
Rodrigo Borgia (VI. Sándor) Giulio Mèdici (VII. Kelemen) és Ascanio Sforza bibornokok, mint egri
püspök-praetendensek.

Z s e n d o v i c s  J ó z s e f n e k , az egri egyházmegye története megírását előkészítő mozgalom, in
tézőjének, szives üdvözlettel ajánlja az egri egyházmegye története ezen uj lapját

^raknál (Vilmos.

I. a római egyház alcancellárja, ki néhány év múl-
Az 1486-ik év folyamán a magyar egyház fával YI. Sándor névvel a pápai trónra lép, hogy 

legjelentékenyebb két főpapi széke üresedett meg az egyháztörténet egyik leggyászosabb időszakát 
olyképen, hogy Rómában húnytak el főpapjai, nyissa meg. Az azon korban elhatalmasodott, az 
Mindkettő olasz származású, mindkettő bibornok egyházra vészteljesnek bizonyult gyakorlat meg
volt. A r a g ó n i á i  J á n o s  esztergomi érsek és engedte, hogy a főpapok egy időben több püspöki 
R a n g o n i  G á b o r  egri püspök. Az egyiket széket és egyéb javadalmakat bírjanak. Féjedel- 
testvére Beatrix magyar királyné pártfogása mek és főpapok vetélkedtek, hogy javadalmak ado- 
királyi udvar fényes köréből, a másikat vallásos mányozásával lekötelezzék Borgiát, VIII. Incze 
lángbuzgalom — Kapisztrán János társa vaia — befolyásos tanácsosát. Aragóniái János bibornok 
ferencz-rendű kolostor szerény magányából veze- is, alig nyerte volt el az esztergomi érsekséget, 
tett föl az egyházi rangfokozat legmagasabb lép- sietett az esztergomi olvasókanonoksággal kedves- · 
csőjére. kedni collégájának. ')

A haláluk által megüresedett gazdag java- Mátyás szívesen, sőt előszeretettel emelt ide-
dalmak elnyerése érdekében ismét a bibornoki col- geneket a magyar egyház magas állásaira. De 
legium leghatalmasabb dignitáriusai tettek lépéseket, megkívánta, hogy az országban tartózkodjanak, 

Néhány héttel Aragóniái János halála után egyházukat kormányozzák, politikai és culturai 
(1486. márczius elején), a S fo  r z a  herczegi család- hivatásukat betöltsék, az udvar fényét emeljék, 
hói származó A s c a n i o  bibornok követe jelent meg Nem akarta engedni, hogy a magyarországi püs- 
a budai udvarnál, hogy kérelmét előterjeszsze. l) pökségeket mintegy riiellékesen bírják, előnyeikben 
A herczeg az olasz fejedelmi családokkal közel rokoni részesüljenek anélkül hogy terheiket viselnék. 2) 
összeköttetésben állott, és Blanca milánói herczeg- Előre látva, hogy az egri püspökségért is ha
nőnek — Corvin János jegyesének — nagybátyja talinas idegen főpapok fognak hozzá folyamodni, 
volt. Bizalommal fordulhatott tehát Mátyáshoz. mihelyt Rangoni halála hírét vette, retzi táborá- 

Azonban a király, mihelyt János érsek ha- bán (Ausztria) október 28-án, az egri püspöksé- 
lála felől értesült, a bánatba borult királyné ren- get Dóczi Orbán kincstárnoknak adományozta. A 
delkezésére bocsátá az esztergomi érsekséget, és ezt két bibornok tehát elkésett, és Mátyás bizonyosan 
nővére, a ferrarai herczegnő, fiának H i p p o l y t  örvendett, hogy bevégzett tényre utalhat. 3) 
herczegnek adományozta. Ascanio bibornok igyeke- Beatrix és olasz hívei most attól féltek, hogy
zetei és ármányai, melyekkel a királyt határozata az elutasított olasz főpapok Hippolyton fognak 
megváltoztatására bírni igyekezett, eredménytele- boszút állani, és megakadályozzák a megerősítő 
nek maradtak. Sőt ő magára vonta a király ne- bullák kiállítását. Ez annál valószínűbbnek lát- 
heztelését ; és ez mikor értesült, hogy Hippolyt szott, mert Mátyás római követét, a szerémi püs- 
sziilei Ascanionak, azon esetre ha visszalép, egy pököt azzal gyanúsították, hogy B o r g i a  kezére 
olasz apátságot ajánlottak föl, kinyilatkoztatta, dolgozik. 4)
hogy ha ezen egyesség létreiő, Hippolyt kineve- A , , . , . , . , .... ,° J J ') Az esztergomi kanonokok névsorában találjuk :
zeset visszavonja. ) „Rodericus Lector. Episcopus Portuensis. 1480.“ (Me-

Mig ezek a tárgyalások folytak, érte el a ha- moria Consecrat. Basilicae Strigoniensis. 134 1.)
Iái Rangoni Gábort, ki Mátyás megbízásából a 2) Még a gyermek Hippolyttól is követelte, hogy
római cúriánál tartózkodott. kineveztetése után azonnal jöjjön Esztergomba.

Ascanio most figyelmét az egri püspökségre ? sar" f» “ “ ’ ff Ta<'ai u°-
nanyozta, a melynek jövedelme a curia könyvei- norj Cardinali Vicecanzelere et Ascanio liano scripto 
ben 10000 aranyra volt taksálva, de valóságban per epso Episcopato alla Maestà del Signor Re, e ci- 
18000-re volt tehető. ascun de loro per obtenerlo; magia ne era data spe-

Mindazáltal a bibornoki-collégiumban is akadt ranza al prenominato.“ (Idézett helyen. 205. 1.) A ki- 
vetélytársa : R o d r i g o  B o r g i a  bibornok-püspök, jevezési okmány Schn,miinél. Episcopi Agnenses. II.

4) Cesare Valentini 1486. november 23-ikán írja :
4) Beatrix királyné értesíti erről testvérét, 1486. „Resto con gran suspecto che lo Episcopo Sirmiense 

márczius 8-án kelt levelében. Mátyáskori Diplomacziai non se sia inteso col Rmo Vicecanzelere, et non ha- 
Emlékek. III. 63. lap. vesseno tenuti occulta overe sospesa tal confli matione

2) Az erre vonatkozó nagyérdekű levelezések per vedere prima quel che potesseno ritrare della pra- 
(sajnos, még föl nem dolgozva!) MátyáskoriDiplomatiai ticha facta per lo Episcopato Agriense. . (Idézett he- 
Emlékek. III. 63--290 lap. ' lyen 217. lap.)



Aggodalmaik alaptalanok voltak. A bullák 
megérkeztek. Mindazáltal Beatrixnak valóban anyai 
ragaszkodását unokaöcscse iránt, nem elégítette ki. 
hogy az ország legelső egyházi javadalmát meg
szerezte a gyermeknek ; azon volt, hogy a bíbort 
és a legatus de latere méltóságát is elnyerje ré
szére. Éhez Borgia és Sforza bihornokok jóaka
rata nélkülözhetetlen volt. Evégbó'l rábírta Má
tyást, hogy őket kisebb javadalmakkal kárpótolja. 
Borgia a péterváradi, Sforza a pécsváradi apát
ságot nyerte el ; a melyeket évek hosszú során át 
bírtak. l)

II.
Borgia bibornok 1492. augusztus 11-én pá

pává választatott meg. Fölmagasztaltatását legin
kább Sforza bibornok támogatásának köszönte. Ju- 
talmúl szolgálataiért, a maga helyére, a római 
egyház alcancellárjává nevezte ki, és adományok
kal halmozta el. A florenczi köztársaság római kö
vete a pápaválasztásra következő napon írja, hogy 
Sforza bibornok egyebek között egy t í z e z e r  cl u- 
c á t o t  j ö v e d e l m e z ő  magyar p ü s p ö k s é g e t  
f o g  k a p n i . a) Ez nem volt más mint az egri 
püspökség, mely épen ekkor üresedett meg, Dóezí 
Orbán halála által. És az 1492. augusztus 30-án 
tarto tt consistoriumban Sforza bibornok egri püs
pökké neveztetése publicaltatott. 3)

A pápa biztosan számított rá, hogy a gyenge 
II. Ulászló jóvá fogja hagyni a kinevezést ; annál 
inkább mert házassági perét Beatrixxal épen ez 
időben tárgyalták a szent-széknél.4) Azonban csa
lódott. A király határozottan vonakodott elismerni 
a pápa által kinevezett bibornokot, és Bakocs Ta
más győri püspököt nevezte ki egri püspökké. Vi
szont ettől a pápa tagadta meg a praeconisatiót.

Öt évig folytak ez iránt a tárgyalások. Végre 
1497. tavaszán Ascanio bibornok lemondott igé
nyeiről, és csak ezután, a junius 9-ikén tartott 
consistoriumban történt meg Bakocs praeconisa- 
tiója. 5)

0 A Borgia által bírt péterváradi apátságról tü
zetesen szólok „Váradi Péter élete“ czimű dolgozatom
ban. (Századok. 1883. novemberi füzetében fog a máso
dik közlemény megjelenni.) A pécsváradi apátságra vo
natkozólag sok érdekes részletet tartalmaznak a Má
tyáskori Diplomatiai Emlékek III. és IV. köteteiben ki
adott levelezések.

a) A florenczi állami levéltárban.
3) Az 1492. augusztus 30-ikán tartott pápai con

sistorium jegyzőkönyvében áll : „Sanctissimus Dominus 
Noster motu proprio commendavit Ecclesiam Agriensem, 
modo praemisso vacantem, Reverendissimo Ascanio 
Sancti Viti Diacono Cardinali, S. R. E. Vicecancella- 
rio.“ (A vatikáni levéltárban.)

4) A nápolyi király által 1492. november 30-án 
Altamara herczeg római követ részére adott instructió- 
ban, megbízza a követet, bírja rá a pápát, hogy a ma
gyar király követe előtt nyilatkoztassa ki, hogy „non 
resolvendose (Ulászló) bene con noi, none per  e xpe 
d i r e  lo f a c t o  de E p i s c o p a t o  de Ag r i a . “

5) Sanctissimus Dominus noster admisit resigna- 
tionem Ecclesiae Agriensis per Reverendissimum Domi-

Alig lírait el néhány hónap, Bakocs Tamás 
elhagyta az egri püspökséget, melyet cserében az 
esztergomi érsekségért átengedett Estei Hippolyt 
bibornoknak. 0 Ez 1520-ban bekövetkezett halá
láig bírta azt.

Ekkor ismétlődött az előbbi eset. X. Leo 
pápa, a mint Hippolyt kimultáról értesült, unoka- 
öcscsének Medici Gyula bibornoknak adományozta 
az egri püspökséget. 2)

II. Lajos késett a maga jogait érvényesíteni 
es a püspöki székét betölteni. Szakmári György 
pécsi püspök, királyi cancellár, ki ez időben az 
ország ügyeit korlátlan hatalommal intézte, biz
tosan számított volt rá, hogy ő fog áthelyeztetni 
Egerbe. Azonban ez nem történt meg. A miből 
általánosan azt következtették, hogy Medici bi
bornok megnyerte őt. 3)

A-következő évben (1521) megüresedett az 
esztergomi érsekség, melyet Szakmári nyert el. 
Ennek utóda a cancellári tisztben, Szálkái László 
váczi püspök, csakhamar fölhasználta növekedő 
befolyását arra, hogy magát egri püspökké nevez
tesse ki. A pápai megerősítést azonban nem volt 
könnyű kieszközölni, bár időközben X. Leót VI. 
Adorján váltotta föl. Előbb Medici bibornoknak 
formaszerüen be kellett adni lemondását az egri 
püspökségről. Ez csak 1523 junius 18-án történt 
meg.4) És Medici bibornok ez alkalommal fön- 
tartotta magának, hogy igényeit az egri püspök
ségre újból érvényesíthesse, ha az Szálkái halála 
vagy előmozdittatása által megüresednék. Ezen eset 
csakhamar bekövetkezett. De már előbb. 1523. 
november 19-én, Medici bibornok, VII. Kelemen 
névvel, szent Péter székét foglalja el.

num Vicecaiicellarium, in manibus Sanctissimi Domini 
factam, et deinde absolvit Reverendum Patrem Domi
num Filoniani a vinculo et praefectione quibus Eccle
siae Jauriensi tenebatur, eumque ad Ecclesiam Agri
ensem, modo praemisso vacantem, transtulit.

]) Az 1497. deczember 20-iki consistoriumban tör
tént. a megerősítés.

'0 Az 1520. szeptember 12-iki consistoriumban: 
„Providit S. D. N. Ecclesiae Agriensi in Ungaria, va
canti per obitum R-mi Cardinalis Estensis, extra Roma
nam curiam defuncti, de persona mei Vicecancellarii, 
cum retentione beneficiorum meorum. — Redditus floreni 
X. m. Taxa floreni IV. m.“

. 3) A ferrarai herczeg egyik ügynöke üoimagni 
egri kanonok 1521. január 7-én Egerből Írja : „Lo Epis
c h 0 de Cinquechiese pensa omnino de havere questo 
Episcopato et ha tutto questo Regno in le mani. . .“ 
Es egy másik Jacobo Botestati, 1521. január 6-án szin
ten Egerből Írja: A dì passati qui era publicato. . . 
enei R-mo Cardinale di Medici havia havuto questo 
Episcopato et che Monsignor di Cinquechiese che si 
credeva essere suo, favoria . . . el prefato di Medici, 
et questo per haver lui promissione di esser facto Car
dinale.“ (A modenai állami levéltárban.)

4) ,,S. D. N. transtulit Dominum Ladislaum Epi
scopum Paciensem ad Episcopatum Agriensem, vacan
tem per cessionem meam cum reservato mihi ingressu 
per cessum vel decessum.“

III.


