy szent vallásunk 
vigasztaló hatását különösen, kiaszközöltetnj; $) A w e n t 
lélek imádásáról nevezett társulat Ezt szinte az emii
tett püspök alapitotte a végett, miszerint a hívek * went 
háromság harmadik isteni wemályóaek imádágára, buzdittee-
sanak, s a szent bit, reménység e szeretet annál jobbén 
terjesztethessék. A társaság wabályai Í7g7-ik évben Peeten 
bocsáttattak ki. A többi e korban felállított vallásos társula
tokat elhallgatva korunk társulatéit, mennyiben a körűimé.-
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nyék engedik, emiitjük. A régiebb társulatok megszűnvén 
s főpásztoraink azok hiányát érezvén ujakat alapítottak. 
Ilyenek 1) a Jézus szent szivéről nevezett társulat, melynek 
czélja Üdvözítőnkhöz mint Istenemberhez! ragaszkodásun
kat s indulatunkat kijelenteni, s azt közös és viszonyos buz
góságunkkal terjeszteni; 2) a boldogságos Szűz szeplőtelen 
fogantatásáról nevezett vallásos társulat, mely annak ma
gasztos szármozása emlékére s állandó dicsőítésére alapítta
tott; 3) a szent olvasóról nevezett társulat, mely ugyan 
annak tiszteletére s a társas tagok kölcsönös épülésére ala
píttatott. Ide számitandók a mérsékletességi egyesületek, 
melyek oda irányozvák, hogy a rendetlen indulatot megza
bolázzák, a káromkodókat, s a szeszes italokkal mértékletle-
nül élőket megtérítsék, s az által a közjóra üdvösen hathas
sanak ; 4) az egyházi zene társulata, melynek czélja az egy
házi éneket, s átalánosán az isteni tiszteletet emelni. Ide 
tartoznak számos más társulatok, melyek mindnyájan a hí
vek felépítése, a közjó előmozdítása, s az Isten dicsőítésére 
irányozvák. 

87. §. A kdptaianok. 
Mindamellett hogy e korszak szelleme a hitújítás és eb

ben eredt számos felekezetek miatt nem legjobb irányt vett, 
és sok ősi keresztény hívek régi vallásuktól elpártoltak, 
mégis az egyház főnökei s az alárendelt papság buzgólkod
ván; s hivatalában pontosan eljárván, annak nagy számát 
visszatérítették, s az ősi keresztény szellemet minden lehe-
töképen helyre állították. Minek az lön következése, hogy 
az őshitü keresztény hivek száma szaporodván, s lelki szol
gákat, egyházi s szerzetes áldozárokat kívánván, a kanono
kok intézete, vagyis a káptalanok szaporodtak. Igaz ugyan, 
hogy nem oly bökezüleg ellátva, s megdijaztatva, mint az 
őskorban, de mindamellett a hivek igazgatása, oktatása, s 
lelki szolgálata az által kiterjedtebb, s bővebbé válván, meg-
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könnyebbedéit. Az uj székegyházi káptalanokon kivül, me
lyek uj püspökségek alapittatása mellett (22—32. §.) e kor
szakban keletkeztek, az ez időben alapíttatott sopronyi s nagy 
szombati káptalanok megemlitendök. Amannak eredete a kö
vetkező : Azon ájtatos alapítványok, melyek némely hí
vek által Soprony városában hajdan tétettek'), az idő viszo
nyai által fogyván, s a velők kapcsolt lelki szolgálatok végre 
hajtatására ki nem telvén, dicső Maria Terézia királyné által 
VI. Pius pápa beleegyezése mellett összeadattak, s a jöve
delmekből ugyan azon egyház feje engedelmével a sopronyi 
társas káptalan alakittatott. Ez máig Győr egyházmegyében 
létezvén, egy prépostot s négy kanonokot számlál. A nagy
szombati káptalan eredete pedig a következő: Boldog emlékű 
Rudnay Sándor bibornok, s országunk áldora I. Ferencz 
király helybe hagyása, s a nagyszombati város mint kegyúr 
beleegyezése mellett a nagyszombati egyházat társas kápta
lani egyházzá egy prépost és öt kanonokkal alakítván, azt 
intézte, miszerint a lelkészség jövedelmei aránylag a városi 
lelkész, ki szintén a káptalan tagja leend, s a többi kanonok 
közt osztassanak el, s igy a káptalan életbe lépjen. Azon
ban némely nehézségek e rendelkezések felett az érintett 
boldogemlékü áldor s érsek halála után keletkezvén, V. Fer
dinánd király a tárgy uj vizsgálatát s megfontolását Kopá-
csy Jósefre, az esztergomi fömegyét akkor kormányzó érsek 
s országunk áldorára bízván, a dolog emennek tanácskozása, 
s a nagyszombati várostanács kihallgatása után V. Ferdi
nánd király által oly módosítást nyert, hogy mind a város 
kielégíttetett, mind boldogult Rudnay bibornok szándoka 
bételjesittetett, s a nagyszombati farának hajdan adomány-

•) Nostrum Enchiridion Juris Eccles. cum singül, ad alien. Con-
fess. attentione edit. 1848. Tom. 2. §. 63. pag. 67. edit. III. 
Posonii. Edit. IV, reform. §. 59. pag. 79. Tom. II. Pes-
tini 1855. 
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zott oltári alapítványok, a a többi éveken át üresen maradt 
plébánia jövedelmeiből gyűlt tőke az újonnan alapított káp
talanra fordíttassák, de a nagyszombati plébánia is épségé
ben maradjon, s ennek a káptalanból választandó lelkésze a 
plébániához tartozó régi birtokban megerősíttessék. Estekhez 
képest a nagyszombati káptalan 1844-dik évi január elsőjén 
ugyan azon főpásztor által beigtattatott. 

88. §. A Lovagrendek. 
E korszakban a templomos lovagok már nem léteivén 

(1. korsz. 85. §.) a német lovagok közül pedig ma csak né
mely tagok Austriában divatozván, itten most egyedül a ke
resztes, azaz máltai lovagokról, röviden értekezhetem, mint
hogy ezek is nálunk igen kis számra szállíttattak le. Mert 
királyaink által nyert régi adományaikból lassan kifogyván, 
még Vrana nevű, és a dalmát tenger partján fekvő várakat 
is elvesztették, s így vranai perjelségeikből világi zsarnokok 
által is megfosztattak. Minthogy pedig későbben Rodua szi
getnél az ozmánoktól 1521. évben legyőzettek, maga a rend 
is végéhez közeledett. Továbbá noha I. Ferdinánd király a 
máltai rend kiváltságait 1558. évben Budán ujolag megerő
sítette, de főhelyeiktől például Buda, Fejérvár s Esztergom
tól a törökök által megfosztatván, egészen megszűntek. A 
vranai perjelség czimét ma a zágrábi prépost viseli. Emlé
kezetre méltók honunkban a budai veres keresztes vitézek, 
kik 1723. évben III. Károly király alatt honunkba hozattak 
be, s szent István király jobbját Budán őrizvén, egyszers
mind a szent Zsigmondról nevezett várbeli farát igazgatják. 
Reland író azt véli, hogy a rendszerzője PennafbrtiRaimond 
vala, s azt Bethlehemben mint külön lovag rendet alapította. 
Mások pedig azon véleményben vannak, hogy e lovag rend 
csak fióktársasága vala a jerusalemi szent János (máltai) 
rendjének (bospitalares S. Joannis) mely Bethlenembe köl
tözvén ottan megtelepedett. Ámbátor e véleményt eddigelé 
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közrebocsátott munkáimban magam is pártoltam ! ) , mind
amellett többet olvasva s a dolgot jobban megfontolva, ma-
gam is Reland véleményét valószínűbbnek tartom, mivel a 
máltai vitézek a ruházat némi különbsége mellett is nem 
veres, hanem fehér keresztet viselnek. E rend Európába át
vitetvén főnöke Prágában székel, nagy birtokkal, pompás 
egyház, és díszlő kolostorral ellátva. Onnét a budai királyi 
várba is egyének a fenemiitett szolgálatra szoktak kül
detni3). 

89. §. A ssabdlyzott kanonokok. 
A szabályzott kanonokok, kik már régen hazánkba ho

zattak (í. korsz. 86. §. s 2 korsz. 68. §.) jelen korszakban is 
minden a törökök s mások általi szenvedett viszonyok mel
lett nálunk máig legalább részenkint léteznek s honunknak 
hasznos szolgálatot tesznek. Ilyenek 1) a leleszi szent Ke
resztről s jászói szent Jánosról nevezett premontreiek Eger 
főroegyében, kikhez a váradi fokról czimzett prépostság is 
csatoltatván, mindnyájan a jászoi prépost által kormányoz
tatnak. Ez mind alattvalói által, kik a nagyváradi s kassai 
fő a több más középtanodákban rendes tanszékekben dicsé
retesen működnek, mind személyes buzdítás és felügyelése 
által üdvös szolgálatokat hazánkban tevén, a közjót buzgón 
előmozdítja. 2) A csornai s horpácsi szent Mihály főangyal-
ról czimzett prépostság, ennek birtokosa egyszersmind a tür-
jei, a jánoshidi prépostságat igazgatja. II. Jósef császár több 
változásokat az egyházi ügyekbe hozatván, s több szerzetes 
rendeket eltörölvén, mind a két testületet megszüntette, de 

>) JMA Institut Histor. Eccies. növi foeder. Pwtini 1841. Tom. 
IV. §. 113. pag.327. a Köjegyháztörténet Posony 1844. 76. §. 
408. lap. 

2) Rauschnik Historische Darstellung des Ritterordens vom Ho-
qwtal cta htilig. Johann von Jeraaalem. 
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I. Ferencz király azok hasznát s szükségét átlátván 1802-ik 
évben vissza állittatá oly feltételek mellett, miszerint ezen
túl a közjót nem csak eredeti szerkezetöknél fogva, hanem 
nyilvános oktatás által is előmozdítsák, s azóta kitűzött ne
velő intézetekben valamint nyilvános fő s kisebb tanodák
ban mint oktatók dicsőségesen működnek. A többi eltörölt 
kolostorokat lásd Egyháztörténeteink lat. kiad. 4. köt. 115. 
332—343 lap. 

90. §. A s&abdlytott papok I. a jesuitdk. 
A szabályzóit papok közül első helyet érdemelnek a 

jezuiták, mind munkásságuk, mind kiterjedésök tekinteté
ből. Azok létesülése épen akkor keletkezett, midőn legszük-
ségesbek valának. Mert a XVI. század hitujitása, s hitsza
kadása számos híveket az őshitü keresztény vallástól elpár
toltatván, s maga után vonván, e fogyatkozás pótlásáraigen 
üdvös vala a jezuiták felállíttatása. S valóban hogy az ős
hitü kereszténység a tévedések tömegébe egészen el nem 
sülyedett, nagyrészt a jezuiták buzgósága, s bölcs oktatá
sának köszönhetni. Ámbár Loyola Ignácz szerzetének meg-
erősittetését már 1540-ik évben III. Pál pápa által meg
nyerte, honunkba mindazáltal csak 1561-dik évben vétettek 
be Oláh Miklós esrtergomi érsek által, ki a király adomá
nyához, mely a széplaki apátság, beeni s misle prépostság
ból állott, tulajdon jövedelmeiből évenkint tetemes segítsé
get fizettetni rendelvén, őket Nagyszombatban az ifjúság 
neveltetésére alkalmazta. Annak példáját követé Draskovícs 
György győri püspök, s czimzetes kalocsai érsek, ki őketTu-
róczba, Forgách Ferencz esztergomi érsek, ki őket Selyére, s 
Bratulich zágrábi püspök, ki őket Zágrábba viteté. Erdélybe 
őket Báthory István 1579-ik évben bevezetvén, s Kolosvá-
rott oktatással megbízván, birtokkal megadományozta. Ám
bár pedig a protestánsok őket egész Magyarhonban sokféle
képen üldöznék, mindamellett a fejedelmek azok hasznát 
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átlátván, őket okkal móddal pártolták. Az 1608-ik évi hon-
gyülésben Pázmán Péter a jezuitákat, lelki szabadságot in
dokául véve, a protestánsok ellen hatalmasan védette ugyan, 
de a 8-ik t. czikket, mely őket minden birtokuktól meg
fosztja, meg nem gátolhatta. Azonban a török a tanodákat 
feldúlván, oktatókat kiűzvén, a szükség csakhamar a ki
űzötteket ismét visszahitta, s Forgách érsek s bibornok 
kivánatára Gréczből Eáldy Márton, és Szeghy Ferencz 
atyák többed magukkal Nagyszombatba költöztek, s innét 
Horvát s Erdély tartományokba terjedtek. A jezuitákat 
nagyon segítette az, hogy a török az 1615-ik évi zsivatoroki 
béke következtében még azt is engedte, miszerint a jezuiták 
s más szerzetesek vagy papok az ő birtokában is templomo
kat emelhessenek, s az isteni szolgálatot tarthassák. Ez uj 
kedvezések, II. Mátyás király szives fogadása, ki őket bir
tokkal ismét elláttatni törekedek, Pázmán Péter esztergomi 
érsek s több országnagyok hajlandósága annyira emelek 
a jezuiták ügyét, hogy rövid idő múlva részint tanodák 
oktatóinak, részint gyóntatok, s házi lelkészeknek válasz
tatva számos nemes családokat megtérítettek, a török ré
szeken isteni szolgálatot tartottak, foglyokat kiváltottak, 
s Bethlen erdélyi fejedelem kegyelmét megnyerték. Mit 
látván II. Ferdinánd király számukra a győri, Pázmán bi
bornok pedig a posonyi collegiumot építette. Kassán 1631-
dik évben, s öt évvel későbben Sopronyban vétettek fel. 
1687-ik évi 20. t. czikk tartalmánál fogva buzgóságuk, s 
az öshitü keresztény vallás iránti érdemeik tekintetéből az 
országba hozatnak be. Szelepcsényi esztergomi érsek őket 
Komáromba, Szécsényi pedig Győr, Kőszeg, Buda, Eszter
gom, Eger, Pécsre behozatván, mindenütt részökre colle
giumot épitetett. Ámbár a jezuitáknak itt ott ismét némely 
protestáns üldözéseket türniök kellé, mindamellett mind a 
két Magyarhonban szerencsés sikerrel terjedtek oly any-
nyira, hogy 18 collegiumot, 19 házat és 11 téritöséget bir-
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tak. Azonban midőn a tökélynek majdnem legm&gasb fokát 
érték el, s mindent véghez vittek, mi hivatásuk, rendel
tetésűk, 3 a kor szükségeinek megfelelt, épen akkor ellen
ségeiket, kik nélkül soha sem szűkölködtek, legnagyobban 
felingerelték. Ezek elvégre az ártatlanságot elnyomván, s 
győztesekké válván, egész Európát ellenök fellázították. 
Minek alig lehetett más következése, mint hogy több orszá
gokban egymás után eltöröltettek. Más országok példáját 
Magyarhon is követte, s miután XIV. Kelemen pápa 1778-
dik évben az átalános eltörlés pecsétlevelét aláirta, honunk
ban is megszűntek, ámbár Maria Terézia a szerzet egyéneit, 
kiket a tudományosság & nevelői képességre nézve mások 
semmi esetre fel nem múlhatták, a tanulmányi intézetek
ben megtartotta. Porosz s Oroszhon pedig őket átalánosan 
mint nyilvános tanítókat régi tanszékeikben megerősítette. 
Sőt II. Frigyes porosz király azt monda felölök: Igen 
pártolom a jezuitákat, nem mint szerzeteseket, hanem mint 
ifjúság nevelőit, s tudósokat, kiknek megtartása a polgárzat 
érdekében fekszik !) . Ezt kedves hazánk akkor el nem 
ismerte, de azóta bizonyosan egy része legalább átlátván, 
nem egyszer fájlalta, hogy az ősi vallás uj apostolait, s a 
tudományok leghatalmasb támogatóit félre ismerte. Remél
hetni azonban, hogy e minden tekintetben üdvös rend bo
nunkban ismét felélend, minthogy annak némely tagjai 
f. m. nagykéri Scitovszky országáldor s érsek buzgósága 
által az ujdan rendezett nagyszombati érseki gymnashim-
ban már is alkalmaztattak, s azok számára némi alapítvá
nyok mind régiebb, mind a legújabb időkben tétettek. Sőt 
már Posonyba s máshova is behozattak, s legszerencsésb 
sikerrel mind a missiokban, mind pedig a szó s gyóntató 

>) Egyházi történeteink latin kiadása 4. köt. 107. 108. 115. §. 
Köz Egyháztörténeteink 71. 78. §. 
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székekben, nem különben az isteni tisztelet megtartásában 
buzgón működnek. 

91. §. II. Ás ájtatos rendiek (Piaristáé). 

A szabályzóit papok közé tartoznak 2) az ájtatos ren
diek. Azok szerzője Calasancti Jósef aragoni nemes férfiú 
vala, ki miután hazájában mint dekán, s püspöki helyettes 
Ürgéiben működött volna, hivatalairól lemondván, Romába 
költözött. Ottan magános életet viselvén, azt ájtatosság s 
szeretet cselekvényeíben gyakorolta. Minthogy pedig ugyan 
akkor Roma városában dögvész eredvén, s nagy pusztításo
kat, s szegénységet okozván, a szegények házait vigasztalás 
és segítség végett meglátogatná, s tapasztalná, hogy a ki
halt szegényebb szülők gyermekei minden oktatást s neve
lést nélkülözve, roszra vetemednének, ettől őket megmen
teni akarván, ügyes oktatókkal ellátott tápodat alakított, 
melyben az elhagyottakat tanitatván, erkölcsösségre, s 
jámbor tiszta életre vezérelteté. Az intézet hasznát átlát
ván Calasancti Jósef, s több társokat egybegyűjtvén, XV. 
Gergely pápa azt 1632-ik évben szabályzóit papok rend
jéül megerősítette. Honunkba csak 1642-ik évben, s pedig 
PodolinbaLumirszky herczeg által hozatott be. 1673-ikévben 
Kimen Francisca Pálfíy nádor özvegye, s fia Pálffy János 
Privigyén részükre uj collegiumot alapítottak. Ezután pedig 
nagy Leopold király őket Breznóbányán, Szécsényi érsek 
szent Györgyén, Matyasovszky püspök pedig Nyitrán be
hozatta. Innét az egész országba terjedvén '), legújabban 
1846-ik évben az ujdan felállított nagybecskereki közép
tanoda is reájok bízatott, kik tudníllik egész honban buzgó 
oktatásuk s czélszerü nevelésükről ismeretesek. 

') Fessler Geschichte der Ungern 10. köt. 332. s köv. lap. Pletz 
Theol. Zeit&chrift heted, évi folynm 1. 230. s köv. lap. Róka 
praesul. Veszprém. 456. lap. 
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92. §. Birtokos szerzetesek. I. A benedekiek. 

Szent Benedek szerzete, mely az első s második kor
szakban annyi érdemeket szerzett, honunk kimiveltetése 
s szent vallásunk terjesztetése tekintetéből e korszakon át 
szintén hazánknak minden viszonyaiban osztozván, a török 
súlyos járma alatt sok változásokon ment át. Legtöbbet 
szenvedett a pannonhalmi főapátság, mely nagy birtoka 
miatt sokaknak szemeit szúrta, s azért igen sokszor egy világi 
bitorlónak kezeiből a másikéba került. Mihály báthai apát 
után a szerzetesek 1542-ik évben Nyáry Ferencz grófot 
választották kormányzójuknak, ki őket egy ideig oltalmazta, 
de a török Györöt bevevén, és 1584-ik évben Pannon-hal
mot is legyőzvén, Baranyai Pál főapátot társaival együtt 
felkonczolták. A tihanyi apátságot szintén világiak foglal
ták el, azt erősitvényül használván az ellenség ellen. Azon
ban 1609-ik évben Herovics Mátyás csanádi püspök annak 
birtokában volt '). A bakonbéli apátság monostora Vesz
prémben szintén Szulejman hadai által leromboltatván, 
csak a török honunkbóli kiűzetése után Simonchich apát 
alatt támadt fel, de a szokott szerzeti isteni szolgálatot csak 
1757-ik évben kezdhették. Hasonló sors érte a dömölki 
apátságot is Vasban. Az a 18-ik században Mária-Zellből 
oda vitetett Boldogságos Szűz kisebb szobra miatt Kis-Czell-
n ek is neveztetik. Itten minden évben több ezer zarándokló 
hivek lelki vigasztalást nyernek, szent gyónás és az oltári 
szentségben részesülve, s üdvösen épülve. E szerzetet 
II. Jósef császár többekkel együtt eltörölte, de Ferencz 
király érezvén azok szükségét 1802-ik évben ismét fel
állította azon feltétel mellett, miszerint minden többi 

J) Fuchshoffer MonasterioL 1. köt. 118. Pray Spécim. Hierar. 
Eccl. Hungar. part. 2. pag. 302. 
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szerzetbeli foglalatosságok mellett előzőleg nyilvános okta
tásban működjenek. Miért is kitűzött főtanodák, lyceuraok 
s középtanodákban az oktatás és nevelésben dicséretesen 
munkálkodnak, hazánk irodalmát, különösen pedig a ma
gyar nyelvet előmozdítják, hasznos munkákkal gazdagitják, 
s a honi miveltség előmozdításában nem csekély részt vesz
nek. Mostani főapátuk m. Rimély Mihály, ki a tudományok, 
művészet, s miveltség buzgó pártolója, szerzetébe is saját 
szellemét beoltani törekszik. 

93. §. II A ciszterciek. 
E szerzetesek honunk szerencsétlen viszonyain átmen

vén, a török súlyos jármát szintén viselték, mert Zircz, 
mely az apátságnak főhelye, a veszprémi pasák tulajdonává 
válván, annak békés lakosai onnét kiűzettek. Ámbár pedig 
a török azt időközben elvesztené, mindamellett a helység 
átadatván zálogba, azt a szerzet vissza nem nyerhette, míg 
Hedervári János scopi püspök, s zirczi apát azt kiváltván, 
1660-ik évben a szerzetnek vissza nem adta. A pásztói apát
ságot nagy Leopold király visszaállítván, azt Zolnay Endre, 
buzgalmához képest a szerzeti öltönyt felvévén, több társok
kal együtt ujdan feléleszté. A pilisi apátság a török által 
szintén sok pusztításokat szenvedett oly annyira, hogy 
birtokosaitól egészen elhagyatván, más egyháziaknak ada
tott. II. Jósef császár e szerzeteseket másokkal együtt el
törölvén, azok javait a vallás alapjához csatoltatta. 
Azonban Ferencz császár, s magyar király -1802-ik évben 
azokat szintén visszaállította azon kitűzött kötelességök 
mellett, miszerint nyilvános oktatást kijelelt tanodákban 
felvállaljanak. Annak következtében e szerzet tagjai többi 
külön foglalatosságaik mellett a nyilvános oktatást honunk 
kitűzött tanodáiban gyakorolják, s dicséretesen munkál
kodván, az ifjúság neveltetését, s miveltetését hathatósam 
felsegítik. 

Ckcrricr KfjiiiUtU 35 
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94. §. Hl. A gsenipdlasok. 

A szentpálasok rendje, mely a második korszakban 
(62. §.) eredvén, e korszakban is kitüntette magát, mert, 
hogy honunk szent koronáját a török el nem foglalta, több
nyire azoknak köszönhetni, kik az ország díszét Visegrádon 
örzötték. A hazánkat akkor átalánosan dúló keleti ellenség 
azokra is valamint a nemzet nagyobb részére rohanván, 
őket felkonczolta, vagy tovább szalasztotta. A bal sors 
reájuk annyival inkább nehezbedett, minthogy mindazt, 
mit a pogány ellenség megkémlett, honunk protestáns fele
kezetei magok közt osztogatván, a szegény remetéket egy 
helyről a másikra űzték. így történt Sátoralja-Ujhelyenj 
honnét Perényi Péter őket elűzte, s birtokukban Drágfy 
Gáspárral osztozott. Ilyesmi vitetett véghez más számos 
helyeken is oly annyira, hogy a szerzeteseknek zavaros 
időkben többnyire csak vándorolniok kellé. Az 1659-ik évi 
hongyülésen Borkovich a szerzet föperjele, s Dianesevich 
zágrábi prépost közt a helyi elsőség miatt per támadván, 
az ügy amannak részére döntetett el, s Veselényi nádor 
oklevele által megerősíttetett. A török hpnunkbóli kiűze
tése után a rend ismét virágzó állapotra emelkedvén,. X. Ke
lemen pápa annak számára tudományos intézeteket állí
tatott fel Máriavölgyén, s Ujhélyen Magyar-, Lepoglaván 
pedig Horvátországban, azon különös engedelem mellett, 
miszerint a jelesbeket hittanárságra is emelhesse, mely 
jogot 1674-ik évben Leópold király szintén megerősített. 
A 18-ik században igen szaporodtak, kivált a horvát
honiak, kik Magyarhontól elszakadván, az osztrákiakkal 
egyesültek. Rákóczy lázadása alatt Károlyi s Andrásy, 
a mozgalom főnökei, a máriavölgyi monostorban meg
szállottak, seregeik pedig a vidéket kirabolván, felgyúj
tották. A szerény barátok őket nagylglktijeg fogadván, 
megvendégelték, hogy nagyobb károktól menten marad" 
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hassanak ') . Noha pedig Kerchelich szerint Horváthonban 
a 18-ik század fele körül többnyire földmiveléssel foglal
koznának, mindamellett Magyarhonban ugyanazon munkán 
kivül tudományokkal is idejüket töltötték, mi abból is ki
tetszik, hogy a rendben több tudományos intézet létezvén, 
e szerzetből számos tudomány tanárok megkoszoruztattak, 
s abból honunk nem kevés tudományos főpásztorokat nyert, 
például Szécsényi Pált, Eszterházy Imrét, Kéry Jánost, 
Nádasdy Lászlót stb. kiknek neveit a haza most is hálával 
emliti 2). A rendet mely fejér öltönynyel élt, s szakált 
növesztett, II. Jósef császár eltörölte. 

95. §. IV. A kartuiiak. V. A Hamaldoliak. 
A kartuziak szerzete e korszak zavaros kezdetén sokat 

szenvedett mind a keleti, mind a belső ellenségtől zaklat-
tatva. Amaz ellen az ország nagy készület s költséggel fel.-
lépvén, s ennél fogva a segédadóból nem kis részt e szerze
tesek birtokára vetvén, továbbá némely világiak őket ja
vaiktól megfosztván, reájuk nézve alig következhetett más, 
mint a végső pusztulás. A bajt nagyobbitá az, hogy a 
szerzet több tagjai a hitújításhoz szítottak, a avval részint 
a többiek nyugalmát háborgatták, részint a királyt s minden 
jólelkű hiveket megbotránkoztatták. Minek az lön követke
zése, hogy a király a szerzetet a lechniczi (Lengyelhonban) 
monostor, s ahoz tartozó javaktól megfosztván, az egész 
birtokot a szepesi káptalannak adá azon feltétel mellett, 
miszerint az isteni szolgálatot a szerzetesek helyett tartsa, 
S a monostor volt perjelét élelemmel ellátván, a levéltárt 
Lechniczre átvitesse- A többi kolostorok részint az ellenség, 

') Annál Coenob. Eremit. I. 324. pag. Benger Annál. Erem. 
Tom. 2. pag. 16. Katona Hiat. Crit. Tom. 36. pag. 394. 

») Kerohelioh not. reg, 421. pag. Katona Tom. 40. pag. 501. 
Pétérfy Conc. Hungajr. part 2, pag. 282. 
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részint más hatalmaskodók által elnyomatva, egy ideig 
megszűntek, míg Miksa császár 1565-ik évben a szepesi 
főispánt Turzó Szaniszlót megbizá, miszerint mind a kartu-
ziakat, kik tudnillik előbbi tévedésüket átlátván, az Ősbitü 
keresztény vallásra visszatértek, mind más bár mely igaz 
ságos követelőket kielégitse. A szerzet azonban mindig 
kevesbedett, mig utoljára a szepesi vidékekben egészen 
megszűnt. A többi kartuziak, kik Soprony s Borsodban 
laktak, minthogy kolostoraikat a török pusztitá el, szintén 
megszűntek, s javaik az egri káptalannak adattak 1 ) . Mi 
pedig a kamaldoliakat illeti, azokat Jaklin Bálás nyitrai 
püspök honunkba behozatván, Zobor hegyén számukra a 
régi szent ipolyi apátság helyén kolostort emeltetett, s a 
pilisi apátság javaival addig mig rólok illöleg gondosko-
dandik, megdíjaztatta. Mihez nagy Leopold király szintén 
járulván 1695. évben a zoborhegyi kolostorukba költöztek, 
innét Szepes és Sopronyba átvitettek, s minden tehetségeik
nél fogva a közjót előmozdítani törekedtek. E szerzetet 
II. Jósef eltörölte. 

96. §. A kéregető szerzetesek: l. a domokosiak, II. a ferencsiek. 

Noha a kéregető szerzetek között eredetök s előnyeik 
tekintetéből a domokosiak első helyet foglalnának, mind
amellett kiterjedés és állandóságra nézve más szerzetek 
őket felülmúlták, s ámbár szerzetök azt hozá magával, 
hogy mitsem birjanak, mégis az idők mostoha sorsa s sze-
rezhetés fogyta miatt Verbőczi István nógrádi s tolnai fó-
ispán, s Zápolya korlátnoktól Csabát pestmegyei falut azon 
lekötelezettség mellett ajándékul fogadták el, miszerint min
den héten érettök öt szent misét szolgáljanak. E szerzetnek 

') Wagner Analect. Scepusii 1. köt. 484. s köv. lap. Katón* 
Histor. Critic. Tom. 22. pag. 10. 42. 
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számos kolostorai valának honunkban két tartományra, a 
magyar s dalmatországira felosztatva '). Ma azonban egye
dül Kassán, Sopronyban, Szombathelyen, s Vasvárott lé
teznek. Mi a ferenczieket illeti, azok a törökök alatt a hivek 
igazgatásában működvén, oktatást s lelki vigasztalást az 
elnyomott hitsorsosinak nyújtván, sokat szenvedtek. De buz-
góságuk, alázatosságuk, s szelid bánásmődukkal még á 
dühös ellenség kegyelmét is mégnyerni tudták annyira, 
hogy a pasák s a bégek által személyi szabadsággal, sőt 
várni felmentességekkel is megjutalmaztattak, réteket és 
épületeket szerezhettek, mig más nem érkezett, ki őket 
mindentől megfosztván, a vallást üldözte. A 17-ik század
ban kolostoraik nagyon szaporodtak. Pázmán bibornok, 
Forgách nógrádi főispán, Eszterházy Pál nádor, s más jó
tevők által pártoltatvá. Ma pedig szintén igen dicséretesen 
a hivek igazgatásában, nyilvános oktatásban s más lelki 
szolgálatokban minden szegénységök mellett is működnek. 

Mikaházán Erdélyben Lavinszky Péter ferenczi atya 1708-ik 
évben meghalálozván, holta előtt a jelenlévőkhez .ezeket jóslatul 
monda: l )a keresztény vallás sokkal nagyobb ütközeteket állami ki, 
mind eddig történt; 2) a katholika religio látszatra egészen elnyo-
matandik, de két országnak megtéréséből még jobban fel virágzik; 
3) a liliomnak (frankhoni czimerjel) nem leend véde, s szét fog 
szaggattatni; 4) a kettős kereszt bámulatig haladand, sok tarto
mánynyal bővülend, melyek közt legnagyobb két ország tisztelendi, 
s a kereszténység védbástyájának inkább válandik, mint valaha; 
5) a romai birodalomnak sok támodója lesz, s nyomorúan fog szaka
dozni; 6) Lengyelfóld sok verések után külföldiekre jut; 7) a leg
több csatákat számos jelenség fogja megelőzni, s követni. Azért 
imádkozzatok feleim, hogy sok tartományt a dögvésztől óvjon meg 
az Isten. Hogy e jóslatokból némelyek már teljesedésbe mentek, 
mindenki átlátja. E jóslatokat Lavinszky egyik hallgatója Klimó 
pécsi püspökkel közlötte, ez Révaynak átadta, kitől Pálma azokat 
nyervén Katona Istvánnal közlötte. Lásd Katona Histor. Crit. 37. 
Tom. 517. pag. 36. Tom. 393. pag. Fridrich prov. S. Salvat. Tom. 
II. pag. 6. 

') Katona ugyanott 21. köt. 11. 35. lap. Kerchelich. Episcop. 
Zagrab, 217. lap. Péterfy Concil. Hungar. part IL pag. 278. 
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97. §. III. A szent Háromság keresztesei; IV. a* irgalma* 
barátok; V. a karmeliták * a többiek. 

Országunk lakosai közül számosak e korszakban török 
fogságba vezettetvén, a szent Háromság keresztesei (Trini-
tarii) bő alkalmat nyerének hivatásuknak megfelelni, s a 
keresztény foglyokat azok rabigájától kiszabadítani. Mi
szerint pedig e nemes hivatásukban annál sikeresben el
járhassanak, Szécsényi esztergomi érsek 1696-ik évben a 
megvett illavai uradalom kamatját jövedelműi, valamint az 
ottani várt lakásul, s a kertet használásul nekik átenged
te '). E szerzet a 18-ik század második tizedében a tatár 
fogságból több száz embereket szabadítván meg, azokat 
azon feltétel alatt telepiték meg, hogy a katholika vallás
ban oktattassanak, s azt kövessék. Mi pedig az irgalmas 
barátokat illeti, azokat istenről nevezett szent János, ki 
Portugalliában született, alapitá. E szerzet 1540-ik évben 
keletkezett, midőn tudnillik annak alkotója Granatában 
megtelepedvén, azt alapítani kezdette, czélul tűzvén ki ma
gának, a szegények s betegek ellátását E nemes hivatást 
V. Pius pápa 1572-ik évben megerősítette, s azt szerzetes 
renddé alakítván, a három közönséges fogadáshoz a negye
diket, tudnillik szedett alamizsnákból a szegények gyámo-
littatását s gyógyíttatását csatolta. Irgalmas barátok nevét 
nyeré a szerzet jótékonsága, s irgalmas munkássága miatt. 
Szelepcsényi György esztergomi érsek a szerzet fáradhatlan 
buzgóságát látván, azt Posonyba 1672-ik évben hozatta be. 
Honnét egész honunkba terjedvén, számos jótevő csalá
dokra, s pártolókra akadott. Nálunk számos kolostoraik 
vannak, és a közjót különös buzgósággal előmozdítják *) *). 

>) M«morabil. Epiacopat. Nitriens, 408-ik lap. 
>) Religio t Nevelés 1848-ik évi izám 819. lap. 
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A karmeliták ámbár tudtomra honunkban jelenleg csak 
Győrött léteznek, mindamellett a közjót minden ipar s 
buzgósággal előmozdítani törekedvén a hivek igazgatásá
nak segitségére most is hasznos szolgálatot tesznek '). 
Léteznek nálunk még kapucinusok, s szerviták. Amazok 
a ferencziekből szármoztak. Bassi Máté spoletoi ferenczi 
barát azt vélvén, hogy a szerzet régi tagjai hegyesb kámzsát 
(capucium) mint a XVI. századi ferencziek viseltek, azt 
XII. Kelemen pápa helybehagyása mellett visszavette, s 
rendének szakái viselését engedvén, szigorúbb szabályt s 
szegénységet feladott. E szerzet Spoletoból, hol keletkezett, 
más tartományokba terjedvén, hozzánk is jutott, s a hivek 
igazgatását buzgón támogatja. A szerviták e korszakban 
szintén ugy mint annak előtte hivatásuknak megfelelnek, 
a boldogságos Szűz tiszteletét buzgón előmozditják, s a 
hiveket minden lelki szolgálatokkal vigasztalják. Nálunk 
Pesten s Fraknón léteznek. 

A görög egyesült szerzetesek (II. korsz. 71. §.) ámbár mind 
azon viszonyokban, melyeken honunk e korszakban átment, szintén 
©aztoztak, mindamellett fentartották magukat, s máig honunkban 
igen üdvös szolgálatot tesznek, isteni szolgálattal, némelyek okta
tással, s a hivek igazgatásábani működéssel, hasznos kézi s kerti 
munkákkal elfoglalva. 

*) Noha az intézeteket többnyire egyháziak alapiták, mind
amellett némelyek azok közül világi alapítók által keletkeztek. 
Azoknak különkülön eredete következő: Az egri házat gróf Erdődy 
Gábor egri püspök 1726-ik évben alapította; a pápait gr. Eszterházy 
Károly s tesvére életbe léptetek 1757-ik évben; a nagyváradit 
Gyöngyösy György nagyváradi kanonok s apát 1760-ik évben; a 
szakolczait gr. Batthyányi Jósef bibornok s esztergomi érsek 1796. 
évben; a zágrábit Verhovácz Miksa zágrábi püspök 1804-ikben; a 
szathmárit Hám János szathmári püspök alapította; a temesvárit 
HL Károly 1737. évben; a kismartonit herczeg Eszterházy Antal 
1760. évben; a pécsit Krautszak János pécsi polgár 1796-ik évben; 
a budait Marczibányi István 1815-̂ ik évben életbe léptette. Ezekhez 

') Lampe Histor. Eöcles. reformat. in Hungar. et Transilvan. 
pag. 540. 
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járul a szepesvárallyai, melyet Lubomirszky Szaniszló lengyel her-
czeg 1650. évben alapított, s 1730. évig Lengyelországhoz tartozott. 

98. §. Apáczák. 
Ámbátor az apáczák intézete e korszaknál sokkal ré-

giebb, mindamellett honunkba azok nagyobb részt csak e 
korszakban hozattak be. Ilyenek 1) szent Erzsébet szüzei, 
ezeknek szerzője szent Erzsébet II. András király leánya, 
s a thuringiai berezeg özvegye volt. Ámbár pedig Erzsébet 
fejedelemnő még a XIII. században azok alapját tette le ' ) , 
mindamellett honunkba csak e korszakban hozattak be, hol 
Posonyban s Budán beteg s szegény nők ápolgatásával di
cséretesen foglalkoznak. 2) Szent Orsola szüzei, kik Merici 
Angélától alapítva, védszentöktől nevöket nyerték, s a nő
nemű ifjúság nevelésével dicsőleg működnek Nagyszombat, 
Posony, Kassa, Nagyvárad, Győr, Soprony, s Várasd váro
saiban. 3) A boldogságos Szűzről nevezett apáczák (De 
notre Dame), kiket Fourrier Péter Lotharingiában alapított, 
s Mária Terézia szintén a nőnem nevelésére Posonyba al
kalmaztatott, hol máig a hazának dicséretes szolgálatot 
tesznek. Posonyból 1851. évben f. m. nagykéri. Scitovszky 
János országáldor s érsek több tagokat Pécsre átvitetvén, 
azokat építette kolostorba a nőnem neveltetésére alkalmaz
tatta. 4) Az angol Szüzek, kiket Ward Mária istenfélő angol 
asszonyság 1609-ik évben York városában alapitott, XI, Ke
lemen pápa pedig 1703-ban megerősitett. Angolhonból 
azonban a vallás üldözőitől kevés idő múlva kiűzve, Frank
honba Saint Omer városában telepedtek, honnét egész Európá
ba terjedvén Pestre is behozattak. Mindenütt a nőnem ok
tatása, s nemesb nevelésével foglalkozva, hölgyeink tökéles-
bitésére buzgón törekednek 3). Legújabban pedig 1851. év-

i) Egyháztörténeteink lat. kiad. 4. köt. 835. lap. 114. §. 
') Religio s nevelés czimü folyóirat 1842. évi 12. szám sept 18. 



553 

ben Nógrádba Balassa-Gyarmath városába ugyanazon f. m. 
országáld or által szintén a nőnem nevelésére átültettek, 
hol dicséretesen működnek. Egerbe szintén azon szüzeket 
n.m. Bartakovics Béla egri érsek folyó 1852. évben hasonló 
czélra hozatta be, hol legnagyobb buzgósággal a szülök s 
a nép megelégedésével munkálkodnak. 5) Szent Benedek 
szüzei, melyek hajdan sempringami szent Gilberttöl szármoz-
ván, Fiumében telepedtek, s szinte a nőnem nevelésével 
foglalkoznak. 6) A szürke nénék, kik 1832-ik évben Bécsbe 
elfogadtatván, ma nálunk is Szathmár, Pest, Eöszeg és 
Zágráb városaiba behozattak '). 7) A jő pásztorról nevezett 
nénék, kiknek hivatása a gyengéd nemet feslett élettől 
visszatartóztatni, vagy pedig a fesletségtől megmenteni; 
fehér ruhát s igen szigorú életet viselnek. Szerzöjök Jean 
Eude vala Parisban. Bécs városa mellett Neudoríban 
telepedtek meg, s hivatásukban dicséretesen működnek. 

99. §. A* egyháziak nótelensége, nyilvános vesekiét, búcsú, s 
a* egyhásbóli kisárás. 

Nem tagadhatni ugyan, hogy a papok nötelensége jelen 
korszakban nem kevés ellenkezőkre akadt, de mindamellett 
azt nem csak a trentói zsinat, a pápák, s a papság nagyobb 
s józanabb része, hanem a világi fejedelmek is mint üdvöst, 
s a tudományok haladásának valamint a papi tisztek bétel-
jesitethetésének megfelelő legczélszerübb fegyelmet máig 
megerősiték 2). Mi a nyilvános vezeklést illeti, ámbár a tren
tói zsinat azon határzatot hozta, hogy az egyház azt nyil
vános botrány elhárittatása végett most is adhatja fel, raind-

') Ugyanottan. 3) Würdigung des Coelibats naoh der Vernunft und Offenbar. zur 
Rechtfertigung des Coelibats der kathol. Geistlichkeit Coblena 
1831. Kerz kathol. Literat. 24. Jahrg. 1. B. 3. Heft 1833. S. 
287—292. Fessler Anaicht von Beiig, und Kirohenth. 2. B. 
345, S, Egyházi jogunk 2. köt. 20. §. 24. lap. 
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amellett a püspökök bölcsességére bizta azt megítélni, vál
jon feladandó-e a nyilvános vezeklés némely hiveknek vagy 
inkább külön s magános vezekléssel kipótlandó'). Továbbá 
azon. böjtöket, melyek XIV. Kelemen pápa eltörölte ünne
pek előtt tartattak, a pápa nem törölte el, hanem adventbe 
eső péntekek s szerdákra áttette. A búcsúról a trentói zsinat 
azt rendelte, hogy az a keresztény hiveknek hasznos lévén, 
bizonyos korlátok között2) tovább is fentartassék 3). Ez oka 
annak, hogy az egyház máig teljes, nem teljes, portiuncula, 
s örömbúcsut, milyenben IX. Pius pápa szentséges atyánk 
kegyelméből az 1846-ik évben is részesültünk, kiszol
gáltat. Szintén olyas örömet élveztek a hivek, midőn Fe-
rencz császár, s magyar király a francziák elleni hadak sze
rencsés kimenetelökért, VI. Pius pápához 1795-ik év
ben folyamodott, miszerint töredelmes és elkészült alattva
lóinak a végre búcsút kiszolgáltatni méltóztassék; mi 
azonnal beteljesedett4). Mi az egyházbőli kizárást illeti, ez 
noha jelen korban ritkán történik meg, annak példái mind
azáltal ma is találtatnak: igy zára ki az egyházból Napóleon 
császárt VII. Pius pápa, midőn a romai egyházat jogelleni, 
leg minden birtokától megfosztotta, s más igazságtalan té
nyeket cselekedett. Lásd Közegyháztörténeteink 79. §.413. s 
a következő lap. 

100. §. M egyházi növeldékről. 
Kinek szivén fekszik a papság legfőbb tisztje, tudnillik 

az Isten országának terjesztése, s annak szerencsés gyámoli-
tása, könnyen látja át, mily érdekes legyen az egyházi s 

•) Concil. Trident. sess. 24. Cap. de reform. 
3) Concil". Trident. sess. 21. Cap. 11. de reform, sess. 25. decret. 

de indulg. 
*.) Sess. 25. decret. de indulg. 
4) Protocoll. Ordination. dioecesanar. paroch. Tirnavisűs. 1795. 

12. Maji pag. 144. et seq. 
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szerzetes növendékek jó s czélirányos neveltetése. Valóban 
jó a férfiúnak, ha ifjúságától viseli az igát')," mert „Útja 
szerint megtaníttatván az ifjú, ínég ha megvénhezik is, el 
nem távozik attól2). Már eldödeink megegyezének abba, 
hogy a növendék papságot a világ társasága s rósz példájá
tól elkülönözve, a megyés püspök felügyelése alatt levő nö-
veldékben legczélszerübben neveltethetni. Mert az illető elő-
járók ily köz intézetekben növendékeiket mindenkor átte
kinthetvén, minden fogyatkozást könnyebben vehetik észre, 
s azt helyre ütve magát az ifjúságot is a jóban könnyebben 
megóvhatják. Továbbá a társas élet, mely a tapasztalás, és 
számtalan ismeretek közlönye, a viszonyos versenyezés, az 
eszmecsere, az ájtatosság, s a tanulmányok kiszabott rendje, a 
kitűzött ismétlések, probatétek, az intézet fegyelme, s minden 
többi körülményei nem hathatnak máskép a növendékek ke
délyére, mint a legjobb sikerrel. Mikép neveltettek hajdan az 
egyházi növendékek, a két első korszakban a tudományok s 
irodalom állapotjárói értekezvén, érintettük. (I. korsz. 58. 8 
köv. §. II. kor. 36.37. §.) Jelen korszakban az egyház főnökei 
megyei növeldék szükségét mindig jobban átlátván, minden 
egyházmegyében egy külön növendékházat fejedelmeik bele
egyezése s segítsége mellett alapítottak, kivált mióta a trentói 
zsinat ilyes intézetet minden püspöknek szivére kötvén, mind
nyáját oda utasította, miszerint arról komolyan gondoskod 
janaks). S valóban a zsinatnak mind a pápák, mind a püspökök 
engedelmeskedtek. XIII. Gergely pápa szent vallásunk terje
delmét különösen elősegtieni akarván, huszonkét egyházi 
növeldét különféle tartományokban építtetett *) *). A romai 

>) Péld«be«éd. XXII. 6. 
*) Jeremiás Siralm. ü l . 27. 
8) Concil. Trid. eese. 23. C»p. 18. de refor. 1563. 15. Jul. celebr. 
4) Egyháztörténeteink lat. kiad. 4. köt. 122. §. 349. lap. 
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szent Apolinár növeldéje példányul szolgálhat minden ilyes 
intézeteknek **). Oláh Miklós, ki a trentői zsinatban mint egri 
püspök részt vön, az esztergomi érsekségre elömozdittatván, 
tüstént ilyes intézetekről gondoskodott, s 1565-ik évben a 
nagyszombati szent Istvánról nevezett első növeidét 10 nö
vendékkel alapította, s azt 1568-ik évben tett végrendelete 
szerint még két növendék neveltetésére ezer aranyból álló 
alapitványnyal szaporította. Ez intézet idővel sokat gyarapo
dott ') . Pázmán Péter szintén esztergomi érsek s országunk 
áldora 1619. évben ugyanottan a szent Béláról (Albertinum) 
nevezett 2-ik növeldét életbe léptette, s későbben tudnillik 
1623. évben Bécsben az annak nevét máig viselő köznöveldét 
alapitotta. Sőt egy évvel későbben a nemes ifjúság nevelteté
sére is Nagyszombatban egy intézetet (convictum) állíttatott 
(60. §.), s Oláh Miklós növeldéjét jövedelmekkel öregbitette. 
A 3-ik papnöveldét megyénkben életbe léptette Lósy Imre 
esztergomi érsek, ki 1641-ik évbeni végrendeleténél fogva a 
posonyi szent Imre nevét viselő intézetet alapitotta ***), s 
azt oly jövedelmekkel ellátta, hogy 12 növendéket azokkal 
eltarthatott. Az alapítvány azonban honunk közös pénzbeli 
viszonyai által szintén megcsökkenvén, s nagy drágaság ural
kodván, ma csak pótló segedelmek mellett növendékeit tart
hatja el. A 4-ik növeldét főmegyénkben III. Ferdinánd király 
alapitotta, ki egy közönséges növelde szükségét átlátván, 
azt a romai szent Apolinár növelde szervezete szerint Nagy
szombatban Lippay György esztergomi érsek felügyelése alatt 
1649-ik évben létre hozta. Ez intézetbe az ország minden 
megyéjéből vétettek fel növendékek, kik a romai szervezet 
szerint veres öltönyt viseltek, s ugyanannak rendszeréhez 
képest neveltettek. Az 5-ik papnöveldét megyénkben Sze-
lepcsényi György esztergomi érsek életbe léptette, midőn 

•).Archi Episcop. Strigon. typis Societatjs Jesu Tirnav. 1772. 
pag. 108, 
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Nagyszombatban a boldogságos Szűzről nevezett növendék-
házra 1678-ik évben elegendő alapítványt tett le. Ez intézet 
f. m. nagykéri Scitovszky országáldor s esztergomi érsek 
által 1851-dik évben Esztergomba átvitetett, hol jelenleg 
Esztergom megye növendékei neveltetnek. A buzgó eszter
gomi érsekek példáját honunk többi püspökei utánozván, 
megyéjökben szintén növeldéket alapítottak*); előzőleg pedig 
miután V. Pius pápa őket arra felszólította, s II. Ferdinánd 
király megengedte, hogy vagyonukról végrendeletileg intéz
kedhessenek, ha egy részét felállítandó növeldékre szánják. 
Jósef császár mind e megyei növeldéket eleve három, ké
sőbben pedig két közönséges intézetbe összeolvasztván, a 
posonyi s pesti közös növeldére átváltoztatta. Amazt I. Fe-
rencz király 1802-ik évi martius hóban Nagyszombatba 
vitette át; emezt pedig 1805-ik évben központi növeldére 
átalakítván, magyar egyetemünkhez mint hittudományi 
kart csatolta. Ebbe honunk minden egyházi megyéjéből 
csak bizonyos számú növendékeket küldetni, a többi egy
házi ifjúságot pedig különmegyei növeldékben neveltetni 
rendelte, s ugy mindazon intézetet pótolta, melyet hajdan 
Lippay György által Nagyszombatban felállittatottnak em-
liténk; mind a megyei növeldéket visszaállította. Ezekhez 
a néhány évek előtt alapított bécsi szent ágostoni felsőbb 
nevelésű presbyterium csatlandó. Ebben minden magyar
országi egyházmegyékből annyi pályavégzett áldozár idő-
szakonkint képeztetik, mennyit a kaposföi prépostság jöve
delmei engednek. Az elősorolt növeldékben honunk egyházi 
ifjúsága illető elöjárók felügyelése mellett bölcseleti, hit s 
jogtani tárgyokban ugy szintén egyházi fegyelem, ének, 
szertartások, szónoklat, bel s külső nyelvekben taníttatván, 
az Isten s szent Egyháza buzgó szolgálatára képeztetik. 

l) Synodi de anno 1633. 1638. 1648. apud Péterfy Sacra Conc 
regn. Hung. part. 2. 
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Nemes esztergomi főmegyénk növeldéje, melybea a bölcselet 
előadatik, részint Nagyszombatban részint Posonyban létezik ugyan, 
de boldogult Rudnay s Eopáosy Jósef esztergomi érsekek a orszá
gunk áldorai uj növeldéket szép s nagyszerű tervek szerint Eszter
gomban az oda átviendő növendékpapság számára készíttetni kez
dettek. Ámbár pedig e nagy s országunk díszére váló nevelési inté
zeteket szintén ugy, mint a roppant esztergomi székes egyházat, 
tanodák, praeparandiák, paplakok, s népünk neveltetésére, szent 
Egyházunk díszére, gyarapodására, s kedves hazánk boldogitására 
czélzó munkálatokat, valamint a többi egyházakat, melyekbe nagy
lelkű önmegtagadással, s apostoli buzgósággal kezdettek, bé nem 
fejezhették, remélhető mindazáltal, hogy azokat érdemteljes utódjaik 
rokonszenvü utánzással idővel végre hajtandják. 

*) Azok közül jelenleg még léteznek a bécsi, gréczi, dillingi, 
rágai, fuldai, olomuczi, s braunsbergi Poroszhonban. 

**) A romai szent Apolinar növeldéhez hasonlók léteznek Mün
chen, Würzburg, Lütticb, Mecheln, Paris, Nancy, s Helvetia Friburg 
nevű városában, melyeket mind személyesen látogatván, azok saját
ságait örömmel áttekintettem. 

***) Tanuja annak ez igen szép rövid felírás: 
Hoc Emerice Losy plantasti lilia fundo, 

. Liligerae Matrí, liligeroque Duci. 
Ergo Emericanae hic crescant virtutis alumni; 

Quos Deus et Virgo, quos Emericus amet. 

101. %. A szent nyomozás (18. inquisitio) megszűnése. 

Ámbár III. Pál pápa a XVI. században a szent nyo
mozás hivatalát -uj tagok, tudnillik hat bibomokkal szapo* 
ritaná, s VII. Kelemen pápa Magyar, Erdély, Cseh, s Len* 
gyelörszág részére Frangepánt, sz. Ferencz szerzetesét, s 
annak a kalocsai érsekségrei előmozdittatása után, Grosupt 
Antalt domokosi barátot, a szent nyomozás elnöke, vagyis 
főnyomozójának nevezné, mindazáltal a szent nyomosa* 
hivatala később mind nálunk, mind más tartományokban 
feloszlattatott. Mi annál könyebben történhetett meg, mint
hogy már a XVIII. században szigorúbb korlátok közé 
szoríttatott vala. Első lön Mária Terézia Austria s Magyar
ország fejedelme, ki annak 1775-ik. évben Lombardiában, 
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i később minden tartományaiban végét vetvén, az egész 
íyomozési hivatal törvényhatóságával a megyés püspökö
det felruházta. Miután pedig annak példáját Ferdinánd, 
Sicilia királya, követte, Mutina, Hetruria, s más tartomá
nyok fejedelmei szintén azt tették volna, VII. Pius pápa 
1814-ik évben Napóleon császár hatalmából kiszabadulván, 
s birtokát visszanyervén, külön s más nemű egyházi nyo
mozást alapitott. Ennek hatásköre azonban tovább nem 
terjed, mint a kihágó, vagy erkölcstelen papok nyomozásá
ra, kiket, ha bűnösöknek találtatnak, illő fegyelem alá 
vonni, s bünhödtetni tartozik. Mindezekből nyilván világlik, 
hogy azon régi szent nyomozás hivatala, mely ellen korunk 
ne'meiy íro'í, s inhö 61'ráío'i r) sokszor a? íííendőnéí szigorúb
ban lépnek fel (1. korsz. 75. §.) megszűnvén, az egész ka-
tholika egyházban nem létezik többé. 

VI. FEJEZET. 
A zsinatokról 

102. §. 4 trenlói ssinai, 
A trentdi zsinat három pápa alatt tartatott. Úgymint 

III. Pál pápa alatt, ki azt 1545-ik évi december 13-án meg-
nyitá, III. Gyula alatt, ki azt folytatá, a IV. Pius pápa alatt, 
ki azt 1563. évben befejezte. A tanácskozások a pápai kö
vetek elnöklete alatt folyván, az első ülésben 29 püspök 
jelenléte mellett felolvastatott a zsinaiot megnyitó pápai 
levél, mely által a tévtanok kiirtása, az egyház béke s 

') Llorente Histoire Crit. de 1' inquisitíon de 1' Espagne trad. 
de F Espagne par. Al. Pellier Paris 18l7.4.Tom.iri,s Deutsche 
übersetzt Gmünd. 1819. 2. B. Nicol. Emericus directoriutu 
inquieitor. Barcinon. anno 15Ó3. curn Coment. Fr. Pegnae 
1587.'Fr." A. Biener Beitrag. zur Geschichte des Inquisitions-
Ptt>ce*ws. Leipzig 1827. 
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egyessége, az egyházi fegyelem kijavíttatása annak czéljául 
tűzettek ki. Az atyák eleve arról tanácskoztak, váljon a 
zsinat a fegyelem kijavitása-e, vagy pedig a hit ágazati 
elhatározásával kezdje el munkáját? mig abba megálla
podtak, hogy minden ülésben mind a két tárgygyal foglal-
kozandanak. Továbbá azt rendelték, miszerint az elhatár-
zandó tárgyok előbb külön gyülekezetekben hit s jogtudó
sok által megvitattassanak, s e vitatkozások köz gyűlések
ben ismét felvétessenek, s csak ezután az igy meghánt s 
megfontolt tárgyok a zsinat üléseibe vitessenek. A II- 8 
Ill-dik ülést az atyák a zsinat előkészületeivel betöltvén, 
a IV-dik ülésben a szent irásróli ágozatokba bocsátkoztak, 
8 a szent irás könyveinek sorozatát (canonem) kijelentve, 
azon könyveket szenteknek hirdették, melyeket a „Hirde
tett Latin Fordítás" (Vulgata Versio Latina) tartalmaz, 
s számos bibliai forditások közül ugyanazon Hirdetett Latin 
Fordítás hitelesnek mondatott ki. Továbbá a szent Hagyo
mányok a szent írással egytekintélyüeknek hirdettettek. 
Az V-ik ülés az eredeti bűnről, a Vl-ik az igazolás, a VH-ik 
a kegyszerekről határozott, és a fegyelem kijavíttatásáról 
egy rendeletet lő fejezetben hozott. A VH-ik ülés után a 
protestánsoknak smalkaldi szövetsége, s ellenségeskedései 
kiütvén, a zsinat a VIII. ülés következtében 1547-ik évben 
Bolognába vitetett át. Itten a IX-ik s X-ik ülés tartatott 
ugyanazon évben, melyekben a szent atyák azt határozták, 
hogy a zsinat, mivel sokan húsvét megülésére haza költöz
tek, bezárólag pünkösdig elhalasztassék. III. Pál pápa azon
ban meghalálozván, a zsinat csak lőől-ik évben III. Gyula 
alatt, ki azt Trentóba visszahelyezteté, összegyűlt, s a Xl-ik 
s XH-ik ülést annak uj kihirdetésével töltötte. A XIH-ik 
ülésben az oltári szentségről határozván, annak mibenlétét 
s imádtatását kijelentette, hozzá adván egyszersmind a 
fegyelem kijavíttatásáról szóló határzatot. A XIV-ik ülésre 
a három választó érsek Némethonból érkezvén meg, a 
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vezeklés s utolsó kenet szentségéről határzatott hoztak, 
hozzá adván egy fegyelmi rendeletet. Ez ülésbe megjelen
tek a protestánsok követei, s hitvallásukat beadván, azt 
követelték, miszerint az atyák eddigi határzataikat előttök 
ismételnék, a többi tárgyok eldöntése elhalasztassék addig, 
míg a többi tudósaik eljövendenek. Ámbár pedig az atyák 
e követelt be nem tölthetnék, mindamellett a XV-ik ülés
ben , melyben Oláh Miklós mint egri püspök jelen vala, 
abba beegyeztek, hogy a zsinat eddigi határzatai a XVI-ik 
ülésben újra hirdettessenek, remélve, hogy a protestánsok 
többi követei is addig megjelennek, s egyesülendenek, 
Azonban a protestánsok az egyesülést csak színlelvén, meg 
nem jelentek. Sőt Móricz szászhoni vezér V. Károly császár 
ellen haddal kikelvén, s a Trento körüli részeket elfoglal
ván, több atyákat szétoszlatott. Mit látván a többiek a zsi
natot ismét két évre elhalasztották. Sfortia Pallavicini e 
Societ. Jesu postea Cardin. Histor. Conc. Trident. Augustae 
Vindelicor. 1769. Pauli Sarpi Servitae Vénet. Histor. Conc. 
Trident 

103. §. A trentói ttinat folytatása. 

Noha kevés remény sugárzott, hogy a protestánsok, 
kik az augsburgi béke által korlátlan vallási szabadságot 
nyertének, a zsinatba megjelenjenek, s egyesüljenek, mind
amellett a tárgyok állapota maga kiváná, miszerint szent 
vallásunk a tévedök átellenében meghatároztassék, s az 
«gyházi fegyelem kijavíttatása befejeztessék. Ennek okáért 
IV. Pius az előbbi pápának utódja 1560-ik évben a zsinatot 
ugyanottan ismét kihirdette. Mivel azonban sok időt s 
munkát arra fordított, miszerint a protestánsokat is a zsi
natra kecsegtetné, az ülések csak 1562-ik évben mehettek 
foganatba. A püspökök száma jelenleg nagy vala ugyan, 
mert 112 püspök többnyire olasz és spanyol az első vagyis 
a XVII. ülésbe jelentek meg. Azonban mind a jelen, mind 

Cbtrrltr K»yhá«l«n, 3(? 
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a három következő ülésben más nem, mint a hozott határ-
zatok kihirdettetésének elhalasztatása mondatott ki. Ennek 
az vala oka, hogy a protestánsok követeire várakoztak, s 
némi vita a császár követei, a a szent atyák között kelet
kezett, arról tudnillik, váljon megengedtessék-e a híveknek 
a mind a két szin alatti áldoztatás, a papoknak pedig a 
nősülés, vagy nem? E viták alatt a XVIII-ik ülés után 
honunk püspökei úgymint Draskovic* György, pécsi püspök, 
Ferdinánd király nevében, Dudics András tininiai, s Kolos-
váry János Sylvester, csanádi püspök a magyar egyház 
nevében megjelentek. Dudics a következett ülésekben a 
császár, franczia, s bajor követekkel együtt a két szin alatti 
áldoztatás mellett szavazott ugyan, de a pápa követei s a 
többi olasz püspökök attől tartván, ne talán a hivek azon 
véleménybe esnének, hogy Üdvözítőnk szent teste s vére 
nincsen mind a két szin alatt tökéletesen jelen, s hogy a 
mind a két szin alatti áldozás az üdvösségre elkerülhetlen 
szükséges, a régi szokás mellett szavaztak; mi a XXI-ik 
ülésben végzésbe is ment. Szinte a papok nősülése iránt 
IV. Pius pápa s a szent atyák abba állapodtak meg, mi
szerint a régi fegyelem maradjon meg, s ez a későbbi 
XXIV-ik ülésben kihirdettetett. A XXII-ik ülésben a zsinat 
a szent mise áldozatról határzott, s fegyelmi rendeletet is 
hozott. A XXIII-ik ülés a rend szentségéről szóló ágozatot 
magyarázta, hirdette, s egy hosszú fegyelmi rendeletet 
hozzá csatolt. A XXIV-ik ülésben kimondatott, hogy a 
szent házasság az egyházban szentségnek mindig tartatott, 
s azok elitéltettek, kik a többnejüséget s a házasság fel
bonthatását vitatják. Éhez szintén egy fegyelmi rendelet 
csatoltatott. A XXV-ik ülésben a tisztítóbely, a meghol
takérti ima, a szentekhezi folyamodás, az ereklyék s a szent 
képek tiszteletéről, valamint a búcsúról szóló ágozatok 
tataroztattak meg, s minden HL Pál s III. Gyúl* pápák alatt 
.hozott batárzatok megerőwtteítek, s a zsinat 156$-ik évi 
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december é-ikén IV. Pius pápa alatt befejeztetett. Azt a 
pápa a következő évi február h/óban megerősítvén, a min
dem üsbitü világban kihirdetvén, a hívek híven elfogadták. 

A trentói zsinat, melyet négy pápai követ, s más két bibornok, 
25 érsek, 168 püspök, 7 apát, 7 szerzeti főigazgató, 39 szerzetes 
ügynök, összesen 252-ten aláírásaikkal megerősítették, kétségen 
kül a keresztény őshítü vallás legérdekesb okiratai közé soroztatik. 
Mert ámbár a tévedők mindnyáját az igaz bitre vissza nem téritbeté, 
mindazáltal abban az igaz s egyedül iidvezitő bit ágozati annyi vilá
gosság, szabadság s valóban isteni bölcsességgel számláltatnak elő, 
s védetnek, hogy minden hivei szent Mtökbeo oktatást, és meg
győződést meríthetnek abból, és a téyedőket minden alkalommal 
alaposan s valódilag megezáfolbatják. Lásd Gallemart Sacrosanct. 
Concilium Trident. cum declaratíon. Cardinal. Concil. interpretum 
et remission. Augustini Barbosa Angustae Vmdelicor. s annak többi 
kiadásait. 

104. §. Ai 1560. évi nagyszombati ssinat. 
I. Ferdinánd király a mohácsi szerencsétlen csapások 

után a hon lelki boldogságáról, s az egyház békéről gon
doskodván, Oláh Miklóst esztergomi érseket felszólította, 
miszerint az egyházat püspökökkel, prépostok, kanonokok, 
lelkészek, s minden másnemű egyházi, s szerzetes igaz
gatók, és segédlelkészekkel ellássa, az elfoglalt egyházi bir
tokot idegen kezekből kiszabadítsa '), s mind e tárgyokról 
czélszerüen rendelkezvén, a hiányokat pótoltatni, a fogyat
kozásokat helyre üttetni, s az erkölcsösséget előmozdittatni 
törekedjék a). Ennek következtében Oláh Miklós érsek szá
mos előkészületek után érseki tartománya püspökeit Nagy
szombatba egybegyűjtvén, az 1560 ik évi április 23-ki zsinatot 
tartotta. Ennek tartalma 36 fejezetben foglaltatik, melyek 
közül a következőket röviden érintendöknek véltem. Az 
1-sö a hitről értekezik, s azt magyarázva, a katholika val
lást egyedül üdvezitőnek, s követendőnek állítja. A 2-ik a 

') Péterfy a. Concil. Hungar. part. 2. pag. 41. 
2) Péterfy ugyanéit pgg. 3. 

36* 
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kegyszerekről átalánosan szólván, s azok lényegét s jelle
mét előadván, az ó s uj szövetségi kegyszerek közti különb
séget előadja. A 3-ik fejezettől kezdve a 10-ig azokról külön 
értekezik, mindeniknek tulajdonait, hatását, s szükségét 
vagy üdvös mivoltát előadva. A 10-ik a keresztény igazo
lást elősorozza, annak okát, s kellékeit megfejtve. A 11-ik 
az igazoló hitet tárgyolva előadja, kik legyenek azok, kiket 
a hit igazol s hogyan? A 12-ik a jócselekedetekröl értekez
vén, azok szükségét következteti, s az ellenkezőket meg-
czáfolja. A 13-ik az egyházról szól, s annak látható feje, 
csalhatatlansága, és jelleméről értekezve, tanítja, mikép 
az egyházon kivül kisem üdvözülhet. A 14-ik az isteni ha
gyományt a tévedök ellen biztosítja, s tudósán védi. A 15-
dik s a következők az egyház szertartásai, szent mise, böjt, 
szentekhezi folyamodás, szent képek, tisztitóhely, egyházak 
felszenteltetése, a tévedök munkái, a papok élete, s tiszta
sága, s az elemi tanitók tulajdonai, ünnepek, tizedek, egy-
házbóli kitiltást, s másnemű az egyházat s erkölcsösséget 
előmozdító szertartásokat tárgyalják. Lásd Péterfy S. Conc. 
Hungar. part. 2. pag. 43—129. 

E zsinat után Oláh Miklós esztergomi érsek a következő évek
ben, úgymint 1561.1562. 1561. B 1566-ik évben részint tartományi, 
részint megyei zsinatokat szintén Nagyszombatban tartott. Az első
ben, mely a második tartományi zsinat vala, arról tanácskoztak egy
házunk főnökei, kiket küldjenek követekül a trentói zsinat folyta
tására, s eredménye lön, hogy Eolosváry csanádi, s Dudios András 
tininiai püspök az egyház nevében, Draskovics György pécsi püspök 
Ferdinánd király nevében küldettek el. Mennyivel adózott honunk 
papsága amazok eltartására Péterfynél olvashatni '). A második 
zsinatban arról értekeztek, mit válasszanak trentói követeik azon 
kérdésére, váljon megengedtessék-e a híveknek a két szín alatti 
áldoztatás, és a papoknak a nősülés, vagy nem. Az elsőre azon 
választ adták, miszerint némely körülményekre s rövid időre nézve 
beleegyeznek a két szinalatti áldoztatásba; a másodikra pedig taga
dólag válaszoltak. A harmadik zsinat czélja vala, miszenrint a trentói 

') Péterfy Concil. Hungar. part. 2. pag. 133. 



565 

zsinat határzatai egész honunkban kihirdettessenek. Mely feladat 
a hitújítás minden erőszakos viharai mellett is közvetitőleg végre 
hajtatván, a trentói zsinat mind Ferdinánd király, mind az egész 
papság s a katholika hivek által elfogadtatott '). A negyedik zsinat
ban Oláh érsek lelkészek neveltetése, s kiképeztetéséről gondoskod
ván, az egyházi növeldék alapittatását indítványozta, s maga is azok
hoz tüstént kezet fogott (100. §.). Lásd Péterfy s Conc. Hangár, 
part. 2. pag. 184. 

105. §. Az 1611. évi nagyszombati zsinat. 

Verantius esztergomi érsek halála után az érsekség 
részint hosszú 22 évi árvaságra, részint oly érsekek kormá
nya alá jutván, kik nem sokára meghaltak, egyházi gyüle
kezet sem tartathatott előbb, mint Forgách Ferencz érsek 
alatt, ki mindazon sebeket, melyeket a hitújítás a vallás 
és erkölcsösségnek ütött, orvosolni akarván, 1611-ik évben 
II. Mátyás király alatt Nagyszombatban a harmadik tar
tományi zsinatot tartotta. E zsinat öt fejezetre terjed. Az 
elsőben a püspökök tisztjeik beteljesítésére utasíttatnak, 
például hogy megerösittetésök, s felszenteltetésöket kiesz
közöljék, megyei zsinatokat s vizsgálatokat tartsanak, az 
Isten igéjét személyesen hirdessék, s az isteni tiszteletet 
tartsák stb. A második s harmadikban az alsóbb papság 
tisztjei elösoroztatnak, úgymint egyházi köntös és pilis 
viselésére, tiszta életre, s a kegyszerek pontos kiszolgál
tatására utaltatik. A negyedikben a püspököket az egyház 
javai ép fentartására kötelezi, s a vizsgálatok tárgyát kitűzi. 
Továbbá a zsinatot a szent atyák kegyes adakozásokkal 
végezvén, az egyházi növendékházak felsegitésére nagy 
összeget ajánlottak, és a zsenge tudományi intézeteket 
hathatósan előmozditák. 

') Ugyanott 153. lap. Egyházi jognnk magyar kiadása 1. köt. 
63. lap. Latin IV. kiad, Pesten 1855. §. 60. pag. 59. et seq« 
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106. §. A* 1629. évi nagyszombati stinat. 

Ámbár Pázmán Péter esztergomi érseket s országunk 
áldorát számos és elágozott gondok a vallás, haza, udvar, 
s hadak tekintetéből oszták el, mindamellett figyelmét elő
zőleg a vallás fentartására, s terjesztésére szegezvén, 8 az 
1629-ik évi megyei zsinatot egybegyűjtvén, azt a trentói 
zsinat mintája szerint tartotta, azáltal is bebizonyitva, 
hogy a trentói zsinat tartalmát, 8 minden rendelkezéseit el
fogadja. Mit annál biztosban mondhatni, minthogy minden 
kővetkező magyar zsinatok is agyán a szerint tartattak. 
E zsinat továbbá annál érdekesb, mivel a hajdan virágzó 
magyar egyház képe annak végén pótlékául letükröztetik. 
A zsinat négy fejezetre s több pontolatra terjed. Az első 
fejezetben a kegyszerek kezelése s kiszolgáltatása tárgyol-
tatik. A másodikban az határoztatott meg, mikép fogadják 
el a lelkészek javadalmaikat, s micsoda feltételek alatt 
mondhatnak le azokról. A harmadikban előadja a zsinat, 
milyen tárgyokra nézve szükséges legyen változást be
hozatni, visszaéléseket kiirtatni, vagy kijavíttatni. A ne
gyedik az egyházok vizsgáitatását sürgeti, követelvén, mi
szerint a főesperesek » helytartók kerületök egyházait, a 
kiváltottakat sem kikévé, látogassák, s azokban egyházi 
szemlét tartva, minden fogyatkozásokat kijavítsanak, min
den iskolai tanítókat a hitvallás letételére kötelezzenek, s 
főkép arra ügyeljenek, hogy tiszta » keresztény kathoHka 
vallást adjanak elő, tanítványaikat minden idegen vallású 
énekek, s iskoláktól óvják meg stb. A zsinat végén léteső, 
8 már említett adalék báromféle; az első az esztergomi 
megyéhez tartozó egyházi méltóságokat, úgymint segéd
püspökök, káptalanok, apátok, prépostok, s más hivatalokat 
elősorozza; a második az abban létező szerzetes rendeket, 
a harmadik az esztergomi érsek jogait előszámlálja. Lásd 
Péterfy sacra Concil. Eccles. Hungar. part. 2.pag. 232—296. 
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107. §. As 1630. évi uaggstombati ninat. 

E zsinatot szintén Pázmán Péter esztergomi érsek 
egy begyűjtötte, ki az elöbbeni zsinat üdvös gyümölcseit 
szemlélvén azokat uj zsinattal szaporítani, s érlelni kivánta. 
£ nemzeti zsinatba egész hazánk főnökei a kalocsai érseket 
s pannonhalmi főapátot sem véve ki, tisztök s üdvös enge-
delmességök ') következtében Pázmán Péter esztergomi 
érsek s országunk áldora elnöklése alatt megjelentek, s 
avval tanácskozván, szent vallásunk akadályait vagyis a 
hitujitók törekvéseit meggátolni siettek. Minthogy pedig e 
czélhoz legjobb eszköznek tartanák az egyházi fegyelmet 
kijavítani, s a hitet megerősíteni, a következőket határoz
ták: 1) hogy a romai breviárium s missale a magyar véd-
szentek hozzácsatoltatása mellett elfogadtassák; 2). az egy-
háznagyok egyházaiktól három hónál tovább el ne távoz
zanak 3 ) ; 3) az egyházi növeldék felsegittetése igen szük
séges lévén, minden főbb osztályú pap azok eltartására 
adózzék 3); 4) minden egyházi egyén, ki valamely java
dalomra elömozdittatik, nevezménye mellett püspökétől fel
avatási oklevelet (investiturale decretum) kérni köteles; 
5) az egyháziak végrendeletei megerösittetés végett a me
gyés püspökök elibe terjesztessenek, kik azokat egyéb tör
vényes kifogás esetében megerősíteni tartozzanak; 6) a 
megyés püspökök minden évben megyei zsinatot tartsanak; 
7) az elöbbeni zsinatok üdvös rendeletei megtartassanak, 
és végrehajtattassanak. Jelen zsinatba Himmelreich György 
pannonhalmi főapát megjelenvén, s pápai bullák által be
bizonyítván, hogy eldődei főapát czimével megtiszteltettek, 

<) Egyházi jogunk I. köt. 258. §. IV.Latin kiad.Pest 1855.254. §. 
J) Concil. Trident. sess. 6. Cap. de ref. 
3) Azok neveit, kik mindjárt adóztak, Péterfy elősorozta in 

Concil Hung. part. 2. pftg. 310. • 
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ő is avval i élésében megerősíttetett l) . E zsinat többi határ-
zatait olvashatni Péterfy S. Conc. Eccl. Hungar. czim. mun. 
II. rész 297-312. lap. 

Pázmán érsek az 1630. évi zsinat 6-ik száma alatt hozott 
határzatot beteljesíteni kívánván, még ugyanazon évben egy megyei, 
1632-ikben egy tartományi, 1633-ban egy nemzeti zsinatot Nagy
szombatban tartott. Az elsőben megyei lelkészeit czélszerü oktatás 
kiszolgáltatására buzdította. A másodikban okait előszámlálta annak, 
hogy a zsinatot egy évvel későbben tartja, s megbízta a zsinat atyáit, 
miszerint romábai elutazása alkalmával a megyét szerencsésen igaz
gassák. A harmadikban, melyet romábóli visszajövetele után egybe
gyűjtött, a magyar egyház szertartásait közegyetértésben a romai 
egyházéhoz alkalmazván, nagyobb egyenlőséget hozott egyházunkba* 

108. §. Az 1638. évi nagyszombati zsinat. 
E zsinatot Lósy Imre esztergomi érsek tartotta, ki 

miután mint egri püspök 1635. évben a jászói megyei zsi
natban az egyházi fegyelmet dicsőén kijavitandotta, s a 
hitet a hitujitók incselkedései ellen védette, esztergomi 
érseknek neveztetve, ugyanazt az esztergomi főmegyében is 
törekedett eszközleni, annál inkább, minthogy őt Eszterházy 
Miklós nádor buzditá, miszerint a hitujitók tévedéseit gyö
kerestől kiirtassa. A zsinat XI fejezetre s több pontolatra 
terjed. Az 1) a hitről s ahoz tartozó fegyelemről értekezik; 
a 2) az isteni tiszteletet rendezi; a 3) a szentekhezi folya
modás, s azok tiszteletéről, valamint az ereklyék becséről 
szól; a 4) a búcsút tárgyolja; az 5) minden évben zsinatot 
tartatni parancsol; a 6) az egyházi szemle; a 7) azok kísér
letéről értekezik, kik a hivek igazgatására alkalmaztatnak; 
a 8) az egyházi növeld ékről rendelkezik; a 9) a javadalma-
zottakat a lelkészségökbeni lakásra lekötelezi; a 10) a püs
pöki törvényhatóságról szól; a 11) a régiebb zsinatok határ-
zatait megerösité. Lásd Péterfy Concil. regu. Hung. part. 2. 
pag. 334—375. 

') Péterfy Conc. Hungar. partt. 2. pag. 307. 
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109. §. A* 1648. s 1658. évi nagyszombati *s ina tok. 

Lippay György esztergomi érsek 1648. évben nemzeti, 
tíz évvel későbben pedig megyei zsinatot tartott. Amahoz, 
ámbár egy részről a svéd, más részről az erdélyi ellenség 
nagy gondokat okozna, mindamellett erélyesen kezet fogott. 
Az első határzata e zsinatnak azt erősité meg, mit már régi 
zsinatok hozattak be, tudnillik hogy magyar egyházunk 
szertartásai a romaiéhoz alkalmaztassanak. A második pa
rancsolja, miszerint az egyházi zsolosmák és kardal minden 
szék s társas káptalanban megtartassanak. A harmadik a 
megyei zsinatok összehivatását követeli. A negyedik az 
egyházi szemléket sürgeti. Az ötödik a lelkészek törvény-
szerinti beavatását parancsolja. A hatodik rendeli, miszerint 
a lelkészek neveztetése szintén törvényesen történjék. A 
hetedik némely visszaéléseket eltörleszt, melyeket néha 
egyháznagyok végrendeletök alkalmával követtek. A többi 
határzatok a növendék s nyugalmazott papok felsegitteté-
sét, a vétkesek megbünhödtetését, a nemes ifjúság nevel
tetését, az ujdan kinevezett püspökök megerösittetését stb. 
tárgyolják. Emezt vagyis a megyei zsinatot szintén abból 
a tekintetből tartotta, miszerint szent vallásunkat védel
mezhesse, s azt a hitujitás minden törekedései mellett is 
megerősíthesse. Ennélfogva főmegyei papjaival egybegyűl
vén, 1) az erkölcstelen papokat megjobbítani törekedett; 
2) a főespereseket hivatalos vizsgálatok megtartására szorí
totta ; 3) az egy megyéből a másikba bujdosó papokat egy-
megyóbeni megmaradásra kötelezte; 4) a hiányzó papok 
helyettesítéséről gondoskodott; ő) a növendékek eltartása
iéi s az egyházi birtokról stb. rendelkezett. 

Az emiitett zsinatok után Zágrábban öt, Győrött egy megyei 
zsinat tartatott. Amazok közül négyet Borkovics Márton híres és 
tndós zágrábi püspök, az ötödiket pedig Mikulics Sándor szintén 
zágrábi főpásztor egybegyüjtötte. Az elsőt 1669-ik, az utóisót 1690-
dik érben tartván, az atyák mind az ötben üdvös egyházi törvénye-
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ket szabtak, előlegesen a vallást védették, s az egyházi fegyelmet 
kijavították '). Emezt Szécsényi György győri püspök 1670. évben 
összebivin, szent vallásunkat apostoli buzgósággal védelmezte, s az 
egyház fegyelmét kijavította *). Továbbá Patachich György bosznai 
püspök 1707-ik évben Diakovárott, s Nesselrode János Ferencz 
pécsi püspök 1714-ik évben Pécsett megyei zsinatot tartott £ zsi
natokban az illető püspökök az ellenség s hitujitók által ütött nagy 
sebeket szenvedett magyar egyházat orvosolni törekedtek, s a vallást 
megerősítve az egyházi fegyelmet kijavitották 8). Különösen pedig 
az utolsó zsinat második részében rendelkezett: 1) a lelkészek és 
segédek tisztjeiről; 2) az egyház s díszöltönyök feletti gondvise
lésről; 3) a fiók egyházak vizsgálatáról; 4) a segédlelkész tiszt
jeiről; 5) az ünnepek s böjtök megtartásáról; 6) a szentségek 
kiszolgáltatásáról; 7) a hívek eltakarittatásáról. Lásd Péterfy idé
zett munkáját. 

110. §. A károly fejérvári itinat. 
E megyei zsinatot négyesi báró Szepesi Ignácz erdélyi 

püspök 1822-ik évi april 13-án egybegytijtötte. A gyüle
kezet öt napig tartván, üdvös törvényeket az egyházi sze
mélyek, dolgok s törvényhatóságra nézve hozott. Az első 
rész a püspöknek, s minden utána következő s alája rendelt 
papságnak tisztjeit elősorozza. A második a katholika s a 
többi Erdélybe bevett négy vallás gyakorlatáról, az egy
házak felépíttetése, bebutoroztatása, az isteni tisztelet meg
tartása, a szentségek kiszolgáltatása, tanodák, egyházi sza
badságok, végrendeletekről stb. rendelkezik. A harmadik 
rész az egyházi törvényhatóságot rendezi. Noha pedig sok 
igen szép s czélszerü törvények hozattak e zsinatban, mind
azáltal azon szabály, mely a vegyes házasságok ügyében 
azt rendeli, miszerint a figyermekek atyjok, a nők pedig 
anyjok vallását követhessék, az egyház s VIII. Pius pápa 
szellemével meg nem egyezik. Lásd Statuta dioeces. Trans. 
anno 1822. die 17. Április in Synodo dioecésana publicata, 
et concordibus votis ádpróbata. 

') Péterfy Conc. regn. Hung. part 2, pag. 894. 
») PéterfV ugyanott pag. 397. 
«) Péterfy ugyanott 409—488. lap. 
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Ugyanazon 1822-ik évi aeptember 8-án Rudnay Sándor eszter
gomi ének, országunk áldora 8 későbben romai szent egyház bibor-
noka Posonyban nemzeti zsinatot egybegyűjtött. Ebbe miután 
minden püspökségben megyei zsinat tartatott volna, megjelentek 
honunk érsekei, püspökei, a pannonhalmi főapát, a püspökségek 
prépostjai, szerzetes prépostok, apátok stb. <). E zsinatban számos 
és üdvös hit s fegybeli törvények hozattak. Annak tagjai a szeretet, 
békesség, s szelídség szellemétől buzdítva, minden törekvéseiket 
oda irányozták, hogy a csírázó ifjúság az ur félelmében, mely a 
valódi bölcsesség kezdete, neveltessék, a hivek jámbor s erkölcsös 
cselekedetekben növekedjenek, az eltévedtek az igaz élet körébe 
visszavezettessenek, az egyháziak s szerzetesek Isten igéje hirdeté
sőre, tudomány s tiszta élet által alkalmasokká vállhassanak. Azon
ban annak helybehagyatása eddig a régi kormánytól ki nem adat
ván, remélhetni, hogy a köz birodalom erélyes uj kormánya, tudnil-
likannak erélyes ministeriuma azon zsinat iratait is méltányolva, poros 
szekrényeikből kiszabadítja, a idővel nyilvánosságra bocsáttatja. 

Ha korunk igényeire, ha az egyházi rend hangulatára akár 
felül akár alulról figyelünk, mindenki meggyőződhetik arról, hogy 
az Egyház maga is némi javíttatásokat szertartásai s tagjaira nézve 
szükségei. Ez vala oka, hogy honunk püspöki kara 1848. évi 
augustus elejével Pesten egybegyűlve, részint egy Esztergomban tar
tandó nemzeti zsinat kezdetét aeptember 24-ik napjára, vagy ha az 
egybegyűlt országgyűlés augustus hónál tovább haladna, azt ennek 
befejezése után eső 28-ik határnapra tűzte ki, részint pedig az abban 
előveendő javítások sorozatát öt rész s 25 szakaszban közrebocsá
totta. Ennek következtében minden egyházi megyékben a közlött 
javítás pontjai vagy rendes megyei zsinatok, vagy tanácskozások
ban addig tárgyaltattak. Azonban az átalánosan kívánt nemzeti 
zsinat a közbejött borzasztó események miatt egybe nem gyűlhetvén,: 
a magyar Egyház érsekei s püspökei nagykéri Scitovszky János 
esztergomi érsek s országunk áldora elnöklete alatt 1850-dik évi 
augustushóban Esztergomban összegyülekeztek. S minthogy közre
bocsátott körlevelőkhöz képest az említett szerencsétlen események 
mind az Egyháznak, mind a híveknek súlyos sebeket okoztak 2), 
azokat orvosolni kívánván üdvös rendeleteket a papságot s az egy
házi tisztek bételjesittetését illetőleg, különösen pedig a pásztorkodó 
papság terheire, a vallás alapítványára, az egyházi növendékek tanul
mányai s növendékházaikra nézve a Bzent házasságra, a hitehagyott 

') Neveiket olvashatni e ozimü munkában: Nachrichten und 
Betrachtungen über die Ungarisch. National-Synode von 1822. 
Sulzbach 1824. 13-17. Seite. 

») 1850. évi Relig. 62. ez. november 21. 
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papokra, a lelkészek járandóságára, a katholikus tanodák s az ifjnaág 
iskoláztatására nézve stb. a magas ministerinm elibe terjesztettek, 
s azok kieszközöltetéseért esedeztek '). Minthogy pedig az ő szent
sége IX. Pius pápa s ő felsége Ferencz-Jósef császár közti egyez
mény (Concordatnm) 1855. évi augustushó 18-án közbejött (44. §.) 
s az egész birodalom püspöki kara Bécsben folyó 1856. évi május 6-ától 
kezdve azt a világi kormány irányában életbe léptetni, s az Istennek 
mi az Istené, a császárnak pedig mi a császáré megadatni kivánjt, 
remélhetni, hogy az érintett követelek bételjesittetését, s minden 
a mostoha körülmények által ejtett sebek orvosoltatását kieszköz-
lendi. Azt annál biztosabban várhatják, minthogy az Egyház a vállú 
szabadsága az állodalmi alkotmány által is biztosítva vagyon. 

Dicső magyar őshitü szent Egyházunkat jelenleg a következő 
főtisztelendő püspöki kar kormányozza: főm. s főtisztelendő herczeg 
nagykéri Scitovszky János Esztergom főmegye érseke, apostoli szent 
szék követe, s bibornoka, országunk áldora. Érsekek: 1) Kisaponji 
Bartakovics Béla egri érsek, 2) Kunst Jósef kalocsai érsek, 3) yár-
allyai Haulik György zágrábi érsek s bibornok, 4) Sterka-Sulucz 
Sándor fogarasi érsek. Püspökök: 1) Hám János szathmári, 2) pata-
gyai s bodafalvi Palugyay Imre nyitrai, 3)barlabas8eviczi Osegovici 
Imre czengi, 4) Popovics Vazul munkácsi egyesült görög, 5) Erdélyi 
Vazul nagyváradi egyesült görög, 6) Gaganecz Jósef eperiesi, 
7) Karner Antal győri, 8) Ránolder János veszprémi, 9) Stoes-
mayer György diakovári, 10) Eoüárcsik István rosnyói, 11) Za-
bojszkyLászló szepesi, 12) Szaniszló Ferencz nagyváradi, 13) Moyzei 
István beszterczei, 14) Bioskoványi Ágoston váczi, 15) Farkas Imre 
fejérvári, 16) Ceajághy Sándor csanádi, 17) Fabry Ignácz kassai, 
18) Hajnald Lajos erdélyi, 19) Girk György pécsi, 20) Szenczy 
Ferencz szombathelyi, 21) Dobra Sándor lugosi, 22) Alexi Jinoe 
szamosujvári (Armenopolitanus), püspökök. A körösi görög egyesült 
püspökség üres. 

') 1851. évi Relig. 39. 8 köv. sz. april 1. s k. 
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Romai Pápák, és Romai, Görög, Latin, Német s Magyar 
Fejedelmek kortaní sorozata a X. századtól kezdve. 

113. Formos választa
tott 890. (891) év
ben, működött 6 év. 
6 hónapig. 

114. VI. Bontucz v. 
896. m. 15 nap. 
sokak szerint ellen
pápa. 

115.Vn.Istvanv.896. 
m. 3 vagy 4 év. (1 é. 
2 h.) 

116. Román v. 897. 
m. 4 h. (mások sze
rint ellenpápa). 

117. II. Theodor v. 
901. vagy (897) m. 
20 nap. 

118. IX. János v. 901. 
(899) m. 8 é. 15 n. 
(2 é. 15 nap). 

119. IV. Benedek v. 
905.(900)m.néh.h. 

120. V. Leo v. 906. 
(903) m. 40 n. 

121. Christophorus v. 
906. (903) m. 7 h. 

122. n i . Sergins v. 
907. (904) m. 3 é. 
4 h. (2 é.) 

123. m . AnaBtas vál. 
910. (911) m. 2 é. 
2 h. 29 n. 

124. Landó vál. 912. 
(918) m. 6 h. 10 n. 

125. X. János v. 918. 
(914) m. l ő é. (14 
é. 2 h.) 

126. VI.Leo v. 928. m. 
6a. lön. (7h.l5n.) 

Goido császár válasz
tatott 891. évben. 

Leo bölcsész 896. év. 

Csecsemos Lajos 9 00. é. 

VII. Konstantin 911. 
évtől. 

I. Konrád csász. 911. é. 
I. Henrik cs. 918. é. 

Álmos vezér 892. év 
körül, Árpárd vezér 
894. évben. 

Zoltán vezér 907. 

http://115.Vn.Istvanv.896
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127. VUL István váL 
929. m. 2 é. 1 hón. 
15 n. 

128. XL János v. 931. 
m. 4 é. 10 h. 

129. VIL Leo v. 936. 
m. 3 é. 6 h. (10 n.) 

130. IX. István v. 939. 
m. 8 é. 5 h. 4 n. 

181. H. Marin ( i n . 
Márton) vál. 942. 
(943) rn.3e.4b. 
13 n. (3 é. 6 h.) 

182. n . Agabet v. 946. 
m. 9 é. 7 h. 19 n. 
(6—7 h.) 

183. XEL János vál. 
955. (956) m. 9 v. 
10 é. 

134. V. Benedek vál. 
964. m. 1 é. (Vm. 
Leo 965. 1 év. né
hány nap). 

135. XIII. János vál. 
962. m. 6 é. 11 fa. 
5 n. 

136. VI. Benedek vál. 
972. m. 1 é. 8 h. 

187. ILDonus v. 972. 
m. 8 h. 

188. VII. Benedek v. 
975. m. 9 é. (8 é.) 

189. XIV. János vál. 
984. (978) m. 1 é. 
néhány nap (9 h.) 

140. XV. János vál. 
985. m. néhány h. 

141. XVI. János vál. 
985. m. 10. é. 4 h. 
12 n. 

142. V. Gergely v. 996. 
m. 2 év. 8 h. 6 n. 
(XVH. János 998). 

Nagy Ottó 936. é. 

H. Román 959. é. 
II. Nicephor 993. é. 

Tzisecisci János 970.é. 

n . Ottó 973. évtől. 

II. Vazul 983. 

Hl. Ottó 983. 

Sf hihetőleg azon pápa, 
kit Böhmer XVI. Já
nos neve alatt ellen
pápának tart; sasért 
őt XV. Jánosnak ne
vezi. Helyette a ro
mai é vköny vbenXVH. 
János ellenpápának 
neveztetik. L.R.E.K. 
142. sz. a. 

Taksony vérér 949. 

Gejaa vezér 972. 

http://rn.3e.4b
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143. II. Silvester vál. 
999. m. 4 é. 2 vagy 
3 h.(4 é. l h . 10 n.) 

144. XVHI. János v. 
1003. m. 5 h. 

145. XIX. János vál. 
1003. m. 5 é. 7 h. 
28 n. (5 é.5.h. 6 n.) 

146. IV.Sergiusl009. 
m. 2 é. 8 h. 18 nap 
(nem egész 8 é.) 

147. V m . Benedek v. 
1012. műk. 12 év. 
(11 é. 9 h. k.) 

148. XX. János v. 1024. 
m. 9 é. 8 h. (k. 9 ó.) 

149. IX. Benedek vál. 
1034. m. 10 é. n.h. 
(10 é. 7 h. fölül). 

150. VI. Gergely vál. 
1044. m. 2 é. 8 h. 

151. II. Kelemen vál. 
1046. m. 9 h. (9 h. 
lön . ) 

152. II. Damasus vál. 
1048. m. 24 n. 

158.IX.sz.Leov.1049. 
m. 5 é. 2 h. 7 nap 
(18 n.) 

154. ILVictorv. 1054. 
(1055) rn.2e.6h. 
(2 é. 5 h. 1 n.) 

155. X. István v. 1057. 
m. 8 h. 

156. X. Benedek váL 
1058. m. 9 h. (sok
nál ellenpápa). 

157.ILMikl08v.1059. 
(1058) m. 5 é. 6 h. 
(25 n.) 

158. II. Sándor 1061. 
m. 11 é. 6 h. 22 n. 

159. VII. Gergely v. 
1073. m. 12 é. 1 h. 

III. Henrik 1002. é. 

II. Konrád 1024. é. 
VIII. Konstantin 1025. 

Zoe 1028. é. 
UI. Henrik 1039. é. 

IV. Henrik cs. 1056. é. 

Komnen Izsák 1075. 

X. Konstantin 1059. 

IV. Román 1068. é. 

Sz. István király 1000. 

Péter 1038. 
Abba Sámuel 1041. 

Vissza tétetett Péter 
1044. é. 

I. András 1046. 

I Béla 1061. 
Salamon 1063. 

I. Oejza 1074. 
Sz. Laszlo 1077. 

http://158.IX.sz.Leov.1049
http://rn.2e.6h
http://157.ILMikl08v.1059
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8 n. (HL Kelemen 
ellenpápa). 

160. ÜL Victor 1086. 
m. 10 h. ( l é . 8 h. 
14 n.) 

161. H. Orbán v. 1087. 
m. 11 ó. 4 h. 17 n. 

162. ILPaschal 1099. 
m. 18 é. 5 h. 4 n. 

168. IL Gelasv.1118. 
m. 1 é. 4 h. 

164. ILKalixtv. 1119. 
m. 5 é. 10 h. 15 n. 

165. II. Honorias vál. 
1124. m. 5 é. 1 h. 
17n.(5ó.l8—20n.) 

m. 18 ó. 7 h. 10 n. 
(II. Anaclet ellen
pápa). 

167. H. Coelestin vál. 
1148. m. 5h . 13 n. 

168.II.Luchisv.1144. 
m. 11 h. 14 n. 

169. III. Jenő v. 1145. 
m. » é. 4 h. 18 n. 

170. IV. Anastas vál. 
1158. m. 1 é. 4 h. 
24 n. 

171. IV. Hadrianvál. 
1154. m. 4 ó. 8 h. 
29 n. 

172. i n . Sándor vál. 
1159. m.21ó.l l .h. 
21 n. (Victor Pas-
chal, Calixt, Incze 
ellenpápák). 

173. Hl. Luciusll81. 
m. 4 é. 2 h. 18 n. 

174. m . Orbán 1185. 
m. 1 6. 10 h. 25 n. 

175. VIII. Gergely v. 
1187. m. l h . 28. n. 

176. III. Kelemen vál. 
1188. (1187) m. 8 é. 
3 h. 10 n. 

V. Henrik 1106. 
EL János 1118. 

I. Manuel 1148. 

Kálmán 1095. 

D. István 1114. 

lLV«k_BáIa,UAl. 
H. Gejza 1141. 

I. Fridiik 1152. 

I. Andronik 1282. 

n . Izsák 1185. 

VI. Henrik 1190. 

Ül. István 1161. 
II. László 1161. 
IV. István 1162. 
ni. Béla 1173. 

1 

http://168.II.Luchisv.1144
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177. HL Coelestin v. 
1191. m. 6 é. 8 h. 
28 n. 

178. III.Inczev.1198. 
m. 18 é. 6 h. 9 n. 

179. III. Honorius v. 
1216. m. 10 é. 8h . 

180. IX. Gergely 1227. 
m. 14 é. 5 h. 3 n. 

181. IV. Coelestin v. 
1242. m. 18 n. 

182.IV.Inczev.1243. 
m. 11 é. 5 h. 14 n. 

183. IV. Sándor 1254. 
m. 6 ó. 5 h. 4 n. 

i n . Elek H95. 

Fülöp 1197. 
IV. és V. Elek 1203. 
Balduin 1204. 
Henrik 1206. 
Ottó 1208. 
II. Fridrik 1212. 
Courtenay Robertl 217. 
Ducas János 1217. 
II. Theodor 1225. 
II. Balduin 1228. 

184. IV. Orbán 1261. 
m. 3 év. 1 h. 4 n. 
(3 é. 11 h. 4 n.) 

185. IV. Kelemen vál. 
1265. m. 3 é. 1 h. 
8 n. 

186. X.Gergely 1271. 
m. 4 é. 4 h. 14 n. 

187. V. Inczev. 1267. 
m. 5 é. 5 b. (8 h. 
2 n.) 

188. V. Hadrian vál. 
1276. m. 1 h. 9n. 

189. XXI. János 1276. 
m. 8 h. 8 n. (3 h. 
4—5 n.) 

190. n i . Miklós vál. 
1277. m. 2. é. 9 h. 
2 n. (2 é. 8 b. 27 n.) 

191. II. Márton 1281. 
m. 1 h. 7 n. 
Chirrin Bfyháitírl. 

IV. Konrád 1250. 
Kormányszünet 1254. 

évtől. 
Faleolog Mibály R. 

G. birodalmat meg
újítja. 

VIII. Mihály 1261. 

Imre 1196. 

IV. Béla 1235. 

HabsburgiRndolfl273 V. István 1270. 
III. László 1272. 

n . Andronik 1282. 

37 

http://III.Inczev.1198
http://182.IV.Inczev.1243
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192. IV. Honoritw vál. 
1285. m. 2 é. 1 n. 
(1 ó. 2 n.) 

198. IV. Miklós 1287. 
(1288) m. 4 é. 1 b. 
18 n. 

194. V. szent Coelestin 
v. 1294. m. 8é. 9h. 
18 n. 

195. VHI. Bouifácz v. 
1294. m. 8 é. 9 b. 
18 n. 

196. XI. Benedek vál. 
1303. m. 8 h. I7n. 
(1 é. 8 h. 18 n.) 

197. V. Kelemen vál. 
1806. m. 8 é. 10 h. 
16 n. 

198. XXII. János 1316. 
m. 18 é. 3 h. 28 n. 

199. XI. Benedek vál. 
1334. m. 7 ó. 4 h. 
6 n. 

200. VI.Inczev.1352. 
m. 9 é. 8 h. 12 n. 

201. VI. Kelemen vál. 
1862. m. 9 é. 8 h. 
20 nap. 

202. V. Orbán v. 1852. 
m. 8 é. 1 h. 23 n. 

208. XI. Gergely 1371. 
m. 7 é. 2 h. 24 n. 

204. VI. Orbán 1378. 
m. 11 é. 6 h. 6 n. 

205. IX. Bonifácz vál. 
1389. m. 14 é. 11b. 

206. VII. Incze 1404. 
m. 2 é. 22 n. 

207. XII. Gergely vál. 
1406. m. 2 é. 6 b. 
14 n. (8é. 7h. 8 n.) 

208. V. Sándor 1409. 
m. 10 h. 8 n. 

209. XXIII. János vá
lasztatott 1410. év. 
m, 5 é. 15 n. 

Nasszaui Adolf 1291. 

Vn. Henrik 1308. év. 
IV. Lajos s Anstriai 
Fridrik 1314. 

Andronik 1328. 
V. János 1341. 

IV. Károly 1347. 

Venczel 1378. 

III. Manuel 1391. 

Zsigmond 1410. 

III. András v. 1290. 

Venczel 1301. 
Ottó 1305. Bobért Ká

roly 1308. 

I. (Nagy) Lajos 1342. 

I. Mária 1382. 

II. Károly 1386. 
Zsigmond 1387. 

http://VI.Inczev.1352
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210. V. Márton 1417. 
m. 13 é. 3h. 12 n. 

211. IV. Jenő v. 1431. 
m. 15 é. 11 h. 20 n. 

212. V.Miklós v. 1447. 
m. 8 é'. 19 n. 

213. III. Kalixt 1455. 
m. 3 é. 5 fa. 29 n. 

214. II. Pius v. 1458. 
m. 5 é. 11 h. 27n. 

215. II. Pál v. 1464. 
na. 6 é. 10 h. 26 n. 

216. IV. Sixt v. 1471. 
m. 13 é. 19 h. 5 n. 

217. VHLIncze 1484. 
oá. 7 é. 9 h. 27 n. 

218. VI. Sándor 1492. 
m. 11 é. 8 n. 

219. III. Pius v. 1503. 
m. 26 n. 

220. II. Gyula v. 1403. 
m. 9 é. 3 h. 21 n. 

221. X. Leo vál. 1513. 
m. 7 é. 8 h. 20 n. 

222. VI. Hadrian vál. 
1522. ni. 1 U h. 
6 n. 

223. VII. Kelemen v. 
1523. m. 19 ó. 10 h. 
7n. 

224. III. Pál v. 1584. 
m. 15 é. 18 n. 

225. III. Gyula 1550. 
m. 5 é. 1 h. 16 n. 

226. II. Marcel 1555. 
m. 21 n. 

227. IV. Pál v. 1555. 
m. 4 é. 2 h. 21 n. 

228. IV. Pius választ. 
1559. m. 5 é. 11 h. 
15 n. 

229. V. sz. Pius 1566. 
m. 6 é. 8 h. 24 n. 

280. XIII. Gergely vál. 
1572. m. 12 é. 10 h. 
10 n. 

Vn. János 1425. 

D. Albert 1437. 
III. Fridrik 1439. 
XI. Konstantin 1448. 

I. Maximilián 1493. 

V. Károly 1519. 

I. Ferdinánd 1558. 

II. Maximilián 1564. 

n. Eudolf 1576. 

Albert 1437. 
I. Ulászló 1440.. 
IV. László 1445. 

I. Mátyás 1458. 

II. Ulászló 1490. 

U.Lajos 1516. 

Maximilián 1564. 

L Eudolf 1576. 

37* 
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281. V. Sixt v. 1585. 
m. 5 é. 4 h. 3 n. 

232. VII. Orbán vál. 
1590. m. 13 n. 

233. XIV. Gergely vál. 
1590. m. 10b. lOn. 

234. IX. Inczev. 1591. 
m. 2 h. 

235. VIII. Kelemen v. 
1592. m. 13 é. 1 b. 
3 n. 

236. XI. Leo v. 1603. 
m. 27 n. 

237. V. Pál v. 1605. 
m. 15 ó. 8 h. 2 n. 

238. XV. Gergely vál. 
1621. m. 2 é. 5 h. 

239. VIII. Orbán vál. 
1623. m. 20 é. 11b. 
22. n. 

240.X. Inczev. 1644. 
m. 10 é. 3 b. 22 n. 

241. VII. Sándor vál. 
1655. m. 12. é. 1 h. 
15 n. 

242. IX. Kelemen vál. 
1667. m. 2 é. 5 h. 
19 n. 

243. X. Kelemen vál. 
1670. m. 6 é. 2 b. 
22 n. 

244. XI. Incze válasz
tatott 1676.m. 12 6. 
10 h. 23 n. 

245. VIII. Sándor vál. 
1691. m. 6 b. 

246. XII.Inczev. 1691. 
m. 9 é. 2 h. 16 n. 

247. XI. Kelemen vál. 
1700. m. 20 é. 3 b. 
25 n. 

248.Xm.Inezev.1712. 
m. 2 é. 10 h. 

249. XIII. Benedek vál. 
1724. m. 5 é. 8 h. 
23 n. 

Mátyás 1612. 
II. Ferdinánd 1619. 

m. Ferdinánd 1637. 

I. Leopold 1658. 

I. Jósef 1705. 

VI. Károly 1711. 

II. Mátyás 1608. 
II. Ferdinánd 1619. 

ül. Ferdinánd 1637. 
IV. Ferdinánd 1647. é. 

megkoron. atyja kor
mánya alatt megha-
lálozott. 

I. Leopold 1658. 

I. Jósef 1705. 

in. Károly 1711. 

http://248.Xm.Inezev.1712
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250. XII. Kelemen vál. 
1730. m. 9 é. 6 h. 
23 n. 

251. XIV. Benedek vál. 
1740. m. 17 é. 8 h. 
16 n. 

252. XIII. Kelemen v. 
1758. m. 10 é. 6 h. 
25 n. 

253. XIV. Kelemen v. 
1769. m. 5 é. 4 h. 
3 n. 

154. VI. Pius v.1775. 
m. 24 é. 6 h. 14 n. 

255. VILPius v. 1800. 
m. 23 é. 5 h. 6 n. 

256. XII. Leo v. 1823. 
m. 5 ó. 4 h. 13 n. 

257. VIII. Pius vál. 
1829. m. 1 é. 8 h. 

258. XVI. Gergely v. 
1831. m. 15 ó. 3 h. 

259. IX. Pius v. 1846. 
évi jun. 17-ón. s je
lenleg az Egyházat 
szerencsésen kormá
nyozza. Az Isten ál
dásával őrködjék fö
lötte! 

Maria Therezia 1740. 
VII. Károly 1742. 
I. Ferencz 1740. 
II. Jósef 1765. 

II. Leopold 1790. 
II. Ferencz Í792. 
Franczia császárs. ala

kulása után 18 0 4. év
ben az austriai örökös 
tartományok cs. czi-
mét vette fel. 

Rajnai szövetség után 
1806. római császár 
és német király mél
tóságát letette, meg
tartván az örökös 
tartományok császári 
méltóságát stb. 

I. Ferdinánd osztriai 
császár 1835. 

Ferencz-Jósef. 

Ugyanaz. 

II. Leopold. 
I. Ferencz. 

V. Ferdinánd 1830. é. 
atyja éltében megko
ronáztatott. 

V. Ferdinánd uralko
dott 1835. évi mart. 
2-tól 1848. évidec. 
2-ig. E napon fi s 
Ferencz-Károly öcs-
cse uralkodói jogáról 
lemondván, emennek 
fia Ferencz-Jósef ve
le született jogánál 
fogva a trónt azonévi 
dec 2. elfoglalta, s 
hősi bátorság, bölcs 
szelidség, s egyesült 
erővel uralkodik. Is
ten áldása lengedez
zen fölötte! 

TXOIt, 
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JAVÍTANDÓK, 

lap sor hiba olvasandó 
5 mellyel melylyel 

14 7 Gyula — fejedelem Ggynlál Tejedéinél 
14 17 Istvánnál Istvánnal 
25 7 ina irt 
48 24 Esztergomba Esztergomban 
50 21 eljárta lejárt 
55 21 püspökséghez püspökségek 
57 80 Spalalro spalatroi 
86 31 oriiiti ex Ordiai 
90 24 püspökei püspöki 
94 17 függeszlolte függesztett 

101 5 tanítványaink tanítványaik 
102 8 sxámákra számokra 
114 18 csanádí első" életi csanádi 
118 12 és 16 Kálmán Kálin 
183 22 is tartolták tisztelték: 
133 42 térítette lérítgelte 
134 23 kiirtatott kiirtatlak:. 
155 13 a s 
189 7 nevezte neveseit 
195 17 első élő 
202 15 szabadsága szabatossága 
216 1 törekvéseit törekvéseket 
228 14 a papok a pápák 
228 1 bibornoknak bikornokoknak 
282 14 birtokosukhoz birtokosaikhoz 
286 18 Lászlónak László baráljainak 
286 19 agyondöfle agyondöhék 
800 6 szerzetesek szerzetesekre! 
872 17 apácsák apáczákQak 
424 32 közbocsátotl közrebocsátotta 
432 18 beavattatott beavaltatta. 
448 88 in nabula ouet incnnabula el 
448 34 leírása élet leírása 
489 1 számos más kéziratok (47.$. 42. sz.) a könyv

tárban inter scripluristica 196. az. 
alatt a munka közepén 

496 18 agy s agy 
513 26 a katholikusok a kalbollknsok s akalnoliknsok 
581 21 terjesztetett »). terjesztetett 2) ez ünnepről lásd a 125. 

lap. 



A MUNKA TARTALMA. 

E 1 ő z e t e k. 
I. Fejezet. 

B e v e z e t é s . 
i.p. 

1. §. Magyarbon Egyháztörténetének ismerete, s tulajdonai . . 1 
2. §. A magyarhoni egyháztörténet elve 1 
3. §. Annak rendszere 2 
4. §. Annak.haszna 3 

II. Fejezet. 
A kútfőkről. 

5. §. Kútfőinek minősége 4 
6. §. A kntfők vizsgálata, s használata 5 
7. §. A kútfők hitelessége 5 

m . Fejezet. 
A magyar Egyháztörténet segédeszközei. 

8. §. Annak előkészítő tudományai 6 
9. §. Segédtudományai 7 

IV. Fejezet. 
Használt kút, s segédforrások. 

10. §. A XVI. XVII. s XVIH. századból 8 
11. §. A XIX- századból 10 

I. Korszaka a magyar Egyháztörténetének. 
Árpád uralkodásától III. András király koráig, azaz 894-ik évtől 1301'ig. 

I. RÉSZ. 
A keresztény őshitii Egyház külső állapota. 

I. Fejezet. 
A keresztény vallás és Egyház alapittatása honunkban. 

12. §. A hon országlati állapota a vezérek alatt 12 
13. §. A királyok alatt 14 
14. §. A keresztény vallás némi nyom* Pannónia s Erdélyben . 1$ 
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1 5 . f. A keresztény vallás kezdete Magyarhonban . . . . 17 
1 6 . f. Gejza B fiának Vajk megtérése 19 

IL Fejezet. 
A keresztény hit terjedése-

17 . f. A keresztény bit haladása az. István király alatt . . . 21 
18 . f. István tervének további kifejtése 22 
1 9 . f. A pápától küldött ékszerek 23 
20. f. István király a magyar egyházat rendezi 26 
2 1 . f. Az esztergomi érsekség s káptalan 27 
22. f. A bácsi s kalocsai érsekség s káptalan 32 
23 . f. A csanádi püspökség s káptalan 35 
24. f. Az egri püspökség s káptalan 37 
25. f. Az erdélyi püspökség s káptalan 39 
26. f. A győri püspökség s káptalan 40 
27. f. A nyitrai püspökség s káptalan 42 
28. $. Szent István a nyitrai püspökség alapítója 44 
29. f. A pécsi püspökség s káptalan 45 
30. f. A váczi püspökség s káptalan 47 
3 1 . $. A váradi püspökség s káptalan 49 
32. j . A veszprémi püspökség s káptalan 51 
83. f. A zágrábi püspökség s káptalan 53 
34. §. A szeretni püspökség s káptalan 55 
35 . f. A boszniai püspökség s káptalan 57 
36. §..Több görög községek visszatérnek az egyházba . . . 58 
37. §. A vallásért működtek a keresztesek 59 
38. 5. II. András keletnek indul 61 
39. §. András visszajőve tele Magyarhonba 64 
40. §. A keresztes hadak okai s eredményei 66 
4 1 . S. Okai a hamar terjedt keresztény hitnek Magyarhonban . 68 

III. Fejezet. 
A keresztény hit akadályai. 

42 . §. Az egyházat üldözi Yatha a pártosai 99 
43. §. Az egyházat üldözi Ján s követői 70 
44. §. Az izmaeliták, zsidók, s tatárok üldözése 72 
45. §. Az egyház Kun László alatt 75 

H . RÉSZ. 
A keresztény őshitü Magyaregyház belső állapota. 

I. Fejezet. 
Az egyház kormányáról. 

46. §. A honi papság sorsa s tekintélye 77 
47. §. A magyar egyház főnökeinek munkássága 78 
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lap. 

48. §. A pápák a magyar egyházat védik 80 
49. §. A romai pápák hatalma 82 
50. § .A magyar fejedelmek joga az egyház körül . . . . 84 
51. §. Az egyházi méltóságok adományoztatása 87 
52. §. A posonyi prépostság s káptalan eredete 89 
53. §. A káptalanok szaporodása 92 
54. §. A többi társas káptalanok 95 
55. §. Apátságok alapittatása 99 

II. Fejezet. 
A tudományok állapota. 

56. §. Népiskolák 100 
57. §. A közép tanodák 101 
58. §. A felsőbb tanodák 104 
59. §. A veszprémi egyetem s külföldi iskolázás 105 
60. §. Könyvek. Könyvtárok 106 
61. §. A költészet 109 
62. §. A képző művészetek 110 
63. §. A magyar egyház iröi a XI. században 113 
64. §. A XII. század iréi 117 
65. §. A XIII, század Írói 119 

III. Fejezet. 
A katholika Egyház tanítása. 

66. §. Krisztus tanítása épen maradt a magyar Egyházban is . 122 
67. §. Az egyszin alatti áldozás 124 
68. §. A boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása . . . . 125 
69. §. A hittudomány állapota 126 
70. §. A görög egyház elszakadása 128 

IV. Fejezet. 
A tévtanokről. 

71. §. A tévtan fogalma 130 
72. §. A patarenek 131 
73. §. Bogomilek 133 
74. §. Az ostorzók 134 
75. §. A szent nyomozás hivatala 134 

V. Fejezet. 
Az egyházi szertartások, a keresztények erkölcsei, s egyház fegyelméről. 

76. §. Az egyházi szertartásokról 137 
77. §. üj ünnepek alapittatása 141 
78. §. Isten Ítéletei (jndicia Dei) 142 
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5 . §. A csanádi püspökség s káptalan 190 
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15. §. A munkácsi püspökség 208 
16. §. A zágrábi püspökség s káptalan 209 
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