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Bevezetés  
 
„Ad te pia suspiramus 
Si non ducis deviamus 
Ergo doce, quid agamus. 
Virgo mei et meis miserearis”1 
 
„Anno domini MCCCdec/imo/sept./imo/    Henricus prepositus fecit istud opus inpingi”2 
A történelmi Magyarországon egyedülálló egyházi település volt, Szepeshely,3 az egyetlen 

utcából álló, kőfallal védett középkori település, a szepesi prépostság székhelye. Ezen az egyetlen 
utcán sorakozik a fokozatosan épített 10 házból álló kanonoksor és a település hegyén 1776-ban épül 
püspöki palota. Közvetlenül az építmény mellett áll a többször átépített középkori préposti templom 
[mára székesegyház] és az egykori papnevelő intézet. Szinte teljes épségben áll ma is a 1662–1665 
között épült s kisméretű rondellákkal megerősített, pártázatos, lőréses kőfal és a két szögletes 
kaputorony. A középkori préposti templom egyik legszebb ékessége a késő gótikus stílusban épített 
Zápolya- kápolna,4 amely az egykor a dúsgazdag főnemesi família két fivérének, Imrének {†1487} és 
Istvánnak {†1499} a síremlékét őrzik. Bár az egyházi épületeket barokk stílusban átépítették, de még 
mindig hűen őrzik a középkori emlékeket. 

A káptalan Szent Márton patrociniuma alatt álló préposti templomában találjuk azt  az 1317-
ben készült hatalmas faliképet, amelynek megrendelője Henrik, a szepesi káptalan prépostja, Tamás 
esztergomi érsek kancellárja, későbbi veszprémi püspök. A közel 5 méter hosszúságú freskókép a 
templom 13. századi északi mellékhajójában, a kapu fölött látható, amelyet Merkler Vencel lőcsei 
tanár tárt fel.5 A freskón I. (Anjou) Károly magyar király koronájának mennyei megerősítését 
ábrázolta a képet készítő siennai művész. A kép témája I. Károl koronázása olyan formában, „hogy a 
királyi hatalom nem e világi eredetének közismert nézetét is megjelenítette”.6 A kép közepén a 
Szűzanya ül egy díszes trónon, kezében tartva a gyermek Jézust. Máriát négy térdelő alak fogja közre, 
jobbján a király a koronával és a fedetlen fővel térdelő Semsei Frank fia Tamás, egy hüvelybe dugott 
zárt egyenes karddal. balján Tamás esztergomi érsek fején a mitrával és a kép megrendelője, Henrik 
szepesi prépost a szepesi prépostok jellegzetes öltözékében és az országalmával.7 „Henrik prépost8 és 

                                                 
1 Henrik szepesi prépost fohásza a Madonnához a szepeskáptalani székesegyház freskóján. 
2 A kép készítésének időpontja mellett megrendelője is megnevezi önmagát – Henrik szepesi prépost- lásd 
SOLYMOSI, 2006. 88.- vö. Magyar Művelődésttörténet I.635. és RADOCSAI, 1954.39, 220-221. 
3 Szepeshely (szlovákul Spišská Kapitula, németül Zipser Kapitel, latinul Capitulum Scepusiense) ma 
Szepesváralja településrésze 
4  “Középkortörténészeink a család nevét Zápolyainak szokták írni. Említhetnők pl. Mályusz Elemért vagy 
utoljára Engel Pált. Igaz, az utóbbit 1996-ban még a Zapolyai (a-val) formát használta: ENGEL 1996, 262. és 
csak zárójelben írta Szapolyainak. 2001-ben viszont már nála is Szapolyai szerepel. ENGEL 2001a, 335. 
Korábban magam is a Zápolyai nevet használtam. A Szapolyai elnevezés javára azonban eldöntötte a kérdést: 
BARTA 1983, 211, 38.” - KUBINYI, 2004.227. – A kápolna neve, Zápolya kápolna. Az erdélyi vajda, későbbi 
magyar király nevét Szapolyai írással használom, a fentebbi Kubinyi idézet szellemiségében.  
5 Magyar Művelődéstörténet I. 635. vö PROKOPP – MÉRY, 2009. 18-19. 
6 SOLYMOSI, 2006.87. 
7 A kép hosszú ideje izgalmas kutatási területe a művészettörténészeknek és a történészeknek egyaránt. A 
történészek közül legutóbb Solymosi László foglalkozott a kép szimbolikájának értelmezésével. Szerinte a képen 
ábrázolt személyek szerepére utalnak a mellettük megjelenített koronázási kellékek. Semsei Frank fia Tamás a 
karddal az uralkodó felövezésénél, a prépost az ország alma átadásánál segédkezett. A korona, amely már a 
király fején volt Mária kezéből kerül Károly fejére, érzékeltetve, hogy a hatalmát Istentől kapja, Mária pedig a 
királyi Magyarország- Mária öröksége hagyománnyal kapcsolható össze. Solymosi úgy véli, hogy a koronázás 
ily fajta megjelenítése és Mária ábrázolása leginkább a megrendelő prépost személyes Mária –tiszteletét 
bizonyítja. Ezt igazolja a prépost személyes fohászát rögzítő kis felirat. – SOLYMOSI, 2006.88. 
8 Henrik szepesi prépost az esztergomi székeskáptalan kanonokja, ezzel egyidejűleg (1309-1318.) érseki 
kancellár. Kancellári állása az érsek és a közte fennálló személyes kapcsolatból létrejött bizalmi viszonyból 
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érseki kancellár naponta látta Esztergomban, a székesegyház … Porta Speciosa timpanonjában”9 a 
Szűzanya azon ábrázolását, midőn elfogadja Szent Istvántól az ország felajánlását. Az érseki 
kancelláriában már régebb óta serénykedő prépost részt vett az érseki palota és az akkor még préposti 
templom újjáépítési munkálataiban, amelyek 1317-ben is folyamatban voltak.10 Itt találkozott olyan 
itáliai és sienai művészekkel, akik közül feltehetőleg valamelyik készítette el a szepeskáptalani, azaz a 
szepeshelyi freskóképet, amelyet tudományos igénnyel elsőként Ipolyi Arnold elemzett 1864-ben a 
Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásában.11 A freskón megjelenített két személy Szepes 
megye korabeli életében meghatározó személyiség volt, Semsei Frank fia Tamás alvárnagyként és 
alipánként a politikai élet irányításában kapott fontos szerepet, míg a prépost a terület első számú 
egyházi vezetőjeként jutott kiemelt feladathoz. 

A Szepesség egyik legtávolabbi, legészakibb vidéke volt a középkori esztergomi 
egyházmegyének, egészen az önálló püspökség 1776-os kialakításáig. E térség egyházi életének 
irányítását – a nagy távolság miatt is – az esztergomi érsek joghatósága alatt álló, mindenkori szepesi 
prépost, a szepesi társaskáptalan első embere végezte, aki főesperesi jogkörrel is rendelkezett. A 
prépost fogta össze a terület plébánosait, engedélyezte a templomépítést, irányította a terület liturgikus 
életét.12 

A Szepességről több fontos értekezés is született az elmúlt két évszázad folyamán, de ezek 
elsősorban társadalomtörténeti munkák voltak, amelyek részben vagy alig foglalkoztak a káptalan 
belső szervezetével, a kanonoki testület személyi összetételével. 

Tény, hogy a káptalan történetének monografikus feldolgozásával a helyi kanonokok közül 
néhányan már megpróbálkoztak, de közülük még senki sem vizsgálta meg a káptalan személyi 
összetételének változását, átalakulását, mindezek okait. Ezek  az első feldolgozások leginkább arra 
vállakoztak, hogy a káptalan levéltárában fellelhető okleveleket rendszerezzék, és kronologikus 
rendben feldolgozzák a káptalan ismert történetét. Esetenként hiányosak és következetlenek, de ettől 
függetelenül sokban segítenek a modern kor kutatónak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         
fakadt. – első említés- MES II 595., CDES I.261., AKO II. 578., - SOLYMOSI, 2006.88./47.- utolsó említés - 
CDES II. 300., AKO V. 25., KOLLÁNYI, 1900.32. - SOLYMOSI, 2006.88./47. vö. ESZTERGOMI ÉRSEKEK, 
2003.149. 
A prépost pozíciójánál fogva személyes felelősséget vállalt az általa kiállított oklevele tartalmáért. Karrierjét az 
érsek pártfogása mellett Károly királynak köszönhette. Így lett váci, budai majd szepesi prépost. A karrier 
csúcsát a veszprémi püspökség jelentette 1323-ban. Ekkor került ki Henrik az esztergomi érsek közvetlen 
személyes fenn- és joghatósága alól. A veszprémi püspökség és ezzel együtt királynéi kancellár is, egészen 
1334-ig. Henrik prépost Károly első koronázása idején érseki kancellár, esztergomi kanonok és váci prépost volt, 
míg a második koronázáskor az előző két méltósága mellett szepesi prépost. Tamás érsek mellett a király 
feltétlen híve, méltóságait hűségéért és szolgálatainak jutalmaként kapta.  AKO IV. 80, 314. – SOLYMOSI, 
2006.88. 
9 PROKOPP – MÉRY, 2009. 26. 
10 Az esztergomi építkezések tapasztalatait nagy valószínűséggel igyekezett Szepeshelyen is kamatoztatni. 
PROKOPP – MÉRY, 2009. 26. 
11 PROKOPP - MÉRY, 2009.18.vö  IPOLYI A, MDCCCLXIV.- 1997. 163-191. 
12 PROKOPP- MÉRY, 2009. 15. 
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1. Az értekezés célkitűzései, forrásai, módszerei:  
 

Az egyházi középréteg, tehát a prépostok, a főesperesek, a kanonokok és a plébánosok 
világának bemutatására még mindig meglehetősen kevés információval rendelkezünk. Léteznek ugyan 
már egy-egy püspökség vagy káptalan történetet bemutató tanulmányok, amelyhez szerzője elkészített 
egy archontológiai összeállítást is, de ezek többnyire hiányosak, csak szórványos adatokat közölnek, s 
a réteg liturgikus szerepéről, politikai és művelődéstörténeti jelentőségéről nem nyilatkoznak. Eddig 
csak egyes, elszórt esetek feltárásával készültek tanulmányok. Voltak a két világháború között is olyan 
kutatók, akik e kérdéskörben alapmunkának számító tanulmányokat jelentettek meg, mint: Temesváry 
János13 és Juhász Kálmán. Az elmúlt közel ötven évben Fügedi Erik, Mályusz Elemér, Kovács Béla, 
Sugár István foglalkozott az egyházi társadalom egyes csoportjaival. Így elfogadhatjuk Köblös József 
azon megállapítását, hogy az egyházi felsőréteg szerepe, jelentősége, élete nagyjából feltártnak 
tekinthető. A középréteg sorsának, szerepének feltárása, annak ellenére sem kielégítő, hogy az utóbbi 
években, fiatal és ambíziózus kutatók [Fedeles, Koszta, Kristóf, Kurecskó stb.] több olyan tanulmányt 
is megjelentettek, amelyek ezzel a társadalmi csoporttal foglalkoznak. Mindezek ellenére még mindig 
csak legfeljebb szórványos ismereteink vannak, a kanonoki réteg egyes tagjairól.  

Elsőként Köblös József14 vállalkozott arra a munkára, hogy e réteg személyeinek, életrajzi 
adatainak feltárása és azok megismerése után folytasson vizsgálódásokat. Ezek a kutatások négy 
káptalani testület személyzetét tárja fel I. (Hunyadi) Mátyás és a Jagellók korában. A vizsgálódások 
során összegyűjtött szempontrendszer viszont alkalmassá vált arra, hogy a szepesi káptalan személyi 
viszonyait hozzá hasonló módon mutassam be, az összegyűjtött adatokból vonjak le következtetéseket.   

Szükségesnek találtam a káptalan alapítástörténetének tisztázását, pontosabban 
egyértelműsítését. Szepes megye kialakulását és a káptalan létrejöttének körülményeit már többen is 
vizsgálták. Megszületett több kisebb tanulmány és néhány nagyobb szakmunka, amelyek ugyan 
érintették a kérdést, de ezek a kutatások nem tértek ki a káptalan feletti joghatóság egyértelmű 
tisztázására, a joghatóság változásának okaira és körülményeire. A káptalanon belüli személyi 
összetétel változásának okait és körülményeit - úgy gondolom - csak akkor tisztázhatjuk egészen 
pontosan, ha világosan látjuk, hogy az alapítástól kezdve milyen külső és belső egyházpolitikai 
döntések hatottak a joghatóság változására és annak érvényesítésére.  

A vizsgálatok során fontosnak tartottam, hogy külön egységként kezeljem a káptalan 13. 
századi belső és külső körülményeit, (alapítás, szervezeti felépülés, a káptalan és a megye viszonya), 
hiszen az Árpád-korban elinduló meghatározó társadalmi mozgások eredményei és követketkezményei 
a káptalan személyi összetételének változására is hatással voltak. Vegyes-házi uralkodóink 
egyházpolitikai intézkedései különösen érzékenyen érintették a szepesi prépostok javadalomhoz 
jutását. Egy ilyen kicsi társaskáptalan esetében meglepő az a gyakori személyi mobilitás, ami már 
ebben az időszakban bekövetkezett.15  

A szepesi társaskáptalanon belüli személyi mozgás elemzése számomra összefüggéseiben 
pontosította az országos politika döntéseinek, a magyar királyság és a szentszéki kapcsolatok 
változásának folyamatait és következményeit.  

A káptalan személyi összetételének változásában ugyancsak jelentős változásokat hozott a 
reformáció Szepességben történő erőteljes megjelenése és meggyökeresedése. Minthogy részben a 

                                                 
13 TEMESVÁRY JÁNOS: Erdély középkori püpökei. Cluj-Kolozsvár, 1922., JUHÁSZ KÁLMÁN: A csanádi 
püspökség története I-VI. Makó, 1930-1947. 
14 KÖBLÖS JÓZSEF: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. Társadalom és művelődéstörténeti 
Tanulmányok 12. MTA TTI. Bp.1994.  
15 Ezért kiemelt figyelemmel kezeltem és vizsgáltam a 14. századi változásokat, minthogy a káptalan belső 
viszonyait alapvetően a folymatosan felerősödő a pápai rezerváció és az uralkodói prezentáció közötti küzdelem 
alapvetően befolyásolta. Luxemburgi Zsigmond egyházpolitikai rendeletei és azok hatásai egy újabb időszakot 
jelentenek e káptalan életében. 
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Szepességből indult el az új hitvallás, akár egy külön értekezést is megérdemelne a szepesi városok 
lelkészeinek és a társaskáptalan kanonokjainak olyan szempontú vizsgálata, hogy közülük kiket, miért 
és hogyan érintett meg a reformáció tanainak megismerése.  

A személyi összetétel vizsgálatához a káptalan alapításától, 1209-től16 a 15. század közepéig 
terjedő időszakot választottam. Ezt az intervallumot egyfajta „törzsidőszakként” kezeltem. Az így 
megválasztott időszak némileg magyarázatot igényel.  

Az alapítás időpontját nem kell nagyon indokolni, ezt a modernebb szakirodalom egységesen 
1209-ra teszi, illetve elfogadja. Az általam választott másik korszakhatár mellett részben a terjedelmi 
korlátok szóltak, részben az a tény, hogy még szükséges az általam elkészített, későbbi időszakot is 
felölelő adatsorok egy részének jövőbeli alaposabb kutatása. Leginkább ez tette indokolttá a második 
korszakhatár ily módon történő megválasztását, azon túl, hogy a nagyobb modern oklevéltárak 
(Anjou-kori Oklevéltár, Zsigmond-kori oklevéltár) is egyelőre ezt az időszakot ölelik fel. A káptalant 
is érintő fontosabb egyházpolitikai döntések hatásai az adatsorok tanúságai alapján elsőként ebbe, a 
kiválasztott az időszakban érintették a káptalan testületét és érzékeltetik igazán a személyi összetétel 
változásait. Ez az intervallum öleli fel a dolgozat törzsanyagát. Azokban az esetekben, ahol 
lehetőségem volt rá, vagy a karrierkép kialakításához szükséges a további időszakokra való kitekintés, 
és volt elegendő információm, ott ezt 1544-ig tettem meg. 

A káptalan belső viszonyainak vizsgálata során az egyértelművé vált, hogy feltáró-elemző 
munka egyik legnagyobb nehézsége az, hogy, a kiválasztott időszak első felében [14. század] - Fedeles 
Tamással is egyetértve - a sok esetben az egytagú névhasználat17 miatt - minden igyekezetem ellenére 
előfordulhat a pontatlanul, - avagy eredmény nélküli - történt személyazonosítás. Több olyan személy 
jelenik a dolgozat függelékét képező prozopográfiai adattárban, akiről legfeljebb annyi információt 
lehet fellelni, hogy a káptalan személyzetéhez tartozott, javadalmasa volt a szepesi káptalannak, 
esetleg részt vett egy-egy határjárásban, vagy tanúskodott valamilyen peres ügyben, ahol a káptalan 
képviseletében járt el. A 15. században már megjelentek olyan melléknevek és helységnevek, ami az 
azonosítás kiinduló pontjául szolgálhatott. Ebben az intervallumban is előfordulhatnak pontatlanságok, 
hiszen a szász közeg miatt nehéz volt a csak valamilyen jelzővel ellátott nevek esetében a pontos 
azonosítás. A helységnév feltüntetése már pontosabb meghatározást tett lehetővé, külünösen azokban 
az esetekben, ahol a helységnév mellett valamilyen más utalás is volt az azonosítandó kanonok 
személyére. Az eredeti elképzelésem az volt, hogy megvizsgáljam, mennyire alkalmas a Köblös József 
által felállított szempontrendszer ebben a korábbi korszakban az egyes személyek azonosítására.18  

A dolgozat elkészítésekor a másik igen komoly fejtörést - sajnos sokszor eredménytelenül - az 
egyes javadalmasok származásának19 meghatározása jelentette. A polgári származású kanonokok 
azonosításakor némely esetben segítséget jelentett a név mellett feltüntetett helységnév, illetve a 
plébánia feltüntetése, ahol az illető kanonok lelkipásztorként szolgált. A jobbágy származású 
méltóságviselők száma igencsak szerény, azonosításuk az egytagú névhasználat miatt ebben az 
esetben is nehézkes. 

                                                 
16 A káptalan feltételezett és mára elfogadott alapítási éve. 
17 FEDELES, 2005.20. 
18 A névhasználat alábbi típusai során az azonosítás kevés értékelhető eredményt hozott: csak keresztnév; 
keresztnév+apa neve. Némileg potosabb eredménnyel járt: keresztnév+ apa neve+birtoknév; 
keresztnév+birtoknév+ragadvénynév. ENGEL, 1999.582-583. 
19 Mint az ismeretes, az Árpád-és Anjou-kor okleveles anyagának feldolgozása, elemzése, nehezebb, ugyanis a 
névanyag feltüntetése meglehetősen hiányos, így az egyes egyházi személyek azonosítása a legtöbb esetben 
sajnos nem vezetett eredményre. Ugyanakkor az Anjou-kor forrás anyagának feldolgozása, okleveleinek kiadása 
még folyamatban van. Az utóbbi időszakban az életrajzi adatok felderítése, különösen a családi nevek és rokoni 
kapcsolatok rekonstruálása, szinte sziszifuszi munka.  
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Az értekezés - a felmerült nehézségek ellenére mégis - arra vállalkozik, hogy megvizsgálja, 
milyen mértékben és hogyan használható az a szempontrendszer, amit Köblös József állított fel egy-
egy egyházi testület személyi összetételének vizsgálatára. 

A dolgozat egy olyan kisméretű társaskáptalan személyi összetételét igyekszik feltárni, amely 
exempt területnek számított, az ország egyik legtávolibb pontján szerveződött meg, méltóságviselői 
többnyire a környékbeli plébániák papjai közül kerültek ki, prépostjai pedig olyan karriert futottak be, 
amivel bejutottak a főpapság soraiba, avagy a királyi udvarban is szolgálatot vállaltak.  

Az értekezés igyekszik olyan szempontból is vizsgálni eme társaskáptalan belső viszonyait, 
hogy kiemelt szempontként kezeli a káptalan saját akarata szerint megszületett döntések és választások 
időszakát, és a királyi befolyás és akarat erősödését, fokozottabb érvényesülésének körülményeit, 
következményeit.  

Az értekezésés elkészítéséhez, a személyi összetétel változásának elemzéséhez a szepesi 
préposti levéltár, a szepesi káptalan magánlevéltárának a MOL DL-DF gyűjteményében elérhető 
okleveles anyagát, az elérhető okmánytárak20 regesztáit, a Szepesség történetével kapcsolatba hozható 
családi levéltárak, a szepesi városok DL-DF gyűjteményében elérhető oklevelesanyagot, illetve a 
szepesi püspökség schematizmusait használtam fel.21 

Az értekezésben, mint már említettem, a Köblös József alkotta, majd a Fedeles által 
módosított szempontrendszert tekintettem vezérfonalnak.  A kutatás során egyéb szempontok 
kialakítására is lehetőségem nyílt, a szepesi káptalan sajátos és egyedi viszonyaiból adódóan. 
Lehetőségem nyílt arra, hogy megvizsgáljam a káptalan és a szepesi szász plébánosok viszonyát a 
szász kiváltságok figyelembevételével, valamint kitérjek egy olyan 14. századi próbálkozásra is, amely 
a prépostságot a püspökség rangjára kívánta emelni. A munka elkészítése során figyelembe vettem azt 
is, hogy hasonló elemzési szempontokat alkalmazva dolgozta fel és elemezte Fedeles Tamás22 a pécsi 
székeskáptalan személyi összetételét, Kristóf Ilona pedig a váradi káptalan személyi változásait 
elemezte és értékelte. 

Az értekezés során arra törekedtem, hogy a káptalanban megfordult egyházi személyekről, 
kanonokokról a lehető legtöbb információt összegyűjtve készítsem el a függelékben közölt adattárat.  
Az adattár jelenleg szórványosan tartalmazza a biztosan beazonosított kanonokok életpályáját, 
családtörténetét, mintegy esettanulmányként. A káptalan prépostjainak életpályáját többnyire 
alaposabban sikerült feltárni, így az ő esetükben pontosabb karrierképet lehetett készíteni. Az 
adattárban szereplő egyszerű kanonokok tevékenységének teljes körű feltárása még további 
kutatómunkát igényel, e feladat külön dolgozat elkészítését kívánja meg. Ezért a társaskáptalan 
teljeskörű középkori személyi viszonyait elemző és összevető dolgozat tartalmazhatja a pontos 
értékelést bemutató diagrammokat és grafikonokat. 

Nagyobb számban természetesen a fentebb említett kutatási nehézségek miatt inkább a 
Jagelló-korban fordulnak elő a biztosan azonosított kanonoki életpályák.  Az értekezés terjedelmi 
korlátai miatt az adattár sok esetben csak rövid, tömör információközlésre szorítkozott, eltekintve 
néhány - a kutató számára izgalmasabbnak ígérkező - javadalmas életpályának bemutatásától. Külön 
értekezést érdemel, és további kutatásokat igényel a káptalan hiteleshelyi tevékenységének alapos és 
kimerítő feltárása és elemzése, amelyre jelen dolgozat most nem vállalkozott. 

Az értekezésben alkalmazott és felhasznált kutatási szempontrendszer fontosabb pontjai, 
amelyek vezérfonalul szolgáltak a személyi összetétel vizsgálatának elkészítésében: 
1. A káptalan megszervezése, viszonyainak (rövid) bemutatása 

                                                 
20 Lásd a rövídítés és irodalomjegyzékben. 
21 A feltáró-anyaggyűjtő munka során törekedtem a legtöbb számomta elérhető forrást feldolgozni és figyelembe 
venni. A feltárás nem sikeredett teljeskörűre, ennek hiányosságaival készült el a jelen dolgozat, a teljesebb körű 
feldolgozást egy következő munka tartalmazhatja. 
22 FEDELES, 2005. 28. 
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2. A káptalani tagok száma 
3. A káptalanba való bejutás lehetőségei, módjai: 
 a, Származás, rokoni kapcsolatok 
 b, Képzettség, iskolai végzettség  
 c, A javadalomszerzés alaptípusai: 

 Személyi kapcsolatok 
 Területi kapcsolatok 
 Egyházi kapcsolatok 
 Királyi kegy 
 Udvari szolgálat 
 Főpapi támogatás, egyházi szolgálat 
  Tanári szolgálat, iskola 
  Jegyzőség kérdése  

4. A káptalanban való tartózkodás: 
 Liturgikus élet 
 Helyettesítés 
 A helyben tartózkodás kérdése 
 Javadalomszerzés- és halmozás 

5. Jövelemviszonyok 
6. Továbblépés a káptalanból, karrier 
7. Általános következtetések a szepesi káptalan személyi viszonyainak áttekintésével 
8. A káptalan személyi összetételének felsorolása 
 

A dolgozat első fejezete egyfajta historiográfiai áttekintést, igyekeztem számbavenni a 
Szepesség történetének alapvető feldolgozásait, a Szepesvármegyei Történeti Társulat céljait és 
törekvéseit a különféle kutatómunkák és feldolgozások nagyközönség előtti bemutatását. Ez a fejezet 
ismerteti azoknak a történészeknek a tevékenységét is, akik akár műkedvelésből, akár tudományos 
szándékkal, arra törekedtek, hogy a szepesi városok és a káptalan levéltárában még akkor rendezetlen 
iratanyagot lajstromozzák és tudományos igénnyel feldolgozzák. E munkáknak az eredményeként 
születtek meg azok az okmánytárak, amelyeket e térség kutatói a mai napig haszonnal tudnak forgatni. 

A következő fejezetben arra vállalkoztam, hogy áttekintsem a káptalan alapításának 
körülményeit a földrajzi -és geopolitikai körülmények figyelembevételével. Fontosnak tartottam a 
vármegye megszervezésével kapcsolatos legújabb ismeretek bemutatását, részint mert a kialakuló 
prépostság megszervezése elválaszthatatlan a megye megszervezésének és igazgatásának 
körülményeitől, másrészt azért is olyan új adatok és ismeretek láttak napvilágot Zsoldos Attila 
kutatásainak során, amelyek jórészt módosították a megye kialakulásával kapcsolatos korábbi 
ismereteinket. 

A harmadik fejezetben a javadalmak betöltésének szepesi gyakorlatát taglalom. A források 
adta lehetőségek nagy részét kiaknázva igyekeztem bemutatni, milyen mértékben éltek a magyar 
uralkodók, az esztergomi érsekek, a korszak pápái az egyes stallumok betöltésével, milyen mértékű 
volt a javadalomcsere. 

A negyedik fejezet a káptalani testületbe jutás lehetőségeit és körülményeit tárja fel. 
Igyekeztem egy olyan komplex elemzést elvégezni, amelyben a kanonokok származásának 
nehézségekkel történő azonosítása mellett bemutatom a testületen belül fellelhető egyes társadalmi 
csoportok reprezentációs arányát. Ebben a fejezetben igyekeztem utánajárni a kanonokok 
műveltségének és egyetemre járásának, megvizsgálva, hogy hányan kezdték el a tanulmányokat, és 
közülük milyen fokozatot szerzett. A fejezet utolsó részében vizsgálom a javadalomszerzés különféle 
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típusait, mint a személyi, területi kapcsolatokat, az uralkodók udvarában ellátott szolgálatot, vagy a 
személyes szimpátiából történő javadalmazást. 

Az ötödik fejezet foglalkozik a javadalommal rendelkező kanonokok feladataival és 
kötelezettségeivel. Vizsgálja a káptalani testület tagjainak liturgikus kötelezettségeit, az egyházi 
rendek felvételét, kitér a káptalanellátására, a helyettesítés kérdésére, a káptalani iskola szerepére és a 
pecsét ügyére. A szepesi káptalan hiteleshelyi tevékenysége indokolttá teszi, hogy foglakozzunk a 
közhitelű tevékenységben szerepet vállalókkal is. Ebben a fejezetben vizsgáljuk meg a 
helybentartózkodás és a javadalomhalmozás jelenségeit. 
A következő egységben a káptalani testület tagjainak életmódjára vonatkozó általános információkon 
túl a Szepesben élők sajátos körülményeinek részletesebb bemutatására teszek kísérletet, felhasználva 
a kanonokoktól fennmaradt végrendeletek tanúságait, információit. Ez csupán néhány morzsa a 
kanonokok életvitelének szemléltetésére. A dolgozat utolsó részeiben a káptalanból való továbblépés 
sajátos helyi módozatára térek ki, és arra a kísérletre, amely a 14. században arra irányult, hogy a 
Szepes helyi társas káptalan püspöki rangot élvező intézmény lehessen. A káptalan püspökséggé 
emelése a helyben élő szászok és a szepesi prépost együttes összefogásából megszületett javaslatként 
jelent meg a 14. század első felében. A javaslat a királyi támogatás ellenére is elvetélt kísérlet maradt, 
amelynek a körülményeit érdemes azért is feltárni, mert a káptalan belső életére ugyanúgy rávilágít, 
mint a korábban elemzett szempontrendszer.  
 Az értekezés második részéhez egy elsősorban esettanulmányokból álló adattárat csatoltam - a 
fentebb elmondott érvek alapján, amely egyelőre csak szórványosan taglalja a káptalanban megfordult 
személyek életrajzát. Kibővítése további kutatások feladata. A káptalanban megfordult 247 személy 
életrajzának bemutatása nem minden személy esetében kivitelezhető, mert az egytagú névhasználat 
miatt a kutatónak nem áll a rendelkezésére elegendő mennyiségű adat és információ az azonosításhoz. 
Az összegyűjtött és rendszerezett információk alapján alakítottam át a rendelkezésemre álló 
kritériumrendszereket.  

Az értekezés csak a szükséges mértékben dolgozza fel a szlovákiai, elsősorban a lőcsei 
történészek azon munkáit, amelyek a térség történelmével foglalkoznak. A káptalan történetének 
monografikus feldolgozása még nem történt meg, ám több résztanulmány készült a régió művészeti, 
régészeti emlékeivel kapcsolatosan, a szászok megtelepedésének körülményeiről és a szláv népesség 
kapcsolatáról a helyiekkel. A különféle sorozatok: Studia archaeologica Slovaca mediaevalia,23 a 
Spišský dejepisný spolok, Z Minulosti Spiša vagy Ivan Chalupecky és Žifcak (stb.) Szepességgel 
kapcsolatos tanulmányai fontosak, de kevéssé elérhetőek. Chalupecky professzorral sikerült felvennem 
a kapcsolatot, de a káptalannal kapcsolatos kérdéseimben nem mindig tudott segíteni. 

A lengyel kutatásokkal hasonló a helyzet. Ők többnyire a Szlovákiában fellelhető okleveles 
anyag alapján igyekszenek elemezni a szepesi régió történelmét, Stanisłav Šroka több tanulmánya 
megjelent Magyarországon is, amelyek a feltáró munka során segítségemre voltak. Ettől függetlenül 
idővel e tanulmányok és kutatások káptalanra vonatkozó új információit szükségesnek látom a 
munkához hozzáépíteni. 

Nemcsak bennem vetődött fel az, hogy a szepesi egyházi intézmények kutatására egy 
nemzetközi (magyar - szlovák-lengyel) kutatócsoport felállítása mindenképpen üdvös lenne a hazai 
Capitulum csoporthoz hasonlóan, az eredmények és folyamatban lévő kutatások egyeztetésére és egy 
közös kutatómunka elindítására.  

   
Kutatástörténet 

A káptalanokra vonatkozó egyetemestörténeti át és kitekintést, valamint a magyar káptalanok 
középkori történetére vonatkozó kutatások eddigi eredményeit Fedeles Tamás összegezte a pécsi 
                                                 
23 A sorozat három kötetét volt alkalmam áttanulmányozni, de a káptalanra vonatkozó segédleteket nem 
tartalmaztak. 
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káptalan személyi összetételének vizsgálata során. Ezért ezek ismételt bemutatásától ezért 
eltekintettem, de hivatkozásul használom.24 

 
1.1. A Szepesi káptalan történetével foglalkozó korábbi szakirodalom áttekintése 

1.2. Források és irodalom 

A Szepesség történetére vonatkozó és a kutatók számára ma is viszonylag könnyen elérhető 
szakirodalom gazdagnak mondható, leginkább a Szepességben alkotó történészek tevékenységének 
köszönhetően.25  

A Szepes vármegye történetére vonatkozó levéltári forráskiadványok számára Wagner Károly, 
Bárdossy Lajos, Schmauk Mihály, Hradszky József levéltárrendező munkálataiból megszületettek az  
első tudományos igényű alkotások, és azok supplementumai jelentik a kezdeti első jelentős kutatási 
eredményeket. Ugyancsak nélkülözhetetlen forrás Demkó Kálmán ismertetése a szepesszombati 
krónikáról, amely szintén a középkori okleveles anyag feldolgozásán alapszik.  A térség történelmének 
tanulmányozásához alapvető történeti munka Bruckner Győzőnek a 16 szepesi város levéltáraiból 
kiadott forrásközlése.26  

A felsorolt munkák említése azért is fontos a terület történelmével foglalkozók számára, mert 
a területre vonatkozó iratanyaga az elmúlt időkben jelentősen mennyiségben pusztultak el. A különféle 
háborús események a jelenre már visszafordíthatatlan károkat eredményeztek, annak ellenére, hogy 
mindig akadtak/akadnak a térségben olyan lelkes levéltárosok, tanárok, történészek, akik minden 
igyekezetükkel arra törekedtek, hogy önálló kutatásaikkal, a levéltári anyag rendezésével, a szepességi 
családok iratainak felkutatásával és rendszerezésével enyhítsék a korábbi évszázadok pusztításait.27 
Pótolhatatlan hiányokat okoztak a gyakran megismétlődő tűzvészek is, amelyek során a szepesi 
szászok középkori történetére vonatkozó legértékesebb gyűjtemények, így Lőcse város levéltára is, az 
1550-es tűzvészben szinte teljesen megsemmisült.28  

A 24 szepesi városi fraternitás 1520 előtti iratai és jegyzőkönyve (matricula) az 1556. 
szeptember 29-i ménhárdi tűzben égtek el.29 Podolinban 1639-ből még öt olyan irattartó láda 
meglétéről van tudomásunk, amelyeket 1775-ben már nem találtak.30  

                                                 
24 FEDELES, 2005.28-36. 
25 Divald Kornél írta a Szepesmegyei történeti Társulat és Demkó méltatására, hogy a „milléneum alkalmából a 
Szepesség múltjáról egész kis könyvtárra való dolgozatot adott ki.” DIVALD K, 1927-1999. 11-12. 
26 KSZM, 1913. 77-88. és 195-203., PAVERCSIK I, 2003. 50.  
27 A tatárok többszöri betörése, 1241-1242, 1257, 1283, Kun László nyögéreivel 1285-ben feldúlta a területet és 
a káptalant. Több oklevél is utal az iratok és a káptalani pecsétnyomó eltűnésére: pl.: 1310 (Csütörtökhely): 
VYSADI MIEST,1984. 93., PIRHALLA,1899. 26.  
A 15. században a huszita háborúk során megismétlődtek a pusztítások, midőn a husziták 1433.április 25-i 
késmárki pusztítása idején is tűntek el oklevelek. - SÚPIS ARCHÍV KEZM,1952. 24.   
A huszita háborúk alatt a káptalan iratanyagában komoly pusztulás következett be, annak ellenére, hogy 
Rozgonyi Simon szepesi kanonok, majd egri püspök 1443-as Giskra elleni támadásakor a káptalannak 
meghagyta, hogy a levéltárat ládákba rakva a szepesi várba vigyék fel. Mivel később várat is elfoglalták a 
kezükbe került az iratok nagy része. Ekkor történt, hogy Aranyosi Csudák János az Aranyosra vonatkozó iratokat 
elrejtette, így ellene a káptalan a törvény útján követelte vissza az iratokat, amiket 1499-ig mindent vissza kellett 
szolgáltatnia. - PIRHALLA, 1899. 91-93., 
A levéltári anyag történetének alakulásáról köszönettel vettem Czenthe Miklós rendelkezésemre bocsátot, még 
kéziratban levő doktori munkáját, és szíves szóbeli közléseit.-  CZENTHE, 1998. KÉZIRAT. 1.1. /6. 
28 A lőcsei tűzvészekről a Hain Gáspár lőcsei krónikája tesz említést: 1332, 1342, 1431, 1462. -  SZEPESI 
KÓNIKA,1988. 7, 19, 20, 85. 
29 BRUCKNER, I. 1922. 17., TATARKO, 1978. 275. 
30 HRADSZKY, 1888. 2.  A podolini levéltárat a 19. század végén Pirhalla részben rendezte. - PIRHALLA, 1899. 
18.  
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A szepesi szászokra vonatkozó 13. századi oklevelek kiadása nagy része királyi privilégium.31 
A középkor folyamán a szászok különféle ügyeiben a legnagyobb számú közhitellel bíró oklevelet a 
szepesi káptalan állította ki. A szepesi szászok életének vizsgálatához nagy fontossággal bírnak a szász 
comes és a városok által kiállított iratok is. A kutatók számára nem ismeretlen probléma, hogy a 
szepesi szászokra vonatkozó forrásanyag meglehetősen töredékes, időbeli eloszlása egyenetlen, és 
csak a 15. századi második felében gyarapszik meg. A korábbi időszak tekintetében analógiák és 
összehasonlítás alkalmazása szükséges, s ez a káptalan megszervezésének körülményeit vizsgálók 
számára különösen fontos.32  

A szepesi városi levéltárakat 1867 óta kutatják, az iratanyag teljeskörű áttekintése Demkó 
Kálmántól 1889-ből származik.33 A szepesi szászok és a káptalan életében elsődleges szerepet kapott 
Lőcse királyi szabad város levéltárát Demkó Kálmán 1879-1889 között rendezte.34  

A szepesi városok között a leggazdagabb középkori anyagot a késmárki városi levéltár őrzi, 
elsősorban a város birtokai szerint, földrajzilag elkülönítve.35 A késmárki iratokat 1935-ben Johann 
Lipták és Friedrich Repp késmárki gimnáziumi tanárok újrarendezték, a középkori iratokat kronológiai 
rendszerben csoportosították.36 A késmárki levéltár 1000 db középkori oklevelein mellett, megőrízte 
azokat a városi könyveket, amelyek a 15-16. századtól szinte folyamatos sorrendben megmaradtak.  A 
városi számadáskönyvek kisebb megszakításokkal 1434-től fennmaradtak, 1495-től pedig 
folyamatosan megvannak.  

Az iglói levéltárat Illéssy János rendezte 1897-ben, a 672 db 1700 előtti oklevél regesztáját 
közölve.37 Iglón maradt meg a legrégibb, 1383-as évvel kezdődő szepesi városi könyv.38 A legrégibb 
iglói számadáskönyv 1514-es évvel, a bírósági jegyzőkönyv 1580-től kezdődik. A leibici levéltár a 
többi szepesi levéltárhoz képest jóval kisebb terjedelmű, de szintén értékes iratanyaggal rendelkezik. 
A jelentősebbek: a 16 város levéltára, a poprádi, a szepesbélai, a szepesszombati, a váraljai, az olaszi, 
a strázsai, a felkai, a podolini és a gnézdai levéltárak.39 A városi levéltárakon kívül értékes iratokat 
őriznek a városi egyházak, mint pl. a lőcsei és a késmárki evangélikus egyház.40 Sok, jól hasznosítható 
szepesi utalás található a kassai, eperjesi, bártfai és krakkói levéltárak gyűjteményeiben is.41  

                                                                                                                                                         
A második világháború végén a szepesi szászok levéltárainak mentése, majd visszaszállítása és a háború utáni 
"átmeneti" helyzetben nagyszámú történelmi dokumentum veszett el. - „Ebből az időből a legérzékenyebb 
veszteséget a legnagyobb, addig nagyrészt még érintetlen középkori anyagot őrző késmárki levéltár károsodása 
jelentette: a kiürítés és lakosságcsere majd az 1947-es és 1949-es áthelyezés során a korábban leltárba vett 2002 
oklevélből 906 db elveszett.” -  CZENTHE, 1998. kézirat. 1.1./9. 
Az elveszett oklevelekről csak a regeszták maradtak meg.- SÚPIS  ARCHÍV  KEZM., 1952. 24. és  CZENTHE, 1998. 
kézirat.1.1./9. 
31 VYSADY MIEST, 1984. 
32 Az erdélyi szászok forráshelyzetére  -  GÜNDISCH, Das Patriziat, 1993. 23. 
33 DEMKÓ, Szepes városi, 1889. 
34 A régebbi anyagot (1319 [1280]-1780), 28.251 iratot 3.316 sorszám alá, 21 tárgycsoportba (osztályba) osztotta 
be. Magyar nyelvű regestrum tárgy- és névmutató: DEMKÓ: LŐCSE LT. REGESTR., 1884. 
 A lőcsei levéltár részletes jegyzéke: HAJNÓCI: LŐCSE LT. TART., 1904. Lásd továbbá: DEMKÓ: SZEPES 
VÁROSI LT.-AI, 1889. 108-110; KOSÁRY D. 1970. 503-506. A régi lőcsei iratok ismertetései: DEMKÓ 

LŐCSE  LT. LEGRÉGIBB IROMÁNYAI., 1879-1880; DEMKÓ : A LŐCSEI  LT. OKM., 1880; - LAMOS: 
STREDOVEKY MATERIÁL, 1964. 
35 CZENTHE, 1998. kézirat - 1.1./10. 
36 CZENTHE, 1998. kézirat - 1.1./10. 
37 ILLÉSSY: IGLÓ KIRÁLYI VÁROS LEVÉLTÁRA, 1899. Az iglói levéltárról ld. még KOSÁRY. 1970. 474. 
38 Az iglói városi könyv kiadása: WEINELT: DAS STADTBUCH  VON  ZIPSER NEUDORF, 1940  
39 BRUCKNER:  OKLEVÉLGYŰJTEMÉNY., I-VI, 1912-1913.  
40 A lőcsei evangélikus egyház őrizte 1910-ben Konrad Sperfogel 758 oldalas Diarium c. naplóját, amelyet Hain 
Gáspár kivonatolt és 71 oldalt átvett – SZEPESI KRÓNIKA ,1988, 509. 
A késmárki evangélikus egyház pedig a Matricula Mollerianát őrizte.  
41 EPERJES LEVÉLTÁRA I-II; BÁRTFA LEVÉLTÁRA.; A krakkói levéltárhoz ld. KACZMARCZYK: DAS HISTORISCHE 
ARCHIV, 1914. A krakkói levéltárból Divéky Adorján számos szepesi témájú anyagot közölt.  
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Nagy fontosságú a szepeskáptalani hiteleshelyi illetve a káptalani birtokokra vonatkozó 
magánlevéltár.42 A földbirtokos családok levéltárai, mint pl. a Csáky, a Máriássy, a Görgey, a 
Berzeviczy, a Thőke, a Petróczy, a Szinyei Merse, a Rhédey családok okleveles iratai jelentős 
mennyiségű adatot tartalmaznak a káptalani javadalmasokra.43  

A Szepesség magyarországi viszonylatban gazdag történeti irodalommal rendelkezik, de 
ennek jelentős része helytörténeti jellegű.44 Az első és máig legjelentősebb szepesi forráskiadvány 
Wagner Károly jezsuita történész Analecta Scepusii sacri et profani (1774-1778) című műve.45 Az 
első kötet a politikai eseményeket, a városokat, az egyházakat és a megyét érintő tulajdonképpeni 
oklevéltár. A második kötet fontos elbeszélő forrásokat, krónikákat, a harmadik archontológiai 
adatokat (a szepesi prépostok, a szerzetesrendek, a megyei ispánok, a szász bírák és a lublói 
kapitányok), a negyedik pedig néhány jelentős család (Szapolyai, Thurzó, Varkocs, Horváth-Stansith) 
genealógiáját tartalmazza. Wagner Analectájához három kiegészítő kötet jelent meg (Supplementum 
analectorum I-III terrae Scepusiensis). Bárdosy 13. századi okleveleket (1802), Schmauk (1889) és 
Weber (1908) pedig 14-15. századi városi iratokat adott ki.46  

A módszeres történeti kutatás a kiegyezés (1867) után lendült fel, amikor Szepes megye és a 
városok levéltárai megnyíltak a kutatók előtt.47 A helytörténeti kutatás megindulására az 1883-ban 
megalakult Szepesmegyei Történeti Társulat adott lehetőséget és szervezeti keretet, amely Lőcsén 
Demkó Kálmán szerkesztésében megjelentette a Szepesmegyei Történeti Társulat Évkönyvét (1885-
1909). A Társulat tagjai 1887-ben határozták el a levéltárak átvizsgálását, 1889-ben döntöttek a 
Szepesség történetének megírásáról. A tagolt közigazgatási szerkezet miatt 1894-ben úgy gondolták, 
hogy nem egységes műben, hanem az egyes törvényhatóságokról szóló önálló munkákban dolgozzák 

                                                 
42 A szepeskáptalani országos levéltárat (Regnikolárny archív Spisskej kapituly) a pozsonyi Szlovák Központi 
Levéltárba, azóta ott őrzik (kb. 1960 óta). CZENTHE, 1998.KÉZIRAT 1.1./10. 
A Mohács előtti iratokról a Magyar Országos Levéltár DL- DF gyűjteménye őrzi a térség anyagának okleveles 
fényképmásolatait. Ezeket  mára már digitalizát formában,  online anyagként is elérhetőek, kutathatóak.  A 
szepeskáptalan birtokiratait őrző magánlevéltár iratanyagaa Lőcsei Területi Levéltárban van. A szepeskáptalani 
magánlevéltárhoz (Súkromny archív Spisskej kapituly) Emericus Mercz által 1799-ben készített segédkönyvet 
(Elenchus), az okleveleket témák szerint csoportosítva (armálisok, osztályok, végrendeletek, határlevelek): 
MERCZ, 1799., CZENTHE, 1998. KÉZIRAT. 1.1./10. 
 A középkori oklevelekről szlovák regeszták készültek, személy-, hely- és tárgymutatóval, forráskiadási 
jegyzékkel: Spisské prepostsvo. Stredoveké listiny 1248-1526. Inventár, MAGDA FENAROVÁ, Bratislava 
1964., valamint  Spisské prepostvo. Listiny a iné pisomnosti do r. 1526, 1248-1526. Inventár, Magda Stanková, 
1961. CZENTHE 1998.  KÉZIRAT. 1.1./9. 
43 Forráskiadás a Csáky-oklevelekről készült (CSÁKY  OKL, I/1-2), a Máriássy es a Petróczy-levéltárakról pedig 
regesztagyűjtemény jelent meg (MÁRIÁSSY LT.; LK, PETRÓCZY LT.).  
Szepesi szász adatok vannak még további családi levéltárakban is: Thurzó (betlenfalvi), Nemessányi, 
Jekelfalussy, Rhédey, Andrássy – Ezek ma digitálisan is elérhetők: DIG. KÖNYVT, 2010. 
44a szepesi történeti irodalomról szóló bibliográfiák, irodalomjegyzékek:  DEMKÓ: REPERT. SZEP. DOLG., 1885; 
WEBER: SZEPESVM. TÖRT. BIBL., 1895; KERTÉSZ: A SZEPESSÉG 1939; JANKOVIC, 1974; STARÝ 
KEZMAROK, 1969. KOSÁRY, 1970. 372. 
45 CAROLUS WAGNER (1732-1790) jezsuita történész, könyvtáros, egyetemi tanár. Szepesi fő művén kívül 
kiadta Pozsony és Sáros megye forrásait is, értekezett genealógiai és egyháztörténeti témákról. Wagner célja a 
szepesi forráskiadással a magyar történelem szempontjából fontos terület történeti múltjának megvilágítása volt: 
"Non aliud propositum erat, quam ut Scepusio tenebras depellam, et lucem, quoad possem, affundam. Illud 
deinde curavi, ut ad Hungariae historiam accessiones aliquas faciam. Sic enim semper habui, illam eo 
pleniorem, absolutioremque fore, quo singulae Regni Provinciae in meliori lumine collocabuntur." - WAGNER I. 
2. Az anyaggyűjtésnél a megyei, városi és egyházi testületek voltak Wagner segítségére, aki az anyagot 
jegyzetelte és kommentálta.  
46  Bárdosy János lőcsei gimnáziumi tanár (BÁRDOSY, 1802). Fejér a Codex Diplomaticus Hungariae 
összeállításánál felhasználta Bárdosy anyagát. Michael Schmauk mateóci római katolikus plébános anyagát 
Hradszky  József kanonok adta ki 1889-ben (SCHMAUK, 1889). Weber Samu szepesbélai evangélikus lelkész 
(WEBER, 1908)  
47 A Magyar Történeti Társulat 1872-es szepesi helyzetelemző jelentése szerint Szepes megye levéltára a jól 
rendezett, karbantartott megyei levéltarak közé tartozik 
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fel a Szepesség történetét.48 Így Szepesmegyei Történeti Társulat millenniumi sorozatában, Lőcsén hat 
monográfiát jelentettek meg:49  
1. kötet: Weber Sámuel: Szepesvármegye történelmi irodalmának bibliographiája. Münnich Sándor: A 
Szepesség őskora, 1895; 
2.kötet: Sváby Frigyes: A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története, 1895;  
3.kötet: Hradszky József: "A szepesi Tíz-lándzsások széke" vagy a "Kisvármegye" története, 1895;  
4. kötet: Demkó Kálmán: Lőcse története. I.rész: Jog-, mű- és művelődéstörténeti rész, 1897;  
5.kötet: Pirhalla Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetétől a püspökség felállításáig, 
1899;  
6.kötet: Hajnóci R. József: A szepesi bányavárosok története, 1903 (Folytatás a szerző adatai alapján 
Hajnóci Iván, Budapest 1931). 
 

Az Évkönyvek folytatásaként 1909-től jelent meg Lőcsén Förster Jenő szerkesztésében a 
Közlemények Szepes vármegye múltjából50 kiadványsorozat.  A Közleményeknek 1921 és 1934 között 
öt kötete látott napvilágot, két illetve három nyelven.51 A szepesi szászok történetét Weber és 
Bruckner tanulmányai, a szász nyelvjárástörténet Gréb és Lersch dolgozata, az egyháztörténetet 
Hradszky József értekezései, a szepesi művelődéstörténet részkérdéseit pedig Divald Kornél 
monográfiája dolgozta fel.52 Magyarországon 1918 után a szepesi városok árumegállító jogáról 
Domanovszky, a szepesi reformáció és ellenreformáció történetéről Bruckner Győző, a Szepesség 
területi és társadalmi kialakulásáról Fekete Nagy Antal írt monográfiát.53 A szepességi lándzsások 
autómiájának kutatásával napjainkban Czenthe Miklós foglalkozik, akinek értékes elemző dolgozatát 
és írásait sajnálatos módon csak kéziratban olvashatja a beavatott szakmai közönség.  

A két világháború között a késmárki honismereti kör (Arbeitsgemeinschaft Zipser Heimat) a 
szászok kultúrális teljesítményeinek tudatosításával a lokálpatriotizmust erõsítette.54 Tanulmányaik a 
késmárki Karpathenpost folyóirat Zipser Heimat című időszakos honismereti mellékletében és a 
Zipser Jahrbuch-ban jelentek meg (1922-1939).55 A szepesi helytörténetírás képviselői Johann Lipták 
(1899-1958), a késmárki evangélikus líceum tanára, Friedrich Repp, és A.Hefty voltak.56 A szlovákiai 
németek (kárpátnémetek) kulturális folyóirata a Karpathenland 1928-tól Reichenbergben, a 

                                                 
48 Az 1894.dec.10-i közgyűlés határozata 
49 SZEP.TÖRT.MILL., I-VI 
50 A kiadvényok kettős számozással jelentek meg. CHENTHE 1998. KÉZIRAT - 1.1.9. 
51 Mitteilungen aus der Vergangenheit des Zipser Komitates, Közlemények Szepes vármegye múltjából, Zprávy z 
minulosti spisskej zupy  - A Szepesmegyei Történeti Társulat az államfordulat után Csehszlovákiában egy ideig 
az egyetlen magyar tudományos egyesületként működött (TURCZEL: KÉT KOR, 1983, 135). A Közlemények öt 
kötete jelent meg 1921-1934-ig: az 1921, 1923, 1926-ban megjelent kötetek három nyelven, Hajnóci R. József 
szerkesztésében; az 1932-es kötet német-magyar nyelven; az 1934-es német nyelven Kőszeghy Elemér 
szerkesztésében jelent meg (az évfolyamszámokat ld. fentebb) 
52 WEBER: ZIPS. GESCH. UND ZEITBILDER, 1880; WEBER: A XVI SZEP. VÁROS, 1888; WEBER: PODOLIN VÁROS, 
1891; WEBER: GESCHICHTE BÉLA, 1892; WEBER: GESCHICHTE LEIBITZ, 1896; BRUCKNER: A SZEPESI SZÁSZOK, 
1911; BRUCKNER: A SOLTÉSZSÁG INTÉZMÉNYE, 1912; BRUCKNER: A SZEPESSÉG NÉPE, 1922; BRUCKNER: A 
KÉSMÁRKI CÉHEK, 1941; HRADSZKY, 1901: A XXIV KIR. PLÉB., 1895; HRADSZKY, 1901: INITIA CAPITULI, 
1901; HRADSZKY, 1901: ADDITAMENTA AD INITIA, 1903-1904; DIVALD: SZEP. MŰV. EML., I-III, 1905-1907; 
GRÉB: A SZEPESI FELFÖLD, 1905; GRÉB: SCHLESISCH UND OBERZIPSISCH, 1913; GRÉB: MUNDART UND 
HERKUNFT, 1927; LERSCH: A GRÜNDLER NYELVJÁRÁS, 1904 . vö CHENTHE 1998. 1.1 10. 
53 DOMANOVSZKY: A SZEPESI VÁROSOK, 1922; BRUCKNER: A REFORMÁCIÓ ÉS AZ ELLENREFORMÁCIÓ, 1922; 
FEKETE-NAGY: A SZEPESSÉG KIALAKULÁSA, 1934. 
54 Az Arbeitsgemeinschaft célja: „1. Die Ag. stellt sich die Aufgabe die altererbte Zipser Heimat in jeder 
Beziehung einerseits kennen zu lernen, andererseits bekannt zu machen; sie will dadurch die deutsche 
Volksbildung fördern, besonders aber zum Schaffen einer bodenständigen Zipser Literatur anregen.“ (ZIPSER 
JAHRBUCH 1939, 15)- CZENTHE 1998. 1.1.11. 
55 SAUTER: "ZIPSER HEIMAT" - VOR 55 JAHREN EINGESTELLT, 1994- CHENTE 1998. KÉZIRAT. 1.1.12. 
56 RAINER: KARP. BIBL. LEX., 1988, 195. LIPTÁK: URGESCHICHTE UND BESIEDLUNG DER ZIPS, 1935. előszó. 
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reichenbergi Szudétanémet Honismereti Intézet (Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung) 
kiadásában, E. Gierach és J. Hanika (Prága) továbbá Repp (Késmárk) szerkesztésében jelent meg. A 
Karpathenland-ot 1938-tól Pozsonyban, a Johann Lipták vezetésével, 1941-1944 között Késmárkon 
mûködõ a Honismereti Intézettel (Institut für Heimatforschung) együtt adták ki.57 Weinelt az iglói 
városi könyvet és a középkori felső-magyarországi német nyelvet, Lipták a Szepesség betelepedését, a 
késmárki líceum történetét, Schürer és Wiese a szepesi építészet- és mûvészettörténetet dolgozta fel.58 
Németországban és Ausztriában a Karpatenjahrbuch (Stuttgart, 1950), és a honismereti monográfiák 
(Heimatbücher) foglalkoztak a Szepesség történetével.59 Piirainen finn germanista 1969 után több 
szlovákiai városi jogkönyvet publikált, 1992-ben pedig kiadta a Zipser Willkür ma ismert 13 
kéziratának szövegét.60   

Jozef Špirko szlovák történész a szepesi művelődéstörténet, egyháztörténet és a huszita kor 
kérdéseit dolgozta fel.61 A szepesi történészek köre (Kruzok historikov Spisa) 1965-1991-ig működött, 
a Szepesi Történeti Társulat 1992-ben alakult újjá (Spisský dejepisný spolok).62 1967-1975 között 
szepesi helytörténeti évkönyv jelent meg (Spis. Vlastivedny sborník) öt kötetben.63 A szepesi szász 
privilégium 700 éves évfordulóján, 1971-ben Lőcsén a Szlovák Történeti Társulat tanácskozást 
rendezett a szepesi városok középkori történetéről, ennek eredményeként jelent meg a Lőcse 
városának történetét feldolgozó monográfia.64 A Lőcsei Területi Levéltár munkatársai közül Ivan 
Chalupecky és Frantisek Žifčák készítettek a Szepesség középkorát feldolgozó tanulmányokat.65  

A szepesi káptalan szisztematikus kutatása gyakorlatilag a 18. század második felében indult 
meg, amidőn elkészült egy-egy kronologikus szemléletű összeíró munka, amelyek leginkább a 
káptalan fontos eseményeit és személyeit vették számba az időrendiség szempontjai szerint. 
Hasonlóan nagy figyelmet szenteltek a préposti levéltár anyagának és így a káptalan történetéhez 
szorosan kapcsolódó családi levéltárak rendszerezését is elvégezték.  

Ahogy már emlegettük, de most hangsúlyozzuk is – a káptalan történetével és tagjaival 
elsőként Wagner Károly66 zborói születésű jezsuita szerzetestanár négy kötetes Analecta Scepusii… 

                                                 
57  Karpatenland. Vierteljahrschrift der Deutschen Volksgruppe in der Slowakei, Hg. in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Heimatforschung in Käsmark. Schriftleiter H. Friedl. Az intézet rövid mûködése alatt egy 
kétkötetes kiadványt jelentetett meg: DEUTSCHTUMFRAGEN IM NORDKARPATENRAUM, I-II, 1943-1944 
58 WEINELT: DIE MA.DT. KANZLEISPR., 1938; WEINELT: DAS STADTBUCH VON ZIPSER NEUDORF, 1940; WEINELT: 
DT.MA. STADTANL., 1940. LIPTÁK: GESCHICHTE DES EV. LYZEUMS, 1933; LIPTÁK: URGESCHICHTE UND 
BESIEDLUNG, 1935; LIPTÁK: GEBIET UND VERWALTUNG, 1939; SCHÜRER: DEUTSCHE KUNST, 1938 
59 800 JAHRE, 1952; EIS: ALTDEUTSCHES SCHRIFTTUM, 1960; BERGSTÄDTE DER UNTERZIPS, 1983; LUX: EINE DT. 
SPRACHINSEL, 1959; LUX: WÖRTERBUCH VON DOBSCHAU, 1961. Több szepesi témájú tanulmány jelent meg a 
délkelet-európai német történelmi folyóiratokban is, pl. STEINACKER: DIE MA-E DT-E SIEDLUNGSBEW., 1969)  
60PIIRAINEN: DAS STADTRECHTBUCH VON SILLEIN, 1972; PIIRAINEN: DAS STADT- UND BERGRECHT VON 
KREMNITZ, 1983; DAS STADT- UND BERGRECHT VON SCHEMNITZ, 1986; PIIRAINEN: DAS RECHT DER ZIPS, 1992; 
PIIRAINEN: DAS STADTBUCH VON SCHWEDLER, 1993. 
61SPIRKO: UMEL.-HIST. PAMI., 1936; SPIRKO: HUSITI, JISKROVCI, 1937; SPIRKO: VÝCHOVA KNAZSTVA, 1943; 
SPIRKO: ZAC. SPISSK. BISK., 1947. 
62 CHALUPECKY: 25 ROKOV KRÚZKU, 1990; GRIGER: CINNOST KRÚZKU, 1993. A Szepesi Történeti Társulat 
kiadványa: Z MINULOSTI SPISA, 1993. 
63 SPIS, I-V, 1967-1975 
64 DEJINY LEVOCE, I-II, 1974, 1977  
65 CHALUPECKY: PREHLAD VYVOJA, 1963; CHALUPECKY: SPISSKÁ ZUPA, 1963; CHALUPECKY: PECATE 16 SP. 
MIEST, 1966; CHALUPECKY: K VYV. NÁRODN. STRUKT., 1984. ZIFCÁK: KANCELÁRIA LEVOCE, 1976; ZIFCÁK: ERB 
A PECATI, 1987; ZIFCÁK: K PROBLEMATIKE ERBOV, 1990  
66 Wagner Károly jezsuita szerzetes, szepesi kanonok, (1732 -1790) Zborón született, ahol az édesapja az 
Aspremontok makoviczai Rákóczi-birtokát jószágkormányzóként igazgatta. Alapfokú tanulmányait 
Kisszebenben végezte a piaristák iskolájában. Később Egerben tanult a jezsuitáknál. Tanulmányait a kis 
gimnáziumi évek után a nagyszombati jezsuitáknál folytatta, majd 1747-ben szerzetes lett. Kassai filozófusként 
már kitűnően olvasott görögül, latinul, ófranciául. Valószínű, hogy itt ismerkedett meg Kaprinai Istvánnal. 1751-
től először Eperjesen, majd Kassán bölcseletet tanult, végül 1757-től újra Nagyszombaton élt, teológiát tanult. 
1762-ben került Szepes megyébe, minthogy felkérték a szepeshelyi grammatikai iskola vezetésére. Szepeshelyi 
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(I – IV., Vienae, 1774, Posonii et Cassoviae, 1778) című munkája ismerteti meg a kutatót.67 A 
négykötetes munka nem egyszerre készült el, ugyanis az első részt még Eperjesen, a másodikat 
Nagyszombaton, a harmadik és negyedik részt Pozsonyban készítette el. A készen lévő történetírói 
munka két évet várt a cenzúra engedélyére, csak 1772-ben jelenhetett meg, bár ekkor már kiegészült a 
visszaszerzett - egykor elzálogosított - 13 szepesi városra vonatkozó információkkal. 

Az Analecta olyan kritikai-történeti munka, amely a szepesi régió okleveles anyagára épül. A 
négy kötet összeszerkesztésével úttörő munkát végzett, hiszen kiadta a fent említett térség 
okmánytárát, amelyben az itt élő, és már kihalt nemesi családok genealógiáját is bemutatta.  

Az Analecta I. kötetének 8-9.fejezete tartalmazza a szepesi prépostokra és a szepességi 
plébánosokra vonatkozó oklevelek tartalmi kivonatát, a mű III. kötetének első fejezetében tárgyalja a 
prépostok életrajzát, összegyűjtve a szepesi prépostokra és a szepesi egyház plébánosaira vontakozó 
alapvető információkat, a prépostok, plébánosok, valamint az elhalt kanonokok névsorát.68 
Összegyűjtésük nem volt igazán megterhelő munka, lévén Wagner maga is szepesi kanonok, így 
szinte minden szabad idejét az oklevelekben gazdag szepeshelyi hiteleshelyi levéltárban töltötte. 69 

Műveinek elkészítésénél a régió bemutatásakor Bél Mátyás tudományos módszereit 
alkalmazta.70 Az adatgyűjtés során nemcsak szakemberekkel, hanem olyan műkedvelő történészekkel, 
lelkes jóakaratú dilettánsokkal is kapcsolatba került, akik maguk is fontosnak tartották Wagner 
kutatásait, oklevélfeltáró tevékenységét. E munka során ízlelte meg először az önálló kutatómunka 
örömét. Munkásságának különösen nagy érdeme, hogy az alapvetően szlovák anyanyelvű kutató 
hihetelen patriotizmussal igyekezett közelebbi és távolabbi pátriájának törtelmét alaposan és hitelesen 
feltárni és a közvélemény rendelkezésére bocsátani.  

Milota Malovecká 2006-ban Wagnerről készített tanulmányában írja, hogy a nagyszombati 
egyetemen fellelhető egy olyan adat, amely szerint felnőttként is kiválóan beszélt latinul és szlovákul, 
magyarul azonban csak középszerűen.71 

 

Wagner Károly történetírói munkásságának első tíz esztendejét még a jezsuitaként élte. Tíz év 
alatt hat helyen működött. A szakolcai rendi tanárképző főiskolán töltött három tanári éve alatt 
viszonylag sok szabad ideje volt a kutatómunkára. Szorgalmas munkája eredményeként már 1769-ben 

befejezte az Analecta Scepusii I. kötetét.
65 

1770-ben Eperjesen nyomatásra készítette elő az anyagot. 
 

A nagyszombati egyetemen eltöltött évek alatt levelezéssel igyekezett megszerezni a szepességi 
krónikaírók műveinek egy-egy példányát a kiadványsorozat második kötetéhez. E munka során egyre 
gyarapodott - különösen a szepességi városokban72 - evangélikus ismerőseinek, segítőinek száma. 
1773 őszétől Pray Györggyel együtt Pozsonyba költözött, elsősorban azért, hogy megkezdett 
kutatásaival foglalkozzon.

 
A Szepeshelyen megfogalmazott tervek és módszer szerint végezte 

                                                                                                                                                         
tevékenysége során figyelt fel rá Zbiskó József szepesi prépost, akinek köszönhetően elkezdődött Wagner 
történetírói tevékenysége. A szepesi prépost támogatásával látott hozzá a káptalanra vonatkozó diplomaikai 
anyag összegyyűjtéséhez és rendezéséhez, amely munkát Bazinra való kerülése után is folytatni tudott. 1765-ben 
eperjesi gimnázium igazgatója lett, majd  jezsuita rend 1773-as feloszlatása után Pozsonyba került főállású 
történészként korábbi rendtársaival, Pray Györggyel és Kaprinai Istvánnal. 1777-ben a budai egyetemi könyvtár 
egyik munkatársa lett, és egyetemi tanárként segédtudományi kurzusokat is vezetett. 1784-ben egészsége miatt 
otthagyta az egyetemet és Kisszebenbe költözve élt 1790-ben bekövetkező haláláig. 
67 Analecta Scepusii… (I – IV., Vienae, 1774, Posonii et Cassoviae, 1778) 
68 BABURA, 1885. 48. 
69 „Midőn felsőbb hatóságom akaratából a Szepességen működtem, sem aprólékos, sem az újabb iratok, sem a 
codexek kéziratai nem kerülték el a figyelmemet. Az alkalom, idő és hely egyaránt kedveztek annak, hogy a 
tanulás azon ágát, melyet már előbb csodálatosan megszerettem, műveljem . . . barátaim nemcsak helyeselték, de 
sürgették is, hogy feltett szándékomtól el ne álljak . . ." – WAGNER I.2. 
70 Ez azt jelenti, hogy a forrásközlésen túl földrajzi, néprajzi, egyháztörténeti és általános történeti elemzéseket 
készített, jegyetekkel látta el a forrásanyagot. Felhasználta a magyar történelem elbeszélő forrásait, és 
megteremtette a modern forráskiadási tevékenységet. – GUNST P, 2000.149. 
71 MALOVECKÁ, 2006. 3-4. 115. 
72 WEBER 1901. 187-191.  
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munkáját, ötkötetnyi forráskiadvánnyal készült el alig 3-4 év alatt, mert úgy vélte „mint 
magánembernek, mint papnak nincs más megragadnivalóm, mint a toll."

 73
 Ez a szokatlanul őszinte 

néhány mondat elgondolkodtatja a kortárs olvasót és körültekintőbb kutatásokra, 18. századi 
kézirataink mélyebb elemzésére késztetheti a kultúrhistorikust is. 74 

A tudományos szemléleten túlmenő világnézeti változás jele, hogy nem a jezsuita szellemiség 
megőrzésére koncentrált, hanem szülőhelyének helytörténeti anyagának szentelte életét. 

 

Bárdosy János75 a szepesi prépostság és káptalan okleveles anyagának feldolgozását folytató 
tanár, lőcsei gimnáziumi igazgató, majd Szepesvármegye táblabírája. 1766-ban költözött Szepes 
vármegyébe, Szepesváraljára, ahol a már korábban említett gróf Csáky János, valamint kiskolatsini 
Zbiskó Károly, tinnini püspök, szepesi prépost javainak ügyvivőjeként dolgozott. 1787-ben a lőcsei 
királyi gimnázium igazgatásával bízták meg.76 Hivatalát az addigi igazgatótól, ocskói Ocskay Pál 
préposttól vette át. Karrierje nagyban függött támogatóitól, valamint családi kapcsolataitól. A lőcsei 
evangélikus gimnázium igazgatójaként Schmauk Mihály mateóci plébánossal folytatta Wagner 
okmánytárát.  

Ennek eredményeként született meg a Supplementum analectorum terrae Scepusiensis című 
munkája 460 oldalban.77 A diplomatikai munka fő értéke, hogy kiegészíti azon oklevelek sorát, 
amelyek Wagner munkájából kimaradtak. Bárdosy összesen 107 oklevelet gyűjtött össze a 11-13. 
század végéig.  Az oklevelek elsősorban határ- és jogi viszonyokra vonatkoznak, valamint a tatárjárás 
utáni ingatag közjogi helyzetet mutatják be. A szövegekhez értékes etnográfiai, földrajzi és történeti 
jegyzetek kapcsolódnak, a használhatóságát segítik az oklevelek tartalmi összefoglalói, és a kötehez 
készített mutatók. 

A történeti munka megszületésének alapvetően olyan személyes oka volt, hogy okleveles 
forrásokkal igazolja, az őt özvegysége révén megillető elhalt első feleségétől családi vagyont, igó és 
ingatlan javakat. A munka a szepesi régió Árpád-korra vonatkozó diplomatikai anyagát kronologikus 
rendben 1091-től, kitérve a Csák nemzetség korai viszonyaira szedi sorra, gyakorlatilag az eredeti 
oklevelek részletes tartalmi kivonatolásával- regesztázásával. A jegyzetek részletesen tárgyalnak olyan 
problémákat, mint az Anonymus –kérdés, IV. Béla családi viszonyai, a tatár pusztítás vagy Márk 
szepesi kanonok fivérének kiváltságolása. A kivonatolós stílus a diplomatikai gyűjtemény viszonylag 
könnyű áttekintését, a gyors megértést segíti elő.  

                                                 
73 WAGNER, Sáros. 1780. 
74 A barokk kultúra bomlásának mozzanatai már a jezsuiták között is megfigyelhetők a 18. század közepén.

 
A 

fegyelméről, egységéről ismert jezsuita rendben is megtaláljuk a nyomait az egyházon belüli kritikának. A bécsi 
Theresianumban működő jezsuita történészek névsora beszédes példa erre.  
75Bárdosy 1738-ban született Kassán, ám szülei korai halála után az árvát nagybátyja nevelte - Gerstocker Antal 
egri kanonok. Családi indíttatásra Bárdosy a "humanista iskola" elvégzése után 1756 után belépett a 
jezsuitákhoz. 1780-tól már a bécsi egyetemen tanult bölcsészetet. A jezsuita rendet negatívan érintő 
spanyolországi és portugáliai események hatására bekövetkező támadások miatt1761-ben elküldték a rendből. 
Ekkor került Barkóczy Ferenc esztergomi prímás levéltárába, ahol "írásbeli munkák elvégzésével" bízták meg. 
1766-tól már a szepesbeli Felsőszalókon élt, ahol megnősült. Ebből a házasságból született gyermekének a 
Csáky grófok lettek a keresztszülei. Bárdosy ekkor a szepes megyei helyettes-aljegyzői állást töltötte be. 
Közhivatali karrierje a kezdetektől sikertelen, mert nem tudta igazolni nemesi származását, ugyanis a család Vas 
megyei ágának képviselőivel nem tudott kapcsolatot teremteni. Nemesi származása végül 1765. május 25-ei 
keltezéssel került megerősítésre. 
Nehéz anyagi helyzete miatt Bárdosy kölcsönt vett fel Csáky gróftól, s ez olyan helyzetbe kényszerítette, hogy 
lemondjon addigi tisztségeiről és 1771-ben elfogadja a Szomolnoki Királyi Bányászati Kamaránál az ügyészi 
tisztet és egyszersmind a jegyzői állást.  A kevéssé sikeres köztisztviselői karriert 1787-ben a lőcsi evangélikus 
gimnázium igazgatói posztjára cserélte, amit a szepesi préposttól vett át. Hivatalát 1809-ig látta el, midőn I. 
Ferenc oktatási rendelete értelmébe a gimnázium visszakerült a premontrei rendhez. Bárdossy ekkor beadta 
nyugdíjazási kérelmét, majd 1819-ben Pesten, másodjára nősülve tüdővészben meghalt.  
 
77 WEBER 1895.65-72 
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Schmauk Mihály78 mateóci plébánosnak a szepesi történetírás területén igen nagy érdeme a 
vármegyére vonatkozó oklevélgyűjtemény elkészítése, amit életében nem adhatott ki. A 
Supplementum analectorum terrae Scepusiensis.79 Pars II. 332 oklevélből álló gyűjteménye a 
Szepesség 1094-1596 közötti történelmét dolgozza fel. Ezzel a szepesvármegyei oklevélgyűjtő munka 
egyik olyan hiánypótló munkáját alkotta meg, amivel további kiegészítését készítette el Wagner és 
Bárdossy gyűjteményének.  A forrásgyűjteményt kétszer is megkísérelte kiadni 1806 és 1821-ben 
támogatás hiánya miatt, azonban kísérlete hiábavalónak bizonyult. A mű csak halála után, 1889-ben 
jelent meg. 

 Módszerében követi Wagner és Bárdosy oklevélkivonatolását, így szerves egészként 
kapcsolódik a többihez az általa elkészített kiegészítés. A kötet kutatási nehézsége abból adódik, hogy 
Schmauk a saját olvasatában és az általa megállapított átírással adja közre a gyűjteményes anyagot. 
Ugyanakkor a gyűjtemény 44 olyan oklevelet is közöl a szepességi városok levéltárából, amelyek a 
korábbi kötetekben nem kerültek kiadásra, vagy amelyeket elveszettnek gondoltak. A kötet nagy 
hiányossága, hogy hiányzik belőle a név-és tárgymutató, amely arra enged következtetni, hogy a kötet 
gyors megjelentetése, és közreadása annyira szükségesnek és kívánatosnak látszott, hogy a szerkesztő-
szerzőt senki sem figyelmeztette a kutatási, feldolgozási nehézségekre. Schmauk gyűjteményét 
Hradszky rendezte sajtó alá és Császka szepesi püspök a saját költségén adta ki azzal a céllal, hogy 
bővítse Wagner és Bárdosy már ismert és kiadott anyagát. Így Schmauk kutatása során egy fontos 
hiánypótló munka született meg, amelynek jellemzője, hogy kronologikus rendben szedi sorra a 
szepesi eseményeket. Gyakorlatilag Wagner annalectajának egyfajta kiegészítő kötete lett.80  

Hradszky József az a szepesi kanonok, aki a történelemmel eleinte csak kedvtelésből 
foglalkozott, mégis munkájával a Szepesség és a szepesi katolikus egyház egyik legjobb történészévé 
vált. Hradszky volt az első, aki már monografikus jellegű feldolgozást készített a káptalan 
történetéről.81 Művei közül több is érinti a Tátrát, illetve a Tátra alja területét, mint az Initia, 
progressus ac praesens status Capituli ad Sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio ..., 
Szepesváralja 1901., valamint az Additamenta et initia progressus ac praesens status Capituli ad 
Sanctum Martinum E. C. de Monte Scepusio, amelyekben nemcsak a káptalan történetét dolgozta fel, 
hanem szisztematikusan összegyűjtötte és elemezte a 17. századtól a szepesi egyházban rendszeressé 
vált egyházlátogatások jegyzőkönyveit is. A munka első kötetében a káptalan összegyűjtött prépostjai 
mellett viszonylag részletes kanonoksorokat is közöl, nem minden esetben kielégítő pontossággal. A 
fontosabb információk és megjegyzések mellé oklevélkivonatokat közöl, időnként tartalmi 
tévesztéssel. A 24 királyi plébános testvérűlete és a reformáczió a Szepességen82 munkájában nemcsak 
a káptalanhoz kötődő testvérület belső viszonyait elemezte, hanem a prépost és a szepesi papok közötti 
kapcsolatot is.  A monográfia munkamódszere szerint egyfajta korai módszertani előzményének 
tekinthető a modern személyi összetételi vizsgálatokat folytató tanulmányoknak. 

Demkó Kálmán83 a lőcsei állami főreáltanoda igazgatója, a műemlékek országos 
bizottságának kültagja, a Szepesmegyei Történelmi Társulat titkára.84 Lőcsén a városi levéltárnak 

                                                 
78 Az iglói (1774) születésű pap tanulmányait helyben, Lőcsén és Körmöcbányán végezte, majd Budán filozófiát 
tanult és teológiai végzettséget szerzett. 1774-ben szentelték pappá. Egyháziként visszatért a Szepességbe, s 
előszőr a lőcsei a jezsuita templom adminisztrátora, majd 1780-ban Ménhardon, 1787-ben Szepesváralján, 1788-
ban Mateócon, 1809-ben Szepesszombaton plébános, ahol 1823-ban elhunyt. 
79 WEBER: Supplementum 1899. 88.  
80 DEMKÓ, 1908.132-133. 
81 Hradszky (1827. Korompa - 1904.Szepesváralja) katolikus pap, hájszentlőrinci prépost, történész. Szlováknak 
vallotta magát, de műveit magyarul és németül írta. 1851-1893 között Árva, Liptó és Szepes megye, különböző 
helyein volt plébános, majd 1893-1904 között kanonok Szepeshelyen. - DEMKÓ, 99-101 
82 HRADSZKY, 1895., ŠPIRKO: Spišský historik 1946. -. Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, 1995., 423.  
83 1852. okt. 3-án a Borsod megyei Görömbölyön született.  Az apja itt volt görög katolikus lelkész. Iskoláit 
Gyöngyösön a minoritáknál kezdte, majd Eperjesen és Ungváron folytatta, végül  Sárospatakon vizsgázott le 
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1329-től 1780-ig terjedő régi részét (28251 darabot), a történelmi kutatás céljaira szakszerűen rendezte 
s lajstromozta; tanulmányozta és elemezte a gazdag anyagot, majd hasonló célból felkereste a 
felvidéki német városok levéltárait is. Soprontól Nagybányáig mindenhol megfordult. 1883-ban 
kezdeményezésére alapították a Szepesmegyei Történelmi Társulatot, amelynek titkári teendőit látta 
el. 1885-1896 között a társulat Évkönyvét is szerkesztette.  A titkári és szerkesztői teendők mellett a 
fellelhető levéltári források felhasználásával ő maga is több olyan tanulmányt készített, amelyek 
elősegítették a Szepesség történelemének megismerését, feltárását. Ismertette a lőcsei levéltár 
legrégebbi iratait 1600-ig, közreadta Hain Gáspár lőcsei krónikáját 1883-ban, elkészítette Lőcse város 
levéltárának Lengyelországra vonatkozó irományai a XVI. századból címmel a városi levéltár 
anyagának ismertetéseit. Szerkesztésében jelent meg Lőcse levéltárának regestruma 1885-ben, a 
Századokban.  Egyik legnagyobb érdeme, hogy a szepesi történeti irodalom könnyebb feltárása és 
alkalmazása érdekében összeállította a Szepesmegyei Történeti Társulat Évkönyveinek repertóriumát a 
Szepesség történetére vonatkozólag szétszórtan megjelent dolgozatok rendezésével és közreadta a 
Történelmi Tárban.  Ezekben foglalkozott a lőcsei polgárság életével, a lőcsei levéltár iratanyagának 
rendezéséről jelentéseket készített, elemezte a szepesi jog eredetét, szövegkrikiai jegyeztekkel ellátva 
adta ki a szepeszombati krónikát, elkészítette Szepes megye történeti térképét, megvizsgálta Lőcse 
városának okmánytárában a Lengyelországra vonatkozó iratokat. Feltáró munkájával elősegítette a 
Szepesség történelmére vonatkozó társadalmi, és jogtörténeti munkák megjelenését. 

Divald Kornél85 művészettörténész, aki 1907-től a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Főfelügyelőségének régészeti szakmegbízottjaként, majd 1922-től a Magyar Nemzeti Múzeumban 
régészeti előadóként kezdte el azokat a forrásértékű kutatásait, amelyekkel feldolgozta a Felvidék 
művészeti emlékeit. Tény azonban, hogy keltezései, stílusbesorolásai és a mesterekre vonatkozó 
megállapításai nem mindig bizonyultak helyesnek, mégis az általa elkezdett munka úttörő értékű. 

  A 20. század elején vetette fel a Műemlékek Országos Bizottsága vezetőinek egy 
fényképekkel dokumentált, teljes körű, felvidéki műemléki topográfia elkészítésének a 
szükségességét. Divald nem véletlenül választotta ezt a területet, mivel közel állt a szívéhez, és a 19. 
század második felében megjelent tudományos közlemények jó alapot biztosítottak a kutatáshoz. Első 
hosszabb felvidéki útjára 1899-ben került sor. Itt határozta el, hogy módszeresen végigjárja a Felvidék 
településeit és topográfiai módszerességgel rögzíti a megfigyelteket. Óriási munkabírással dolgozott. 
A sárosiak őt a „szentek fuvarosá”-nak nevezték el, önmagát pedig "Műtörténeti detektív"-nek tartotta. 
A "szentek fuvarosa" bejárta a Felvidék nagy részét, tizennégy vármegyét, felkutatta annak minden 
félreeső faluját, és ami művészettörténeti anyagot bennük talált, szentek szobrait és képeit, 
„elfuvarozta” Bártfára, Besztercebányára, Kassára, néha még Budapestre is. A "műtörténeti detektív"-
ként figyelme a sorra vett falvak padlásaira és kamráira is kiterjedt. Két múzeumnak, a Sáros 
megyeinek és a besztercebányainak anyagát javarészt ő gyűjtötte össze. A gyűjtőmunka 
eredményeként született meg Szepes vármegye művészeti emlékeit bemutató több kötetes alkotása, 
amelyben műleírásokat közöl, művészettörténeti elemzéseket végez. A kötetetben egy-egy fejezetet 

                                                                                                                                                         
1873-ban. 1873-1877-ben a budapesti egyetemen bölcseleti, történelmi, nyelvészeti s földrajzi tanulmányokat 
folytatott, ahol 1877. máj. 8-án tette le tanári vizságáját.  1882-ben bölcsészdoktorrá avatták  miközben el 
kezdett tanítani 1878 -ban a lőcsei főreáliskolában , ahol  rendes tanárnak nevezték ki. 1889. december 20-án 
már ezen tanintézet helyettes- 1891. április  20-tól rendes igazgatója lett. 1886 óta a műemlékek országos 
bizottságának kültagjává is megválasztották. 
84 SZEPES MEGYEI mill, 83.(83-85)- 95-97. 
85 Édesapja id. Divald Károly jelentős lokálpatrióta hírében állott. 1882-ben saját költségén szerette volna kiadni 
a Magyarország műemlékei című fényképsorozatot. Fiait, így Kornélt is beavatta fényképezés rejtelmeibe. 
Divald Kornél kezdetben a budapesti egyetemen orvosnak készült, de tanulmányait nem fejezte be. Több lap 
(Magyar Szemle, Magyar Iparművészet stb.) műkritikusa volt. Magasfokú művészi vénával rendelkezett, és a 
képzőművészet, művészettörténet mellett kipróbálta magát az irodalmi életben is. Tarczai György álnéven 
számos történeti regényt és elbeszélést írt. A Magyar Tudományos Akadémia 1911. április 27-én választotta 
levelező tagjává. Zsámbéki műemlékek című székfoglaló előadása 1912. március 26-án hangzott el. 
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szentel az építészeti emléke, a szobrászat és festészet emlékeinek, a halottkultusznak, a helybeli 
kézműiparnak és ötvösségnek, a szárnyas oltáraknak. Művével modern értelemben vett művészeti 
katalógust készített, irodalmi jellegű műleírásokkal. 

Weber Sámuel86 szepesbélai plébános lelkes szepesi patriótaként vett részt a Magyarországi 
Kárpátegyesület alapításában, amelynek választmányi tagja lett 1873-ban. Weber az egyesület helyi 
képviselője Szepesbélán 1877-1900 között, majd másodalelnöke 1889-ben. Kitartóan törekedett a 
Magas-Tátra kiváló ismerőjeként a hegyvidék természeti és történeti kincseit a szélesebb 
nagyközönség számára bemutatni, így szóban és írásban egyaránt igyekezett népszerűsíteni a 
hegységet. Tevékenysége megbecsüléseként a zöldtavi Weber-csúcsot (2524 m) róla nevezték el. 
Meghatározó érdemei voltak Barlangliget megalapításában. Az egyik legkiemelkedőbb szepességi 
történeti kutató. A megye, a városok és a Tátra múltjának alapos feltárója. A Tátra nevezéstani, 
feltárástörténeti, bányászati és mondavilága jeles ismertetője, kultúrtörténeti adatainak regisztrálója és 
feldolgozója. Sokat publikált, több cikke jelent meg lapokban és az MKE évkönyveiben, kb. ezer rövid 
cikket írt. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című 24 kötetes műben, a Szepesség és 
Felső-Magyarország leírásáért császári elismerést kapott. Öccse, Weber Rudolf a Szepesség egyik 
legkiemelkedőbb költője volt. Egyik legjelentősebb vállakozása volt: Pótlékok Wagner Szepes megye 
Okirattárához. Supplementum III. Analectorum terrae Scepusiensis. Lőcse, 1908. című 
oklevélgyűjtemény elkészítése.87 Ez a mű csak a halála után jelent meg, mint az 1895-ben kiadott 
szepességi bibliográfia adaléka.  

Sváby Frigyes88 orvos, majd történész 1867-től Szepes vármegyei levéltáros Lőcsén. Ekkor 
kezdte el a lőcsei gróf Csáky-féle levéltár kezelését. Politikai, természettudományi cikkei jelentek 
meg, levéltári adatokat közölt a Századok című folyóiratban. A vármegyei monográfiák 
gyűjteményében publikálta Szepesmegye közgazdasági állapotának leírását 1891-ben. Levéltári 
munkáiban, elsősorban a megye közigazgatásának történeti szempontú vizsgálatai során, több olyan 
munkát készítette el, amelyek a vármegye közigazgatása mellett a terület néprajzi, történeti földrajzi 
leírását mutatják be. 118-ben jelent meg a Szepesmegye szervezete című munkája; 1889-ben a Régi 
vármegye a Vázlatok Szepes vármegye levéltárából sorozatban. 1891-ben elkészítette a körösszeghy és 
adorjáni gróf Csáky-család genealógiáját; valamint - A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi 
város történetéről 1895-ben jelentetett meg egy hosszabb értekezést. A régió társadalomszociológiai 
elemzését A Szepesség lakosságának sociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században című 
munkájában 1901-ben jelentette meg.  

Münnich Sándor89 a Szepesség amatőr történésze, régésze, néprajzkutatója, A Tátrában 
gyakorta turistáskodott, így 1874-ben jutott fel társaival elsőként a Koncsiszta déli csúcsára (Ny-i 
hegyoldal, a Rét-nyeregtől). A térség iránti szeretetének nyilvánosan is hangot adva szorgalmazta a 
szepesi történészek társaságba tömörítését, így javaslatára indult meg az 1870-es években a 
Szepesmegyei Történeti Társulat megszervezésének előkészítése, akkor még sikertelenül. A társaság 
első feladata a Pisch álta készített okmánytár kiadása lett volna, de ez a kísérlet is sikertelennek 

                                                 
86Weber Samu (1835. március 26., Poprád, - 1908. május 18. Szepesbéla) 
 Apja Poprád város polgármestere volt. Középiskoláit a késmárki líceumban végezte. Teológiát tanult Eperjesen 
és Jénában. Közben két évig nevelő volt gróf Csáky Albinéknál, majd Szepesbéla választotta lelkészévé. 
87 Supplementum III. analectorum terrae Scepusiensis. Lőcse, 1908. - A szepesmegyei Történelmi Társulat 
Évkönyve XI. évf. - Ismertetése: Századok 1909. 
88 Tótfalu, 1834. aug. 4. - Lőcse, 1904. ápr. 21.: történész, levéltáros. A bécsi egyetemen folytatott orvosi 
tanulmányokat, 1859-ben betegsége miatt más pályát kellett választania. 
89Münnich Sándor (1842. Igló - 1918. Felsőbánya) pedagógus, bányatisztviselő Iglón és Poprádon 1891-ig, majd 
Szatmárnémetiben. Amatőr történész, régész, néprajzkutató, turista, turistaszervezeti tisztségviselő, az 1880-as 
években néhány évig az MKE választmányi tagja, újságíró. Két könyv szerzője: Igló királyi korona- és 
bányaváros története, Igló 1896., nagy monográfia Iglóról, valamint: A Szepesség őskora, Lőcse 1895.  
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bizonyult. Így egyelőre csak arra volt a lelkes szervezőknek lehetősége, hogy a Szepességgel 
kapcsolatos dolgozatokat megjelentessék. Érdekelte a Szepesség régi és újkori történelme, régészeti 
ásatásokat is végezett Gánócon és a Tátrában (a Felkai-völgyben a Sárga-falon), a leleteket a felkai, 
poprádi és budapesti múzeumoknak adományozta.  1874 és 1906 között A. M. rövidítés alatt gyakran 
ír a Szepességet és a Tátrát érintő cikkeket, legyakrabban a Zipser Bote-ban és az MKE Évkönyvében. 
A cikkek témája turizmus, történelem, régészet, természetrajz stb.  

A Tátra jó ismerőjeként a történeti forrásokból megragadt ismeretei segítségével mutatott rá, 
hogy a régi leírásokban egy már 1590-ben létezett "Diebsteig"-ről (tolvajösvényről) olvasott, amely 
Lengyelországból a Magurán és a Tátra őserdein keresztül Liptóba vezetett. Midőn az 1870-es évek 
végére a szepesi hivatalok belátták, hogy mindenképpen szükséges egy Tátrafüredről a Csorba tóhoz 
vezető egyenes útösszeköttetés kialakítása, s ehhez kerestek alkalmas útirányt, meghallgatták a az 
útvonal kialakításával kapcsolatos öteleteit. Többszörös kutatás után 1880-ban bejárta ezt az utat 
Zárból Matlárházán, Tátrafüreden, Tátraszéplakon, Hágin, Mostkin, Placsnikon keresztül a Csorbai 
malomig és egészen Vichodnáig. A "Zipser Boten"-ben leírta ezt az utat, s mint a tervezett összekötőút 
legjobb irányát ajánlotta. 1883-ban aztán ki is építették a Tátrafüred -- Hági -- Mostki – Csorba tó 
szakaszt - s minthogy megfelelőnek találták  1886-1893 között a másik szakaszt is elkészítették. Bár 
Münnich magában az építésben nem vett részt, tagadhatatlanul az övé az érdem, hogy a ma is ismert út 
elkészült. A szepesiek nagyrabecsülésük jeléül az út egy kanyarulatánál, 1898 előtt, a Diergardt 
kastély és Felsőhági között, pontosabban Tátraszéplak és a Batizfalvi-patak hídja között két méter 
magas emlékművet emeltek a tiszteletére magyar nyelvű emléktáblával, amely sajnos az I. világhárobú 
után elpusztult.90 

A késmárki születésű Pirhalla Márton,91 szepeshelyi kanonok és Podolin plébánosa kezdte 
meg 1890-ben a városi levéltár rendezését. A történész-kanonok 1901-ben az ólublói kerület dékánja, 
1909-ben szepesi kanonok, 1911-ben sámsoni prépost, 1913-tól szepeshelyi plébános, 1915 nyarától 
az árvai templom főesperese lett. A levéltári rendező munka és a szepeshelyi kanonokság is arra 
ösztönzte, hogy egy nagyobb lélegzetvételű történelmi tanulmányt készítsen először Podolin 
történetéről, majd megírja a káptalan múltjáról, és egyéb egyházi intézményeiről szóló értekezését. Így 
született meg Pirhalla nagyszabású vállalkozása a szepesi prépostság történetéről a Szepesmegyei 
Történeti Társulat évkönyveiben, folytatásokban jelent meg. A kiadás fő támogatója Császka kalocsai 
érsek volt, aki megteremtette a mű megjelenésének anyagi fedezetét. Pirhalla történeti munkája 
kronologikus rendben tárgyalja a káptalan legfontosabb eseményeit, kiemelve a préposotok 
legfontosabb tevékenységét. A monográfia megírásához felhasználta Wagner fentebb említett, több 
kötetes munkáját és a káptalan levéltárának okleveles iratanyagát. A mű szerkesztésénél már nem 
tudta megtartani a következetes kronológiát, így időnként elkalandozik, csapong. Wagner adatait 
ellenőrzésnél vette át, ennek következtében egyes megállapításai tévesek, kevésbé hitelt érdemlőek 
(pl: az alapítással kapcsolatos körülmények, vagy János prépost 1348 utáni tevékenysége) Pirhalla 
értekezésének nagy előnye volt, hogy azt magyar nyelven adta közre, így a szélesebb olvasóközönség 
számára is elérhetővé vált a hibáitól eltekintve fontos tudományos igényű munka. 
                                                 
90 Z. RADWAŃSKA-PARYSKA, W. H. PARYSKI,  1995., 793., TURISTASÁG ÉS ALPINIZMUS, IX. évf., 1918-
1919., 186. 
91 Késmárk 1852. dec. 12., Szepesváralja, 1922. nov. 30. bölcsész és a teológiai doktora, római katolikus 
plébános. A késmárki születésű kanonok Pirchala János, ősrégi lengyelországi nemes származású gerebenkészítő 
polgár és Henfner Mária, Henfner János egyetemi tanár testvérhugának fia, szül. 1852. okt. 12. Késmárkon 
(mivel az akkori plébános nevét Pirhallának írta az anyakönyvbe, ezt a nevet vette fel). A gimnáziumi 
tanulmányait Lőcsén és Nagyváradon végezte1872-ig. Ugyanezen évben lépett a szepesi egyházmegye 
növendékpapjai közé, s a teológiai ismereteit már szepesi kispapként a bécsi Pázmáneumban szerezte meg. 
1876- misés pappá szentelték  fel  Liptószentmiklóson, ahol 13 hónapig volt káplán, majd 1877-től Szepeshelyen 
a tanítóképző tanára s a szeminárium filozófia tanára lett. 1880-tól Bécsben, az Augustineumban tanult tovább és 
1885-ben a teológia doktoraként tért haza. Közben 1883-tól  Szepeshelyen a szemináriumban a tanította a  keleti 
nyelveket, a biblikumot, majd 1889-től a kánonjogot és az egyháztörténetet. 
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Fekete Nagy Antal92 a Szepességgel kapcsolatos kutatásait levéltárosi pályájának elején, a 
Petróczy család levéltárának feltárásával, a családi levéltár rendezésével kezdte meg. Beszélgetései a 
család egyik képviselőjével és Mályusz Elemérrel, indították el a fiatal levéltárost a Szepesség 
történelmének szakszerű vizsgálatára. A kutató munkaeredményeként született meg a Szepesség 
kialakulásával kapcsolatos tanulmánya. A MOL szepesi anyagának feltárása mellett a családi 
levéltárak anyagait is feltérképezte, a Nemzeti Múzeum kézirattárában fellelhető szepesi kéziratokkal 
együtt, felhasználva a káptalan hiteleshelyi levéltári anyagában elhelyezett dokumentumokat a 
helynevek és ahtárok pontos beazonosításához.  Fekete Nagy saját maga is elismeri, hogy az általa 
kezelt anyagmennyiség, a rendelkezésére álló rövid idő miatt a tanulmány nem terjed túl az 
intézmények, vagy az egyes helységek kialakulásának kezdeteinél. Arra sem volt alkalma, hogy a 
szepesi irodalom korábbi hibás megállapításaival hatékonyan, vagy eredményesen vitakozzon. 
Mindössze a kutatások folyamán elért eredményeit rögzítette a lehető legrövidebben. Így a munkából 
sajnálatos módon kimaradt a terület fejlődésének beillesztése az országos fejlődés alapvető 
folyamataiba.93 Úgy vélte, hogy ez nem jelent túlságosan nagy problémát, mert a Szepesség maga 
ugyan aránylag kis terület, de az ott kialakult vármegyeszervezet, a lándzsás nemesség problematikája, 
a szászok autonómiája, a környéki bányavárosok önálló szerveződése, mind-mind alkalmas a terület 
történelmének egy monografikus egységben való tárgyalására, elemzésére is.  

Napjainkban a szepesi terület társadalomtörténetét kutatók közül érdemes megemlíteni 
Czenthe Miklós94 levéltáros, történelem szakos tanár nevét, aki a gömöri Czentékkel rokonságban vált 
a szepesi szászság lelkes kutatójává. Családjának szepesi rokonságát kutatva készítette el 
szakdolgozatát a szepesi lándzsások autonómiájáról, majd még kéziratban levő doktori dolgozatát a 
szepesi szászok autonómiájáról.  
 

 
 
 
 

                                                 
92 Szentes, 1900. máj. 8. – Budapest, 1969. júl. 16.: történész, levéltáros, akadémikus. A budapesti 
tudományegyetemen végzett 1925-ben, s ettől az évtől kezdte el levéltári kutatásait a Bécsi Magyar Történeti 
Intézetben. 1926–1928 között az Magyar Nemzeti Múzeum levéltári osztályán, 1928-tól a Magyar Országos. 
Levéltárban dolgozott 1938-tól, mint levéltáros. Jobboldali magatartása miatt 1945 után elvesztette állását. 1956-
tól 1966-ig, nyugdíjazásáig ismét a MOL levéltárosa volt, de nyugdíjasként is tovább dolgozott. – A magyar 
középkor kutatójaként különösen egyes területek társadalmi viszonyainak, történetének elemzésével, 
egyháztörténettel, a nemesség tagozódásával, s birtokjogaival foglalkozott. Részt vett számos forráskiadvány 
összeállításában; utolsó, befejezetlenül maradt műveit, az 1514. évi parasztháború okmánytárát és monográfiáját 
halála után, átdolgozott formában jelentették meg.  
93 A két világháború közének monográfusa, Fekete Nagy Antal ideális kutatási területnek minősíti: “A Szepesség 
a maga aránylag kis területével, a területnek a vármegyei szervezet, a lándzsások széke, a szászok egyeteme, a 
lengyel városok és a Gölnicbánya környéki bányavárosok közigazgatási hatóságai közötti megosztottságában is 
önálló fejlődésű, monografikus szempontból ideális egység. - FEKETE NAGY, 1934. 5.   
94Czenthe Miklós az ELTE BTK, szerezte 1989-ben középiskolai történelem tanári diplomáját és 1996-ban 
levéltáros végzettségét. Már ekkor a szepesi szászokkal foglakozik, ismereteinek bővítére megkapja a tübingeni 
kutatási és promóciós ösztöndíjat. 1989-1991 között a Magyar Tudományos Akadémia, Történettudományi 
Intézetének Kiadványszerkesztő Csoportjánál tudományos segédmunkatárs. 2002-ben beíratkozik az ELTE BTK 
Történelem doktori képzésére.  Az Evangélikus Országos Levéltár (EOL), igazgatójaként látja el a 
magyarországi evangélikus levéltárak szakfelügyeletét. 
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2. A szepesi társaskáptalan szerkezeti – szervezeti felépítése 
 

 Szepes megye földrajzi leírása 
A Szepesség a Kárpátok láncának északi részén, pontosabban annak legmagasabb. a Magas-

Tátrának nevezett szinte mindig havas csúcsait és a környező hegyeket foglalja magába. A nagyrészt 
erdős területet északon a Pienninek láncolata koronára emlékeztető csúcsaival határolja, keleti határai 
a Lőcsei-Lublói- és a Branyiszkói-hegységig terjednek. Délen a Gömör-Szepesi-érchegység és az 
Alacsony-Tátra keleti vonulatai övezik. Fontosabb folyók: a Hernád, a Poprád, a Gölnic és a Dunajec. 
Az egész vidéket gyors folyású patakok szelik át, amely napjainkban leginkább népszerű 
kirándulóhely és turisztikai paradicsom.  A területet a 12. századtól a területen határvédelmi 
feladatokat is ellátó „lándzsások” védelmezték, akik az itt kialakult két gyepűvonal mentén 
„lándzsásfalvakat” létesítettek, amelyek emlékét még ma is őrzi néhány fellehető község [Nagyőr, 
Strázsa, stb. ] neve:  
2.1. Szepes megye megszervezése 

2.1.1.   Földrajzi körülmények  
A középkori esztergomi egyházmegye egyik legészakibb, a Poprád folyó vidékén kialakult 

központja a szepesi káptalan volt. A Szent Márton tiszteletére felszentelt társaskáptalan alapítólevele, 
mint - szinte kivétel nélkül - a korai magyar egyházszervezet intézményei, nem maradt fent. 
Megszervezésének feltárásához nélkülözhetetlen annak a területnek a rövid bemutatása, ahol a 
káptalan kialakult. 

Földrajzi szempontól Szepességnek nevezzük a Magas-Tátra délkeleti előterében fekvő 
erdősséget, a Poprád, Hernád és a Dunajec folyók felső folyása menti területtel, valamint nyugat-keleti 
irányban Liptótól az egykori Sáros vármegyéig húzódó medencét.  

 
2.1.2.  Elméletek és új eredmények Szepes megye kialakulásával kapcsolatosan 
Szepes megye kialakulásával kapcsolatban még most sem rendelkezünk elegendő 

ismeretekkel. A területet – ahogy arra már Kristó Gyula rámutatott – forrásaink a 13. század második 
feléig leggyakrabban csupán a tájnév megadásával jelölték. A districtus, terra, territorium, partes 
vagy a comitatus elnevezés is csak ezután jelent meg a Szepességgel kapcsolatban.95 A Szepesség 
területét mint királyi prédiumot egyetlen forrás sem említette.96 A terület élén álló szepesi ispánt a 
források rendszerint comesnek titulálják, aki általában egyúttal comes castri, vagyis várispán is volt.  

Zsoldos Attila szerint ezek a tények igazolni látszanak azt a korábbi feltételezést, hogy Szepes 
királyi vármegye volt. A vármegye megszervezésének vizsgálatához nem hanyagolható el, hogy a 
terület szoros kapcsolatban volt Gömör és Torna megye kialakulásával is.97 Szepes betelepülését 
ugyanis egy Gömörből és Borsodból kiinduló népmozgással magyarázzák, hiszen Torna területe a 12. 
században még Borsodhoz tartozott, és egészen Szepesig felnyúlt.98 Szent István korában Borsod 
megye északi irányú, azaz Torna és Szepes felé terjeszkedése idején, az egri püspökséghez tartozott. 
Ugyanekkor Hontból és Gömörből egyre erőteljesebben az esztergomi érsekség jogigénye sugárzott 
kelet felé. Ennek hatására végül Torna és Szepes egyházkormányzati szempontból Esztergom 

                                                 
95ZSOLDOS, 2001. 23. 
96 KRISTÓ, 1988. 393., ZSOLDOS, 2001. 23. 
97 Torna (Turnava nad Bodvou) környékén sűrű erdőségek terültek el. A tornai uradalom első említése 1198-ból 
való, midőn Imre a területet az antiochiai hercegasszonynak adományozta. Ekkor a terület már szervezettel és 
bizonyos népességgel rendelkezett. KRISTÓ,1988. 389. 
98 Anonymus megállapításai szerint Bors ispán egészen a Tátráig eljutva mezsgyéket állított fel, s az északi 
határok védelmére Borsodvár szolgált. Nagy valószínűség szerint Borsod egészen Szepesig felnyúlt, így magába 
foglalta Torna vidékét is. Borsod tehát, határvár volt, amelynek eredeti körzete egészen a lengyel határig terjedt. 
Így bizonyosra vehető, hogy a tornai erdőispánság Borsod megyéből szakadt ki. Ez igazolja, hogy Gömör nem 
volt határvármegye, Gömörvár pedig nem volt határvár. KRISTÓ,1988. 389. 
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fennhatósága alá került annak ellenére, hogy betelepülésük és megszervezésük az Egerhez tartozó 
Borsod megyéből történt. A 14. század előtt Torna megye területe északon túl nyúlt a Gölnic patakon, 
hiszen Szepesolaszi, korábban Tornai Olaszi 1243-ban Tornához tartozott.99 

A fentebbi okfejtés alapján tehát, Szepes megye a középkori Magyarország kései 
megszervezésű megyéi közé tartozott. Területe a 11. században még lakatlan vagy gyéren lakott 
erdőség,100 ahová a magyar népesség a két irányból települt be, Gömörből és Tornából. Az is 
bizonyos, hogy a magyar etnikum megelőzte a 12. század közepén és a 13. század elején a területre 
érkező német és szláv betelepülőket.101 Kristó Gyula szerint ezt igazolja a terület magyar eredetű 
elnevezése is, hiszen a Szepes tájnév, majd megyenév a magyar névadási szokások szerint 
személynévből keletkezett.102 A korábban Borsodhoz tartozó terület a 13. század elején előbb 
erdőispánsággá vált, megyévé szerveződése csak a 12-13. század fordulóján következhetett be, a tornai 
erdőispánság 12. századi megszervezésével egy időben. Egységes erdőispánságról azonban nem 
beszélhetünk, hiszen a helyi szászok és a szlávok is a területen éltek önálló ispánságuk keretei 
között.103 A 13-14. század fordulóján királyi vármegyei előzmény nélkül ment végbe a nemesi 
vármegyévé való szerveződés. A szepesi terület megszervezése tehát sajátos, egyedi módon ment 
végbe, ahol különféle ispánságok halmaza alakult ki és élt egymás mellett mozaikszerűvé téve annak 
igazgatását.104 

A térség történelmét vizsgáló kutatók közül Kristó Gyula szerint egy olyan királyi alapítású 
vármegyével van dolgunk, ahol a terület kései megszervezése miatt a várispánság intézménye még 
nem teljesen alakult ki, ezzel magyarázható, hogy a nemesi vármegye előzmények nélkül jött létre.  

Szűcs Jenő azonban úgy vélte, hogy a Szepesség fejlődése csak a tatárjárás után indult meg, s 
egy királyi erdőuradalomból megszervezett erdőispánságról van szó. Richard Marsina és Fekete Nagy 
Antal úgy gondolta, hogy a terület betelepítése a 13. század közepén már a tájegység középső részére 
és a Poprád folyó völgyébe összpontosult.105 

Domanovszky hipotézise szerint a terület északi részén a telepítés Lengyeloszág felől a 12. 
század végén indult meg. Ez az a terület, amely még egy darabig lengyel fennhatóság alatt maradt. 
Domanovszky rámutat arra is Förster Jenő elméletét igazolva, hogy „az eredetileg várjobbágy 
[„lándzsások”] őrhelyei a Hernád és a Poprád közti dombvidéken, a régi határvédelem maradványai és 
hogy az őrhelyek legészakibb pontja a Késmárktól északra levő Nagyőr. A védett határ úgy szólva a 
középen szelte át a mai megyét.”106  

A terület védelmének megszervezése a 11. század folyamán még kiemelt jelentőségű feladat 
volt, ám a gyors fejlődésnek indult észak-szepesi települések a 13. századra már jelentős kereskedelmi 
forgalmat bonyolítottak le az északi szomszéddal. A Szepességtől nem esett messze az Anjouk alatt 
fellendült település, Kassa, amely a lengyel és orosz kerekedelm központjává nőtte ki magát. Kassa 
fellendülésével egyidőben már jelentős kereskedelmi utak alakultak ki a Tarca folyó völgyéből 
Eperjesnek, onnan Szekcsőn át Bártfának, illetve a Tarca völgyéből a Lublónak, amely Kisszeben 

                                                 
99Olaszi hospeseinek, akik 1243-ban még Tornához tartoztak, a király 1273-ban a szepesi szászok 
privilégiumával megegyező jogokat engedélyez (libertatem et honestam consuetudinem habeant, quemadmodum 
ad hactenus habuerunt, qua universi alii omnes hospites nostri Saxones de Scepes, iuxta formam privilegiorum 
suorum). 1273. Olaszi : VYSADY 47., továbbá KRISTÓ, 1988. 391. 
100 Körmendy Adrienne úgy véli, hogy „sohasem tartozott a teljesen lakatlan vidékek közé,” a magyarok 
betelepülése pedig fokozatosan történt.KÖRMENDY A, 1986. 141. 
101 KRISTÓ: Szepes(ség), 1994. 636-637. 
102 A név alapjául szolgáló személynév tövében a magyar szép melléknév található, így a Szepesség német Zips, 
szlovák Spiš, és a lengyel elnevezés- Spisz egyaránt a magyarból származik. KRISTÓ, 1988. 393. 
103 ZSOLDOS, 2001.30. 
RA II./ 2-3. 95., FEJÉR CD V. 3. 47. 
104 ZSOLDOS, 2001. 30. 
105 MARSINA, 1984. 381. 
106 DOMANOVSZKY, 1888.4. 
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gazdasági szerepét növelte meg. A harmadik jelentős útvonal, amelyet később a postaszolgálat is 
igénybe vett, a Lőcse - Váralja,107 Eperjes -  Kassa vonalon alakult ki.108  

A Szepesség területét hosszabb-rövidebb időn keresztül a királyi család valamelyik tagja 
igazgatta. 1229-1241 között a Szepesség feletti igazgatási jogot Kálmán herceg kapta meg.109 Vannak 
azonban olyan forrásaink, amelyek arra utalnak, hogy a herceg már 1216-tól bírta a terület feletti 
joghatóságot.110 A káptalan megszervezésével kapcsolatos forrásaink is utalnak arra, hogy a Kálmán 
herceg személyében eljáró Ampod fia Dénes is,111 II. András király bizalmasa valamint újvári ispán, 
hozzájutott a szepesi ispán tisztségéhez, ami meglehetősen szokatlan egy országos főméltóság 
esetében.112 IV. László király felesége, Izabella királyné is megkapta a fentebbi terület igazgatási 
jogát, így az ő képviseletében 1274-75 között Mojs látta el a szepesi ispán teendőit. 1279-1280 között 
maga az özvegy Erzsébet királyné kormányozta a területet, ahogy ezt a neve alatt kiadott oklevelek 
igazolják. Az ügyek gyakorlati intézője azonban minden esetben a gazdaság felügyeletét ellátó 
tárnokmester volt. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a szepesi terület eleinte olyan királyi 
magánuradalom volt, amelyet bizonyos esetekben az uralkodó átengedett a hercegnek vagy a 
királynénak. 

A megye megszervezése utáni időkben kezdődött meg a szepesi vár megépítése és 
uradalmának kialakítása.113 Az új vár ugyan a terület központja lett, de nem alakult ki körülötte 
várispánság, így a „gömörőr”-ket nem rendelték a várhoz tartozó földek felett teljes joghatóságot kapó 
szepesi ispán fennhatósága alá.114 
A vár építésével egy időben indult meg a káptalan létrehozása, amellyel megjelent az egyházi birtok 
típusa.115 Tény tehát, hogy a szepességi egyházi szervezet kialakulása párhuzamosan zajlott Szepes 
megye kialakulásával.116 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Szepesváralja 
108 DOMANOVSZKY, 1888. 5. 
109 II. András másodszülött fia, róla V. István özvegyének, Erzsébetnek egy 1279-es oklevele tájékozatat, amely 
szerint „amíg élt, Szepes földjét birtokolta” (dum adhuc viveret, terram Scypus possederat usque vitam suam). 
FEJÉR CD. V. 2. 582. FEKETE NAGY, 1934. 304. 
110 FONT M, 1991. 126-127. 
111 1216: CDES I. 165. 
112 Korábban tárnokmester és Abaúj főispánja. ZSOLDOS, 2001. 27., PIRHALLA 1899, 12-13. 
113 ZSOLDOS, 2001. 29. 
114 Körmendy Adrienne erről a kérdésről úgy vélekedett, hogy területen a 12. századra szerveződött meg az 
önálló vármegye, területének nagy része királyi birtok lett, s ahatárvédellemel megbízott „gömör-őrök” a 
vármegyei szervezetbe tartoztak, az előkelő várjobbágyokkal együtt. KÖRMENDY A, 1986.141. 
115 ZSOLDOS, 2001. 29. 
116 A káptalan Szent Márton tiszteletére emelt templomának építése hamarabb megkezdődött, mint a szepesi 
váré. A vár a templommal szembeni hegyen épült fel, majd a szepesi prépost a vár területén házhelyet és torony 
építésére kapott engedélyt a királytól. FEKETE NAGY, 1934. 162. 
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2. 2. A szepesi káptalan megszervezése, általános helyzete az alapítás után 

2. 2. 1.  A szepesi káptalan megszervezése  

A szepesi káptalan az ország egyik legtávolabbi, északi pontján szerveződött meg, egészen 
pontosan a Dunajectől a Cserhátig húzódó vidéken, magába illesztve a tornai és a sárosi területek egy 
részét is.117 Területe tehát Liptótól egészen Palocsáig terjedt.118 A mára klasszikusnak tekintett 
feltételezés szerint 1209-től már létező káptalan119 olyan a 13. század elején nagyobb részt még 
lakatlan és gazdátlan királyi birtokon alakult ki, amelyen a későbbi királyi adományok következtében 
több egyházi szervezettel volt kénytelen megosztozni. Keglevich Kristóf mutatott rá, hogy a történeti 
irodalomban kétféle információt találunk a szepesi cisztercita apátság alapítására vonatkozólag. 
Korábban királyi apátságnak tartották, amelynek alapítója 1216-ban Kálmán szlavón herceg, IV. Béla 
király öccse;120 míg az újabb kutatások úgy tartják, hogy a monostor 1223-as magánkegyúri alapítású, 
amit Ampod fia Dénesnek tulajdonítanak.121  

A savniki apátság alapítására két adatot lehet találni a korábbi szakmunkákban. Az egyik a 
cîteaux-i generális káptalan 1223. évi statútuma: amely utal rá, hogy a magyar király Dénes nevű 
tárnokmesterének meghallgatják az új monostor alapítására vonatkozó kérelmét.122 A másik adat IV. 
Béla 1260. augusztus 14-ei oklevele, amelyben saját, régi. Kálmán herceg hozzájárulásával tett 
adománylevelét újítja meg.123  

  A fenti területen a 13. század végétől megtelepedő karthauziak is két monostort mondhattak 
magukénak. 

A Szepességben megtelepedett szász népességnek külön ispánja volt, s így autonóm 
szervezetet124 jelentettek a területen. A szepesi szászok a saját külön közigazgatás mellett az erdélyi 
szászokhoz hasonlóan igényelték, hogy egyházi életük saját szokásait is a magyar egyházi vezetésétől 
független szervezetben gyakorolhassák. A területen a főesperesi feladatokat a királyi alapítású 
társaskáptalan prépostja látta el, aki papszentelésen kívül minden más püspöki jogot szabadon 
gyakorolhatott prépostsága területén.125 Rendelkezett a Szepesség dézsmájával, engedélyt adott 
egyházak alapítására, templomok építésére, bíráskodott a szepesi egyházak egymás közti viszályaiban. 
Ilyen egyedülállóan széleskörű joghatósággal általában a székeskáptalanok nem és társaskáptalanok 
közül is csak kevesen rendelkeztek, ami csakis a nagy távolsággal magyarázható.  

A káptalan megszervezésének körülményeivel kapcsolatosan több elképzelés is kialakult.  
Említést szintjén érdemes arra kitérni, hogy a kutatók egy csoportja nem nem fogadta el a 

királyi alapítás tényét. A korábbi időkben Knauz Nándor a szebeni káptalan mintájára vezette vissza az 

                                                 
117 ORTVAY I. 1891. 54., PIRHALLA, 1899. 10. 
118 PIRHALLA, 1899. 3. 
119 Az a tény, hogy a szepesi káptalan székhelye nem a várban van, azt bizonyítja, hogy Szepeshelyet kicsivel 
korábban kezdhették el építeni, mint a szepesi várat. A két építkezés párhuzamosan folyt. KÖRMENDY A 
329./70., és FEKETE NAGY, 1934. 162. 
120 BÉKEFI, 1898-1902. I. 32., FEKETE NAGY, 79., DEÁKY 1937, 7., 
 Divald tudni véli, hogy Kálmán herceg a gyilkosság áldozataként elhunyt szerencsétlen annyja lelki üdvéért 
alapította a monostort. !! Ehhez képest Rupp azt írta, hogy II. András a maga és Gertrud leki üdvéért Almás 
birtokot adományozta a Mátyás prépostnak és a káptalannak 1248-ban. DIVALD, 1905- 1907. 19. - RUPP II. 
159. 
121 SOLYMOSI, 1984. 240., KOSZTA, 1993. 119., - Hervay szerint Dénes ispán által elindított alapítást Kálmán 
herceg fejezte be., - HERVAY,  - KMTL. 1994, 140., KEGLEVICH, 2007. 5. 
122 SC II. 1223./29. és KEGLEVICH, 2007. 5-6. 
123 FEJÉR CD IV./3.21., CDES II.452-453. Az alapítás körülményeivel és a kegyurasság problematikájával 
kapcsolatos kérdéseket Keglevich fentebbi tanulmánya kimerítő alapossággal részletezi és elemzi.  
124 A területen megtelepedő szász etnikum a különféle privilégiumokban lefektetett kiváltságait etnikai 
autonómiává fejlesztette. – lásd: BLAZOVICH, 2005. http://epa.oszk.hu/00900/00979/00307/pdf/002.pdf 
125 FEKETE NAGY, 1934. 52. 
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alapítást, és egyenesen III. Bélának tulajdonította, 126 míg Ortvay és később Kovács Zsuzsa úgy 
gondolta, hogy a szászok önerőből alapították a társaskáptalant.127 Abból indultak ki, ahogy már 
fentebb említtem, hogy a letelepedő szászok az önálló közigazgatás mellett az önálló egyházszervezet 
kialakítását is igényelték, hasonlóan, mint az erdélyi szászok. Ebből a tényből kindulva gondolta azt 
Kovács Zsuzsa, hogy a területen letelepedő szászok leginkább önerejükből hozták létre a 
társaskáptalant, így a királyra csupán a megerősítés és a megadományozás feladata hárult (1248. és 
1249.) a tatárjárás után.128  

A Szepesség történelmének kutatói mára már tényként kezelik a királyi alapítást. Elsőként 
Pirhalla Márton vizsgálta meg a kérdést, bár téves megállapításokra jutott.129 Pirhalla Imre király egy 
1198-ban kiadott oklevelének tulajdonította a káptalan megszervezését,130 a III. Béla alapította szebeni 
prépostság mintájára.131 Pirhalla úgy vélte, hogy a király egy korábbi lovagi fogadalmát teljesítette a 
prépostság megalapításával és ezért látta el azokkal a szepesi tizedekkel, amelyek korábban az 
esztergomi érseket illették meg.132 Az érsek ennek a kiesett jövedelemnek a kárpótlására jutott a 
pozsonyi és a szepesi vámok tizedéhez.133 A megindult szervezési munka igen hamar abbamaradt, 
miután a király kapcsolata teljes mértékben megromlott Jób esztergomi érsekkel.134 Imre király Jób 
esztergomi érsekkel egyre rosszabbá váló kapcsolatát135 talán így kívánta rendezni, s egy időre 
felhagyott a káptalan további szervezésével. A frissen megszervezett prépostság ebből kifolyólag 
néhány éven át jövedelem és megélhetés nélkül maradt. Az uralkodó, hogy elérje Jób érsek 
félreállítását és meghiúsítsa az érsek pápai legátussá való kinevezését, az ellenséges viszonyról és a 
kialakult állapotokról azonnal tájékoztatta III. Ince pápát. A királyi alapítású prépostságokat136 és 

                                                 
126 MES I. 373-374. 
127 KOVÁCS ZS, 1987. 19. 
128 DL 339., RA I.1. 910., FEKETE NAGY, 1934.162., ORTVAY I. 1891. 55., KOVÁCS ZS, 1987. 19. 
129 F. ROMHÁNYI, 2000. 65. 
130 1198:”… Emericus… Rex… decimam tributorum in terra Scypisiensi, et in Posonio ipsi Domino 
Archiepiscopo Srtigoniensi i perpetuum pro mensa sua, sicut per Sanctos Reges erant donatae … ” WAGNER I. 
24., CDES I. 99., RA I. 1. 54./177., PIRHALLA, 1899. 6. 
131 Az 1224-es Andreanum biztosította az erdélyi szászok számára a szabad papválasztás jogát. „(7) Papjaikat 
pedig válasszák meg szabadon, és mutassák be a megválasztottakat, és fizessenek nekik tizedet, és minden 
egyházi jogot illetően a régi szokások szerint tegyenek.” – BÉLI G, 2001. 134./106.  
A szebeni prépostság élére rendszerint az uralkodó nevezte ki a prépostot, aki gyakorta a királyi udvarban 
tartózkodott. Helyettese a szászok közül választott szebeni esperes volt, aki így szinte majdnem akkora 
tekintélyre tett szert, mint a prépost. A prépostság felett közvetlenül az esztergomi érsek gyakorolhatott 
joghatóságot. 
A kérdéssel foglalkozó Kurze fejti ki azt, hogy az Árpád-kori kiváltságlevelek egyike sem engedi át a kegyuri 
jogot, csak plébánosválasztási jogot ad. Knauz Nándor szerint a káptalan megalapításánál nem lehet 
elhanyagolni az erdélyi és a szebeni káptalan példáját. MES I. 373-374. 
TÖRÖK J,  2003. 51. 
132 KOVÁCS ZS,  1987.19. 
133 Az oklevél alapján Pirhalla úgy vélte, hogy a király egy „lovagi fogadalmat” teljesített, midőn megalapította a 
szepesi káptalant, és ellátta az esztergomi érseket megillető szepesi tizedekkel. - WAGNER I. 24., CDES I. 
99./110.,  RA I. 54./ 177., HERMANN E, 1973. 54. 
134 János kalocsai érsek ugyanis megkérdőjelezte az esztergomi érsek prioritását a királykoronázásban, 
joghatóságát az érsekségében lévő királyi alapítású apátságok és monostorok felett. Ezért folyamatosan és 
tudatosan élt azokkal a jogokkal, amelyek csak az esztergomi érseket illették meg. A helyzet rendezésére csak 
1203. május 5-én került sor olyan módon, hogy az esztergomi érseket a pápa megerősítette jogaiban, így 
megerősítette jogát a királyi alapítású prépostságok felett, valamint a prépostok választásának megerősítési 
jogában. ESZT.ÉRSEKEK: Jób, 2003. 77-78.  
135 Imre a királyi alapítású prépostságokat és apátságokat kivette annak joghatósága alól, s ezeket a pápának 
ajánlotta fel, aki elfogadta. Az uralkodó, hogy elérje Jób érsek félreállítását és meghiúsítsa az érsek pápai 
legátussá való kinevezését, az ellenséges viszonyról és a kialakult állapotokról azonnal tájékoztatta III. Ince 
pápát.  
136 A XIV. század legelején már felmerült annak a kérdése, hogy vajon tényleg a királyi prépostság- e szepesi 
káptalan? Az jogviszony tisztázására apápai követ leginkább azt a választ kapta, hogya káptalan joga a prépost 
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apátságokat is kivette az érsek joghatósága alól, s ezeket a pápának ajánlotta fel, aki elfogadta. Az 
esztergomi érseket támogató főpapi ellenzék mesterkedése, valamint a királyi család tagjai közötti 
rendre kiújuló konfliktusok a káptalan helyzetén mégis segítettek. Az 1202-ben bátyja és uralkodója 
ellen lázadó András herceget Imre fegyveresen úton legyőzte. Ekkor, 1202-ben folytatódott a 
prépostság továbbszervezése, minek következtében a király a szepesi vám tizedét átengedte az 
esztergomi érseknek, mintegy kárpótlásként.  

A legutóbbi időszakban Kovács Zsuzsanna137 foglalkozott a Pirhalla által is felvette 
problémával, hogy vajon Imre király lovagi fogadalmához köthető-e ténylegesen az alapítás. 
Vizsgálatai során arra jutott, hogy a szepesi területen alapítandó prépostság kapcsán kelt oklevélben 
csak a szent királyok egyházszervező tevékenységéről esik szó,138 valamint az esztergomi érsek 
méltóságáról és feladatairól, - Imre király fogadalmát egyáltalán nem említi, ahogy a Szepesség 
területén megalapítandó káptalant sem.139 - Ilyen módon a prépostság alapításával kapcsolatosan 
Pirhalla megállapításait - a tévedések miatt - teljes mértékben el kell vetnünk.140  

A kutatók többsége által királyi alapításúnak gondolt prépostság tehát, leghamarabb csak 
1202-től 141jelent meg a hivatalos politikában a szepesi ispánsággal együtt,142 melynek első írásos 
említése 1209-ből való.143 A királyi alapítás igazolására a következő okfejtés született meg. 

András király 1205-ben bőkezű adományozásokba kezdett a Szepesség területén is. 
Feleségének, Gertrúd királynénak ekkor Magyarországra menekülő öccsei - Eckbert bambergi püspök, 
és Henrik isztriai őrgróf – feltehetőleg a királyné révén jutottak 1209-ben a Poprád folyó és a 
Szepesség már jórészt lakott, erdős hegyvidékéhez. A király részéről tett „mértéktelen” adomány 
révén a már egy ideje itt élő szepesi szászok közé küldött bambergi püspök és a prépost kiválasztása 
ésszerű királyi döntésnek tűnt. Rájuk várt ugyanis az a feladat, hogy megszervezzék és irányítsák a 
szepességi szászok egyházi életét, annak felügyeletét. A hazafelé készülő püspök ugyan lemondott a 
terület birtoklásáról, de a meráni rokonság unszolására a királyné elérte, hogy a kíséretéhez tartozó 
egykori nevelője, Adolf prépost és a nővére legyen a területet birtokosa.144 Ennek a döntésnek 
köszönhetően indult meg az Adolf préposttal együtt érkező papokkal a szepesi társaskáptalan 
megszervezése.  

A történetírás a káptalan első prépostjának a fentebb említett Adolfot tartja, akinek 1209-ben a 
Berzevicziek ősanyjának tartott nővérével együtt II. András adományozta a szepesi várispán hatalma 
alól kivett területet.145 Kovács szerint az adományról szóló „oklevél nem mondja meg, hol prépost 

                                                                                                                                                         
megválasztása, nem a király muttaja be. Ennek ellenére 1348-ban János prépost halála után Lajos király a 
bemutatás jogával élve János javadalmába az általa bemutatott Miklós budai lelkészt ültette, és őt erősítette meg 
az esztergomi érsekkel. A pápa azonban rezervált javadalomnak tekintette a szepesi préposti javadalmat, és saját 
jelöltjét kívánta oda bejutattni. FRAKNÓI, 1895. 64. 
137 Jakab prépost korához és tevékenységének pontosabb ismertetéséhez köszönettel tartozom Kovács 
Zsuzsannának, aki lehetőséget adott Jakab prépost címmel írt szakdolgozátában ismertettek felhasználására. 
KOVÁCS ZS, 1987.19. 
138 KOVÁCS ZS, 1987. 19. 
139 KOVÁCS ZS, 1987. 19. 
„… quia Sanctissimus Rex Stephanus, et beatus Ladislaus Rex Ungariae Reges, nostri Patres, et Praedecessores 
ordinaverunt recepto Apostolico mandato, ut de omnibus proventibus Regalibus nunc habitis, et quomodo et 
nomine habendis,” WAGNER I. 24-25.; MES I.156-157.,  - RA. I.1.  54./177. 
140 MES I. 373-374. 
141 Zsoldos Attila Szepes megye kialakulásának vizsgálata során arra világított rá, hogy a 12. század végére 
Torna területe már önálló uradalomként szerepel, s ekkor említik meg a szepesi vámokat is. Ezért feltételezi azt, 
hogy a megye megszervezésekor, vagyis a 12. század második felében került sor a szepesi vár felépítésére, és 
ezzel párhuzamosan a káptalan megalapítására is. -  ZSOLDOS, 2005. 163. 
142 ZSOLDOS, 2001. 19-31. 
143 FEJÉR CD III.1.76., CDES I. 122. 
144 KOVÁCS ZS, 1987. 17.  
145 FEKETE NAGY, 1934. 52. 
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Adolf”,146 csak azt, hogy az említett adomány a szepesi területen történt. Adolf tudhatott az ekkor már 
pápai megerősítést is bíró szebeni prépostság kiváltságos helyzetéről,147 s talán erre való hivatkozással 
kezdte meg az új intézmény megszervezését.148 

A prépostság kezdeti önállósodását a Kálmán herceg személyében eljáró Ampod fia Dénes149 
korábbi tárnokmester szepesi ispánsága150 és 1232-es ottani hatalmaskodása folyamatosan 
akadályozta. Így a prépostság megerősítése és az első adománytétel csak IV. Bélának tulajdonítható. A 
király Mátyás prépost kérésére erősítette meg a káptalant Almás nevű birtokában egy a tatárjáráskor 
eltűnt oklevélre hivatkozva.151 

A királyi család tagjainak szepességi kormányzásáról Kálmán herceg mellett még olyan 
adatok is szólnak, hogy IV. László felesége, Izabella királyné is megkapta a fenti terület igazgatási 
jogát. Legalábbis 1274-1275 között Mojs, a királynéi tárnokmester a királyné képviseletében látta el a 
szepesi ispán teendőit.152 Oklevelesen igazolható, hogy 1279-80 között maga az özvegy Erzsébet 

                                                 
146 KOVÁCS ZS, 1987. 17. 
1471189.: „Gregorius,… solum Flandrenses in deserto Transsiluaniae per Geysam II. illocatos, fuisse 
Praepositurae Cibiniensi subiectos, testatur….Cunctis igitur fidelibus volumus notum fieri: quod cum occasione 
huius verbi, desertum (quod verbum est in priuilegio … Domini regis Belae, et nostro ad preces eiusdem regis 
impetrato a nobis et obtento super constitutione praepositurae Ultrasyluaniae, … questio esset orta inter 
Venerabilem fratrem nostrum A. Ultrasyluanum Episcopum; et dilectum amicum nostrum P. Praepositum 
Cibiniensem, pro eo, quod occasione praefati verbi Praepositus diceret generaliter omnes Flandrenses 
Ecclesiae suae fuisse suppositos; et contra Episcopus responderet,   quod quaestio eadem ad Dominum Papam 
fuisset delata, et inde ad nos remissa, utpote ad eum cui interpretatio praefati Verbi Domini regis, mente et 
voluntate explorata, deberet esse certissima.   Praepositurae, nec postea, quod alii Flandrenses Praeposito 
essent subditi,   “ - FEJÉR CD. II. 2. 50-51.- DF 291399 
1199. Innocentius PP. III. iuribus Episcopi Transiluani contra A. Episcopum Strigonien. ac Praepositum 
Cibiniensem, Presbiterosque Flandrenses, cauet… Adriano Vltrasiluano Episcopo   quae contra   Flandrenses 
sacerdotes, qui positi sunt in terra Sancti Michaëlis quondam decimali, super iure parochiali pro te lata est, per 
subreptionem appareat impetratum, viribus careat, et tuis in posterum rationibus non obsistat. Illud quoque 
decernimus, et per praesentes tibi litteras indulgemus, ut si Venerabilis Frater noster N. Strigoniensis 
Archiepiscopus, et Cibiniensis Praepositus, aut ipsi Flandrenses Presbiteri praeter conscientiam tuam, et 
procuratoris tui, in grauamen tuum iudices aliquos impetrauerint, quos vel habeas aduersarios, vel manifeste 
possis probare suspectos; ad recusandum illos, liceat tibi Sedem apostolicam interpellare, etiamsi in 
commissionis literis appellationis sit remedium interclusum.” - FEJÉR CD. II. 2. 350 
148 TÖRÖK J. 2003. 59. 
149 1216: CDES. I. 165., Ampod fia Dénes tárnokmester - II. András király bizalmasa és újvári ispán - kapta meg 
a szepesi ispán tisztségét, ami meglehetősen szokatlan volt egy országos főméltóság esetében. Korábban 
tárnokmester és Abaúj főispánja. ZSOLDOS, 2001. 27., PIRHALLA, 1899. 12-13.   
Dénes 1216-ban szepesi ispán volt, bár biztos adataink a szepesi ispán személyéről 1254-ig csak 1224/25-re 
vannak, miszerint Gyula a szepesi ispán. Ampod fia Dénes tárnokmester 1216-1222, majd 1224-ig rövid 
megszakítással, ill. 1216-tól-1219-ig és 11226-ban újvári, 1220 és 1222 között bácsi ispán is. Szepesi 
birtokossága nem zárható ki teljesen, de az bizonytalan, hogy miért pont csak akkor használja ezt a címet, 
később pedig egyáltalán nem. - KEGLEVICH, 2007. 8-9. 
150 II. András egyházpolitikáját az esztergomi érsek, Róbert és a Szentszék is fenntartással kezelte. Az érseknek a 
saját egyházmegyéje érdekeit állandóan figyelemmel kellett kísérnie, ezért az esztergomi egyházmegye területét 
képező szepesi terület Ampod fia Dénes kezére juttatásával állandó konfliktust eredményezett a király és Róbert 
érsek között. 
Wagner szerint 1234-ben egy Benedek nevű prépost került a préposti székbe, aki esztergomi kanonokként, a 
nyitrai és gömöri főesperessel együtt 1240-ben az esztergomi székesegyházi káptalant képviselte Rómában. 
Benedekről azonban semmilyen biztos adatunk eddig nincsen.  - MES II. 335. 
 Ezt az adatot azonban csak Wagner ismeri.  - WAGNER III. 6. 
151 Rupp azt írta, hogy II. András a maga és Gertrud leki üdvéért adományozta Almás birtokot a Mátyás 
prépostnak és a káptalannak 1248-ban. RUPP II. 159. 
A megerősítő oklevél igazolja azt a feltevést, hogy a területre a szász lakosság csak a 13. század közepén 
telepedett meg, hiszen a Lőcse és Szepesváralja között fekvő települést másként nem adta volna a káptalannak, 
hiszen ezzel az adományozással szétválasztotta volna az egy tömbben megtelepülő szászokat. – 1249.09.19.: DL 
339. –  RA I.1. 910., 
152 ZSOLDOS, 2001. 25-26. 
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királyné kormányozta a területet „a hűtlenek pusztításait követően.”153 Az ügyek gyakorlati intézője 
minden esetben a gazdaság felügyeletét is ellátó királyi, illetve királynéi tárnokmester volt. A szepesi 
terület tehát, olyan eleinte királyi magánuradalomból szerveződő megye volt, amelyet bizonyos 
esetekben az uralkodó átengedett a hercegnek vagy a királynénak.  

 
2.2.2. A káptalan joghatósága 
Az újonnan megszervezett társaskáptalan fennhatósága nemcsak a szorosan vett Szepes megye 

területén érvényesült. Hermann Egyed szerint a szepesi prépost joghatósága alá tartozott Szepes Sáros, 
megye, a tárcafői, az abaúji, valamint a tornai főesperességek területe, az esztergomi érsek 
joghatóságától függetlenedve.154 Ortvay Tivadar is az esztergomi érsek joghatóságától fokozatosan 
függetlenedő szepesi prépost fennhatósága alá sorolta a Sáros megyei tarcafői155/tárczafői,156 az abaúji, 
valamint az Abaújvár megyében lévő tornai főesperességet is, 157 illetve Liptó nyugati részét is. 158  
Ortvay szerint így a prépostság a területe joghatóság szempontjából is a Dunajectől lefelé, egészen a 
Cserhátig terjedt ki. Fügedi Erik szerint a prépost jurisdikciója Szepes vármegyéből, Liptó vármegye 
keleti területeiből és a Sárosban lévő tarcafői és plaveči főesperességekből állt.159Mindezek a tények 
azt jelentik, hogy a szepesi prépostság jogkör, nemcsak az Szepes megye területére, hanem az említett 
szomszédos részeire is kiterjedt.  

A káptalan fennhatósága (jurisdikciója) tehát nemcsak tanácsadói szerepnek tett eleget és 
nemcsak a szorosan vett Szepes megye területén érvényesült, hanem maga után vonta a terület 
joghatósága alá eső terület kijelölését is. A tornai főesperességet160 1273-ban IV. László elszakította a 
prépostságtól és közvetlenül az esztergomi érsek alá rendelte, ám az említett főesperesség hamarosan 
visszakerült a prépost joghatósága alá,161 így a tornai főesperes is szepesi kanonok volt a 16. 
századig.162 

                                                 
153 FEJÉR CD. V. 2. 581. 
154 HERMANN E, 1973.54. 
155 FEJÉR CD. IV. 3. 312. 
156 DL 83573. –  ORTVAY I. 1891. 54. 
157HERMANN E, 1973. 54. 
158 DL 64895. 
Muthmer prépost engedélyezte a Szent-Ivány család részére, hogy a Csorba - tó körül kápolnát emelhessen. 
1306.: DL 65260, - AKO) II. 40./75., RDES I. 198. 
159 FÜGEDI, 1959. 368-375., KOVÁCS ZS, 1987. 23. 
160  Az esztergomi egyházmegye határa Torna megye területén kezdetben délebbre alakult ki, majd a viszonyok 
rendeződése után a terület határai Perkupa, Szalonna, a Bódva folyó és a Rakaca patak térsége lett. Itt azonban az 
egri egyházi iurisdictio érvényesült. Egy 1263-as oklevélből tudjuk, hogy IV. Béla a Görgőn tartott kúrájának az 
ellátására elvette az esztergomi érsektől a tornai tizedeket, amely terület felett az esztergomi érsek már jó ideje 
joghatóságot gyakorolt. Ezt a király el is ismerte, hiszen a kerület tizedei az ott élő papok számára már jó ideje el 
volt különítve. - BOROVI, 2000.21., MES I. 496. 
161 A tornai erdőispánság, amely 1198-ban tűnik fel királyi uradalomként, a Gömör - Szepesi és a Jászó körüli 
királyi erdősségeket, az ún. Feketeerdőt kormányozta. Központja az eredetileg Borsod megyéhez tartozó Tornán 
volt. A 13. század végétől a 16. századig a szepesi kanonokok viselték a tornai főesperesi címet. - KOVÁCS 
ZS,1987.  22.  
A tornai főesperesség alapításának dátuma ismeretlen. Valószínű, hogy az esztergomi egyházmegye alapítása 
után egy későbbi időpontban hozták létre még a vármegyévé szerveződés előtt a 11-12. században. A 
fennhatósága nagyobb területre terjedt ki, mint a későbbi vármegyének. Területére nemcsak az esztergomi, de az 
egri püspök fennhatósága is kiterjedt néhány birtok erejéig.  
A főesperességhez 18 plébánia tartozott melyek fíliáikkal együtt a következők voltak: 1. Szádalmás – Jablonca, 
Körtvélyes, Tornagörgő. 2. Tornabarakony. 3. Barka – Lucska. 4. Ájfalucska. 5. Hárskút – Dernő, Kovácsvágás. 
6. Hidvégardó – Bódvavendégi, Tornaújfalu, Zsarnó. 7. Tornahorváti. 8. Bódvaszilas – Bódvarákó, Derenk, 
Szögliget, Tornaszentandrás. 9. Torna – Áj, Méhész, Szádelő, Szádudvarnok. 10. Szőlősardó – Teresztenye, 
Tornakápolna. 11. Égerszög. 12. Jósvafő. 13. Komjáti. 14. Szilice – Szádvárborsa. 15. Szin. 16. Szinpetri. 17. 
Tornanádaska. 18. Perkupa – Varbóc.  
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A másik kritikus terület, a tárcafői „főesperességgel”163 kapcsolatos ügyeket, valamint a 
székpénz fizetésének kérdését 1245-1248 között Mátyás prépost rendezte, majd az itteni tizedet Pál 
prépost 1311-ben átengedte a főesperességnek. 164 

1312-ben Tamás az esztergomi érsek a királyi birtokok területi elvét követve magának és a 
szepesi prépostnak ítélte a terület feletti joghatóságot; s ennek értelmében megerősítette, hogy a 
tárcafői főesperesség papjai a szepesi prépost alá tartoznak.165 Ezt maguk a tárcai terület plébánosai is 
kérelmezték, minthogy veszélyben érezték magukat.  

A jogviszonyt és hovatartozást 1322-ben Piast Boleszló érsek166 Tamás érsek oklevele alapján 
újból megerősítette, hangsúlyozva, hogy a kerület az ő hatalma alá tartozik.167 Mint ismeretes 
egyházilag Sáros megye területe korábban az újvári vagy abaújvári esperességhez tartozott: ebből 
szakadt ki 1323-ban a Sáros megye északi területén fekvő tárcafői esperesség.168 

1329-ben Dörögdi Miklós egri püspök ezt a területet leszakította a káptalan területéről,169 így 
főesperesség területi hovatartozása miatt – minthogy arra az esztergomi érsek továbbra is jogot formált 
– pereskedés kezdődött az egri püspök és az érsekség között. Šroka szerint az ügy előzménye, az hogy 
Károly király kíséretében Telegdi Csanád, az akkor még egri püspök éppen a Szepességbe utazott, és 

                                                                                                                                                         
Területén 1171 előtt felépült a jászói premontrei prépostság. Mivel a főesperesség az esztergomi érsek 
fennhatósága alá tartozott így a tornai uradalom tizede is őt illette. 1263-ban IV. Béla megváltotta az érseket 
illető termény tizedet, készpénz lefizetése ellenében a tornagörgői udvarháza fenntartására. 
Az 1332-1334 között Magyarországon működő pápai tizedszedők jegyzékében nincs pontosan megnevezve a 
tornai főesperesség. A jegyzék összeállítója olyan plébániákat jegyzett fel amelyek a tornai, Miklós plébános 
vezetése alá tartoztak, melyeket Tornáról irányított. Így a plébános, mint vidéki főesperes, helyben lakott és nem 
az esztergomi káptalanban. A jegyzék 12 települést jegyez fel: Égerszög, Almás, Jászó, Görgő, Perkupa, Zsarnó, 
Szögliget, Dernő, Tornaújfalu, Tornaszentandrás, Torna, Szepsi. A főesperességhez tartozó Hidvégardó és 
Vendégi valószínűleg azért nem szerepel a tizedlajstromban, mert a király által kiváltságolt települések lévén 
tizedük a plébánián maradt. Ezt támasztja alá, hogy 1263-ban IV. Béla elismerte az esztergomi érseknek azon 
jogát, hogy Torna és Vendégi tizede a plébánosokat illesse. A szádvári uradalom birtokosa Druget Vilmos nádor 
és tornai ispán, 1330-ban a maga számára szedte be a tornai tizedet. Károly Róbert ezt megtiltotta és visszaadta 
az érseknek, mivel az őt illette. A király 1337-ben, Lászi pusztát Borsod vármegyétől Torna vármegyéhez 
csatolta, ezáltal a tornai főesperesség fennhatósága alá került. 
162 ORTVAY,1891. I. 55. 
163  A tárcafői főesperesség megszervezése a 13-14. század fordulójára realizálódott. Az egyértelmű volt, hogy a 
Szepesség az esztergomi érsek joghatósága alatt állt, de a tőle keletre elhelyezkedő Sáros hovatartozása még 
bizonytalan volt. Ugyanakkor az egri püspökséghez tartozó abaújvári főesperesség kiterjedt a sárosi vidékre is, 
ahol a szepesi prépost gyakorolta a főesperesi teendőket. A prépost, mint az esztergomi érsek vikáriusa, azaz az 
érsek nevében eljáró személy illetve szervezetként formált jogot a sárosi területeken az egyházjogi feladatok 
ellátására.   
Hasonlóan vélekedett a kérdésről az egri püspök is, aki az abaújvári főesperességen keresztül kívánta a 
joghatóságát a térségben érvényesíteni. Csanád egri püspök a káptalannal egyetértve szabályozta a Rikolffiak és 
az ott élő más nemesek tizedfizetési kötelezettségét a lengyel határig terjedő területen és a Szepesség Tarcamenti 
részein. Az itt élő papok számára meghagyta a tizednegyedet, akik a főesperenek székdíjat voltak kötelesek 
fizetni, és emelett meg kellett jelenniük a püspöki zsinaton és az egri püspök joghatóságát kellett ezentúl 
elfogadniuk. Az itt javadalmat betöltő papok at kegyuraik bemutatják, a beiktatás az egri püspök joga. 
A kérdés rendezésére feltételesen 1336-ban került sor, részint a tárcafői főesperesség megszerveződésével, 
részint Károly Róbert azon döntésével, miszerint Sáros, s ezzel Tárcafő is az egri püspökséghez, ugyanakkor a 
tárcai tizedek a szepesi préposthoz tartoznak. BOROVI, 2000. 21. 
164 AKO III. p.103./217, és p.104./218., - DF 275935, 
165 DF 275935, AKO III. p.104./218., p.104./219. továbbá RDES I. 1987. 953. 
166 Piast Boleszló Károly Róbert Mária nevű első feleségének a testvére volt. 
167 KOVÁCS B, Eger, 1987. 59. 
Fügedi Erik kitartott azon véleménye mellett, hogy a prépostság jurisdikciós területe Szepes vármegyéből, Liptó 
megye keleti részéből és Sáros megye tárcafői és plaveci/pelsőci vicearchidiakonátusaiból állt. Ebből is 
nyilvánvaló, hogy a prépostság jurisdikciós területe, figyelembe véve a pápai tizedjegyzéket is, teljes 
bizonyossággal csak Szepes megyére terjedt ki. Erre vonatkozó adatok azonban csak a 16. századból kerültek 
elő. FÜGEDI, 1959. 368-375. 
168 1323: DL 68792, AKO VII. 240./513., DL 68793, valamint BÓNIS, 1997.82./740. 
169 ORTVAY, 1891. I. 55. 
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ott elfogatott néhány tárcai plébánost, majd lefoglaltatta a tizedeket. A megkárosított tárcai plébánosok 
jelentették az esetet a szepesi káptalannak, és a káptalan segítségével tettek panaszt a pápai kúriánál.170 

A tárcafői tizedek kapcsán kirobbant vitát171 Przeclawra, a Staniątki-i női bencés monostor 
apátjára bízták, aki XXIII. János pápa megbízásából kijelölt pápai bíróként Újszandecben igyekezett a 
jogorvoslatot megtalálni.172 

A vita rendezésére Telegdi Csanád érsek 1336-ban oly módon igyekezett a kérdésben rendet 
teremteni, hogy a vitatott területet átengedte az egri püspök joghatósága alá, de kikötötte, hogy a 
tizedek fele az ottani terület papjait illetik meg, megerősítve azok korábbi kiváltságait.173 A szűnni 
nem akaró pereskedést csak I. Károly király függesztette fel olyan módon, hogy a főesperességet az 
egri püspöknek ítélte, azzal. hogy a sárosi rektorokat illeti meg a vitatott területről behajtott tized fele, 
az egri püspököt pedig a maradék.174  

Az egri püspök újraszervezte a tarcafői főesperesség területét, ezért Liptó megye területe 
1348-ban I. Lajos révén a királyi támogatást élvező János szepesi prépost joghatósága alá került. A 
szepesi prépostság jurisdikciója tehát nemcsak Szepes megye területére, hanem egy ideig a Sáros 
vármegye tárcafői főesperességére és Liptó vármegye szomszédos részeire is kiterjedt. A fenti 
területen társaskáptalan prépostja látta el a főesperesi feladatokat, aki a káptalana területén a 
papszentelésen kívül minden más püspöki jogot szabadon gyakorolhatott.175 Rendelkezett a Szepesség 
dézsmájával, engedélyt adott egyházak alapítására és templomok építésére, bíráskodott a szepesi 
egyházak egymás közti viszályaiban. Ahogy már korábban megállapítottam, ez az ilyen egyedülállóan 
széleskörű joghatóság leginkább a nagy távolsággal magyarázható. 

A Szepességben megtelepedett szász népességnek külön ispánja volt, azaz a területen autonóm 
szervezetet jelentettek. A szepesi szászok az önálló közigazgatás mellett - az erdélyi szászokhoz 
hasonlóan – azt is igényelték, hogy egyházi életüket a magyar egyházi vezetésétől független 
szervezetben gyakorolják.  

2. 2. 3.  A káptalani tagok száma - a tagság 

A Szent Márton tiszteletére szerveződött új társaskáptalan kezdetben négy megnevezett 
kanonoki stallummal rendelkezett, kanonokjai az adott jövedelem felét birtokolták. A négy kanonoki 
javadalom és stallum birtokosa együttesen alkotta a prépost tanácsát.176 A fontosabb dolgok 
megvitatására már akkor a szomszéd szászok plébánosait is meghívták, ennek következtében a szászok 
fokozatosan bekerültek a kanonokok soraiba. Kanonoki székhelyük nem volt, csupán saját plébániájuk 
jövedelmét élvezték. A káptalani méltóságokról először a Nürnbergi Hermann/Hermán177 
nemzetségéből származó Mátyás prépost178 (1234-1258) révén értesülünk. A szepesi káptalan 

                                                 
170 ŠROKA, 2007. 15. 
171 A per részletes körülményeinek tárgyalását a püspükségé válás kísérletével foglalkozó fejezetben ismertetem. 
172 ŠROKA, 2007. 151., BÓNIS, 1997. 83./746., FEJÉR CD VIII/2.634-635., AKO VIII. 158./309. , DF 278931, 
BP  I. No.1235. 
173 KOVÁCS B, 1987. 59. 
174 SUGÁR, 1984. 111. 
175 FEKETE NAGY, 1934. 52. 
176 PIRHALLA,  1899. 7. 
177  Hermann badeni őrgróf leszármazója, aki IV. Ince pápa támogatását élvezte. 1205. október 4-én halt meg. 
177 KARÁCSONYI, 2004. 622. 
178A dignitáriusok megjelenét igazolja a tény, miszerint a Mátyás prépost nemcsak a birtokokban való 
megerősítést szorgalmazta IV. Bélánál, hanem „ezenfelül alkalmas helyet engedélyezünk Mátyás prépostnak 
Szepes várunkban (in Castro nostro Scepus), hogy ott tornyot és palotát építsen (turris et palatium), amelynek 
felépítését, megerősítését és fenntartását az illető magára vállalta. A vár védelmére és az említett egyház 
hasznára;, hogy az a terület és azok az épületek, amelyeket ott megépít, örök jogon az övéi és az utána következő 
prépostoké legyenek." - BAL,1914.8., WAGNER I. 295. 
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hierarchiájában a prépost után következő dignitariusok az alábbiak voltak: lector, cantor, végül a 
custos. A 13. század végétől tudunk a dékánról is.179  1262-ben, János prépost idejében jelent meg a 
vicarius, vagyis a prépost helynöke méltóság. A többnyire a dékáni feladatokat is ellátó vicarius lett a 
káptalan gazdasági ügyeinek és javainak a kézbentartója és ellenőre.180 Ezt a méltóságot 1262-ben 
Péter mester látta el.181 Ezeket a dignitariusokat Benedek esztergomi érsek erősítette meg. 

A kanonoki méltóságok rendezését az 1282-ben tevékenykedő Lukács prépost folytatta, aki a 
négy megnevezett kanonoki stallum mellé újabb hatot alakított ki, s ezzel tíz állandó és helyben, azaz 
a káptalanban lakó kanonok intézte a prépostság ügyeit. Hradszky itt némileg pontatlan. Nem 
valószínű, hogy a szervezetében már kiépült káptalanban, csupán 4 kanonoki stallum lehetett a 13. 
század végén, különösen, ha tudjuk azt, hogy 1301-ben a már 16 fős káptalani testület182 választotta 
meg Pál kalocsai prépostot szepesi prépostnak. Az újabb stallumok kialakítása révén növekedhetett 
meg a testület létszáma 10-ről 16 főre, ehhez biztosította Lukács prépost a szükséges anyagiakat.  

Mályusz Elemértől tudjuk, hogy a 16 kanonokok mindegyike javadalomhoz jutott, és közülük 
csak néhányan laktak a káptalanban. Egyeseknek máshol volt kanonoksága (pl. Budán Pál szepesi 
kanonok és budai lektor 1301-ben), míg mások a Szepesség területén éltek, szétszórva, mint 
plébánosok. Az oklevelek tanúsága szerint a kanonokok többnyire a szepesmindszenti, a zsigrai, a 
szepesolaszi, a velbachi, illetve a szepesgörgői plébánosok közül kerültek ki a prépost kinevezése 
alapján. 

 Emellett kanonokok lehettek az alábbi helyek plébánosai is:  
 Nagysáros 
 Kassa 
 Lőcse 
 Igló 
 Késmárk 

Mindannyian így csak olyan kivételes alkalmakkor jöttek össze, mint a prépostválasztás.183 A 
fenti létszámot Gentilis pápai legátus oly módon erősítette meg, hogy a kanonokokat a káptalanban 
rezidenciatartásra kötelezte.184 A rendelkezést 1316-ban megerősítették, majd 1348-ban János prépost 

                                                                                                                                                         
A megerősítés és az adomány megerősítésének kiemelt jelentőségét az adta, hogy a tatárjárás után semmilyen 
okirat nem állt a prépost rendelkezésére, amellyel igazolhatta volna, hogy a királyi alapítás tényét, másrészt a 
torony és a palota emelése már nemcsak önmagának, hanem egy olyan egyházi testületnek, amelynek 
méltóságviselő tagjai számára is oltalmat adhatott a káptalan közvetlen környezetében megépült erődített 
védelem. 
179 A káptalan dékánja a káptalanban élő kanonokok egyike, aki egy éven keresztül felügyelte a káptalan 
gazdasági ügyeit, számadást és jelentést készített azok állapotáról, a kanonoki javak elosztásáról.- bővebben a 
dékánról írtaknál. 
180 „, omni anno mense Martio unum e medio sui in Decanum eligere; qui munus hoc acceptare recussasset, 
mulctam 12 florenorum incurrit. Elapso anno consentiente Capitulo Decanus potuit in officio suo adhuc uno vel 
pluribus annis permanere.” - HRADSZKY,  1901. 303. 
A későbbiekben a káptalan joghatósága alá tartozó birtokok és javak: 
1. Szepes megyében: Szepeshely a káptalan körüli földekkel, Drevenyik, Kobulyán, Balneum Siva-Brada, 
Ribniken és Vitkóczon malom, Ragyóczon, Orlóczon és Nemessányban gazdaságuk volt.  
2. Sáros megyében: Alsó - Szalókon volt egy kis malma gyaluval.  
3. Zemplén megyében: Olaszliszkán gazdasága és szőlője volt a káptalannak. A szepesi püspökkel együttesen 
bírta a káptalan Lethon, Hernádpetri, Kis-Ida, Zsebes településeken az állatokat, a gazdaságot és a szőlőket. 
HRADSZKY, 1901. 304. 
A HRADSZKY szerinti a hieralchiában a Pázmány-féle canonica visitatio idején a „Krisztus Teste kápolna 
rektorátusa, majd a dékáni hivatal következett. HRADSZKY, 1901. 22. 
181 HRADSZKY, 1901. 298. 
182 MES II. 495-496./523.  
183 MÁLYUSZ,  2007. 70., MES II. 594./ 555. 
184 1309. 02. 09., Buda: DF 264135; AKO II. 250-251./574. „ut 16 Canonicos residentiam personalem facere 
cogat, …” HRADSZKY, 1901. 20. 
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végrendeletében185 a káptalan számára annyi jövedelmet hagyott, amennyi 4 prebendárius és karbeli 
pap eltartására elegendő volt. Így biztosította a zsolozsmázási feladatok folyamatos ellátását.186 Ez 
tény azonban azt is sejteti, hogy Szepesben sem tudtak a rezidencia-tartás kötelezettségének 
maradéktalanul eleget tenni. A problémát a helyettesítési rendszer kialakításával igyekeztek 
megoldani, ami külön jövedelmet igényelt. A kanonok kinevezésének joga a vegyes házi királyok 
alatt, de különösen Luxemburgi Zsigmond uralma idején az uralkodót illette, majd a hitújítás 
időszakában újra az esztergomi érsek élt a javadalomba helyezés jogával. 

A kései középkorban a testület létszáma 12 főre csökkent, s így állandósult. A későbbiekben a 
kanonokok száma tovább csökkent, előbb 11-re, majd 6 főre, majd 1891-ben újra 10 fő volt.187  

Az általam megvizsgált időszakban, a törzsidőn túl – tehát 1544-ig – a kanonoki testület 
létszáma prépostok nélkül 222 személyt adott ki, prépostokkal együtt 247-en tartoztak a szepesi 
társaskáptalan testületéhez. Az összlétszám 10%-t tette ki a prépostok létszáma.  

 
2.3. 4. Méltóságviselők 
2.3. 4.1. A prépost 

A szepesi társaskáptalan vezetője volt a felelős a káptalani testület megfelelő és hatékony 
működésért. Feladatai közé tartozott a káptalan testületének összehívása, a testületen belüli vitás 
kérdések rendezése, a testület képviselte a különféle fórumokon, oltalmazni a testület birtokainak és 
tulajdonának oltalmazása, őt illette meg az első szó is a káptalan gyűlésein.188 Hradszky úgy vélte,189 
hogy Mátyás prépost190 időszakában jelentek meg az egyéb méltóságok. A méltóságokba juttatott 
kanonokok alkották a prépost tanácsát és élvezték a jövedelem felét. A legjelentősebb egyházi és 
politikai szerepet Jakab prépost (1284-1301) szerezte meg, aki nemcsak érseki vikáriusként, hanem a 
terület főespereseként és címzetes püspökként is tevékenykedett. Különösen fontos szerepet vállalt az 
országos politika, diplomácia területén III. András halála után.  

A kezdetektől a vizsgált időhatárig a szepesi káptalannak 25 prépostja volt. Ebből a számból az 
alapítástól az Árpád-kor végéig (1301) kilencen töltötték be a prépost tisztségét. Anjou királyaink 
uralkodása idején 7 személy, Luxemburgi Zsigmond időszakában 5 személy méltóságba juttatására 
került sor. Hunyadi Mátyás uralma idején 2 fő, míg a Jagellók alatt 3 fő kinevezéséről van 
tudomásunk.  

Az összeszámolt 25 személyből egy személy létezése oklevelesen egyáltalán nem igazolható (4%). 
Prépostjaink közel fele (12 személy – 48%) állt az uralkodók szolgálatában, kancellárként, 
alkancellárként, királynéi kancellárként, alkancellárként, titkárként, vagy tanácsosként.  

A korai időszakban (13. század) prépostjaink átlagosan 10 évet töltöttek el a méltóságban. Voltak, 
akik nagyon rövid ideig voltak szepesi méltóságviselők: Lukács és  Benedek egy, míg János191 és 

                                                 
185 E végrendelet végrehajtóként Késmárki Teodor fia Miklós és Benedek fia Pál kanonokokat jelölte meg. MES 
III. 667./877. 
186„ sic disposuimus et ordinamus, quod de ipsis et ad ipsa ordinetur per fratres nostros de capitulo quadtoor 
prebendarii sacerdotes, qui ecclesie nostre deserviant in horis canonicis, nocturnis pariter et diurnis et illorum 
unus per idem capitulum, aliis ad hoc preficiatur, út proventus, redditus et obvenciones huiusmodi inter ipsos 
eque dividat, ne discordent et per discordiam huiusmodi ecclesia ministeriis eorum defraudetur.” MES III.667., 
MÁLYUSZ, 2007. 71. 
187 ORTVAY, 1891. I. 54.  
188 FEDELES,  2005, 52. 
189 HRADSZKY, 1901,  22. 
190 DF 272735, DF 272177, DF 272327 és MES I.413. 
191 „… quod Venerabilem Virum Fratrem Abbatem et Conventum dicti Monasterii S. Martini in possessionem 
temporalem omnium praemissorum, per dilectum et fidelem suum Magistrum Joannem Praepositum de Scepus. 
Cancellarium Dominae Reginae consortis suae, vice et nomine ejus secisset introduci.” Haec eo allata sunt, ut 
Joannes in serie praepositum Scepusiensium firmetur.” - WAGNER III. 9., HRADSZKY, 1901, 298. – A 
királynéi alkancellárok között János nevűt nem lehet találni erre az évre sem Fejérpatakynál, sem Zsoldosnál. 
Személye kétséges.  
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Bertalan 3-4 évet. Mások igen hosszú időn keresztül voltak prépostok.  Mátyás 19 éven, Muthmer és 
Jakab 17 éven át. Utóbbi ebből az időből 10 éven át püspöki rangban szolgált. Ha ha nem veszük 
figyelembe János (1263) létezését,192 Adolf az alapító prépost közel 40 éven állt a káptalan élén. Ez 
persze megtéveszthet bennünket, elképzelhető ebben a hoszzú időszakban a hiátus is.  

A 14. század 8 prépostja átlagosan közel 8 éven át volt hivatalban. Közülük ketten 20, hárman 10 
évnél több, míg hárman 10 évnél kevesebb időt töltöttek el a prépostság élén.   

A 15. században összesen hatan váltották egymást e méltóságban. Közülük ketten közel 30 éven át 
irányították a káptalant - az összlétszámból egy főre átlagosan 17 év jut.  

A 16. század 39 évére – itt szükségesnek láttuk a kitekintést 2 prépostunk maradt. Kettejük közül 
Lomnici Horváth János 33 éven át vezette a káptalant, amíg önként le nem mondott. A vizsgált 335 
évből egy prépostra nagyjából 13 évnyi szolgálat esett. Ez a szám hasonló adat, mint amit a már 
vizsgált káptalanok (Győr, Pozsony, Székesfehérvár, Óbuda, Várad, Pécs) esetében a kutatók feltártak. 

A prépostok hivatali idejét megvizsgálva egyértelműen látszik, hogy irányítási szempontból a 15. 
század második fele tekinthető a leginkább nyugalmi időszaknak, bár tudjuk, hogy ennek az 
időszaknak a prépostjai már gyakorta keveredtek összetűzésbe a kanonoki testülettel különféle 
egyházfegyelmi vétségek vagy gazdasági természetű intézkedések következtében.  

Egyházfegyelmi szempontból a leghosszabb ideig tartó nyugalmi állapot a 14. század első felében 
jellemezte a káptalan belső életét. Ezen időszak prépostjai következetes szabályozással és Gentilis 
pápai követ útmutatásai alapján igyekeztek érvényesíteni a Szentszék elvárásait a rezidenciatartással 
kapcsolatosan. Így a káptalani testület tagjai és a prépostok között eltekintve egy-egy kisebb vitától, 
egyfajta harmonikus együttélés valósulhatott meg. A magyarázatot abban kell keresnünk, hogy Pál és 
János193 a káptalan „akaratából”, pontosabban a testület támogatását is bírva kerültek a méltóságba.  

Henrik esetében nem maradt fenn ilyen okmányunk, de valószínűsíthető, hogy az ő esetében is 
élhetett a káptalan a névleges szabad prépostválasztás lehetőségével. Az oklevelek tanúsága szerint ők 
mind a hárman tudatosan vigyáztak a káptalani birtokok sértetlenségére, és a kanonokok 
megélhetésének stabilizálására, a szegényebbek támogatására, ami a kanonok és prépostjai között 
feltehetőleg egy viszonylag jó munkatársi kapcsolatot is eredményezhetett. 

A 15. század folyamán ez a fajta belső nyugalom kevéssé vagy már egyáltalán nem tapasztalható. 
A káptalani testület tagjai, vagy a környékbeli plébánosok az esztergomi érseknél avagy az 
uralkodónál sűrűn tiltakoztak a prépost hatalmaskodása vagy sajátos intézkedései ellen. A 16. század 
első felének két prépostja idején lassú hanyatlás indult meg a káptalan belső életében. nemcsak az 
egyházfegyelmi kihágások szaporodtak meg, hanem az oklevelek tanúságai szerint erőteljesen 
felhígult a kanonokok hitélete, mindennapossá vált a közös vagyon eltulajdonítása vagy kisajátítása, és 
többeket, mint Horváth János prépostot, megérintett a reformáció.  

2. 2. 4. 1.a.  A prépostválasztás  

A szepesi társaskáptalan – lévén királyi alapítású szervezet – szinte az alapítástól 
megkülönböztetett jogállással rendelkezett. A káptalan által megválasztott prépostot a mindenkori 

                                                 
192 Személyére utalást részben Wagnernél lehet találni 1259-re: ”Meminit illius Bela IV. eo Diplomata, quo 
Adamum quendan Advenam Polonum terra Therne, vocata donat. Subscripsit illud Benedictus Aulae Regiae 
Vice – Cancellarius.” WAGNER III. 8.  
Fejérpatakynál Benedek alkancellár (1259) szepesi prépostként szerepel, aki egy oklevelet keltezett. 
FEJÉRPATAKY, 1895. 107. 
Zsoldos Attila, mint királyi alkancellárt említi 1259-ből. Szepesi prépostságát csak egy hamis oklevél említi. - 
Benedek valószínűleg szebeni majd aradi prépostvolt, később V. ifjabb király, majd uralkodó alkancellárja. – 
1259: s.d.: + RA I. 377./1233. és  ZSOLDOS, 2011.111. 
193 1325-ben Boleszló érsek felajánlott János számára egy cserét a titeli prépostságra, amit az érintett 
visszautasíthatott. - AKO IX. 253./466., A titeli társaskáptalan az esztergomi érsek fennhatósága alatt tartozott. 
Jövedelmi viszonyai becslés alapján a 15. században 4000 arany forintra rúghattak.  



34 
 

esztergomi érsek erősítette meg hivatalában.194 Ebből is nyilvánvaló, hogy a szepesi prépost az 
esztergomi érsek joghatósága alatt állt, aki a királyi ház főpapja és ugyanakkor királyi kancellár is volt. 
Ennek következtében, bár az esztergomi érsek joghatóságának kellett volna érvényesülnie felette, 
mégis különleges helyzetéből adódóan az érsek csupán metropolitaként érvényesülhetett.195 
Véleményem szerint a káptalan exemptioja tartalmi szempontból részleges volt, míg a kiterjedés 
szempontjából mindenképpen aktívnak kell tekinteni.  

Amint említettem, a Szepességbe érkező Adolf udvari kötődései révén tudhatott a szebeni 
szászok ekkor már a pápa által is megerősített kiváltságos helyzetéről.196 Ilyen módon a szepesi 
prépost a szebenivel azonos jogokkal ruháztatta fel a káptalant. Kovács Zsuzsanna szerint ez is lehet a 
kivételes exemptio magyarázata,197 elősegíthette a szepesi káptalan szervezeti felépülését, jogainak 
tisztázását. Ennek értelmében a káptalan testületét gyakorlatilag már II. András uralma alatt megillette 
a szabad prépostválasztás névleges joga.198 Gyakorlatilag azonban a király jelöltjei kerülteka káptalan 
élére. A káptalani testület ily módon történt választását az esztergomi érsek erősítette meg. A 
prépostválasztás tényleges tényéről három esetben tudunk. Jakab prépostot, a korábbi 
olvasókanonokot199 a káptalani testület választotta meg 1281-ben. Pál kalocsai prépost és János 
boszniai prépost szepesivé választásáról okleveles dokumentum maradt fenn.200 E sajátos kiváltságát a 
káptalan Ortvay szerint Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején veszítette el, aki a régebbi szokást 
felújítva saját jelöltjét állította a káptalan élére.201 Arra, hogy valójában II. András adta a káptalannak a 
prépostválasztás jogát, okleveles bizonyíték még nem került elő. 

A káptalant megillető jogok tehát fokozatosan bővültek, hiszen kanonokjait megillette 
névlegesen a szabad prépostválasztás joga, királyi jelölés alapján. E jogot gyakorolva, tehát káptalani 
választás útján jutott méltóságához a fentebb említett Mátyás prépost vagy Jakab prépost. Utóbbi, III. 
András különleges kegyének köszönhetően nemcsak prépostként, hanem - „ad personam” – címzetes 
püspökként igazgatta a káptalan ügyeit, de a terület püspöki székhellyé emelését már nem tudta elérni.  
 

2.2.4.1.b.  A prépostság feletti kegyuraság kérdése 
Hradszky korai tanulmányában az okleveles anyag elemzése során és az 1629-es Canonica 

visitatio információi szerint arra a következtetésre jutott, hogy a prépostság, minthogy királyi alapítású 
volt, a király kegyurasága alá tartozott. A prépostokat a korai időkben nemcsak a királyi akarat, hanem 
a kanonok szabad választása juttatta be a javadalomba az esztergomi érsek hozzájárulásával 
megerősítve. Ehhez képest érdekes fejleménynek számít, midőn a 14. század elején két alkalommal is 
                                                 
194 1203-ban III. Ince pápa Praenestében kelt oklevelében megerősítette a mindenkori esztergomi érsek 
megerősítési jogát a megválasztott prépostokat és apátokat illetően. -  BEKE M, 2003. 77-78. 
Hermann Egyed szerint az 1204-es zsinat után a káptalan választott püspököt, akinek az elfogadásához 
szükséges volt az uralkodó jóváhagyása, majd a pápai megerősítés megkérése. - HERMANN E, 1973.55. 
195 Az exemptio Kiss Gergely szerint különböző fajtákra osztható. Tartalma szerint vagy részleges – miszerint a 
püspök kormányzati joga csak bizonyos elemeiben szűnt meg – vagy teljes – ahol a püspök jogai egészében 
megszüntek. - KISS GERGELY, Szeged. 2003. 72. 
196 A szebeni prépostság fölé nem terjeszthette ki az erdélyi püspök a joghatóságát, hanem exempt területként 
közvetlenül az esztergomi érsek joghatósága alatt állt, s élére a prépostot az uralkodó nevezte ki. Ennek a 
ténynek az ismerete precedensül szolgálhatott a Szepesség esetében.  
197 KOVÁCS ZS, 1987. 21.- avagy a királyi alapítás 
198 PIRHALLA, 1899. 8-9., ORTVAY, 1891. I. 54. 
199„Anno 1284 eligitur in Praepositum Scepusiensem.” – HRADSZKY, 1901.303., WAGNER I. 13., DF 272 
382 
200 1323: AKO VII. 26./35. 26./36. a káptalan tagjai közül Bogomér cantor, Károly custos, Jakab olaszi, Salamon 
lőcsei plébánosok és kanonokok és Jordán kanonok bonyolították le a választást.  - DF 264151, WAGNER I. 
313., és  I. 312-314., FEJÉR CD VIII. 2. 482-485.  
201 A kezdeti időszakban, minthogy Šroka szerint királyi prépostságról van szó, az uralkodó nevezte ki a 
prépostság élére kerülő személyt. II. Anrás idejétől a kanonokok maguk választhattak, s ezt a döntést az 
esztergomi érsek megerősítette. ŠROKA 1995. 1995. 55. 
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(1301, 1323), semmilyen ellenséges megnyilvánulás ellenére a prépostot a káptalan szabad választása 
helyezte a javadalomba a király kegyurasságát épen hagyva. A  névleges prépostválasztás tényleges 
gyakorlását e két esetben okleveles forrással is tudjuk igazolni.Ennek a két ismert választásnak a 
hátterében az a politikai helyzet állhat, miszerint 1301-ben még nem tisztázódtak pontosan az I. 
Károly körüli hatalmi viszonyok, míg 1323-ban, a tartományúri rendszer felszámolásával, ekkor kezd 
az ország új belső rendje megszilárdulni, stabilizálódni. 

Jakab halála után (1301 augusztus vége) a szepesi káptalan Pál kalocsai prépostot, választotta 
a káptalan élére. Körülményeit mindenképpen érdemes részletesebben megvizsgálni. 

Az esztergomi érseki szék akkori üresedése következtében - ugyanis Gergely csak választott 
/electus érsek volt - az új prépostot nem neki, hanem Ostiai Miklós pápai legátusnak mutatták be. Az 
országba érkező Miklós pápai legátus ez esetben elrendelte a megerősítés jogának kivizsgálását.202 A 
kérdés lezárására 1302-ben, Pozsonyban került sor, minthogy az ügyben Antolinus csanádi, Pál pécsi, 
János nyitrai püspökök és a pozsonyi prépost egyöntetűen azt vallották, hogy sem a választás, sem a 
bemutatás (megerősítés) nem tartozik a király jogkörébe. Az előbbi a káptalant, az utóbbi az 
esztergomi érseket illeti meg a vallomások bizonysága szerint.203 

A következő olyan választás,  amelyről készült feljegyzés és meg is maradt,  János boszniai 
prépost 1323-as megválasztása volt. Jánost, a kánoni szabályok betartásával, a veszprémi püspöki 
székbe emelkedett Henrik prépost helyére választotta meg a káptalan.204 A választásnál biztosan a 
káptalan tagjai közül a cantor és az archidiakónus (Beke Miklós)205 voltak jelen, így valószínűleg 
látszik Fügedi Erik azon véleménye, hogy alkalmanként, például széküresedés esetén, a káptalan egyik 
tagja viselte az archidiakónus címet.206 Ilyen alkalmakkor a préposti javadalom kezelése a káptalan 
feladata volt. 

A hatalmát megszilárdító I. (Anjou) Károly egyházpolitikájának egyik fontos jellemzője, hogy 
az egyházi választás szokását figyelmen kívül hagyva saját rokonait, híveit helyezte a főpapi 
tisztségekbe. Kálmán nevű fiát győri püspöknek nevezte ki. A magyar egyház elöljárói ezért XII. 
Benedek pápához fordultak, kifogásolva a király eljárását, az ugyanis a megüresedett egyházi 
tisztségek jövedelmét a királyi kincstár javára fordította. Felrótták neki, hogy „a király úr a 
székesegyházakat hosszú idővel főpapjuk halála előtt várományosan eladományozza.”207 „A Szentszék 
számára szedett adót csak úgy engedte ki az országból, ha annak harmadát a kincstár megkapja.”208 

I. Lajos apjával szemben igyekezett harmonikus kapcsolatot fenntartani a hazai katolikus 
egyházzal, ezért az egyházi történetírók egy része uralkodását a magyar katolikus egyház fénykorának 
tekinti. Vitája leginkább a Szentszékkel akadt, elsősorban a pápai adók kérdésében. A keresztes 
hadjáratok céljára még a 13. században kezdték megadóztatni a pápák a papi jövedelmeket. 1274-ben 
a második lyoni egyetemes zsinatonhatároztak arról, hogy a jövedelmek egytizedét szedik be ilyen 
címen az egyházi javadalmasoktól.  I. Lajos 1352 után hét esztendőre pápai felhatalmazás alapján 
maga szedhette be a papi jövedelmek tizedét a skizmatikusok, az eretnekek elleni harcra hivatkozva. 
Később, mikor a Szentszék az adót visszakövetelte, igyekezett ellenállni, és ebben a magyar főpapok 
is támogatták.”209 

                                                 
202 1301. 11. 03.: DF 264131. Kiadásai: MES II. 499., AKO. II. 86./101., RDES I. 46-47.,  FEŇAROVÁ, 1964. 
22. 
2031302. 01. 24.: DF 264132. Kiadásai: AKO. I. 1990. 113./165., MES II. 502./535., RDES I. 64./84., FEJÉR 
CD. VIII./1. 98-99. 
204 DF 264151 
205 Szerepét lásd a főespereseknél. 
206 FÜGEDI, 1959. 371.  
207 GERGELY -KARDOS – ROTTLER, 1997. 40. 
208 DIENES D, 2001. 38 
209 GERGELY -KARDOS -ROTTLER , 1997. 40-41. 
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Nem meglepő, hogy János prépost halála után (1348) a szepesi kanonokok és a király jelöltjét, 
Miklós budai plébános préposttá történő kinevezését a Szentszék nem támogatta. A az akkorra már 
szokássá vált rezerváció szerint a pápa saját jelöltje, János zempléni főesperes volt.210 Fraknói részben 
vitatkozik a káptalan prépostválasztási jogával- tudomásom szerint okleveles forrás nem is maradt 
fenn erről - mert úgy véli, hogy János prépost halála után Nagy Lajos élt a bemutatási jog 
alkalmazásával és ragaszkodott az általa bemutatott jelölt javadalomban való érseki megerősítéséhez. 
VI. Kelemen pápa másként gondolkozott a szepesi dignitás betöltéséről, ugyanis azon a címen, hogy a 
prépostság betöltését már korábban rezerválta,  ragaszkodott saját jelöltjének a  beiktatásához.  

A király arra való hivatkozással mondott ellent a Kelemen pápának, hogy többen 
megkérdőjelezik, sőt egyenesen támadják az uralkodó e fajta kegyúri jogát, ezért levélben kérte a 
Szentszéket, hogy a fentebb említett, s már bemutatott és beiktatott Miklós kanonokot apostoli 
hatalmánál fogva erősítse meg a szepesi préposti javadalomban.211  

Zsigmond uralkodásának idején egyre gyakoribbá vált a királyi óhaj figyelembevétele a prépost 
személyének kiválasztásakor.212 Az uralkodói akarat – Luxemburgi Zsigmond – jelölése szerint jutott 
a  a prépost méltóságába Bebek Domokos, Pálóczi György 1408-ban, Késmárki György 1419-ben, 
Stock János 1433-ban. Berendi Bak Gáspárt Hunyadi Mátyás segítette hozzá electusként a 
dignitáshoz. A királyi kegyurasság jogát a Szapolyaikra át ruházva jutott a méltóságba Mekcsei 
György 1494-ben, Csobádi László 1505-ben, és 1511-ben Lomniczi/Palocsai Horváth János is. A 
Szapolyai család kihalásával a jog visszaháramlott az uralkodóra. 213 

Az esztergomi érsekség területe a 13. századra már túlságosan nagy kiterjedésűvé vált, így az 
egyházi igazgatás és a lelkipásztori teendők ellátása az érsek számára egyedül, segítség nélkül szinte 
elvégezhetetlenné vált. Ez a magyarázata, hogy a korai időktől kezdve a legtávolabb eső kerületekbe - 
mint Pozsony vagy így Szepes is - széles jogkörrel felruházott helyettest állítottak. A szepesi káptalan 
esetében ez a tanácsadói és a saját birtokaik felett való rendelkezés mellett a joghatóság alá eső terület 
kijelölését is jelentette. Továbbá az esztergomi érsekkel szemben a 13. század végéig a megválasztott 
plébánosok megerősítése és beiktatása is a mindenkori prépost jogköre alá tartozott. A prépost a 
Szepesség területén tehát főesperesi jogkört gyakorolt és lehetőség szerint esztergomi kanonok is volt. 
 
2. 2. 4. 1. c. A prépost jogai és fennhatósága 
 

Ebből adódóan a szepesi prépost jogköre meglehetősen széleskörűvé vált, félig-meddig a 
püspöki joghatóságnak felelt meg, amelyek a következők voltak:214 

 rendelkezett a Szepesség dézsmájával215 
 engedélyezhette templomok és kápolnák építését, de azok felszentelése már püspöki 

hatáskörbe tartozott,  
 az esztergomi egyházmegye nagysága miatt a prépost betöltötte a püspöki helynöki tisztséget 

is. Hradszky szerint a környező plébániák élére  (Mindszent, Zsigra, Olaszi, Verbach, Görgő, 
Nagysáros, Eperjes, Kassa, Lőcse, Igló, Késmárk) joga volt kanonokokat állítani 
plébánosként, illetve ezek tiszteletbeli kanonokok voltak rezidencia kötelezettség nélkül216 

 rektorok (egyházigazgató, oltárigazgató, vagy protektor állítása és letétele) 

                                                 
210 THEINER, I. 105,  1348/50. 
211 FRAKNÓI, 1906. 64. 
212 SZŰCS J, 1981. 167-169. 
213 HRADSZKY, 1901, 1091, 18-19. 
214 A szepesi prépost jogköréről általánosságban az az 1347-es oklevél szól, amelyet Nagy Lajos és anyja intézett 
a pápához, VII. Kelemenhez. Valamint a pápa a fentebbi kérelem kivizsgálását elrendelő oklevelében ezeket 
elismétli. - WAGNER I. 320., KOVÁCS ZS, 1987. 35., ŠROKA 1995, 55-56. 
215 FEKETE NAGY, 1934. 52. 
216 HRADSZKY,  1901. 19. 
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 kanonokokat nevezhetett ki plébánosnak a következő helyekre:  
Szepesmindszent, Zsigra, Velbach, Szepesolaszi, Szepesgörgő 

 megillette az önálló pecséthasználat217 
 tarthatott kánoni szemlét, azaz vizitációt218 
 összehívhatott zsinatot 
 bíráskodott a szepesi plébániák egymás közötti viszályaiban219 
 1326-tól jogot nyert 40 napos búcsút tartására saját prépostsága területén220 
 egyháziak és laikusok egyházfegyelmi felügyelete és a terület lelki gondozása 
 cathedraticum vagyis u. n. székpénz szedése221 
 A káptalani birtokon élő jobbágyok felett a ius gladii gyakorlása 1848-ig222 

Nem volt azonban illetékes, hogy gyakorolja  
 a temetőszentelés jogát, 
 az egyházszentelés jogát 
 a bérmálás jogát 
 Luxemburgi Zsigmondtól megkapta 1435-ben annak jogát, hogy az egyházában megüresedő 

javadalmakat a prépostra ruházott kegyúri jog erejénél fogva, arra érdemes egyénnek 
adományozza.223 
Az 1301-es oklevél szerint a szepesi káptalan tekintélye az esztergomi érsektől volt.224 Az 

auktoritás igazolásának bizonyítéka lehet, minthogy Mátyás prépost alatt adták ki az első hiteleshelyi 
oklevelét. A másik bizonyték, hogy Muthmer prépost engedélyt adott Sygrai Jánosnak 
egyházalapításra és az egyháznak való adományozásra. A templomépítési engedély és az egyháznak 
való adományozás az archidiakónus jogkörébe tartozik.  

Ugyanakkor Szepes sajátos helyzetéből adódóan a prépostok közül többen töltötték be az 
esztergomi érsekek lelkiekben általános helynöki méltóságát, ellátva az érsek helyettesítését a 
joghatósága alá tartozó bíró feladatok ellátásában is. 

Lukács prépost,225  ahogy már említettem 6 új kanonoki státuszt/javadalmat létesített a 
meglévők mellé a káptalanban. A javadalomalapítás pedig a vikáriátus jogkörébe tartozik. Abban az 
esetben, amikor a prépost az esztergomi érsek általános helynöke lett, jogában állt a környező 
plébániák élére kanonokokat állítani plébánosnak. Ezek a plébánosok, minthogy tiszteletbeli 

                                                 
217 „sigillum archidiaconatus” - Az önálló pecséthasználatra 1264-től van példa. - FEJÉR CD. IV. 3. 241. 
218 „A szepesi prépost saját jogköre alapján vizitált. Mindent összevetve ez összesen hétszázkilencvenhét 
plébániát jelent, és figyelembe véve, hogy mindegyik plébániának volt egy-két fíliája, közel kétezer-ötszáz 
települést. Ezekről a 16-17. század valamely korszakából, néha többől is maradt fenn leírásunk.” TÓTH K, 2000. 
http://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/TOTHKRI.HTM 
219 FEKETE NAGY, 1934. 52. FEJÉR CD. IV. 1. 398., V. 2. 309., 388., HO. VI. 237. 
220 MES III. p.84./147. 
Az 1295-ös zwetli évkönyv feljegyzése szerint Jakab prépost búcsút engedélyezett egyes kápolnák részére.- 
KOVÁCS ZS, 1987. 39. 
221 Cathedraticum/ székpénz: egyházi értelemben azt a bevallási díjat jelenti, amelyet a pap (plébános) 
javadalmazásával arányos összegben évenként a püspöknek tartozott fizetni. Az istentiszteleti és 
egyházfegyelem megtartását vizsgáló esperesnek e tevékenységéért járt a katedratikum, a procuratio és a 
decensus. A katedratikum mértékét 1278-ban állapította meg Fülöp esztergomi érsek oly módon, hogy a szepesi 
prépost 72 mansio után kapott 1 ezüst márkát budai értékben és 4 pondo-t. - HRADSZKY, 1895. 97.  
A főesperesi látogatások díjául minden kerületbeli lelkész által fizetett székpénz. - KOLLÁNYI, 1901. XLVIII. 
222 HRADSZKY, 1901, 22-23. 
223 FEJÉR CD X. 7.612., KOLLÁNYI  1906. 156. 
224 „auctoritas Capitula Scepusiensi per archiepiscopum Strigoniensem data…” FEJÉR CD. VI./2. 327. 
Ugyanakkor a forrás az auctoritas miben létéről azonban nem szólt. KOVÁCS ZS, 1987.35. 
225 WAGNER I. 302. 
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kanonokok voltak, rezidenciakötelezettség nélkül látták el feladataikat.226 A szepesi prépostok, tehát az 
archidiakonusi tisztségen túlmutató jogkörrel rendelkezhettek, ha nem is túlságosan széles körben.  

 
2.2.4. 2. A vikárius 

A szepesi káptalan prépostjainak lelkiekben általános helynökeit (generalis vicarius in 
spiritualibus) többnyire a káptalan kanonokjai közül választották ki. Mint már utaltam rá, közülük 
néhányan ellátták a dékáni teendőket is. A préposti vikáriusok több ízben helyettesítették távollévő 
prépostjaikat, intézték a gazdasági ügyeket, bírói feladatokat láttak el. Szepesben is általánossá vált az 
a gyakorlat, hogy a helynökként megválasztott személyek korábban a különféle peres ügyekben 
tanúként jelentek meg. Az egyes ítéletek alkalmával jelenlevő személyek közül így könnyebben 
lehetett kiválasztani a későbbi helynököket, akik a méltóság elnyerésének idejére már az esetleges 
kánonjog, jogi ismereteik mellett gyakorlati tapasztalattal is rendelkeztek, jól kiismerték magukat a 
helyi viszonyokban, szert tettek személyes benyomásra, gyakorlatilag ítélkezési gyakorlatot 
szereztek.227  

Szepesen az első helynökről 1262-ből van adatunk. I. János prépost idejében egy Péter nevű 
kanonok lett a prépost helynöke,228 vagyis innen számolhatjuk a vicarius méltóságának 
megjelenését.229 Kinevezésére valószínűleg azért volt szükség, mert János prépost királynéi 
kancellárként keveset tartózkodhatott a káptalanban, így a folyó ügyek intézésére szükségesnek 
látszott egy helyettesítő kinevezése. A többnyire a dékáni feladatokat is ellátó vicarius lett a káptalan 
gazdasági ügyeinek és javainak a kézbentartója és ellenőre.230 

A méltóság betöltése a fennmaradt információnk alapján a 13. században még alkalmi 
feladatnak bizonyulhatott, hiszen a káptalan szervezése, személyi összetételének kiépülése  ugyanis 
folyamatban volt.  

A 14. század első felében említik csak e javadalomban a következő személyt. 1326-ban János 
pap, vikárius Domokos királyi emberrel vett részt Bodomeri Egyed fia János mester birtokba 
iktatásán, ahol ő bizonyságként tanúskodott.231 Ugyanebben az évben káptalani kiküldöttként jelen 
volt az eperjesi népek erdőhasználattól való eltiltásánál. 232 1329-ben a javadalomban Sybitus gölnici 
plébános (1329-1339)233 személyében új vikáriust találunk. Bírói feladatára jó példa, hogy 1329. 
december 29-én a Nagyőr, Landek és Busóc tizedének kérdésében kellett állást foglalnia Miklós 
késmárki plébános és Kristóf olvasókanonok vitájában. Ítéletében negyedrészt adott a késmárki 
plébánosnak, míg a szepesi lectornak ítélte a tized ¾ részét. Döntéséhez Jordán, Tamás és Miklós 
kanonokok tanúsítását                          

                                                 
226 HRADSZKY,1901. 19. 
227 A későbbiekben feldolgozandó feladatnak tartom egy majdani tanulmányban tételesen kigyűjteni és elemezni 
azokat az okleveles forrásokat, ahol a később megválasztott helynökök tanúként jelentek meg. Annak vizsgálata 
is ígéretesnek bizonyulhat, hogy ezek a „vikárius jelöltek” milyen körülmények között és milyen ügyekben 
szerepelnek okleveles forrásaink tanúsága szerint. 
228 1262: DF 272291 
229 1262:  DF 272 291 
230 „Ab antiquissimo tempore penes capitulum Scepus moris fuit, omni anno mense Martio unum e medio sui in 
Decanum eligere; qui munus hoc acceptare recussasset, mulctam 12 florenorum incurrit. Elapso anno 
consentiente Capitulo Decanus potuit in officio suo adhuc uno vel pluribus annis permanere.” HRADSZKY, 
1901, 1901. 303-304. 
HRADSZKY, 1901 szerint a hieralchiában a Pázmány–féle canonica visitatio idején a „Krisztus teste kápolna 
rektorátusa, majd a dékáni hivatal következett. HRADSZKY,1903. 22. 
231 AKO X. 97./125., DF 212680 
232 AKO X. 335./562., DL 40 493 
233 Hivatalos iratokban a következő formában jelent meg a titulusa: „ Nos Sybito plebanus de Gelnicza 
Honorabilis viri Magistri Joannis praepositi Scepusiensis Vicarius Generalis” – sic – HRADSZKY, 1901, 1901, 
336. 
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rendelte el, valamint Miklós moldvai plébános, Miklós kislomnici és jékelfalvai plébános jelenlétét.234 
Közel tíz év múlva jelenik meg újra e méltóság. Dénes kanonok 1341-ben helyettesíti a prépostot, 
szintén a káptalan gondnoka.235  

A méltóságban a lengyel származású Ursinus/Vrovinus követte 1342-ben.236 A neves kanonok 
krakkói javadalmát is megtartotta. Helynökként ítélkeznie kellett László harkovici plébános és 
Demeter kanonok perében, ami a Harkovic és Koritnik közötti földdarab tizede miatt robbant ki. A 
föld a plébánia része volt, így a tizedet László papnak ítélte.237 A nagy tudású Benedek fia Pál 1349-től 
1357-ben bekövetkező haláláig vikárius lehetett, Miklós prépost ügyeit képviselte.238 Esetében egy 
olyan furcsa helyzet állt elő, hogy Benedek fia Pál vikárius (1348-1357) számára egy másik Pál 
mester személyében (1352-1394) egy alvikáriust választottak.239 Benedek fia Pál halála után (1357) ez 
bizonyos másik Pál vikáriusként intézte az éveken át távollévő Opuliai János prépostot helyett a 
káptalan ügyeit.  János, aki szinte gyermekként került a prépostság élére, még ekkor végezte egyetemi 
tanulmányait. A helyette intézkedő Pál mester sikeresen irányotta a irányította a káptalant, majd 1383-
ban ő lett a következő prépost, Miklós vikáriusa is. Megbízatása nem szűnt meg, ugyanis a Miklóst 
követő György I. prépost (1393-1394) között meghosszabbította a méltóságban.240  

A 15. század elején (1406-ban) elsőként Spekt Miklós a kurimjáni presbiter lett a káptalan 
általános helynöke, úgy tűnik egy éven át.241 Tevékenysége idején már több megszorítással sújtotta 
Luxemburgi Zsigmond az egyre lazább egyházi fegyelem szerint élő kanonokokat, és rendeletben 
rögzítette a javadalom elhagyásának következményeit.242 A sziléziai származású Sterłny Miklós (1392-
1417) egyszerre két káptalani méltóság javadalmát is bírta, miután olvasókanonokként látta el a (1407) 
vikáriusi teendőket is.243  1408-ban kanonoktársaival maga is tiltakozik a káptalan könyvtárának és 
kincstárának gondatlan szétszórása ellen, és határozatot eszközöl ki annak érdekében, hogy a 
káptalanon kívül senki se férhessen hozzá a az ingóságokhoz és az értékekhez.244 Nem derül ki, hogy 
Miklós kanonok mikortól már nem vikárius, mert 1409-ben a méltóság javadalmasa Nienhangen Sasse 
Krisztián lett. 245  

1411-ben újabb személyi változásra találunk információt, midőn Úszfalvi János kerül a 
javadalomba. Pálóczi György helynöke szigorúan foganatosította a konstanzi zsinaton elfogadott 
rendeleteket, és rászorította a kanonokokat a helyben maradásra. A helynök Intézkedései szükségesnek 
látszottak, hiszen a túl fiatalon a káptalan élére került prépost szinte sohasem sem tartózkodott 
javadalmában. Távolmaradásának egyik fő oka az volt, hogy a káptalan költségén ekkor járt 
egyetemre. A prépost távollétében János kanonok két ízben jut a vikáriusi méltóséghoz, először 
1411és 1418 között mint a prépost helynöke, majd 1419-től a káptalan által megválasztott helynök, 
talán 1434-ig.246 1424-től?2471436-ig Podolini János kanonok látta el a vikáriusi teendőket, ám 

                                                 
234 MVH I./1. 231. 
235 DF 272418 
236 Egyes kutatók: Šroka úgy vélik, hogy azonos az olvasókanonokként megjelenő Frowinnal. – AKO XV.pp.32-
33./54-55. 
237 1342: DL 39658, FEKETE NAGY, 1930. 212./46., BÓNIS. 1997, 108./983. 
238 1348. 08. 15: DF 272 802- Olsaviczai Pál közjegyző által kibocsátot iratban szerepel. WAGNER II. 81., DF 
272459 
239 „Nos Paulus Canonicus Ecclesiae B. Martini de Scepus. Locumtenens honorabilis viri magistri Pauli 
Benedicti canonici eiusdem Ecclesiae, vicarii venerabilis viri domini Nicolai praepositi praedictae Ecclesiae in 
spiritualibus generalis” HRADSZKY, 1901, 1901, 341. 
240 1384. 07.27.:  DF 272 216 
241 HRADSZKY, 1901. 354.; WAGNER III 59., DF 272 737 
242 1406: DF 272745 
243 1411: DF 272750 
244 DF 272737 - az oklevélben átírják Gentilis korábbi intézkedéseit is.  
245 DF 272703; DF 272745 ; WAGNER III. 44. 
246 HRADSZKY, 1901, 356., WAGNER III. 44-45., 1434: DL 12600, BÓNIS ,1997, 284./2394 
247 Hradszky 1424-től számolja működését. 
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minthogy tevékenységével a kanonokok nem voltak megelégedve, így 1428 és 1429 között Késmárki 
Péter vicarius surrogatust/helyettes vikáriust248 választva igyekeztek a János által nem megfelelően 
kezelt ügyeket korrigálni. Ekkora már világossá vált, hogy a káptalan ügyvivői feladatait a prépost 
távolléte idején helybeli kanonokoknak kell intéznie, részben a hatékonyság miatt, részben mert a 
személyes és rendszeres jelenlét a kanonokok közötti feszültséget könnyebben oldja. Podolini Jánoson 
kívül Symbothus volt olyan vikárius, aki kívülről irányította a káptalan ügyeit.249  

1436-ban már Edelényi András, a káptalan lectora látta el a helynöki feladatokat.250 
Késmárki Tamás, - aki Késmárki Péterrel mindenképpen földie lehett, bár esetleges 

rokonságukról nincsen adat – 1465-1475 között tevékenykedett vikáriusként.251 Kémárki Tamás úgy 
végrendelkezett, hogy a káptalanra hagyott jövedelemből kanonokok számára stallumot létesítsenek, 
amelyet az 1462 után megépült, valójában átalakított préposti templomban alakítottak ki.252  Az 
újjáépített préposti templom szentelésére 1478-ban került sor. Abban az évben Liszkai Márton kapta 
meg a vikárius méltóságát, az általános ügyhallgatói teendőkkel együtt.253 Rövid időn belül már 
Leudeschit György látta el ugyanezen a feladatokat, aki a szakszerű ügykezeléshez megfelelő 
szakértelemmel és végzettséggel is rendelkezett.254 Végrendeletét 1496-ban készítette el, amelyben 
több kikötést is tett a káptalanra hagyott vagyon felhasználásáról. A kanonokok hitéletének javítása 
érdekében ebből a pénzből kellett az un. Gergely-miséket255 megtartani. A prépostra egy aranyozott 
ezüstkanalat hagyott.256 1496-ban György vikárius békési főesperes lett, így hivatalát Lőcsei Kristóf 
mester látta el, 1504-től. Egy 1508-as peres ügyből derül ki, hogy a vikárius ismét  az a Liszkai 
Márton, aki csütörtökhelyi plébánosként igyekezett rendezni a csütörtökhelyi és poldmani tizedek 
sorsát.257 1521-ben Lőcsei Wasserbauch Lőrinc mester,258 majd 1536-ra Eperjesi Euszták látta el a 
vikáriusi teendőket 1540-ig, majd 1542-től Váraljai Mátyás mester, választott váraljai plébános,259 
végül 1544-1545-ben Blaatsch Jakab váraljai plébános került a méltóságba, akinek a pályafutása 
Horváth János prépost lemondása [1544] következtében rövidesen véget ért.260 

Korszakunkban - a törzsidőn túl időszakra is kitekintve -  20 személy viselte a vikárius 
méltóságát. Ez a kanonokok 8%-át jelenti. Közülük öt személyt (25%) csak egytagú névvel jelöltek a 
források, így azonosítások nem járt eredménnyel. Egy személynél fentüntették az apa nevét, őt sem 
lehetet azonosítani, annak ellenére, hogy kutatási szempontból is értékes naptár készített a káptalan 
számára. A többiek esetében a feltételezhető családnevek már megjelennek, ám a rendelkezésünkre 
álló fennmaradt kevés információ birtokában csak hevenyészetten lehetett a származásukkal 
kapcsolatosan megállapításokat tenni. A vizsgált 20 személy közül vélhetően hatan voltak szászok 
(30%), két személyről tudjuk, hogy lengyel származású (15%),  három  személyről nem lehet 

                                                 
248 HRDASZKY 1901, 356., SCHMAUK, 202, WAGNER 54., DF 275502, DF 272715 
249 A vikárius normális esetben a káptalan székhelyén élő kanonok. A két említett személy azonban máshol volt 
plébános, így annak székhelyéről íránította a káptalan ügyeit. Ezek természetesen szélsőséges példák. 
250 1436: DL 65308, BÓNIS, 1997, 290./2431. 
251 DF 272715, DF 272256 
252 Felmerül a kérdés, vajon ez nem a kiskáptalan kialakításának kísérlete, de erre nem találtam konkrét 
információt. HRADSZKY, 1901, 366.; DIVALD K, 1905-1907. 17. 
253 HRADSZKY, 1901. 373.; WAGNER I. 354; 1485: DF 272657 
254 György kanonok artium liberalium magister, decretum baccalaureus - WAGNER I. 353. és II.78., 
HRADSZKY,1901.373. 
255 Szent Gergely pápa az elhunyt ismerősök lelkiüdvéért 30 napon át mondatott misét. Szepesen ennek mintájára 
szervezték az un. Gergely - miséket. 
256 PIRHALLA, 1899. 118. 
257 WAGNER I. 354. 
258 „Laurentius de Lewczovia (sic) canonicus Ecclesiae Scepusiensis reverendi Domini Joannis de Lomnitza 
Ejusdem Ecclesiae Praepositi Vicarius in Spiritualibus et causarum Auditor Generalis”- sic- HRADSZKY, 
1901, 1901, 383. 
259 WAGNER I. 40., SCHMAUK, 366. 
260 WAGNER II. 253. 
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eldönteni a származást a névalak miatt (15%). A nevekből következtettem a társadalmi hovatartozásra, 
oly módon, hogy a városlakók – késmárkiak, lőcseiek, eperjesiek – nagyobb részt polgári 
származásúak lehettek, a 20 kanonokból öten bizonyosan (25%). A két lengyel kanonokunkról nem 
lehet pontosan tudni a társadalmi hovatartozást. Négyen valószínűsíthetően köznemesi származásúak 
(20%), míg ezt egy főről (Lőcsei Kristóf) biztosan meg lehetett állapítani. Négy személyről (20%) 
nem lehett ilyen megállapítást tenni, a sajálatos módon a névhasználat, és a származás nem nyújtott 
kellő információt. Egy személy (Úszfalvi) két alkalommal lett e méltóság javadalmasa. (1411-1418 és 
1419) 

A húsz javadalmasból öten töltöttek be a kanonokságon túl plébánosi javadalmat (26%). 
Fontos megjegyeznünk, hogy e méltóság viselői a helyettesi feladat jellegéből adódóan kánonjogi 
ismeretekkel rendelkeznek. Ehhez nem volt szükséges az egyetemi végzettség megszerzése, hiszen a 
helybeli káptalani iskolában megszerezhetőek voltak a szükséges ismeretek. Mindezek mellett hárman 
egyetemi fokozatot is szereztek (15%), oly módon hogy Podolini János Bécsben jogot tanult és lett 
baccalaureus, míg Leudeschit György és Váraljai Mátyás bölcsészetet tanultak, így szereztek 
baccalauresi fokozatot, György kanonok doktori fokozatot is. Számára fontos volt unokaöccsének a 
taníttatása, ezért Henckel János tanulmányaira jelentős összeget különített el a káptalanra hagyott 
jövedelmeiből. A fenti 20 személy közül két személy más káptalanban is javadalmas volt, ám senki 
nem jutott be a főpapok közé.  

A prépostok gyakori távolléte miatt és a vikárius feltehető leterheltsége miatt a vikárius mellé 
„locumtenenst”, vagyis alvikáriust állítának helyettesítő személyt állítanak, elsősorban a kanonokok 
akaratából. Ezek tisztviselők alkalmi segítők, megbízásuk időszakos.  

A vikárius méltóságba többnyire a káptalanban benn élő kanonokok közül a prépost által 
kijelölt, vagy ritkán a kanonok közös akaratából megválasztott személyek jutottak be. A plébániával is 
rendelkező kanonokokat nem tartották elég hatékonynak a káptalan ügyeinek folyamatos és megfelelő 
intézésére, mert ők sem tartózkodtak állandóan a káptalan székhelyén. Így az ügyekre való rálátásuk 
nem volt teljeskörű, a kanonokok közötti feszültségek megoldása sem történt zökkenőmentesen. A 
helyettes személy megválasztására ezért került sor. Több olyan hosszabb időszak is van a káptalan 
életében, amikor nem kerül sor a vikárius említésére. A prépost feltehetőleg ekkor huzamosabb időn át 
a káptalanban tartózkodott és maga intézte a káptalan ügyeit. 
 
2.2.4. 3. Az oszlopos vagy mesterkanonokok 
 
2.2.4. 3.1. A lector 

A szepesi káptalan szervezetében az olvasókanonok/lector volt a prépostot követő 
legtekintélyesebb méltóságviselő. Így nem csoda, hogy prépost távolléte idején vagy a javadalom 
megüresedésekor ő irányította a káptalant. Fennhatósága alá tartozott a hiteleshely működtetése. A 
lektor központi szerepét és a kanonokok közötti egyedülálló tekintélyét annak a felelősségének 
köszönhette, hogy feladatai között szerepelt az átírt oklevelek figyelmes elolvasása, a tartalmi hűség 
ellenőrzése, és a hibátlan irat káptalan előtti megpecsételése. A hiteleshelyi tevékenységből befolyó 
taxát Szepesen három részre bontották, amelyből az elsőt kapta a káptalan, a másodikat a lector, 
harmadikat pedig a jegyző.261  Volt rá eset, hogy prépost távolléte miatt az olvasókanonok látta el a 
helyettesítő feladatokat, gyakorlatilag ő vált minden ügy általános tudójává.  

A káptalani iskola megszervezése és felügyelete szintén a lector feladata volt Szepesen. Ez a 
felelősség széleskörű műveltségre enged következetni.262 Arra azonban nem minden esetben találtam 
adatot, hogy a káptalan olvasókanonokjai hol és mikor szerezhettek egyetemi végzettséget.  

                                                 
261 A Pázmány érsek által lefolytatott Canonica Visitatio.  – HRADSZKY, 1903, 31. 
262 BÉKEFI, 1910.61-67. 



42 
 

A javadalom betöltésének körülményeit csak hiányosan tudjuk rekonstruálni. A kora 
időszakban (13. század) a káptalani testület egyetértésével inkább a prépost juttatta a javadalomhoz a 
környékbeli plébánosok közül a káptalan lektorát.  

A 14. század első felétől az erősödő pápai rezervációs törekvések miatt többnyire a király 
juttatta be a dignitásba a számára alkalmas személyt. Szepes esetében is gyakorta előfodult, különösen 
a 14. század első felében, hogy a pápai rezerváció révén kapták meg egyesek a szepesi olvasókanonoki 
javadalmat.  

Többen sajátos körülmények között váltak a javadalom birtokosává. A köznemesi származású 
Jakab magisternek263 - királyi klerikus pályára lépve - a királyi kápolna tagjai közül indult el a 
karrierje. 1283-ban IV. László káplánja, 1284-ben szepesi prépost majd 1293-tól szepesi püspök lett. 
A fennmaradt források tanúsága alapján az Árpád-kor végéről első ismert olvasókanonok, Jakab volt. 
1275-ben e méltóságban „probus virként”, vagyis békebíróként említi meg Roland szepesi ispán 
oklevele.264 E minőségében járt el a káptalan megbízásából, 1277-ben egy olyan perben, amely a Szent 
Márton egyház népei és a ruszkini szászok265 között zajlott.  A lectorsággal együtt megszerezte a 
késmárki dézsma ¾ részét.266 Az nagyon nem valószínű, hogy egyetemi fokozatot szerzett, hiszen 
neve nem fordul elő egy egyetem tanulói között sem, de feltételezhetjük, hogy ismereteit valamelyik 
hazai iskolában szerezhette, hiszen az oklevelek magisternek,267 vagy litteratusnak titulálják.268 

A felvidéki jobbágyfi, Ipolit2691286 és 1301/1302 között jutott a javadalomhoz. Fontos 
szerepet kapott Pál prépost megválasztásában, hiszen Merkulinis kanonokkal ők bonyolították le a 
prépostválasztás procedúráját. A Pál megválasztásáról szóló irat tanúsága szerint az egyik olyan 
kanonok volt a káptalani testületből, aki rendelkezett az írás-olvasás készségével és tudásával, nyilván 
a lectorsághoz is ez segíthette hozzá. E tényből arra is következtethetünk, hogy Ipoly mester 
valamelyik hazai iskolában szerezte a műveltségét. 1329-ben a korábbi kántor, Kristóf kanonok jutott 
be lektorságba. Később a káptalanban gyilkolták meg [1331].270 A gyilkosság körülményeiről a 
szepesi konvent előtt Beke kanonok számolt be a káptalan nevében.271 

                                                 
263 Később prépost 1281-1301. 
264 „…mediantibus probis viris: …Jacobo lectore…” 1277. 08. 22-e után - WAGNER I., 296., KATONA, Hist. 
Crit. VI. 724-725., SCHMAUK, 15. 
2651275: DF 272260, 1446: DF 272382, WAGNER III.13. 
266 Egy 1367-es adat szerint a stagai egyház évi 4 forintot ad az olvasókanonoknak. FEKETE NAGY, 1934. 233. 
267 Jelen esetben magister titulus Jakab műveltségére is vonatkozik. 
268 BERTÉNYI, 1963.37.  
269 „Nos Andreas, Dei gratia, Rex Hungariae, … Falkus Lampertum et Ladislaum, filios Marcelli, fratres 
Magistri Ipolyti, Lectoris Ecclesiae S. Martini Scepusiensis, fidelis nostri, Petrum, et Nicolaum, filios Danus, 
Michaëlem ac Emericum filios Stephani, cognatos eiusdem, cum omnibus possessionibus ipsorum, hereditariis 
emptitiis, et aquisitis, ac heredes eorundem, ob meritoria servitia praefati Ipolyti Lectoris de numero et 
consortio filiorum Iobagionum de Scepus, pure et simpliciter eximendo, in coetum et societatem exercituantium 
nobilium de Scepus duxerimus transferendos; fidelitati tuae firmiter et districte praecipiendo mandamus, 
quatenus praefatos fratres et cognatos Magistri Ipolyti Lectoris, aut heredes ipsorum, ratione filiorum 
Iobagionum, vel alia occasione aliquali molestare seu impetere non praesumas; cum ipsos et heredes ipsorum 
illa velimus gaudere libertate, illoque potiri honore, quo alii exercituantes nobiles de Scepus sub vexillo regis 
militantes gratulantur, aliud facere non praesumens.„ FEJÉR CD. VII. 3.,117-118. vö.  BÁRDOSY, 1802. 450. 
és BÉKEFI, 1910. 219., 
 Varga Jánostól tudjuk, hogy a   jobbágyfiak szabadsága nem azonos a nemesek szabadságával. A jobbágyfiakat 
csek külön, egyenéleg nemesítve lehetett a nemesek közé juttatni. Erre jó példa, pont Ipolit esete. III. András 
1293-ban emelte ki a szepesi jobbágyfiak közül Marcell fiait, és fogadta ben az un. harcoló nemesek csoportjába. 
Ipolit érdemeit méltányolva, valamennyi testvérét utódaikkal együtt hemelte őket a harcoló nemesek közé, azzal, 
hogy eredetüket firtatva, senki sem zaklathatta őket többé. – VARGA, 2009. 90 
Fekete Nagy Antal kutatásai szerint a kanonok családja 1300-ban lett lándzsásnemességre emelve. FEKETE 
NAGY, 1934. 294., RA II. 4. 246./ 4313.-1300. 07. 08., Buda; DF 219431, 1302: DF 272295 
270 Ebben az évben a szepesi kanonok és a késmárki plébános között elhúzódó per zajlott Késmárk dézsmájáért. 
A perben a prépost vikáriusa bíróként több szepesi plébánossal vett részt: Tamás, Jordán, Goblin kanonokok, és 
Miklós moldai, Miklós kislomnici, és Marsil jekuli plébánosok 
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 1338-ban egy lengyel származású kanonok jutott be a lectori javadalomba. Frowin krakkói és 
boroszlói javadalmas volt. Telegdi Csanád esztergomi érsek azon okleveleiben272 tanúként jelenik 
meg, amelyekben az érsek értésére adta a szepesi káptalannak, hogy János prépostot és a káptalant 
kihallgatta. Az ügy hátterében az állt, hogy az egri püspök és a káptalan között zajló tárcafői perben az 
érsek a káptalan számára kedvezőtlen döntést hozott. Az ítélettel elégedetlen János prépost az érseket 
egyenesen a Szentszéknél jelentette fel, minek következtében a két fél viszonya meglehetősen hűvössé 
vált az elkövetkezőkben, annak ellenére, hogy János prépost igyekezett az érseket kiengesztelni. A 
káptalan olvasókanonokja ekkor, az a Frowin, aki korábban a Nanker, Krakkó érseke és a káptalan 
között folyó perben a krakkói érsek ügyvédjeként jutott fontos szerephez. Frowin rendszeresen kapott 
olyan ügyekben megbízatásokat, amelyek megoldásához kánonjogi ismeretekkel is kellett 
rendelkezzen. Azt nem tudjuk róla, hogy szerzett-e egyetemi végzettséget, de feltételezhető.  

1339-ben Kassai Jakab kapta meg a lektori teendőket.273 Ekkor a káptalan számos perben állt 
a környékbeliekkel, több ízben alakult ki a környékbeli hospesek és a káptalan valamely tagja, vagy a 
káptalan közt. Ebben az évben zajlott a váraljai hospesek és János prépost pere, a káptalani javak 
tönkretétele miatt. Az ügy a bírói Drugeth Vilmos ispán elé került, mert a váraljaikat a szász 
privilégium miatt megillette annak a joga, hogy felettük a szász területek ispánja ítélkezzék. Ebben a 
zavaros időszakban került a méltóságba Jakab kanonok. 1347-ben fivérének, Hannusnak a fiai hosszan 
pereskedtek Scolastica nemes úrhölggyel Ragyolc birtok leánynegyede miatt, amihez az asszony apja 
vásárlás révén jutott hozzá. A hosszú per  a néhai János lektor és vikárius előtt keletkezett.274  

Kázmér lengyel király káplánja és követe, aki királyi megbízatásból többször is eljutott 
Avignonba, Henrik fia János felszentelt pap:1345-ben látta el a lektori teendőket, de mellette krakkói 
javadalmas is.275 A krakkói javadalmat a lengyel uralkodó kérte a számára. János prépost 
végrendeletében ő van tanúként megjelölve.276 1347-ben Miklós mestert említik az oklevelek a lektor 
dignitásában.277 

Domokos fia Márk öt éven át látta el az olvasókanonki teendőket, 1397-ben lemondott róla.278 
Márk kanonok távozásával ketten is igényt tartottak a megüresedett javadalomra, István fia Benedek 
szepesi klerikus és Mocsolai Arnold váradi kanonok.  Benedek fia István kinevezése miatt olyan vita 
alakult ki kettejük között, hogy az ügy IX. Bonifác pápa elé került. A lefolytatott per során 
megkérdőjeleződött István fia Benedek klerikus jogossága a méltóság betöltésében, a Szentszék pedig 
megfosztotta javadalomtól, majd nem sokkal utána, visszahelyezte, ami ellen Arnold – aki megkapta a 
méltóságot, majd foglalás útján mégis eltávolították - újabb tiltakozást nyújtott be.279 A szepesi 
olvasókanonokság jelentőségét jelzi, hogy a javadalom körüli zűrzavar elhárítására ideiglenesen 1400-
ban kinevezték Nienhangen Sasse Krisztiánt helyettesítőnek, majd 1401-ben pápai utasításra Fülöp 

                                                                                                                                                         
 A lector tisztessége érdekében fellépve keresetlevelet (libellust) nyújtott be, és igazolta, hogy a késmárkiak által 
művelt terület olyan királyi határőröké, akik a mindenkori szepesi olvasókanonoknak fizették a tizedet, így a 
vikárius és bírósága megosztotta a terület dézsmáját úgy, hoyg háromnegyed részt a lector kapott meg, míg a 
maradék jutott a késmárki plébánosnak. - FEKETE NAGY 1934, 216., 1329: DL 8795, DF 281704 
271 1331: BÓNIS, 1997, 94./848., WAGNER I. 135. 
272 1338: DF 272 743 
273 HRADSZKY, 1901, 337, Nagy valószínűséggel Jakab prépost unokaöccse, Jakab Hannus/János nevű 
fivérének a fia. BERTÉNYI, 1963. 163. 
274 1347.05.18. – Szepesváralja: AKO XXXI. p.243./435., DL 83247 
275 Kázmér lengyel király krakkói javadalmat kért neki „in suis litteris supplicant domini Gregorius episcopus 
Chanadiensis et comes Paulus . . . quatinus sibi specialem gratiam facientes, ci de canonicatu ecclesie 
Cracoviensis et prebenda ac dignitate ... ad collationem . . . episcopi etcapituli Cracoviensis . . . spectantes . . . 
dignemini providere.” BOSSÁNYI, 1916. I. p.139./CCLXX., és I.190. 
276 HRADSZKY, 1901. 341. 
277 1347: AKO XXXI. p.129./197. 
278 DF 272737, MVH I./4.372., 1390: 272701, 1396: DF 272702 
279 MVH I. 4. p.372./ CCCCXXXIII. 
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avazzanói püspök vizsgálatot indított az olvasókanonokság sorsa miatt.280 Végül Mocsolai Arnold 
kanonokot IX. Bonifác behelyezte a javadalomba, s így a kanonoksággal, annak bevételeivel és a 
lektorsággal 30 ezüst márka jövedelemhez jutott, miközben a bullás jelöltet félreállította.281  

Zsigmond királynak azonban teljesen más elképzelése volt a lektorságot illetően. Rozgonyi 
Simon országbíró fiát, Simont helyezte a méltóságba, aki nyilvánvalóan családi kapcsolatainak 
köszönhette a szepesi olvasókanonokságot. Mocsolai, akinek a kezéből újra kicsúszott a jogosan neki 
járó dignitás, nem mert a királyi döntés ellen felszólalni. Érdekében köbenjáró hazai pártfogói282 
azonban elérték, hogy Zsigmond érvénytelenítse az adományozást, és így Simon visszakapta a 
lektorságot. Rozgonyi országbíró újabb fellépésére 1409-ben a király ismét érvénytelenítette a korábbi 
visszavonó rendeletét és az olvasókanonokságot minden jövedelmével együtt a szinte még gyerekkorú 
Rozgonyi Simonnak adta.283 Simon kanonok szebeni préposttá válása és távozása után Arnold 
kanonok újra igényt formált a lektorátusra.  

A sziléziai Strelny Miklós 1407-ben a vikáriusi teendőkkel együtt töltötte be az 
olvasókanonokságot.284 Jelentősen megnövekedett tekintélyét igyekezett olyan módon a kanonoki 
testület javára fordítani, hogy saját maga kezdeményezte annak az elégedetlenségnek az elindítását, 
amely a király patrónusi jogából fakadó javadalom-osztogatás miatt robbant ki. 1417-1419 között 
Békássy Mihály kanonok kezén találjuk a javadalmat.285 1423-ban Edelényi András a káptalan 
általános helynökeként érseki támogatással látta el a lektor teendőit. Edelényinek a javadalomhoz 
jutása kapcsán komoly ellentéte támad Mocsolaival, aki azzal vádolta Edelényit, hogy jogcím nélkül 
jutott hozzá a dignitashoz. Arnold pere eredményes volt mind a pápai közjegyzőnél folytatott eljárás 
során, mind az esztergomi érsek előtt.286 Miután András kanonok nem tudott semmilyen bizonyítékot 
felmutatni, sőt a tárgyaláson sem vett részt, így a király a lektorságba elődjét, Arnold kanonokot 
helyezte vissza. 287  

1424-ben Spekt Miklós korábbi vikárius, és őrkanonok, mint helyettes lector jelent meg a 
káptalani testületben.288 1434-ben a javadalmat Úszfalvi János, szintén korábbi helynök kezén találjuk, 
akinek elég sok vitája akadt a prépostságra jutó Stock Jánossal. 289 1465-ben Késmárki Tamás 
vikáriusként290 olvasókanonok is.291Az új székesegyház szentelésének évében (1478) 
Liptószentmiklósi? Miklós látta el az olvasókanokok feladatát, majd 1495-től Csobádi Lászlót, a 
későbbi prépostot és királyi titkárt találjuk a méltóságban.292 1497- re a dignitas Ambrus kezén van, 
róla nem tudunk mást. 1513-ban már a bölcsészdoktorsággal rendelkező Szmercsányi Kristóf a szepes 
megyei alispán lett a káptalan olvasókanonoka. Kristóf kanonok több ízben fellépett a káptalan 
jogainak csorbítása ellen, a prépost joghatóságának csökkentése miatt.293 Kristóf kanonok egész életét 
a Szapolyai család szolgálatában töltötte, ami a káptalani javadalom mellett igen jelentős vagyon 
összegyűjtését tette lehetővé. Végrendeletében a káptalanra is jelentős össszeget hagyott, de olyan 
szigorú feltételekkel, amit először a testület nem tudott vállalni. A későbbiekben, közel két éven át 

                                                 
280 MVH I. 4. p.373./ CCCCXXXIII. 
281 MHV I. 4. p.373./ CCCCXXXIII. 
282 Upori István erdélyi püspök (1401-1419) egykori titkos kancellár, aki Mocsolait hozzásegítette a váradi 
kanonoksághoz.- MÁLYUSZ, 1984. 211. és  230. 
283 MÁLYUSZ,1984. 211.,  EUBEL, I. 1913.524. vö HERMANN E, 1973. 163. 
284 1406: DF 272745 
285 1418:  DF 2722713 
286 1423: DF 272 760, PIRHALLA,1899. 79., 1425: DF 272464 
287 1423: ZSO X. 362-363/878., WAGNER III. 52. 
288 DF 272737, 1406: DF 272760, WAGNER III. 59. 
289 WAGNER III. 44-45., HRADSZKY, 1901, 1901, 356. 
290 1473: DL 45543, BÓNIS, 1997. pp.401-402./3223. 
291 1475: 272715, DF 272715,  
292 HRADSZKY, 1901. 375 
293 DF 272350 
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tartó tárgyalások során végül kompromisszumos megegyezésre született a káptalant képviselői és a 
testamentum végrehajtói között. A végrendelet ugyanis rögzítette, hogy évente a hamvazó szerdát 
kövező csütörtökön a korábban megszokott rend szerinti körmenetet kell megtartani, majd a 
kanonokok kápolnába vonulnak, ahol elvégzik a holtakért rendelt vecsernyét. Másnap a reggeli misén 
a holtakért a kanonoki testület tagjai együtt zsolozsmáznak. Mindezek mellett alkalmaznak egy 
erkölcsös papot a kápolna Szent Magdolna oltáránál naponta elvégezendő misézésre. Az illető pap 
nyáron, a korai harangozás után köteles misézni, hogy ezzel se zavarja meg a nyári mezőgazdasági 
munkákat, télen viszont tetszőleges időben misézhet. Az alkalmazott pap engedelmességet vállal a 
prépost előtt, ha pedig kanonoki javadalomra válna érdemessé, akkor a fenti pap az oltárosságát 
elveszíti. Kristóf állószékeket és szőnyegeket rendelt a káptalan javára, míg az oltáros papnak egy 
aranyból való miseruhát.294 A végrendelet végrehajtásával Henckel János lőcsei plébánost, Szentiványi 
Boldizsárt liptószentmiklósi plébános és kanonok, Pannonius (Csallóközi Sutha) Mihály bölcsész és 
orvosdoktor, Szentmarjai Benedeket és Hedvig asszony két tikárát bízták meg.295 

Ilkucs Márton296 szepesi olvasóként királyi támogatással kapott lehetőséget arra, hogy 
külföldön bővítse ismereteit, megtarthassa javadalmát külföldi tanulmányainak ideje alatt is. Orvosi 
diplomája mellett a teológia doktora lett.  1519-ben Batthyani Miklós volt az olvasókanonok.297 1537-
ben Nagykörősi Ferencet nevezik meg lektorként.298 

A vizsgált időszakban 21 személy töltötte be a szepesi lektor méltóságát. Közülük az egytagú 
névvel, avagy az apa nevének feltüntetésével rendelkező személyek azonosítása csak 
részeredményeket hozott.  

A 21 olvasókanonokból - akik a kanonoki testület 8,5%-t adják ki - 8 fő (38%) családi 
viszonyait lehetett feltárni, a pontos személyazonosságukat közülük 6 személynek (29%) sikerült 
rekonstruálni. Részeredménynek tekinthető, hogy sikerült alaposabban feltárni Jakab mester és Ipoly 
mester családi viszonyait, míg arra is fény derült, hogy  az okleveles források és a korábbi történeti 
tanulmányok Rozgonyi Simon, Mocsolai András, Úszfalvi János és Szmercsányi Kristóf esetében 
hoztak eredményt. Kassa Jakab Jakab prépost unokaöccse, így emelkedésében a családi kapcsolatok 
meghatározóak voltak.  

A kanonokok közül négyen lengyel származásúak (19%) voltak, öten szászok (24%), három 
személyről nem megállapítható a származás (14%). A lectorok közül a kilencen valószínűsíthetően 
köznemesi származásúak (43%), egy fő bárói rangú (4,7%), egy polgári (4,7%), egy pedig jobbágy 
családból (4,7%) származó, a többiek esetében nem igazolható, hogy melyik társadalmi csoportból 
kerültek be a káptalanba (57%). A vizsgált 21 kanonokból négy személyről tudjuk biztosan, hogy 
egyetemi fokozatot szerzett (17%). A királyi kancelláriában három fő szolgált, ami ugyancsak 
elősegítette karrierjük alakulását (14%). A 16. századra a lektorok közül egyre többen szereztek 
egyetemi végzettséget. Feladatuk ellátásához nem feltétlenül volt rá szükségük, de a könyvnyomtatás 
megindulásával a könyvek olcsóbbak lettek, másrészt a további karrier elérésére nagyobb esélyük volt 
az egyetemi fokozat birtokában. Bécsben, vagy Krakkóban tanultak. Leginkább bölcsész fokozatot 
szereztek, majd teológiát tanultak, esetleg annak doktorává avatták őket.  

A pápai rezerváció két személy esetében volt meghatározó a javadalom elnyerésében (Frowin, 
Mocsolai Arnold) (9%), míg királyi kegy alapján történő bejutás két esetben bizonyos (Rozgonyi 
Simon, Henrik fia János). A Szapolyaiak patronusi joga alapján két fő juthatott be a méltóságba 
(Csobádi, Szmercsányi). A vizsgált személyek közül ketten emelkedtek a főpapok rendjébe (9%): 
Jakab mester, Rozgonyi Simon.  

                                                 
294 1520: 272358, PIRHALLA 1899. 143. 
295 PIRHALLA 1899. 143. 
296 WAGNER, II. 153, - TÖRTÉNELMI TÁR 1899. 3.  
297 HRADSZKY,   1901, 390. 
298 WAGNER I. 377. 
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Kettejük közül Jakab futott be a látványosabb karriert, hiszen káptalani emberként nemcsak 
szepesi préposttá lett, hanem a káptalan első igaz csak címzetes püspöke és az uralkodó belső bizalmas 
köréhez tartozó főpap. Rajta kívül még Rozgonyi Simonnak sikerült a lektorok közül a főpapok sorába 
emelkednie, amit elsősorban családi kapcsolatainak köszönhetően. Karrierje az I. Ulászló 
főkancellárjaként folyamatosan felfelé ívelő. Komoly konfliktusba került Pálóczi Görgy esztergomi 
érsekkel Erzsébet koronázása kapcsán. Minden törekvése ellenére sem tudta hiteltérdemlően 
bizonyítani, hogy a veszprémi püspököt illeti meg a királynék koronázásának joga. A konfliktus során 
kivívta Erzsébet királyné ellenszenvét, aki kijelentte, hogy amíg ő uralkodik, Rozgonyiból nem lesz 
érsek.299 1443-1444-ben részt vett Hunyadi János törökellenes hadjárataiban, a várnai csatában 
vesztette életét. 
 
 
2.2.4. 3. 2. A cantor 
 A szepesi éneklőkanonokok, más testületekhez hasonlóan leginkább a székesegyházi 
szentmiséken, és a kánoni imaórákon jutottak szerephez. Ők készítették el a mindenkori énekrendet, 
felkészítették az énekeseket, vezették a székesegyházi kórust. Tudomásunk szerint, időnként 
ellenőrizték a testület tagjainak az énektudását, vizsgáztattak. Időnként felügyelték a káptalani iskolai 
oktatást is, elsősorban zenei szempontból. A kántor saját javadalmából fizette az őt helyettesítő 
succentort. 

A 13. században Alpárt ismerjük az első éneklőkanonoként. 1262-1275 között töltötte be a 
dignitászt. Három év múlva ő látta el a váraljai plébános teendőit is.300 Egy 1275-ös oklevélben, 
amelyben Benedek fia Bot és István valamint Tibor és Demeter apjuk halála után megegyeznek a 
földelosztásáról még két kanonokot neveznek meg Alpernus mellett: Jánost és Jakabot.301 Az oklevél 
annak igazolása, hogy a káptalan későbbi létszámának bővítésekor, legalább tíz kanonokból állt 
akáptalan testülete. 

A következő kántor 1279-ben bukkan fel Merclinus302 (specialis capellani nostri)303 
személyében. Hosszú időt tölt a javadalomban, még jelen van 1301-ben Pál prépost megválasztásán is. 
A Pált préposttá választó jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy azon kanonokok egyike volt, akik tudtak 
írni. Távozása vagy halála után legközelebb 1318-ban fordul elő olyan személy, aki ezt a javadalmat 
tölti be. A káptalanban meggyilkolt Kristóf mester a testület kántora 1318-tól, de 1329-ben már a 
lektor javadalmában találjuk. 304 1323-ban Bogomért találjuk a javadalomban, 305 1337-ben már 
Jánost,306s majd 1348-ban is egy János nevű kanonok jut a javadalomba, aki bussóni plébános.307 Alig 
egy évig bírja a javadalmat, mert 1349-ben Miklós fia János kanonok ül a beneficiumban egy éven át, 
mert már 1350-ben a pápai kinevezéssel Marchia-i főesperes lett.308 Javadalmát Pál mester kapta meg, 
aki 1352-1382 között kántor és Miklós prépost Benedek fia Pál vikáriusának a 

                                                 
299 SUGÁR I, 1984. 159. 
300 1290: DF 272 260, DF 272292, SCHMAUK, 227., DF 272731, 1268: HRADSZKY, 1901.298., 1275/1278: 
BÉKEFI, 1910.222., WAGNER I. 107. 
301 Lásd a 301.jegyzetet. 
302 WAGNER III.11., MES II.209, 495, 496., HRADSZKY,1901. 303. 
303 DL 63629 
304 1331-ben a kanonokot Görgei Arnold nemes fiai, Hank és Jakab Both nevű familiárisukkal a házában ölték 
mega káptalan néhai olvasókanonokját. A feljegyzések a gyilkosság körülményeiről is tájékoztatnak, miszerint 
álmában lepték meg a kanonokot a gyilkosok, és kegyetlenül leszúrták. MVH I. 1 14., WAGNER I. 315. 
305 WAGNER I. 312. 
306 DF 272743 
307 HRADSZKY, 1901.341. 
308 MVH I.1.440., Bossányinál 1345-ig cantor. 1345 körül e stallumát egy pécsi egyházmegyei fősperességgel 
cserélte föl.” BOSSÁNYI, 1916.I.190., és CLXXIV. 
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„helytartója”/alvikáriusa.309 1350-ben a kántor stallumát András fia István töltötte be.310 1352-ben 
Lőcsei János scriptor fia, Miklós magister311 szepesi klerikus jut a méltóságba. Őt Vilmos bíboros312 
kérésére nevezik ki szepesi éneklőkanonoknak.313 Kanonokságát 1349-ben kérvényezte meg Vilmos 
bíboros. 1357-1363 között János kerül a javadalomba.314 1360-ban azonban Jakab (Paulus), a korábbi 
őrkanonok viseli a méltóságot.315  

1361-ben Benedek prépost vikáriusa, Pál kántor,316 1366-ban János kanonok, 317 Opuliai János 
prépost távollétében Pál mester kántorkanonok irányította hosszú éveken át a káptalan életét, de úgy 
tűnik, hogy e méltóságban őt Miklós és György prépostok is meghagyták.318 

Legközelebb az iglói parókussal, Nienhangen Sasse Krisztiánnal találkozunk a kántor 
dignitasával, aki 1404-1414 között „ügyeli a káptalan zenei életét.”319 1445-ben Késmárki Tamás volt 
a káptalan kántora, egyben a vikárius is.320 A prépost távollétében Szepesváraljáról ír levelet több 
ügyben is a városi tanácsnak. Kapi András kinevezését Stock János prépost eszközölte ki, minthogy az 
uralkodótól megkapta azt a különleges kiváltságot, hogy a kanonokokat saját maga választhatta ki.321 
A következő évben (1459) már a lőcsei Messingsloer János a stallum birtokosa (1459-1462).322 
Zágrábi Bálint 1478-ban lett éneklőkanonok, 323 1506-1509 között Görgői Benedek jutott a 
javadalomba.324 

A vizsgált időszakban 20 személy - a testület egészének közel 8 %-a -  jutott hozzá a 
méltósághoz. Hivatali idejük meglehetősen eltérő, van, aki csak egy éven át tölti be a javadalmat, 
vannak azonban olyan személyek, akik több éven át viselték a méltóságot. 

A korai időkben szinte folyamatosan találkozunk információt a kántor személyére és 
méltóságára, majd a 14. század első felétől az üresedés miatti pápai rezerváció lassította az új 
személyek méltóságba juttatását. A 15. században több évben nem találunk adatot a méltóságviselőre. 
Ugyanakkor ezekben az években többnyire jelen van a helyettesi feladatokat ellátó succentor. 
Származásukat és személyazonosságukat vizsgálva azt állapítottuk meg, hogy 8 személy esetében a 
források sok esetben csak a kántorok keresztnevét, avagy apjuk keresztnevét tüntetik fel csak, így 
azonosításuk nem járt eredménnyel (42%). E méltóságba senki sem került bárói családból, leginkább 

                                                 
309A későbbiekben előbb Miklós prépost, majd Zsarnó-i György prépost vikáriusa. 1384: DF 272 216, 
HRADSZKY, 1901. 341. 
310 MVH I./1. 440., Bossányi szerint pécsi klerikus volt, 1345. március 9-én neveztezték ki éneklőkanonokká. 
BOSSÁNYI, 1916. I.191.,  
311 MÁRIÁSSY LT, 1917. p. 36/90. Geblin fia Arnold lőcsei polgár - ”quondam descreti viri magistri Nicolai 
filli Johannis scriptoris de Leuche fratris et concanonici nostri” 1371: 37/92., i344. március 22. -Vilmos bíboros 
Lőcsei Miklósnak szepesi kanonokságot kér. - Item supplicat, quatinus Nicolao filio quondam Johannis de 
Leucha, clerici et servitori suo dilecto, de canonicatu ecclesie sancti Martini Scepusiensis, Strigoniensis 
diocesis, dignemini providere, prebendam ac dignitatem, officium . . . reservantes . .” BOSSÁNYI, 1916.I. 
p.137./ CDII. 
312 A francia származású Vilmos bíboros VI. Kelemen pápa unokaöccse 1342-ben a Sancta Maria in Cosmedin 
templomról nevezett diakónus kardinális lett. Magyarországon és Lengyelországban annyi javadalma volt, hogy 
jövedelemi behajtásával Begoni Péter francia klerikust bízta meg.  
313 BOSSÁNY I, 1916. I. 224. 
314 1357: DF 272602- Neve egy közjegyzői oklevélben szerepel. 
315 HRADSZKY, 1901. 344. 
316 HRADSZKY, 1901 szerint 1366-ban már János kanonok a préposti vikárius, Bónis adatai alapján Pál még 
1377-ben hivatalban van. 1361: DL 60981, 1362: DL 39677, 1362: DL 37251, valamint BÓNIS, 1997.pp.140-
141./1294. és pp.141./1297-1298. továbbá pp.141-142./1301. 
317 HRADSZKY, 1901. 344., WAGNER: Dipl Sáros, 375. 
318 DL 71275, DL 71647,  DL 70 488, DL 60933 - ZSO I. 2913. 
319 MVH I./4. 372./.CCCCXXXIII.,  DF 272703. WAGNER III. 44. 
320 BÁRTFA LT, p. 98./556. 
321 THEINER II.. p.343./521. 
322 THEINER II. p.343./521. 
323 HRADSZKY,1901.371. 
324 WAGNER III. 171. 
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köznemesi és polgári származásúak.  A 19 személyből egy fő volt korábban a káptalan másik 
javadalmának birtokosa (Jakab /Paulus), a korábbi őrkanonok), két fő más, jelentősebb javadalomhoz 
jutott. (Miklós fia János marchiai főesperes lett).  

Ketten láttak el az éneklőkanonoki feladatok mellett plébánosi feladatokat is (10, 5%), ami 
nem feltétlenül jelentette azt, hogy el is végezték a lelkipásztori teendőket, de a javadalomból 
származó jövedelemhez hozzájutottak. Egy fő vett részt a káptalan prépostválasztásán, itt bizonyítani 
kellett műveltségét. Az írástudás a 13. század végén és a  14. század elején még nem volt általánosan 
elterjedt a káptalani testület tagjainál sem. A 15. századra erőteljesen változik a kép, jelentősen 
megnőtt az írástudók száma, akik a káptalan hiteleshelyi feladataiban szép számmal vettek részt. E 
méltóság viselői közül senki nem lépett tovább a prelátusok közé. 

 
2.2.4 3.3.  A custos 

A káptalan liturgikus felszerelésének, kegyszereinek, ékszereinek, a káptalan autentikus 
pecsétjének, okiratainak és a levéltárnak a szigorú őrzője volt. Feladatai közé tartozott, hogy 
ellenőrizze az oltárak díszítését, a kötelező időben elrendelt harangozást. A levéltár felügyeletéért egy 
forintot kapott.325 

A káptalan őrkanonjainak javadalmáról már az Árpád-korból van az első adatunk, ekkor 
János326 felügyelte a javakat. Egy Károly nevű kanonok váltotta e méltóságban 1274-ben.327 Károlyról 
nem tudjuk, hogy mennyi időn keresztül viselte hivatalát. Aba comes atyafia328 János talán 1279-1300 
között jutott a fenti javadalomba, mellette plébános volt Szepesbélán. A kanonok 24 márkáért adott el 
földet a káptalannak. 329  1301-1329 között ugyancsak János nevű kanonok követi a javadalomban.330 
1323-tól már Károly kanonok talán 1327-ig.331 Károly a szepesi nemesek kérésére felkereste a 
haldokló Kormus mestert, aki az őrkanonok és társa, Mátyás kántor előtt végrendelkezett.332 1337-ben 
Jakab került a stallumba, talán 1357-ig.333 E méltóságban Jakab (Paulus),334 Domokos prépost 
helynöke kénytelen volt Kazinfalvi Szécs özvegye, Katalin és Iwanka lányai közötti perben bíróként 
fellépni és az alperes származásának bizonyítására kötelezi.335  

1394-ben Zsigmond király közbenjárására az őrkanonokságot IX. Bonifác pápa Zalai Miklós 
fia Pálnak rezerválta. A pápai kinevezés külön kiemelte Pál kanonok alkalmasságát336 és a 
prebendából származó éves jövedelmet, ami nem volt több mint 25 ezüst márka. 1420-ban Spekt 
Miklóst337 találjuk a méltóságban. A kanonok 1403-ban pápai kinevezés révén jutott hozzá, miután 
Kuezthi Dénes halálával, a kanonoksággal járó prebenda megüresedett.338 1404-ben Strelen Miklós 
tölti be az őrkanonok méltóságát. Ekkor ő a prépost vikáriusa is, így különféle peres ügyekben jár el. 
István mester, szepesi kanonok György szepesi prépost vicarius in spiritualibus generalisa nevében 
megidézte Pétert, a Krig egyházának egykori plébánosát és rectorát, de Péter plébános, mint felperes 

                                                 
325 A Pázmány érsek által lefolytatott canonica visitatio. - HRADSZKY,  1903. 32. 
326 1262: DF 272297, 1290: 272251, WAGNER I. 107. 
327 HRADSZKY, 1901. 302. 
328 DF 272432, DF 272433, DF 272435 vö RD p.81./119. 
329 DF 272251, HRADSZKY, 1901. 309. 
330 HRADSZKY, 1901, 330. 
331 WAGNER I. 312., III. 29.  FEJÉR CD VIII. 2. 484., 485. 
332 AKO XI. p.17./28. 
333 HRADSZKY, 1901. 337., DL 1768. 
334 DF 272702, 
335 1359: DL 39673, FEKETE NAGY, 1930. 218. 
336 1394. 08.28.: „ Nos volentes dilectum filium Paulum Nicolai de Zala , canonicum ecclesie sancti Martini de 
Scepus Strigoniensis diocesis, apud nos de vite ac morum honestate….commendatum, horum intuitu , necnon 
consideratione….SigismundiRegis Ungarie Illustris pro dicto Paulo…si ipsum paulum …ydoneum esse 
reppereris, ….canonicatum et prebendam ac custodiam…” MVH I.3 . p.267./CCXCVI. 
337 HRADSZKY, 1901. 354., WAGNER III. 59. 
338 1403: MVH. I.4. 512-513./DLXXVII. 
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nem jelent meg. A makacssággal vádolt plébánost, akit az említett Strełen Miklós szepesi őrkanonok 
és vikárius oklevelével idéztek meg, Krigi János nemes, valamint a többi alperesek ellenében, a 
káptalan tagjai – Strelen távollétében – a szokott bírságban minden felperessel szemben 
elmarasztalja.339 

 1421-ben Miklós szepesi custos és kanonok György szepesi prépost és a káptalan nevében is 
tiltakozott az ellen, hogy az olaszliszkai birtokuk határai közt fekvő szántóföldekből, erdőkből, 
kaszálókból, halastavakból, legelőkből, hegyekből és völgyekből nagy részt csatoltak el, ezzel Szent 
Márton egyházát „et per consequens” a káptalant és urait jogaikban kisebbítették és igen nagy 
jogtalanságot okoztak nekik.340  

1435-ben az esztergomi érsek Karácsonymezei Miklós egri egyházmegyei presbitert nevezte ki a 
testület őrkanonokjának, ám Stock János prépost - ragaszkodva a Zsigmondtól kapott azon jogához, 
hogy prépostként ő nevezi ki a kanonokokat - nem ismerte el e méltóságban.341  

Görgői Ferenc szepesi dékán és őrkanonok Szepes megyében levő Farkasfalva birtokát testvéri 
szeretetből Görgői Benedek vitéznek, a testvérének adja.342 1447-ben Körtvélyes György irányította az 
őrkanonokságot.343 Fülöp szepesi dékán kérésére kiküldte Krompachi János fia Jánost, hogy Lőcsén 
tiltsa el Görgői Illés fia néhai László fia Benedeket Szentmargit, Alsórépás és Körtvélyes Szepes és 
Sáros megyei birtokokon lévő részek használatától, amelyeket Ferenc őrkanonok hagyott 
végrendeletében érte örök misemondás feltételével a káptalanra.344 – Bártfai Györgyöt Stenczel 
György bártfai bíróhoz írt különféle ügyekről szóló leveleiből ismerjük 1450 körülről. 345 

1459-ben pedig Késmárki Sandrinus mester kezére jutott. Róla azt jegyezték fel, hogy egy 
teljeséggel kiállhatatlan ember volt, a prépostság „kezét-nyakát perekkel kötötte gúzsba”, stallumát 
kisajátította, és János prépost sehogy sem tudta rávenni a helybenlakásra.346 1459-ben a káptalan 
kántorával, a lőcsei Messingsloer Jánossal lázadást szított a káptalani testületben, majd a husziták által 
megszállt Szepes várába menekült. Stock János a rebelliót úgy fékezte meg, hogy Sandrinust 
bebörtönöztette, Messingloert pedig megfosztotta a kanonoki javadalomtól. A kántor méltóságát Kapi 
Andrásnak adta. Sandrinus helyére az esztergomi Zsigmond fia Lukácsot ültette. Az ügy a Szentszék 
elé került, s bár Stock prépost nem kapott megrovást, de 3 év után a jobb belátásra tért Sandrinust 
vissza kellett helyezni korábbi méltóságába. Lukács kanonokkal amúgy sem csinált „jó cserét”, 
ugyanis Lukács visszaélve méltóságával a javak óvása helyett meglopta a káptalant.347   

A káptalanon belüli viszálykodások viszonylagos rendezése után 1481-ben a nagytudású 
Leudeschit György került a javadalomba,348 majd Görgöi Benedek kezén találjuk 1515-ben.349 Bártfai 

                                                 
3391404.06.28.: DL 42819, ZSO II./1. p.391/3287. vö BÓNIS, 1997.p.207./1824. 
340 1421. 06. 06.: ZSO VIII. 248./848. DF 264 274, 1421: DF 264275; ZSO VIII. 756./1185; 1421: DF 264277 
DL 84868  
341 Karácsonymezei Miklós néhány kanonoktársával Stock János prépostot megvádolta azzal, hogy a prépost 
kisajátotta a Muthmer prépost által a káptalanra hagyott malmot és földet, valamint Almás possessio káptalant 
megillető részét. A vitában Szécsi Dénes érsek az érseki zsinaton hozott ítéletet, ahol egy kompromisszumos 
megegyezés is születet a káptalan és prépostjának vitájában. Vitás kérdéként merült fel az is, hogy ki szolgáltatja 
a bort a misékhez. A megegyezés értelmében innentől fogva a káptalan és a prépost felesben oldja meg és azzal a 
kikötéssel, hogy csak a katolikus papok által celebrált misékre vonatkozik az egyesség. Az ítélet után  1448-ban 
született megegyezés a prépost és a káptalan között, minek következtében Karácsonymezei Miklós kanonok 
nyilvánosan bocsánatot kért, engedelmességi fogadalmat tett, majd 1449-ben kanonokságában megerősítve 
megkapta Baldócz plébániát.  - 1448: DF 272784, DF 272785, WAGNER I. 331.,  
342 1438:  DL 63816 
343 DF 272399 
344 1445-04-05:DL 63828 
345 DF: 213281 és  BÁRTFA LT.p. 100./588.  
346 PIRHALLA, 1899. 96., HRADSZKY, 1901.  368. 
347 THEINER I. 343./DXXI. 
348 WAGNER I. 353.II. 78. 
349 WAGNER III.171. 
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Bálint 1517-ben lett őrkanonok,350 de még ebben az évben meg is halt. Legközelebb már csak egy 
őrkanonok-helyettessel, un alőrkanokkal találkozunk, Váraljai György személyében, 1549-ben. 

Az őrkanonokok száma a vizsgált időszakban 20 fő volt, az összlétszám 8%-a. Többségükben 
a környékbeli települések plébániáiról kerültek ki. Származásukról inkább csak a 14. század második 
feléből találunk információkat. Ezek igazolják azt feltételezést, hogy ritka kivétellel, de a helyi 
köznemesi családok sarjai közül választották ki az őrkanonoki javadalmasokat.  A javadalomba egy 
lengyel származású személy is bejutott, Strelen Miklós. E méltóságból senki nem jutott a prelátusok 
közé. 

2.2.5. Hivatal és tisztségviselők 
2.2.5.1.  A dékán 

A magyar káptalanokban, kezdetben a dékánok látták el a káptalan birtokainak igazgatását, 
szétosztották a káptalan bevételeit a kanonokok között, a káptalan jobbágyai felett joghatóságot 
gyakoroltak, a kanonokok közötti vitákat, pereket rendezték, külső fórumon képviselték a testületet. 
Védelmezték a káptalan birtokait és jogait a világi és az egyházi bíróságok előtt.351 

A dékánt általában évente választották a kanonoki testület tagjaiból egyszerű 
szavazattöbbséggel. Az új megválasztott elődjétől személyes bejárás után vette át az ügyek intézését, 
míg elődnek hivatali ideje lejárta után 8 napon belül be kellett számolnia az éves munkáról, és a 
káptalan birtokainak gazdasági helyzetéről. Minthogy a dékánra a feladatok ellátása igen nagy 
felelősséget rótt, ezért kanonoki javadalma mellett még külön jövedelmekhez jutott.352 Egerben 
például a kanonoki jövedelmekből egyenesen két részt kapott.353 Az itt fennmaradt feljegyzésekből 
derült ki, hogy a káptalan összes jövedelméből a prépost a negyedhez jutott hozzá, a dékánt illette a 
jövedelmek huszada, a többi kanonok részesedése a negyvened volt.354 ezek mellett egyéb jövedelmek 
is megillették, ezzel is jelezve, hogy a káptalan elismeri a dékán felelősségteljes munkáját. 

Az egri káptalanban szigorúan büntették azokat, akik nem vállalták el a dékánságot, annak 
ellenére, hogy a káptalan megválasztotta őket. Az „engedetlen” kanonok hat hónapon keresztül nem 
látogathatta a káptalan üléseit, s akár egy teljes évre a kanonoki jövedelmeének felét el is vehették 
tőle. Ezzel a szigorúsággal azt akarta a testület elérni, hogy ne maradjon betöltetlenül a dékán 
tisztsége.  

Amint már fentebb említettem a 13. század végétől tudunk a szepesi dékánról  is. 1262-ben 
János prépost időszakában a megjelenő vikárius a dékáni feladatokat is ellátta. Ekkor még úgy tűnik 
nem választottak e feladatok elvégzésére külön tisztviselőt. Így akkor a vikárius intézte a káptalan 
gazdasági ügyeit és javainak számbavételét. Ezt a méltóságot 1262-ben Péter mester látta el.355 A 13. 
század végétől megjelenik az önnálló tisztségviselő is. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a kanonoki 
testület fokozatos növekedésével a gazdasági ügyek intézésére már nem volt elegendő a vikárius. Így a 
1286-ban a szepesi káptalan dékánját356 a kanonokok egymás közül választották ki, aki a káptalan 
javait és jószágait igazgatta és felügyelte, majd a javakról évente számadást készített. Megbízatása 

                                                 
350 1516: DF 217548 
351 SOLYMOSI, 1992.143. 
352 KÖBLÖS, 1994. 17.,  SOLYMOSI 1992. 142. 
353 SOLYMOSI, 1992.143. 
354 SOLYMOSI, 1992.143. 
355 HRADSZKY, 1901. 298. 
356 „Ab antiquissimo tempore penes capitulum Scepus moris fuit, omni anno mense Martio unum e medio sui in 
Decanum eligere; qui munus hoc acceptare recussasset, mulctam 12 florenorum incurrit. Elapso anno 
consentiente Capitulo Decanus potuit in officio suo adhuc uno vel pluribus annis permanere.” - HRADSZKY, 
1901. 303. és 304.- Sajnos az erről szóló eredeti oklevelek elpusztultak. 
HRADSZKY szerint a hieralchiában a Pázmány–féle Canonica Visitacio idején a „Krisztus teste kápolna 
rektorátusa, majd a dékáni hivatal következett. HRADSZKY, 1903. 22. 
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általában Szepesben is egy évre szólt, s a káptalani javak felügyelete mellett.  Hivatali idejének 
leteltével lemondásakor számadási - és éves jelentéskészítési kötelezettséggel tartozott.  

Hradszky József szerint minden év márciusában357 saját maguk közül választottak a 
kanonokok dékánt egy évre. Az év eltelte után a káptalan egyetértésével maradhatott a dékánságot 
ellátó kanonok hivatalban még egy, kivételes esetben több éven keresztül.358 A szepesi dékán - ahogy 
a fentebbi példákban már láttuk - az egyházi és világi bíróságok előtt képviselte a káptalan birtokait, 
jogait, gondoskodott a káptalan ügyében eljáró királyi emberek ellátásáról, beszedte a földesúri és 
egyházi jövedelmeket. A dékán intézte a jövedelmek szétosztását, bíráskodott a káptalan jobbágyai 
felett. A bevételekről és azok szétosztásáról leltárkönyvet kellett vezetnie. Feladatai közt szerepelt 
többek között, a megye gyűlésein való kötelező részvétel. Feladatainak hatékony elvégzéséhez mindig 
akadtak a kanonoktársak közül alkalmi segítők, akik lehettek a fokozatosan megjelenő 
kápolnaigazgató, vagyis a rectoratus capellae Corporis Christi tisztségnek a viselői.359 Alkalmi 
segítőjét a kilenced begyűjtésekor „Nonator-nak”360 is nevezték. Nagy valószínűséggel olyankor 
került a dékán révén a kiválasztására és működésére sor, amikor a dékán, feltehetőleg többszörös 
elfoglaltsága miatt nem érkezett saját maga számba venni, és ellenőrizni azokat a kilencedeket, amit a 
káptalan birtokain élő jobbágyoktól szedtek be.  

A vizsgált időszakban nem találkozunk folyamatosan a dékán tisztségével. Első ízben - ahogy 
már mondtuk - 1286-ban István kanonok megválasztásával tudunk a szerepéről,361 majd hosszú hiátus 
után 1344-ben van újra adatunk dékán kinevezéséről Keresztúri Mihály megválasztásával.362 A 
következő dékán említéséig közel 70 év telik el, ugyanis hamarabb nem találunk dékáni feladatot 
ellátó a személyére utalást. Ennek feltehetőleg az lehet a magyarázata, hogy a hiátus időszakában a 
káptalan közösen láthatta el a dékán feladatkörét úgy, hogy a soron következő feladatoknak 
meghatalmazás alapján a káptalan egy vagy több tagja tett eleget.  

1417-ben Ferenc kanonokot363 lett bízták meg a teendők ellátásával, valószínűleg a testület 
választásával. Tevékenysége idején vizsgálat indulr ellene, mert többen megvádolták, úgy mint  
„Petroci Péter fia: Jakab és fia: Miklós,” továbbá „Görgői András fia: Péter, János fia: Miklós és fiai: 
Jakab és Péter… amely szerint Jakabot Zsófia szűz/özvegy napot megelőző pénteken (máj. 14.), 
amikor ura ügyeinek elintézése után Szentmárton birtokról hazafelé tartott, Ferenc szepesi dékán és 
kanonok a nyílt úton meg akarta ölni”.364    

1419-ben Podolini János látta el a dékáni teendőket, aki a jászói konvent előtt átíratta Pál 
prépost (1301-1316) azon kiváltságlevelét, amelyben a végrendelkezést úgy szabályozzák, hogy az 
elhalt plébános akaratát tiszteletben kell tartani, de abból a káptalannak járó díjat le kell foglalnia. 
1431-ben Késmárki Pétert választották meg dékánnak. Azt nem tudjuk, hogy mennyi ideig látta el a 
feladatát, ám úgy tűnik1437-ben, újra a korábban említett Podolini János töltötte be a hivatalt, de még 
az évben meg is fosztották tőle a káptalani kincstár hűtlen kezelése miatt. Az a vád merült fel ellene, 
hogy Brega Miklós iskolafelügyelővel közösen jelentős összeggel rövidítették káptalan kincstárát, 
olyan módon hogy azt elherdálták. 365 1438-ban Rosz János, tíz évvel később 1447-ben 
Karácsonymezei Benedek fia Tamás Mihály következett. 1468-ban Brebesch János,366 1479 – 1485 
                                                 
357 Egerben és Zágrábban ez nyári időponthoz kötődött. SOLYMOSI, 1992.142. 
358 HRADSZKY, 1901. 303-304. 
359 HRADSZKY,  1903. 22. 
360 Olaszliszkán, a szüret idején jelöltek ki ilyen alkalmi munkatársat. – „Nonator…, cuius obligationis fuit 
Nonam administrare et capitulo rationes praestare.” - HRADSZKY, 1901. 304. 
361 HRADSZKY, 1901. 303. 
362 HRADSZKY, 1901.338. és  1903.43., WAGNER III.14. 
363 György prépost idején a kanonoki névsorban csak 1419-ben találunk Ferenc nevű kanonokot. HRADSZKY, 
1901, 360., SCHEMATIZMUS SCEPUSIENSIS, 1906. XI. 
364 1417. 06.19.: DL 63766. - ZSO VI. p.187./547. 
365 PIRHALLA 1899. 85., DF 272705 
366 1476: 272631, WAGNER III. 64. 
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között Keresztúri Mihály,367 míg 1481-ben Szebeni András, 1512-ben Szalóki András, 1526-ban 
Tárcafői Rikolf fia Miklós, végül 1532-ben Kirschner Sándor töltötte be a dékán méltóságát. 368  

Az általam vizsgált időszakban 11 fő - a testület 4,5 %-a - jutott hozzá a dékán hivatalához és 
prebendájához. Általában megbízható, pontos méltóságviselők, de soraikban is megjelennek olyanok, 
akiknek a pénzkezelési megbízhatósága kétséges, visszatartják az elhunyt prépost hagyatékát, vagy 
éppen sikkasztanak. Az ilyen típusú függelemsértés leggyakrabban a javadalomtól való megfosztással 
jár.  

 A jelenség inkább a 15. század második felétől ütötte fel a fejét a káptalanban és jelzi a 
káptalani testületben – országszerte általános jelenség - a káptalani fegyelem lazulását, a 
jövedelemviszonyok hirtelen egyenlőtlenné válását. Azt sem hagyhatjuk ki az okok feltárásánál, hogy 
a káptalan szomszédságában lévő várat ekkor már a husziták tartották megszállás alatt. Innen többször 
kitörve gyakorta fosztották ki káptalant.  

A későbbi időktől rendszeressé vált a dékán kijelölése a káptalanban. Nagy valószínűséggel a 
jövedelmek pontosabb elosztása, a káptalan gazdasági viszonyainak alaposabb áttekintése is 
kikényszerítette a hivatal káptalanon belüli rendszeres betöltését.  
2.2.5.2.  Főesperesek369 

Magyarországon a középkorban gyakorlatilag folyamatosan a főesperesek a székeskáptalanok 
tagjai voltak. Rangban a káptalan méltóságviselői után következtek. A méltóságviselőkhöz hasonlóan 
ők is rezideálással tartoztak, vagyis a káptalan székhelyén kellett élniük. Jövedelmüket a 
prebendájukon túl a püspöki tizedek negyede az un quarta decimales, a cathedraticum, az egyházi 
bírói feladatokból befolyó bírságpénzek adták.  

A szepesi társaskáptalan élén álló prépost főesperesi jogokat gyakorolt a pozsonyi préposthoz 
hasonlóan. A joghatóság megszerzése azonban egészen más okokkal magyarázható. A szepesi 
káptalan az esztergomi érsekség egyik legtávolabbi területén szerveződött meg. Ennek következtében 
az egyházmegye élén álló püspök, jelen esetben az esztergomi érsek az egyházmegye e távoli pontján 
létrejött káptalan prépostját ruházta fel a terület felügyeletének ellátásával, a plébániák ellenőrzésével. 
Gyakorlatilag a nagy távolság hozzásegítette a prépostot ennek a „plusz” feladat ellátásához. Ennek 
fejében illette meg a prépostot a préposti jövedelem mellett a főesperesi feladatokért járó juttatás is.  

A káptalan joghatósága alatt kezdetben 3 főesperesség működött: a szepesi, a tornai és a 
tárcafői. Az utóbbi kettő a 14. század elejére kiszakadt a szepesi káptalan joghatósága alól, a szepesi 
főesperes feladatait pedig a prépost látta el. Egyetlen egy esetben találtam arra példát, hogy 
külön/önálló főesperest neveztek meg: Beke Miklóst, aki 1323-1336 között volt a káptalan 
javadalmasa.370 A Szepesség területéről azonban eddig mindössze két esperesről van tudomásunk: 
1332-ben Beke kanonok, valamint 1350-ben János hunfalvi plébános személyében.371 

Nagyon valószínűsíthető, hogy Henrik prépost veszprémi püspökké történő emelkedésével a 
káptalan irányítására szükséges volt egy megbízható helyettes kinevezése. Az ebből az időből 
származó kanonoksor nem jelöl meg vikáriust, tehát joggal feltételezhetjük, hogy mindaddig, amíg 
nem lett új prépostja a káptalannak, Beke kanonok főesperesként látta el a helyettesítést.  

                                                 
367 1488: DF 272659 
368 HRADSZKY,  1901. 43. 
369 Az egyházmegye nagyobb kerületei élére (ott ahol a plébániák száma meghaladja a tizet) főespereseket 
állítottak. – ÉRSZEGI: KMTL, 1994.198. 
370 WAGNER I. 314, BÁRDOSY, 1802. I. 10. , 1323: DF 272741 
371 Az ő esetében felmerülhet az is, hogy esetlegesen a szász plébánosok vezetője volt, mivel a hunfalvi plébános 
a szász plébánosok közé tartozott.  
A szász autonómia éa szepesi szász papok kiváltságainak egyes összefüggéseire Czenthe Miklós nyomtatásban 
eddig még meg nem jelent írása és szívélyes szóbeli közlése hívta fel a figyelmemet. CZENTHE, 1998. 
KÉZIRAT 3. 7. /1. 
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1323-ban kezdett az ország belpolitikai helyzete rendeződni, I. Károly király ekkor tudott 
hozzákezdeni a belső stabilitás megteremtésének. Ennek következtében a szepesi káptalan éléről 
hiányzó prépost bemutatására és javadalomba juttatására valószínűleg még nem volt érkezése, így ezt 
az űrt a káptalan testülete azzal töltötte be, hogy élt a prépostválasztás jogával. Ennek a 
lebonyolításában vett részt többek között Beke kanonok. Főesperessége valójában a prépost 
helyettesítésére szolgált. 

 
2.2.5. 3. A méltóságviselők helyettesei – helyettesítése (sic) 
 

A Szepesség példáján keresztül hívta fel Mályusz Elemér a figyelmet arra, hogy a jó 
javadalmak megszerzésének az alapvető módja az volt, hogy a káptalan tagjai a kor igényeit 
kiszolgáló, korszerű műveltségre tettek szert. Ezzel a szepesi káptalanban is létrejött egy jól képzett 
átmeneti réteg, amely alkalmassá vált a kanonokok helyettesítésére. Így a kanonokokat helyettesítő 
klerikusokat nem lehetett magánalkalmazottaknak tekinteni. A káptalan megbízatásukat állandósította, 
megélhetésükről pedig intézményszerűen gondoskodott. Ezt a csoportot az ellátásukra rendszeresen 
kiutalt prebenda után prebendáriusoknak nevezték.372 A 13. század végére a kanonokok 
zsolozsmázástól való visszahúzódása és a helyettesek állandósítása a szepesi káptalanban is általános 
jelenséggé vált. A század végén a káptalan testületében lévő 16 kanonok mindegyike megkapta 
javadalmát, de többségükben már nem laktak a káptalan székhelyén. Volt közöttük olyan, aki Budán 
jutott kanonoksághoz, míg mások a Szepesség területén szétszórtan plébánosként tevékenykedtek. 
Mindannyian csak kivételes alkalmakkor gyűltek össze, mint - ahogy már mondottuk - 1301-ben a 
prépostválasztás okán. A távollévőkkel szemben már 1286-ban a ténylegesen a székhelyen 
tartózkodók (Ipolitus lector, Merklinus cantor, Márk presbiter, István dékán, Lőrinc szentgyörgyi 
presbiter, István presbiter, és Jakab éppen akkor olaszi plébános) megfogalmazták, hogy csak olyan 
személynek lehetne kanonokságot kapnia, aki el is végzi az ezzel járó munkákat.373 Ezért honosodott 
meg a Szepességben is az a szokás, ha valamely kanonok a káptalan ügyei miatt volt távol, köteles 
volt helyettesről gondoskodni. János prépost 1348-as végrendelete gyakorlatilag azzal intézményesítte 
a helyettesek alkalmazását, hogy megszabta, hogy a káptalanra hagyott pénzből négy prebendáriust és 
karbeli papot köteles a káptalan jövedelemmel ellátni. Ezzel a szepesi káptalanban is létrejött egy jól 
képzett átmeneti réteg, amely alkalmassá vált a kanonokok helyettesítésére. Így a kanonokokat 
helyettesítő klerikusokat már nem lehetett magánalkalmazottaknak tekinteni, hiszen a káptalan 
állandósította megbízatásukat, s megélhetésükről intézményszerűen gondoskodott. Ezt a csoportot az 
ellátásukra rendszeresen kiutalt prebenda után prebendáriusoknak nevezték.374 Ezt igazolja, hogy már 
Lukács prépost alatt, 1282-ben feltűnik a káptalan két klerikusa, akik közül az egyik Hildebrand, aki a 
jamniki tizedeket kapta meg, és a másik pedig, János, akit a körtvélyesi tizedek illetek meg.375 Ők 
mindketten succentorként helyettesítették a káptalan Boldogságos Szűz kápolnájában naponta 
zsolozsmázó János papot.376 Fizetésüket a kántortól kapták. Ekkor még valószínűleg inkább alkalmi 
helyettesítésről volt szó. 

Ugyancsak fontos igény volt a lektor helyettesítésére kijelölt sublector megjelenése. 
Fizetésüket a lektortól kapták. 
Többnyire a sublector vállalta át a káptalani iskolában folyó munkák levezénylését. Egy 1342-es 
oklevél említi Pál mestert, a káptalan lektorának helyettesét, aki egy határjárás megerősítésében vett 

                                                 
372 MÁLYUSZ, 2007. 72. 
373 MES II. 209.; HRADSZKY,1901. 310-318. 
374 MÁLYUSZ 2007. 72. 
375 WAGNER I. 302. 
376 HRADSZKY, 1901. 307. 
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részt.377 Egy 1345. november 3-ai kérvény Teodor fia Miklóst nevezi meg a szepesi káptalan 
sublectorának. Fő támogatója Gergely csanádi püspök még egy dignitast is biztosíttatott neki.378 

A kántor helyettesítésére jött létre és intézményesül a succentor állása.  
1348, 1353: György379 
1371: Miklós – ebben az évben két Miklós nevű javadalmasa van a káptalannak. Kettejük közül nem 
lehet eldönteni, melyikről van szó. 
1429-1434: Simon380 
1445: Jakab a Szent Márton egyház káplánja 
1446: János  
1466: Márton – succentor chori381 

Henrik prépost (1316-1323) időszakában megüresedett a kántorság prebendája. A javadalom 
jövedelemviszonyait gondos vizsgálatnak vetette alá Rufinus de Civino pápai adószedő. A vizsgálat 
eredményeként ugyan azonnal nem lett betöltve a javadalom, ám Henrik prépostnak négy arany 
forintot kellett fizetnie Kristóf kanonok miatt.382 

A káptalani testület hat tagja kaphatta meg a succentor javadalmát, ez a kanonokok teljes 
testületének mindösszesen a 2, 5 %-át jelenti. 

A helyettesek intézményszerű alkalmazása levette a kanonokokról azt a terhet, hogy nekik 
kellett helyetteseikről gondoskodni, s innentől fogva a megfizetésük sem őket terhelte. A javadalmak 
birtokosai ettől fogva saját magukra fordíthatták bevételeiket. 

A 13. század 2. felétől utolérhető egyes esetekben, a káptalanban szolgálatot teljesítő, egykor 
servus sorban élő szolgák felemelkedése is.383 

 
2.2.6.Egyéb hivatalt viselők 

2.2.6.1. Oltár-vagy kápolnaigazgató (rector altaris):  
A középkorban az altarista olyan áldozópap, aki egy nagyobb templom, rendszerint az egyház 

egy meghatározott oltárának szolgálatát (oltármester) látta el és annak alapítványából vagy 
javadalmából élt. Szepesben nemcsak a préposti templom oltárainak, hanem a szepesi egyház 
temetőjében emelt kápolnáknak is vannak javadalmasaik. Az oltárigazgatóság javadalma elsősorban a 
kanonok jövedelemének növelését biztosította. 
1319: Miklós – Henrik prépost káplánja a káptalan Szent Katalin oltártárának igazgatója  
1385-1394: Miklós - a Boldogságos Szűz oltár magistere 
1390-1396: Prividi Laszko Miklós384 - javadalmas és Boldogságos Szűz Mária oltár igazgatója 
1392-1397: Macer Miklós - presbiter, majd 1392-ben IX. Bonifác pápától kanonokságot, a szepesi 
prépost collatiojával a Szent Mária Magdolna oltár igazgatóságát kapta javadalmul.385 
1478: Görgői Simon386 - a szepesi egyház temetőjében felállított Boldogságos Szűz Mária oltár 
igazgatója 
1483: Váraljai András - a Szent András kápolna rectora 
1492: Gimesi János mester - a lőcsei Szent Jakab egyház Szent György kápolnájának igazgatója387 
1483: Várallyai András – Szent András kápolna igazgatója388 
                                                 
377 1434 01.18. AKO XXVII. p.62./31., DF 228499 
378 Theiner azonban subcolectornak nevezi. – THEINER I. 700., 1060.; BOSSÁNYI, 1916.I.190., és CCLXVII. 
379 1348: DF 272 802, HRADSZKY, 1901. 343. 
380 1424: DF272771 
381 1466: DF 272256 
382 MVH I.1.14. 
383 SOLYMOSI, 1994. 342. 
384 1390: DF 272700 
385 MVH I.3.190./ CCXIX., - DF 272 706 
386 DF 272659 
387 HRADSZKY,1910. 370. 
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1519: Ilkucs Mátyás kánjogi doktor 1521: az első igazgatója a szepesi egyház temetőjében emelt Szent 
András kápolnának389 
1537: Nagykőrösi Ferenc – a Sanctissimi Corporis Christi oltár igazgatója390 
A káptalan testületének 40 %-az, vagyis tíz tagja töltött be oltárigazgatósággal járó javadalmat, 
jövedelmének pótlására, kiegészítésére.  
 
2.2.6.2. Rector „Capellae Corpus Christi” 

A Krisztus Teste kápolna kiemelt jelentőségével különleges szerepet kapott a káptalan 
életében. A „régi” Krisztus Teste kápolna391 megépítésére és szentelésére 1382-ben került sor, ugyanis 
a régi préposti templom már kicsinek bizonyult nagyobb egyházi események, búcsúk alkalmával. 
1488-ban a régi kápolna helyén, hozzáépítve a Szent Márton templomhoz Szapolyai István nádor egy 
új gótikus stílusú kápolnát392 létesített, elsősorban a család elhunyt tagjainak lelki üdvéért. A nádor 
halála után, felesége Tescheni Hedvig látott hozzá a kápolna javadalmazásához, és a kápolnaigazgató 
helyére egy új méltóságot alakított, az ún. comes capellaet. Ez azt jelentette, hogy a kápolnaigazgató 
mellett még 6 káplán működött, akik meghatározott napokon szolgáltatták a misét, a család elhunyt 
tagjaiért zsolozsmát mondtak. A kápolnaigazgató köteles volt négy énekes fiút is alkalmazni, akik 
naponta mondták el a zsoltárokat, a vasár és ünnepnapokon a hívek előtt szolgáltatják a misét. 

E kápolnaigazgató csak a káptalan kanonokjai közül kerülhetett ki, személyét a prépost vagy a 
vikáriusa jelölte ki. Fontos kritérium volt a szolgálat feltétel nélküli teljesítése, a paphoz méltó 
erkölcsös élet. Az új méltóság javadalmasát rezidenciatartásra393 kötelezte, megélhetésül pedig 
személyzetével együtt az Abaúj-Tornai megyei részen található Somodi/Somogy falut rendelte 
vámjával, valamint Kolbach falu, Kisfalud és Szegi falvakban lévő Szapolyai birtokokat. 

A kápolna személyzete egy un. zsolozsmai nagy kart alkotott, míg a káptalan maga a kisebb 
kart, és számukra a székesegyházi stallumokhoz hasonló székhelyet394 alakítottak ki.  
Az eredeti alapítólevélen 1511-ben Aragóniai János395 esztergomi érsek változtatott oly módon, hogy 
ettől fogva a mindenkori az esztergomi érseket illette meg a bemutatás és a javadalomba juttatás joga. 
Így e kápolna rektora köteles volt az érseki zsinatokon részt venni, a végrendelet megerősítésére 
évente 3 aranyat fizetett, és ő döntött a káplánok végrendeletei fölött. Miután az érsekség úgy vélte, 
hogy a rector mellett a  6 fő alkalmazása túl nagy költséget jelentette volna, ezért a káplánok számát 3-
ra csökkentette le, és Wagner396 tudomása szerint viselhették a Comites Capellae Corporis Christi 
címet. 
 
2.2.7. A szepesi káptalan plébánosai  

A plébánosok az egyházi középréteg azon csoportját alkották, akik a kanonokhoz hasonlóan 
kedvező körülmények között éltek, hogy lehetőségük nyílhatott arra, hogy a tudományokban jártassá 
váljanak, egyetemi végzettséget szerezzenek és a fiatal klerikusok nevelésével foglalkozzanak.  Nem 
csoda, hogy a 14. századra a jövedelmezőbb plébániákat ugyanúgy kérik a klerikusok a szentszéktől, 
mint a kanonokságot.  Ugyanúgy kapnak felmentést rezidenciatartása alól, mint a kanonokok.  

                                                                                                                                                         
388 HRADSZKY, 1901. 371. 
389 WAGNER II.193., BÁRDOSY , 1802.61., - 1521: DF 272258 
390 WAGNER I. 377. 
391 NECROLOGIUM ECCLESIAE SCEPUSIENSIS – WAGNER II. 59. 
392 A szepescsürtökhelyi „ Zápolya - kápolna un.édestestvére” Kezdetben azt szánták a Szapolyaiak 
temetkezőhelyéül, ám időközben rájöttek, hogy kicsi lesz, ezért épült meg a nagyobb kápolna, de ez már a 
társakáptalan székhelyén.– DIVALD K, 1905-1907.16. 
393 1510: DF 272259, WAGNER I. 359. 
394 1520: DF 272348 
395 DF 249080 
396 WAGNER I. 364. 
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Gyakorta történt meg, hogy a plébániákat ugyanúgy kijelöltek azzal a céllal, hogy 
megélhetésül szolgáljanak egy-egy szellemi munkát folytató egyházi javadalmas számára.  
Az uralkodó szívesen adományoztak egy-egy jól jövedelmező plébániát a közvetlen környezetükben 
élő klerikusoknak is. 397 Erre mindenképpen az a kézzel fogható magyarázat, hogy az ilyen jellegű 
adományozásokért nem kellett az uralkodóinknak a Szentszékhez fordulniuk. Az is elterjedt, hogy a 
plébánosok ugyanúgy helyettesítőkre bízták híveik gondozását, mint a távollévő kanonokok. Ráadásul 
egy jól jövedelmező plébánia értékesebbnek számított, mint egy szerényebb kanonoki javadalom, még 
akkor is, ha a plébánosoknak kellett különféle olyan kiadásokat állniuk, mit a káplánok és a tanítók 
fizetése.398 

Ritkán, de az is elfordult, hogy a kanonokok hagyták el kevésbé jövedelmező javadalmukat 
egy-egy jobban fizető plébániáért. Henckel János szepesi kanonok Mária királynő melletti udvari 
helyét cserélte fel a kanonokság elhagyásával a lőcsei, majd kassai plébániáért. 

Mályusz Elemér megállapítását elfogadva, Szepesben is általános volt az a jelenség, hogy több 
kanonok is a javadalom mellett élvezte egy-egy szepesi plébánia jövedelmét is. Ezt a jelenséget nem 
feltétlenül kell a javadalomhalmozásnak tekinteni, hiszen a káptalan szabályzata ehhez hozzájárult. 
Plébánosok: 
1316: Jordán szepeshelyi plébános - helybenlakó399 
1330: Mihály, a Szent Márton egyház plébánosa - helybenlakó 
1361: Péter, Szent Márton plébánosa – helybenlakó 
1390: István kanonok, a káptalan a búcsújáró Boldogságos Szűz plébánosa- helybenlakó 
1411: Korponai Miklós fia István kanonok- káptalani plébános 
1413: Bálint fia István kanonok, szepeshelyi plébános - helybenlakó400 
1429: Mihály kanonok szentmártoni plébános - helybenlakó401 
1432: Mihály plébános 
1437: Késmárki Péter 
1440: Péter szepesi plébános 
1446-1448: Görgei Simon- káptalani plébános402 
1448: Szepesolaszi Jakab baldócz plébániáját visszaadta, majd káptalani plébános lett-helybenlakó 
Jakab előtt Péter volt Almás parókusa 
1449: Karácsonymezei Tamás Miklós 
1453: Körtvélyesi György káptalani plébános403 
1476: Brebesch János káptalani plébános - helybenlakó404 
1518: Henkel János, lőcsei, majd kassai plébános405 
1519: Philekfalvi András  
1524: Lupky Pál fia Márton káptalani plébános- helybenlakó 
1542: Márkusfalvi Márton 
 
Káptalanon kívül élő plébánosok 
1265: Harpernus/ Habenus szepesváraljai plébános.406 

                                                 
397 MÁLYUSZ,  2007. 116. 
398 MÁLYUSZ , 2007. 124. 
399 1301: DF 272735 
400 MVH I./IV. 594./DCLXII. 
401 DF 272771 
402 DF 272647, DF 272659 
403 DF 272399 
404 WAGNER III. 64. 
405 MÁLYUSZ,  2007. 124. 
406 Békefi szerint 1275-78. között kántor. 222. 
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1286: Lőrinc, a szepesszombati Szent györgy plébánosa 
1286: Olasz-i Jakab mester, szepesolaszi plébános407 
1294: János görgői plébános408 
1301-1323:  Salamon lőcsei plébános409 
1310-1323: Mátyás mester, csütörtökhelyi Szent László plébánia410 
1342-1348: Demeter, mindszenti plébános 
1348: János busóci plébános 
1388: László mester zsigrai plébános411 
1425: Spekt Miklós velbachi plébános 
1408: Péter, Sáros plébánosa 
1429: János zsigrai plébános412 
1404-1434: Nienhangeni Sasse Krisztián szepesiglói plébános 
1518: Szentiványi Bernát liptószentmiklósi plébános 
1531: Leibitze-i Jakab lublói plébános 
1537-1540: Eperjesi Regner Salamon leibici plébános 
1537-1545:Márton szepesmindszenti plébános413 

 
A plébániával is rendelkező kanonokok számbavételét a kántor javadalmát is bíró Harpernusal 

érdemes kezdeni, aki 1265-ben lett szepesváraljai plébános.414 Jordán mester, aki 1282-ben pálmafalvi 
pap volt, ezen felül hozzájutott a baldmari pap és steffkfalvi tizedekhez is. 415 A püspökségig jutó és 
országos tekintéllyel bíró (Farkasfalvi) Jakab mester, a szepesolaszi plébánia mellett a káptalan 
olvasókanonokja is volt.416 (Latinus) Jakab nevű unokaöccse ugyancsak a káptalan kántora (1286- 
1310) és a szepesolaszi plébánia javadalmasa volt.417 Márk mester a kanonokság mellett „káptalani” 
azaz szepeshelyi plébános 1286 vagy 1288-1314 között.418 1297. június 4-e és 1300. április 17-e 
között mindezek mellett királyi káplán III. András udvarában (specialis capellanus III. Andreae 
regis).419 Urbán 1284-ben az a lőcsei minorita szerzetes, aki Jakab prépost káplánja ként is 
tevékenykedett a káptalanban, majd később a Sáros megyei Tárca plébánosa lett.420 János szepesi 
kanonok 1294. év Szent Mihály havának oktáváján Kislomnic birtokon a Görgeiknek Jakab szepesi 
püspök által engedélyezett kápolnájában szolgált,421 mint görgői plébános. Károly őrkanonok422 

                                                 
407 MES II. 496., FEJÉR CD VI. 2.305. 
408 FEJÉR CD 2. 181. 
409 WAGNER I. 314. 
410WAGNER III. 22.  
411 HRADSZKY, 1901. 346.,  
412 WAGNER III.35. 
413 SCHMAUK,1889. - anno 1537. 
414 Békefi szerint 1275-1278 között kántor. - BÉKEFI, 1910.222. 
415 „sex canonicus de novo ordinavimus: videlicet Johannem sacerdotem,…omnes sui successores in perpetuum 
temporibus successevit; Magistrum Stephanum, Magistrum Jacobum; item Helbrandum, et Johannem Clericos, 
item Jordanum…”- 1282:  WAGNER I. 302. 
416 SCHMAUK, 1889. II. 65. és 1275-1278: BÉKEFI, 1910. 219.,  
417., DF 272735, MVH I. /1. 436., MES II.496., HRADSZKY, 1901. 309 
418 HRADSZKY, 1901. 309-310. 
419., MÁLYUSZ, 57., 72., és 1297./1300:  „…Capellanus noster…”- WAGNER I., 113-114., „Magister Marcus, 
Canonicus Ecclesiae B. Martini de Scepus, fidelis capellanus noster, et Comes Michael, frater eiusdem, filii 
Gurethe,” FEJÉR CD VI. 2. 75, VI. 2. 76, VI. 2. 192., VI. 2. 247. 
420 „frater de Leucha ex ordine Minoritarum fuit primis annis Jacobi prepositi capellanus, subin plebanus in 
„Sáros-Tarcza” 1284. HRADSZKY, 1901, 1901., 275. 
421 „Cui sicut „Jula” Arnoldo etc. Anno 1294 in octava S. Michaelis Jacobus epicopus Scepusiensis in 
possessione Kis-Lomnicza in Scepusio capellam construendi facultatem elargitur.” HRADSZKY, 1901, 1901., 
310., „quod Ioannes Plebanus de Görgei Canonicus Ecclesiae nostrae, … postulaverint, quod in quadam villa 
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ugyancsak hozzájutott egy plébánosi álláshoz,423 Márton mester (1301) a kanonokság mellett 
rendelkezett a szepesmátéfalvi plébániával. 1310-1323 között Mátyás mester a kanonoki javadalom 
mellett a szepescsütörtökhelyi Szent László templom plébánosa is. Pál mester olvasókanonok nemcsak 
lőcsei plébános, hanem budai lector is 1297-1309 egészen hosszú időn keresztül. Ő már 
javadalomhalmozónak tekinthető. A lengyel származású Sybitus (1329-1339) János prépost vicarius 
generalisa gölnici plébánosként.424 A szintén lengyel származású Wirzingi János szepesi kanonok, 
egyúttal szandeci plébános.425 A pápától fivére Miklós krakkói polgár kérvényezte a számára a szepesi 
javadalmat 1350-ben.426 1388-ban László mester, nemcsak szepesi kanonok, hanem zsigrai plébános 
is. István 1390-ben nemcsak szepesmindszenti plébános, hanem szepesi kanonok is.427 Korponai 
Miklós fia István káptalani plébánosként 1406-1412 között a kanonoki javadalomhoz is hozzájutott. 
Késmárki Péter az 1431-es év dékánja, 1437-ben káptalani plébános lett, Sebesi László mester fia 
Péter, szepesi kanonok, Sáros város plébániájához jutott hozzá 1408-ban. András, váraljai áldozó 
papként 1400-tól lett IX. Bonifác pápa apostoli támogatásával szepesi kanonok.428 A préposti helynök 
Uszfalvi János (1406-1436)429 is hozzájutott egy plébániához. Podolini János szepesi kanonok (1424-
1436) nemcsak vikárius, később dékán,430 majd 1406-ban a lőcsei Szent Jakab egyház plébánosa. 
1424-ben egy másik váraljai plébános is hozzájut a kanonoki javadalomhoz, Kloblici János 
személyében, 1429-ben Mihály kanonokot találjuk a szepeshelyi plébániában. 1448 és 1454 között 
Jánosi? szepesolaszi / Jakab, esztergomi felszentelt pap, szepesi kanonok, káptalani plébános bírta 
Baldfalva javadalmát. 1511-1519 között Sóvári Soós Mátyás préposti vikárius rendelkezik 
szepesváraljai plébánia felett is. 1519-ben Philekfalvi András káptalani plébános lett kanonok, míg 
1534-1546 között Eperjesi Lőrinc kanonok töltötte be a káptalani parókusságot. 1537-1545 között 
Márkusfalvi Márton két helyen is plébános - betániai plébános/szepesmindszenti- 1542-től egyúttal 
káptalani kanonok is.  
  A vizsgált időszakban (1544-1545) Blaatsch Jakab a szepesváraljai parókus a káptalani 
vikárius. A káptalan kanonokjai közül 37 személy rendelkezett plébánosi javadalommal is. Közülük 
19 volt helyben lakó- a szepeshelyi Szent Márton egyház plébábánosa - plébánosok (51%), míg 18 
kanonok a káptalanon kívül jutott plébánosi javadalomhoz (49%). Mint a fenti adatokból is látszik, a 
kanonok számára a közelsége miatt a szepesváraljai plébánia volt a legvonzóbb, és onnan jutottak 
leginkább kanonoki javadalomhoz is.  
 
2.2.8. A „káptalan alsópapsága” – (sic) 

 
A szepesi „káptalan alsópapsága” a káptalanbeli karpapokból (sacerdotes de choro), kevés 

jövedelmű plébánosokból és a prebendáriusokból állt. klasszikus értelemben nem a káptalan 

                                                                                                                                                         
ipsorum parua Lomnitza vocata, iuxta fluuium Popradum existente, libertatem Capellam aedificandi concedere 
dignaremur: … libertatem Capellam aedificandi concessimus, decimas ipsius villae supradictae Capellae in 
perpetuum annentes, ut. Iohannes plebanus eiusdem Capellae nobis et successoribus nostris munia debita et 
sancta exercere teneatur, prout alii plebani in Scepus constituti exercere consueverunt.” FEJÉR CD VII. 2. 181. 
422 HRADSZKY, 1901. 302. 
423 FEJÉR. CD. VIII.2.484, és uo.  VIII.2.485. 
424 DF 272914 – 1329. dec.28. 
425 BOSSÁNYI ,1916.  I.195. 
426 BOSSÁNYI, 1916. 215./CDXLIII., „abbati de Cabsdorf et priori de Lochnitz, monasterium Srtigon. dioc. ut 
predictum Johannem inducant. „THEINER, 791, 1203. 
427 MÁRIÁSSY LT, 1917.  42/117. 
428 MVH. IV. p.164. /CCX. „Bonifacius….Venerabili fratri Episcopo Marsicano et dilectis filiis Preposito ac 
Decanoecclesie Agriensis salutem…apud nos  dilectus filius Andreas Johannis, dicti Grooz de Suburbio, 
presbiter Strigoniensis diocesis… commendatur …nos …canonicatus et prebenda ecclesie Montis sancti Martini 
in Scepus, dicte diocesis…” 
429 DF 268443,  ZSO IX. 392/1230. 
430 HRADSZKY,  1910. DF 274360, SCHMAUK, 1889.II. 228. 
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személyzetéhez tartoznak, de a káptalannal való kapcsolatuk miatt nem voltak el válaszhatók el a 
káptalan testületétől. Két fontos csoportjukat különböztetjük meg:  

 sacerdos de choro – karpapok 
 prebendáriusok   - javadalmasok 

Szepeshelyen a karpapok végezték el a távollévő kanonokok helyett a zsolozsmázást, 
bemutatták a szentmisét. A 14. századra már fizetett alkalmazottakká váltak, mivel a testület 
szolgálatában álltak. Szepeshelyen 13 káplán, 6 fő karbeli klerikus, 4 prebendárius működött, és 7 
karbeli pap. Voltak köztük olyanok is, akik a káptalanban kanonoki javadalomhoz jutottak. Valójában 
a szerényebb jövedelmű kanonokok közül lettek néhányan prebendáriusok jövedelmük növelése, vagy 
kiegészítése érdekében. 

A zsolozsmákat a succentorok vezették, ahol ők énekeltek, elmondták a zsolozsmákat. A 
hiteleshelyi tevékenységben többnyire tanúként vettek részt.  
Anyagi helyzetüket tekintve jóval kevesebb jövedelemhez jutottak, mint a kanonokok, akik életvitelét 
igyekeztek maguk is követni anyagi szempontból is. Jövedelmük alig érte a kanonoki juttatás 
harmadát, tizedét. Gyakran szegénységben, nyomorogva tengődtek. Anyagi gondjaik enyhítése 
érdekében igyekeztek egy-egy kápolna- vagy oltárigazgatóságot megszerezni. az igazi előre lépést 
számukra az jelentette, ha a kanonokok soraiba bejuthattak. Erre azonban ritkán, avagy sohasem volt 
lehetőségük, ugyanis a káptalan alsópapsága és középrétege között igen merev határok húzódtak. 
 
Káptalani hivatalt viselő személyek  

 
1310: Péter karbeli klerikus – a káptalan szolgálatában álló, felügyelete alá tartozó egyházi 
személy, káptalan tartotta el, a káptalani iskolába járt, részt vett a kórusban, és segítette a káptalan 
munkáját. 
1314: Urbán karbeli pap 
1322: István magister karbeli klerikus 
1340: Cunchlinus/Kunklin a karunk áldozópapja, javadalmas 
1347: Bálint karbeli pap, káptalani ember 
1349: Miklós - a szepesi káptalanban karbeli áldozópap 
1352: János karbeli alszerpap 
1353: Pál jegyző, szepesi javadalmas 
1361-1371: Jakab karbeli áldozópap, káplán-segédlelkész 
1378-1379: Simon karbeli klerikus 
1388: Antal: karbeli klerikus 
1389: Miklós karbeli áldozópap 
1390 előtt Fogol Lőrinc kanonok, javadalmas 431 
1405-1414: Jánosnak nevezett Kuchlin, karbeli káplán 
1414: István a szepesi káptalan áldozópapja 
1437: Zsigmond a Szent Márton egyház klerikusa 
1445: Jakab a káptalan káplánja, káptalani ember 
1453: György karbeli káplán, káptalani ember 
1446-1456: János karbeli áldozó pap, káptalani ember 
1458: Bálint egyházi káplán, káptalani ember 

Káplánok, javadalmasok:   
1284: Lőcsei Urbán minorita /ferences testvér, Jakab prépost káplánja, a sárosmegyei tárca plébánosa 
1310: Péter 

                                                 
431 MVH I.3.p. 72-73./LXXXVIII. 
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1319: Miklós, pap, Henrik prépost káplánja, a sárosmegyei krivai Szent Katalin egyház igazgatója és 
plébános 
1345: Jegerndorfi Péter fia Pál, jogtudós, az olmützi egyházmegyéből, egyúttal János szepesi prépost 
kúriai káplánja 
1346: Cunchmani Hildebrand, János prépost kúriai káplánja 
1429: Lévai Pál fia Ferenc, Késmárki György prépost káplánja 
1445: Jakab a káptalan káplánja 
1446: Pál és Lampert káplánok 
1453: György discretus vir, karbeli káplán 
 
Oltárosok 
1313:Tamás presbiter, a Boldogságos Szűz Mária kápolna káplánja, a szepesi egyház 
temetőgondnoka432 
1385-1394: Miklós – Boldogságos Szűz433 

A 13. század második felétől egyes esetekben tetten érhető, a káptalanban szolgálatot teljesítő, 
egykor servus sorban élő szolgák felemelkedése is.434 1273-ban Muthmer prépost „a harangozók 
körében nem tapasztalt módon” gondoskodott szolgájáról, midőn János nevű servusát és annak fiát a 
tette meg a káptalan pulsátorának, míg a szolga lányát a papi ruhák mosójának. 435 A káptalanban való 
tartásuk érdekében a család megkapta Márk pap házát és udvarhelyét, a prépost fél méhészetét, és a 
prépost kertje mögötti 10 hold irtásföldet, amelyet ez a bizonyos János még servusként kezdett 
művelni.436 

 
2.2.9. A szász plébánosok és a szepesi prépost kapcsolata 
 

A szász szabadságjogok fontos részét képezte a szász plébániák kiváltságos helyzete.437 A 
plébániák általában közösen léptek fel jogaik és érdekeik védelmében, melynek során lazább vagy 
tartósabb érdekszövetséget kötöttek. Ezért vetődik fel a kérdés, hogy volt-e a szász plébánosoknak 
állandó érdekvédelmi szervezete, és ez összefüggésben állt-e a szász provinciával?  

A probléma alaposabb feltárásához adódik az analóg példa, minthogy az erdélyi szászok 
önálló egyházi szervezete, - az 1191 - 1198 között alapított438 nagyszebeni prépostság (ecclesia 
Theutonici Ultrasilvani) - közvetlenül az esztergomi érsek alá volt rendelve, tehát az erdélyi 
(gyulafehérvári) püspök fennhatósága alól fel volt mentve.439 Az erdélyi szász papok dékánságokba 
illetve káptalanokba szerveződtek.440 

                                                 
432 WAGNER I. 309, 1313: DF 272694 
433 1390: DF 272700 
434 SOLYMOSI,1994. 342. 
435 SOLYMOSI, 1994, 342. 
436 SOLYMOSI, 1994, 342. 
437 A szász települések és plébániák kezdetei és fejlődése összefüggött. A településtörténet, a faluközösség és a 
plébániahálózat kialakulásának összefüggéseire. vö.  KÖRMENDY A, 1986. 117-158., 324.334. 
438 Benkő Elek az alapítás idejét 1188-1191. közé teszi. KMTL, 478. 
1191: DF 237405. Kiadásai: R A I. 48./150., EO 1997. 128-129./19-21., Ub SIEB. I. 1-2., 4., FEJÉR CD. II. 276-
277.. MES I. 141-142., WAGNER III. 4.  
439 1191. 12. 20. „Cum autem ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum in preposituram sit liberam instituta, et 
eisdem, quibus (et alie) prepositure exemte, libertatis (insignibus redimita, et eam) autentico scripto …” MES I., 
141/125. Az erdélyi szász plébánosok közül kezdetben csak a szebeni provinciához (Altland) tartozók 
élvezhették ezt az immunitást. A nagyszebeni prépostság széles, majdnem püspöki méretű jogköre az 1424-es 
megszüntetés után a nagyszebeni plébánosra szállt.  – KURZE, D;1966. 454. 8., 460. 37.; vö. Erdély története I. 
161. 
440 Az erdélyi szászok egyházszervezetére lásd: MÜLLER,  1936. 3-7. 
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A szepesi szászokat az 1271-es kiváltságlevél értelmében ugyancsak megillette a szabad 
plébános választás joga.441 A szász egyházak szabadságjogairól IV. László 1274-es oklevele is említést 
tesz (ecclesiasticae libertatis ipsis plebanis, juris et moris est ecclesisticae libertatis).442 

A szepesi német plébánosoknak - az erdélyiekkel ellentétben - nem alakult ki önálló 
főesperessége, így a szepesi főesperesség alá tartoztak. Az elmondottakból kitűnik, hogy a szepesi 
főesperességhez (archidiakonátus) tartozó szepesi plébánosok elöljárója egyházjogilag a terület 
főesperesi feladatait ellátó, mindenkori szepesi prépost volt. A főesperesi jogait gyakorló prépost 
legtöbbször a szepesi kanonokok és plébánosok közül választotta ki helyettesét, akit esperesnek/ 
vicearchidiaconusnak neveztek.443 Így a szepesi plébánosok közül kerültek a prépost helyettesei az un. 
(vicariusok), vagyis azok az esperesek (vicearchidiakonusok), akiket jogaiból adódóan - amely már 
szinte megfelelt a püspöki joghatóságnak444 - a prépost nevezett ki.  

1286-ban Jakab prépost és a káptalan tagjai445 között egy olyan peregyezségre került sor, hogy 
a szepesi prépost ezentúl helyetteséül (ne vices et vicarias archidiaconorum suorum committat 
extraneis personis extra Capitulum) nemcsak a káptalan tagjait, hanem más egyházi személyeket is 
megtehetett. Korábban már szóltunk róla, hogy a Szepesség területéről azonban eddig mindössze két 
esperesről van tudomásunk: 1332-ben Beke kanonok, valamint 1350-ben János hunfalvi plébános 
személyében.446 Az esperesek vagy vicearchidiaconusok körzetei nagyjából megfeleltek a 14. századi 
megyék járásaival (districtus, reambulatio).447 A középkori terminológia következetlensége miatt az 
arhidiaconus és a vicearchidiaconus tiszte nem minden esetben különíthető el.  

A szepesi plébánosok kiváltságolt szerepének további érzékeltetésére igen alkalmas 
Szepesolaszi kivételezett szerepének vizsgálata.  

A korábban Torna megyéhez tartozó és 1243 óta kiváltságolt448 (Villa Latina) Olaszi449 lakói 
1273-as oklevelük alapján, nem tartoztak a prépost fennhatósága alá és királyi plébánosukat (ad 

                                                 
441 1271.08. 25. „Stephanus … rex … concessimus eciam iisdem liberam licencie facultatem sacerdotes 
quoscumque decreverint in suas ecclesias eligendi, qui de uberitate nostre gracie liberis decimis iugibus 
temporibus potientur ad omnipotentis gloriam et honorem.”. - DL 24795 - VYSADY MIEST, p.55./43. 
A kiváltságlevél biztosította a szász papok számára a dézsmához való hozzájutást. A tized, amelyet a szászok 
papjaik megélhetésére fordítottak, nem a királyt illette meg, hanem a szász falvakat. A magyar papság a királytól 
kapta a tizedet. A szepesi szászok plébánosaiknak nem a tizedik kévét, ahogy ez a királyi tizednél volt, hanem a 
tizenkettediket adták.  
442 WAGNER I. 262; FEJÉR CD. V./2. 177.  
443 Az oklevelek a szepesi prépost főesperesi helyettesét archidiakónusnak nevezik, bár valójában 
vicearchidiakónusi jogkörről lehet szó, a terminusok azonban - a középkorra jellemzően- nem teljesen 
következetesek. FÜGEDI, 1959. 368-369., 374., 370-372., 399. vö. SZENTIRMAI : Recht der Erzdechanten. 
1957. 
444 Fügedi Erik cáfolja, hogy a szepesi prépost püspöki jogokat gyakorolt volna. 
445 „Ipolitus Lectorem, Merklinum Cantorem, Marcum presbiterum, Stephanum, decanum, Laurencium 
plebanum de Sancto Georgio, Stephanum presbiterum, Jacobum nunc plebanum de latina villa, canonicos 
ecclesie Sancti Martinide Scepus, nomine et procuratorio tocius Capituli…” MES II. 209. 
446 Az ő esetében felmerülhet az is, hogy esetlegesen a szász plébánosok vezetője volt, mivel a hunfalvi plébános 
a szász plébánosok közé tartozott.  
A szász autonómia éa szepesi szász papok kiváltságainak egyes összefüggéseire Czenthe Miklós nyomtatásban 
eddig még meg nem jelent írása és szívélyes szóbeli közlése hívta fel a figyelmemet. CZENTHE, 1998. KÉZIRAT 
3. 7. /1. 
447 CZENTHE 1998. KÉZIRAT, 3. 7./2. 
448 Az 143-as oklevél szerint IV. Béla szabadságot biztosított az Olasziban összegyűjtött hospeseknek, hogy 
adójukat a Kálmán király idején megállapított mennyiségben fizessék meg évente. A tatárjárás után közvetlenül 
elnyert kiváltság arra utal, hogy olyan hospesek kapták meg, akik 1241 előtt is a területen éltek. Az 1273-as 
megerősítés annak bizonyítéka, hogy az itt élő hospesek a szászokkal megegyező kiváltsággal rendelkeztek. 
KRISTÓ, 2003.168-169. 
449 A mai Szlovákia területén vallon település csak szórványosan fordult elő. MARSINA, 1984. 386. Ugyanakkor a 
legrégebbi szepesi hospestelepüléseknek számít. RA II.1. 1838. 



62 
 

ecclesiam eorum ubi est regalis plebanis) szabadon választották meg.450 Az említett plébános 
választásánál az 1273-as olaszi oklevél szerint az együttes akarat, a nagyobb rész vagy a 
tapasztaltabbak döntöttek (plebanum per universos concorditer videlicet per maiorem et saniorem 
partem electum).451 A maiorem jelentése nemcsak a polgárok számszerűleg nagyobbik részére 
vonatkozhat, hanem a tapasztaltabb és tekintélyesebb részére.452 Az olaszi plébánost az 1273-as 
oklevél szerint a szászok nevében be kellett mutatni (nomine Saxonum presentent confirmandum).453 A 
Szepességben a plébánosok beiktatása a szepesi prépost joga volt, és ezt a jogát a 13. század végén az 
esztergomi érsekkel szemben is megtartotta.454 Az olaszi plébánost így nem a prépost, hanem az 
esztergomi érsek vagy annak helyettese erősítette meg hivatalában s mentesült a prépost congregatioja 
alól.455 

Kivételes helyzetét az a településtörténeti magyarázat támasztja alá, hogy a kiváltságolt Villa 
Latina a szepesi prépostság megszervezése előtt létrejött és akkor Torna megyéhez tartozott.456  

Ugyanez a kiváltságolt helyzet figyelhető meg az 1295-ös soltészlevél szerint Vernárban, ahol 
a plébánost közös akarattal (pari voluntate) választották.457 A szászok plébánosai a nevekből ítélve 
szász származásúak voltak. Váralján a szomszédban levő Szepeskáptalan kanonokjai közül 
választottak plébánost.458  

A szász plébánosok jogállását feltehetőleg 1268-ban Muthmer préposttal (1264-1281) kötött 
megállapodás rögzítette, amely nem maradt fenn, azt csupán csak egy 1427-es felújításból ismerjük.459  

A fentebb mondott 1427-es oklevél szerint a testvéri közösség és a szepesi prépost közötti 
fentebbi megegyezése csak 1278-ban jött létre. A keltezés vizsgálatánál figyelembe kell venni azt a 
tényt, hogy az oklevél kiadója az a Fülöp érsek volt, aki 1262 és 1272 között látta el az esztergomi 

                                                 
450 1273. dec. 19.: „… quod ad ecclesiam eorum ubi est regalis plebanis, plebanum per universos, concorditer 
videlicet, per majorem et saniorem partem electum, Archiepiscopo Strigoniensi, vel ejus vices gerentibus, et 
non Preposito de Scepes, nomine Saxonum presentent confirmandum, cum eadem Ecclesia et hospites de 
Latina Villa predicta a Jurisdictione et potestate Prepositi de Scepes, ab ipso congregationis ipsorum principio 
exempti… ” – BÁRDOSY, 1802. 205., FEJÉR CD. IV./2. 127., RA II. 2-3. 63./ 2428. vö. FEKETE NAGY, 1934. 
27. 
Olaszi hospeseinek - akik 1243-ban még Tornához tartoztak - a király 1273-ban a szepesi szászok 
privilégiumával megegyező jogokat engedélyezett. - (libertatem et honestam consuetudinem habeant, 
quemadmodum ad hactenus habuerunt, qua universi alii omnes hospites nostri Saxones de Scepes, iuxta formam 
privilegiorum suorum.) – VYSADI MIEST, pp.58-59./47. 
 „… quod hospitibus nostris in villa Olassy de Tornava congregatis et congregandis hanc concessimus 
libertatem: ut a comite parochiali liberi sint penitus et exempti… ” 1243. május 5. - DL 579. - CDES II. 
84./128., WAGNER III. 249., FEJÉR CD IV. 1.278.,  
GÁRDONYI A, 1933. 171. 
451 1273 Olaszi: VYSADY MIEST, p.58./47. 
452 A batizfalvi soltészlevél 1279-ben a plébánosválasztásnál a döntő szerepet, az első (primam vocem) és 
második szó jogát a két soltészvállalkozónak, Gothalcus-nak és Frolingus-nak adta, csak a harmadik volt a 
lakosoké BÁRDOSY, 136. Az erdélyi szász Szelindeken 1394-ben a plébánosválasztás alkalmával a helység 
lakosságának jelentős része szavazott, ha ténylegesen nem is mindenki vehetett részt. KUBINYI, 1991. 35 
4531273 Olaszi: VYSADY MIEST, p.58./47. 
454 A SZENTIRMAI; Das Recht der Erzdechanten, 1957. 171. 
455 „archiepiscopo Strigoniensi vel eius vices gerentibus et non preposito de Scepus nomine Saxonum presentent 
confirmandum”…”cum eadem ecclesia et hospites de Latina villa predicta a iurisdictione et potestate prepositi 
de Scepes, ac ipso congregacionis ipsorum principio sint exempti” 1273./ CDES II.128., BÁRDOSY , 1802. 205. 
456Olaszi Tornához való tartozása a Szepesség délről 1241 előtti, Magyarország belső területeiről való 
betelepítésére példa.  
Ezért nem szerepelnek a szász plébánosok a Muthmer préposttal megkötött 1268-as egyezményében, amely azok 
jogállását tartalmazza. SCHMAUK,1889. II. 223-227.  
4571295 Vernár: BÁRDOSY J, 1802.396. vö. 1254 Dobronya és Bábaszék: „ut sacerdotem sibi de communi civium 
eligant voluntate” KURZE, 1966. 457. 21  
458 Pozsony város és a pozsonyi káptalan 1302/1348-ban állapodott meg, hogy a polgárok plébánosokat a 
káptalanból választhatnak - KUBINYI A, 1991./2. 26. vö KUBINYI, 1994.  
459 1268./1427: „super diversis articulis… orta fuisset…” SCHMAUK, 1889. II. 223-227 
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érseki teendőket. Ebből arra következtethetünk, hogy a prépost és a szász plébánosok megállapodása 
leginkább 1264 és 1272 között jöhetett létre. Ezért feltételezzük, hogy a szász plébánosok már 1268-ra 
létrehozták a fraternalitásukat,460 azaz testvéri közösségüket. A megállapodás feltételezett keletkezési 
ideje azért is 1264-1272 közé tehető,461 mert a fentebb említett oklevélben a felek egy olyan korábbi 
egyezségre hivatkoznak, amelyet Benedek érsek idején (1253-61) már Mátyás préposttal (1245-56) 
megkötöttek.462 A megújításban szereplő 1278-as dátum elírás lehet. 

Az adatokat gondosan átvizsgálva az is megállapítható, hogy a szepesi plébánosok első írásos 
feltűnését 1253 - 1258 közé kell tenni.463 Az oklevélben számba vett települések alapján nem 
egyszerűen a szepesi plébániák felsorolásáról volt szó, hanem a németlakta települések plébánosai 
által kötött megállapodásról. A közösség érdekeinek képviseletét a prépost felé a vezető szász 
helységek plébánosai vállalták magukra. 1278-ban a 24 szepesi plébániát464 Hermannus lőcsei és 
Harpernus szepesváraljai plébánosok képviselték.465 Alpernusról tudjuk, hogy a társaskáptalan 
éneklőkanonoki teendőit is ellátta, s mint ottani kanonok, jól ismerte a káptalan belső viszonyait. A két 
kiválasztott plébános nemcsak élvezte a többiek támogatását, hanem bírták a közösség által kiállított 
törvényes megbízólevelet is.466 A szász papok, tehát elkülönültek a szepesi egyháztól.467 A pápai 
adók/collectának csak a felét kellett megfizetniük, míg a másik felét a prépost állta a többi plébániával 
együttesen. Ebből is nyilvánvaló, hogy a szepesi káptalan egyes kanonokjai a fraternalitás papjai közül 
kerültek ki, így a káptalan és a testvéri közösség bizonyos jogügyei egymással összefonódtak.468 Az 
elkülönülés másik bizonyítéka, hogy a szász plébánosok ítélkeztek házassági ügyekben is. Gárdonyi 

                                                 
460 A plébánosok testületének fraternalitás jellegét már számos kutató elfogadta, bár létrejöttének körülményeiről 
és idejéről eltérő elképzeléseket fogalmaztak meg. Egyes nézetek szerint a fraternalitás már a tatárjárás előtt 
megalakult, 1239 körül. Ezt az álláspontot képviselte HRADSZKY, 1901 József, Bruckner Győző, Föster Jenő, 
míg mások a tatárjárás utáni kialakulást feltételezik., mint Szabó benő, Weber Samu, Pirhalla Márton, Szűcs 
jenő. Szűcs egyenesen a 14. századi szerveződést feltételezi. HRADSZKY, 1901 1895. 38.; BRUCKNER  GY, 
1911. 88-90., FÖRSTER J, 1915. 10, 14.; BRUCKNER GY, 1913. 9. ; SZABÓ B, 1866. 21., WEBER S, 1885. 27. 
PIRHALLA, 1899, 32. ;SZŰCS J, 1981.47.  
461 CZENTHE 1998. KÉZIRAT 3.7./3. 
462 „quibus iam insertus fuerat tenor litterarum bone memorie Mathie tunc prepositi de Scypes, in quibus idem 
prepositus confitebatur, a tempore sui introitus in praeposituram de Scypes…” SCHMAUK, 1889. II. 225. 
463 Ez az időpont azonos az első szepesi szász comes megjelenésével. 1257: FEJÉR CD. IV./2. 440. 
(A szász autonómia kezdetére ld. az 1271-es privilégiumnál mondottakat. A szepesi plébánosok szervezetét 
Spirko az első ismert szepesi prépost, Adolf 1209-es feltűnésével köti össze.  - SPIRKO: Umelecko-hist. Spisi. 
1936. 16.; TATARKO,E; 1978. 272.  
A szepesi irodalom egy része átveszi a 17. századi Lőcsei krónika 1248-as adatát a 24 plébános fraternitásának 
megalakulásáról: „1248. Ist die Brüderschaft der 24 Pharherrn auffgerichtet worden.” Lőcsei krónika, 1910. 11., 
„Fraternitas parochorum” - HAIN G, 1988. 15. 
464 Lőcse, mint székhely; Szepesolaszi, Szepesváralja, Velbach, Odorin, Igló, Pálmafalu/Balmar, Illésfalva, 
Vilkóc, Szepescsürtörtökhely, Svabóc, Poprád, Felka, Szepesszombat, Müllembach, Nagy-Lomnic, Zsákóc, 
Menhard, Hunfalu, Szepesbéla, Leibic, Durand, Ruszkin, Kurimján. - Szűcs Jenő szerint a „24 királyi parochus 
testvérisége” elnevezésű testület, az 1242 utáni három évtizedben alakult ki. SZŰCS, 1993. 47. 
465 DF 272731 
466 „… habentibus super hoc et existentibus id nobis exparte predictorum sociorumque suorum mandatum 
sufficiens et legale pro se et pro memoratis plebanis… ” SCHMAUK, 1889. II.227. 
467 Az 1224-ben kiadott Andreanum engedélyezte az erdélyi szászoknak a szabad plébánosválasztás jogát. 
Emellett a tizedet papjaiknak fizették, s a szentszékek elé tartozó ügyekben régi szokás alapján papjaik voltak 
jogosultak ítélkezni felettük. „Sacerdotes vero suos libere eligant et electos representent et ipsis decimas 
persolvant et de omni jure ecclesiastico secundum antiquam consuetudinem eis respondeant.” – Ub SIEB. I. 34. 
Gárdonyi Albert szerint az erdélyi szászoknál nem a királyi alapítás volt a szentszéki autonómia alapja, hanem az 
az antiqua consuetudo, amit a szászok származási helyükről magukkal hoztak. - GÁRDONYI, 133. 168-169. Így a 
szepesi területen élő szászok hasonlóan élhettek azzal.  
468 A szabad papválasztás kérdésével Kubinyi András foglalkozott behatóbban, Kurze szempontjait 
figyelembevéve. Kurze vizsgálatai szerint a papválasztás elsősorban az erdélyi és a szepesi szászoknál fordul 
elő. KUBINYI, 1991./2. 26. 
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Albert ezt nem az erdélyi szászoktól átvett joggyakorlattal magyarázta, hanem a szepesolaszi 
szentszéki autonómia széleskörű elterjedésével.469  

Nem elhanyagolható, tehát az a tény, hogy a káptalan prépostja és a testvéri közösség 
egyházigazgatási szempontból megegyezett arról, hogy a szepesi prépost csak az egyházi gyűlésen 
(concilium generale) élhetett a kiközösítés jogával, csakis ott függeszthette fel plébánosokat. A 
prépost helyettesének (vicarius) a testvériség fölé, csakis jó nevű plébánost jelölhetett ki. Az 
egyezmény értelmében a plébánosok tartományi gyűlésen való részvételét nem lehetett akadályozni, 
kivéve a préposti zsinatot (synodus praepositualis). A plébánosok feljebbviteli fóruma bárminemű 
sérelem esetén az esztergomi érsek lett.470  

1460-ban Stock János Lőcsén tartotta préposti zsinatát, mely zsinatnak a határozatai is 
fennmaradtak. Gyakorlailag egy olyan szinodiális könyvről471 van, amely plébániai papság számára 
készült. Az általános bevezetőben a szepesi plébánosokat a plébániai nép pásztorainak nevezi.472 A 
zsinat szövege hittani és lelkipásztori tanúságokat összegez a hét szentséggel kapcsolatosan, majd 
szigorú egyházfegyelmi intézkedéseket fogalmaz meg. Szólt az esztegomi szinodális könyv mintájára 
a helybenlakási kötelezettség tartásáról, a különféle szertartások rendjéről, az egyházi javak 
bitorlásának következményeiről, a javadalomban meg nem erősítettek büntetéséről, a 
végrendelkezésről, a kiközösítéssel sújtottakról.473  
A főegyházmegyén belüli 1460-as szepesi préposti zsinat a maga egészében megújítani, azaz 
változatlan formában megerősíteni látszik az esztergomi szinodális könyvet. Úgy tűnik, hogy a 
megújításkor az 1382-es változat szövegére támaszkodtak. 

A prépost évente egy alkalommal végezhetett hivatalos vizsgálatot a confraternitásban, s 
ilyenkor 26 emberrel és 30 lóból álló kísérettel léphetett be a 24 plébános testületébe. A 
plébánosoknak kötelező volt illendő módon fogadni a prépostot, egy napon és éjszakán át ellátni. A 
visitáció ideje Szent Mihály napjától hamvazószerdáig tarthatott. 1274-ben IV. László király 
biztosította a plébánosok adómentességi jogát a szepesi ispánnal szemben. Továbbá azt is elrendelte, 
hogy a plébánosok ne legyenek kötelesek szállást adni és adót fizetni a szepesi comesnek.474 A 
plébánosok vagyonát önkényesen lefoglaló szepesi főispán „in perniciem ecclesiasticae libertatis” 
ellen lépett fel, és a ius spolii szerint 475 

Emellett garantálta a plébánosok számára a szabad végrendelkezés jogát is, amibe a szepesi 
comes és helyettese nem avatkozhatott bele.476 Így a plébános halála esetén, ha nem volt végrendelete, 
a prépost vikáriusa csak két szomszéd plébános jelentében bonthatta fel hagyatékát.477 A prépostnak, 
tehát tiszteletben kellett tartani a plébánosok végrendelkezési és fellebbezési jogát.478 

                                                 
469 „… quod hospitibus nostris in villa Olassy de Tornava congregatis et congregandis hanc concessimus 
libertatem: ut a comite parochiali liberi sint penitus et exempti… ” 1243. május 5. - DL 579. vö.CDES II. 
84./128., WAGNER III. 249.; FEJÉR CD IV./1. 278., vö. GÁRDONYI, 171. 
470 1268.: „ex predictis plebanis super aliquo illato vel comminato gravamine… differentiam ad nos et 
Strigoniensem ecclesiam a praeposito de Scypes duxerit appellandum…” SCHMAUK, 1889. 227. 
471 a. m. zsinati, neve annak a vizsgálatnak, melyet a katolikus áldozópapoknak ki kell állniok, mielőtt 
plébánosok lehetnek. A vizsgálat a püspök által kinevezett bizottság előtt folyik le a teológia minden tárgyából 
472 A Stock János prépost 1460-as szepesi zsinatán történt megerősítés szövegében ez a szinodális könyv Almae 
Ecclesiae Strigoniensis Statuta Synodalia néven szerepel. BATTHYANY, III. 259., ERDŐ, 2001. 27-31. 
473ERDŐ, 2001.31. 
474 1274: „… volumus etiam, ut hospitio recipere iidem plebani nullum comitem de Scepus vel procurationem vel 
exactionem aliquam solvere teneantur secundum ecclesiasticam, quam piis affectibus conservare cupimus, 
liberatem. - WAGNER I. 263., FEJÉR CD V. 2. 177. 
475 FRAKNÓI, 1895. 43. 
476 1274.: „… comes de Scepus vel vices eius gerens intromittere sede huiusmodi testamentis relictis seu legatis 
nullam penitus habeant potestatem vel facultatem” - WAGNER I. 263., FEJÉR CD V. 2. 177. 
477 1268.: SCHMAUK, 1889. II.227. 
478 HRADSZKY,  1895. 42. 
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A szepesi szász plébánosok végrendelkezés szabadsága, jelzi, hogy a plébánosok már a 13. 
században rendelkeztek valamiféle érdekközösséggel, szövetkezettel. Az 1268-as és 1274-es oklevelek 
alapján Fekete Nagy Antal állapította meg,479 hogy a fentebb említett plébánosok érdekeik védelmére 
közösen léptek fel mind a király, mind az esztergomi érsek előtt. Az említett oklevelekből az is 
nyilvánvaló, hogy nem pillanatnyi, hanem őket folyamatosan összekötő érdekek védelméről van szó. 
Fekete Nagy Antal szerint ez még nem bizonyítja a szövetség létét, hiszen 1222-ben a királyi 
serviensek is közösen léptek fel érdekeik védelmében. A szövetség létét leginkább azzal lehet igazolni, 
hogy 1274-ben a plébánosok ügyeit Heinricus lőcsei plébános együtt képviselte az uralkodó előtt 
Conradus leibici plébánossal, a szepesi plébánosok dékánjával.480 A dékán - jelen esetben - a 
plébánosok által választott elöljáró volt, aki nagyobb önállósággal rendelkezhetett és a plébánosok 
érdekvédelmét látta el.481 Az azonban még nem egészen világos, hogy rendelkezett-e önálló 
joghatósággal, vagy csak összekötő kapocs volt a plébánosok és az esperesek között.482 Azt sem tudjuk 
még biztosan, hogy a szepesi szász plébánosok rendelkeztek-e saját dékánnal. Leginkább azt a 
megállapítást kell elfogadnunk, hogy a szepesi plébánosok (fraternitas parochorum) XIII. századi 
egyesülete tisztán egyházi jellegű, egyházi érdekeket védő társulás.483 Észak-Magyarországon a 

                                                 
479 FEKETE NAGY, 1934. 330-331. 
480 1274.: „… quod accedentes ad Nostrae Majestatis praesentiam Heinricus Plebanus de Leutscha, et 
Conradus Plebanus de Leybicz, Decanus plebanorum de Scepus, … in perniciem Ecclesiasticae libertis ipsis 
Plebani, volentibus in ultimo suae voluntatis … omnia bona decedentis Plebani sine dilectu justitiae auferendo 
in periculum animarum;… quam ut ultimae voluntatis liber sit… juxta testantis voluntatem procedere debeant 
universa, eorundem Plebanorum devotis supplicationibus exigente justitia, annuentes concedimus, ut 
plebanorum testandi, seu legandi liberam habeat facultatem … ” WAGNER I. 262-263.; FEJÉR CD. V. 2. 177., 
HRADSZKY, 1901. 38. 
Dékánságnak egy-egy vidék önként tömörülő plébánosainak testületét hívták. Káptalannak is nevezték, 
megkülönböztetésül a székes-vagy társaskáptalantól-Landkapitelnek. Élén a plébánosok közül 2 évenként 
választott előljáró, a dékán (decanus) képviselte a plébánosok érdekvédelmét. - MÁLYUSZ, 2007.125. vö. 
MÜLLER – erdélyi szászokról 
A székes-és társaskáptalanokhoz hasonlóan a középkorban más papi testületetek is alkottak szabályzatokat. Így 
került sor a szepesi 24 plébános statútumalkotására, amely alapvetően eltér a kanonoki testület statútumától. 
Döntően a területen szerveződött testület lelkipásztori munkájával, és választott vezetője, a dékán 
tevékenységével foglalkozott. SOLYMOSI,  1992. 140. 
481 FEKETE NAGY, 1934. 331.  
Ugyanakkor a szepesi plébánosok XIII. századi dékánja a XVI. században, a fraternalitás fénykorának idején 
nem szerepel. A XVI. században a fraternalitásnak az alábbi tisztviselőit jegyezték fel: senior, conseniores 
(rector, custos, provisor/preceptor), occonumus/dispensator, actarius (notarius), tutor (defensor)  
482 HRADSZKY,1895. 38., - A dékánról egyházjogilag: FÜGEDI, 1959. 375-376. 
483 A szepesi „fraternalitas XXIV. plebanorum regalium” Dedek Crescens Lajos szerint a középkor sajátos 
intézménye volt. Egyes egyházmegyék vagy kisebb területek plébánosai által létrehozott vallásos testület, 
amelyet igen gyakran kalandos társulatnak is neveztek. A testület megszerveződését Hain Gáspár krónikája 
alapján 1248-ra teszi (Ist die Bruderschaft der 24 Pfarhern eingerichtet worden.), miszerint a szepesi 24 királyi 
város plébánosai ekkor hozták létre a fraternalitást, amelyet 1274-ben IV. László különféle kiváltságokban 
részesített (Hat König Ladislaus die löbl. Fraternitet der 24 Pfarhern in Zips mit besonderen Privilegien 
begabet.). Végleges megszerveződését azonban csak 1298-ra teszik (Ist die Bruderschaft der 24 Pfarhern zum 
andermalh aufgerichtet worden.). A testület tagjai csakis „jó hírű plébánosok lehettek”. A társaságon belül az 
életkor határozta meg a vezető pozíciók betöltését. Az ügyek kezelésére egy négy főből álló provisoriumot 
(rector, custos, provisor/preceptor) hoztak létre, s közülük a legidősebbet seniornak nevezték. Az egy évre 
megválasztott senior volt a társulat közvetítője, gyűléseiken elnökölt, továbbá a gyűléseken történtekről a 
matriculának nevezett anyakönyvet vezette. A provisorium feladata volt a gyűlések összehívása, azokra a 
meghívók kiküldése. A gyűlések előtt legalább 14 nappal minden érintettnek a tudomására kellett juttatniuk az 
aktuális összejövetel időpontját, ellenkező esetben a hanyag munkát végző provisort bírsággal sújtották. A 
fentebb említett gyűlések fontos részét képezte a közös zsolozsmázás. - DEDEK CRESCENS,1889. 83-84., 
TÖRÖK  J, 2001. 26. 
 Bruckner szerint a fráternitás tisztán egyházi jellegű testület volt, „mely a papok erkölcsi élete felett őrködött és 
a vallásosság, fegyelem és rend erősítésére szolgált.” A fraternalitáshoz való tartozás lehetővé tette különféle 
kiváltságok megszerzését. BRUCKNER GY, 1913. 9. 
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Szepességen kívül csak Liptóban fordult elő dékán, aki a dékanátusokba beosztott plébánosok 
elöljárója volt.484 

A szász plébánosok már a 13. század második felében felismerték az érdekvédelem 
fontosságát. A közösen és egységesen fellépő szász plébánosok érdekeit kifelé, így pl. szepesi 
préposttal, az esztergomi érsekkel és mással szemben a nagyobb helységek, mint pl. Lőcse, Leibic, 
Váralja és Igló vagy olaszi plébánosai képviselték.485 Kovács Zsuzsa szerint a 13. század végén 
szerveződő universitas az „ad hoc” érdekszövetségnél valamivel már erősebb egy már jogilag is 
formálódó közösség volt, melynek tagjai kötelezettségeiket és jogaikat tekintve egyenlők.486 A szepesi 
szász települések által megválasztott és a szepesi prépost által megerősített plébánosoknak jogában állt 
a prépost által meghatározott területen a tized élvezése, aminek fejében féltől másfél fertóig terjedő 
mennyiségben ezüsttel tartoztak.487 

A 24 szász település szervezetével párhuzamosan jött létre a 24 szász plébános testülete. A 
szepesi és erdélyi szászok egyházi helyzete abban különbözött, hogy az erdélyi szászok jelentős 
nagyságú településterületén saját főesperesi/ archidiakónusi szintű egyházi igazgatás alakult ki, míg a 
szepesi szászok egyház igazgatásilag a szepesi prépost fennhatósága alá tartoztak. Ezen szász városok 
plébánosai kiváltságos helyzetük, vagyonuk és műveltségük miatt jelentős tekintélynek örvendtek. E 
szász plébánosok egyházi súlyát a közülük kikerülő nagyszámú kanonok-plébános jelzi. 

Összetartásuk másik fontos bizonyítéka, hogy a szász plébánosok résztvevői voltak a szász 
provincia egyházi ügyeket is érintő közgyűléseinek. 1280-ban szász terület tizedfizetésének ügyében 
Fülöp fermói püspök szepesi megbízottja, Konrád ágoston rendi szerzetes járt el. A megállapodást 
Jakab iglói plébános a szász provincia plébánosait képviselve erősítette meg III. Andrással. 1299-ben a 
közgyűlésen jelentette be a szepesi szász plébánosok nevében Görgei Jordán szász comes négy szász 
település plébánosának támogatásával (Lőcse, Odorin, Izsákfalva, Leibic) kolostoralapítási 
javaslatát.488  

A káptalan szepesi birtokain folyamatosan alapítottak és emeltek kápolnákat. A befolyó 
tizedet az ezekben szolgáló papoknak (sacerdos) és klerikusainak rendelte 1306-ban Pál szepesi 
prépost a káptalannal való tanácskozás után, s azzal egyetértésben engedélyt adott arra, hogy a 
kápolnákba prezentálandó plébánosok, ha arra alkalmasak, megerősítésüket a mindenkori préposttól 
nyerték el, illetve, amíg a kápolnák papjai, mindaddig, amíg az érintett falvak népeinek adómentessége 
tart,489 cathedraticum címén ne fizessenek semmit. Midőn a kápolnák papjainak a cathedraticum és a 
decensus tekintetében a kiváltságolt szepesi plébánosok módjára kötelesek voltak a prépost számára 
megfizetni, ha a telepesek adómentessége megszűnik.490 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
484 MAJLÁTH, 1879. 345. 
485 Hradszky szerint a szepesi fraternalitás érdekeinek képviseletét igen gyakran az olaszi plébános képviselte, 
akár az esztergomi zsinatokon is, hiszen 1271 óta a társulat tagjai közé tartozott. HRADSZKY,  1895. 69. 
486 KOVÁCS ZS, 1987. 40. 
487 KOVÁCS ZS, 1987. 40. 
488 WAGNER I. 393., DEDEK CRESCENS, 1899.84. 
489 1306. 10.01.: „… infra exspirationem libertatis populorum in predictis possessionibus residentium…” DL 
65260, SZENT-IVÁNYI, 1988.22-23./23.  
490 1306.10.01.: DL 65260 - SZENT-IVÁNYI,1988. 22-23./23.  
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3. A káptalani javadalmak betöltése 
 

A szepesi káptalan javadalmainak betöltésénél nagy valószínűséggel az volt az általános 
gyakorlat, hogy a prépostokat a káptalan testülete választotta meg, az illetékes egyházmegye 
főpásztora, jelen esetben az esztergomi érsek pedig a megválasztott személyt megerősítette. A szepesi 
káptalan királyi alapítású társaskáptalan volt, így gyakorta fordult elő, hogy az uarlkodó, mint patrónus 
ajánlásával választotta meg a testület az új prépostot, akinek a személyét rendesen az esztergomi érsek 
megerősítette.  

Mint tudjuk, hogy a Szentszék a 12. század második felétől, III. Sándor pápaától (1159-1181) 
kezdve folyamatosan törekedett az egyházi javadalmak adományozását a saját joghatósága alá vonni, 
befolyást gyakorolni az egyes egyházi testületekben történő személyi változásokra. IV. Kelemen 
(1265-1268) Licet ecclesiarum című konstitúciója már meg is fogalmazta- elsőként- a pápaság igényét 
az egyházi javadalmak betöltésére vontakozólag, azaz a pápa valamennyi javadalom legfőbb kezelője 
legyen.491 
E jog gyakorlásának fénykora a pápaság avignoni fogságának idejére tehető (1309-1377), de a 
későbbiekben sem csökkent a pápai igény e jog gyakorlására.  

Magyarországon a 14. század végén,  a15. század elején, Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) 
az 1404-ben megszerzett placetum regium valamint az 1417-es bíborosi testület492 által kiadott 
okmány alapján érvényesült, vagyis az egyházi javadalmakat a mindenkori uralkodó főkegyúri joga 
alapján adományozta.493 
A dolgozat e fejezetében azt igyekszem megvizsgálni, hogy a javadalomnyerés mely formái jelentek 
meg a szepességi káptalanban.  
 

3.1. A káptalanba való bejutás lehetőségei és módjai – a prépostság élére kerülés 

A szepesi káptalan kanonokjait feltehetőleg kezdettől fogva megillette a szabad 
prépostválasztás joga, ám ennek okleveles igazolását a vizsgált időszakban – 14. század - csak a már 
többször is említett494 két esetben lehetett csak fellelni. Csak Pál és János (1301, 1323) prépostok 
esetében tudjuk biztosan, hogy a káptalan élt a „szabad”, pontosabban névleges  prépostválasztás 
jogával, bár a király akaratát és esetenként  az érseki óhajt nem lehetett figyelmen kívül hagyni.  

A 13. századi prépostok többsége- Jakabot kivéve - más káptalan éléről, avagy káptalan 
valamely más méltóságából, avagy a királyi udvarból került Szepesbe. Jakab a káptalani lektorként 
vált érdemessé a préposti teendők495 ellátására.  

A 14. század első felében a prépostok mindegyike szintén valamely más prépostság éléről 
kerültek a Szepességbe, hiszen Pál kalocsai, Henrik váci, János pedig, boszniai prépost volt korábban. 
Megválasztásuk előtt már valamennyien fontos kancelláriai feladatokat láttak el, hiszen Pál Ágnes 
királyné alkancellárjaként, Henrik és János érseki kancellárként tevékenykedett. Személyük 
jelölésében nem kizárt, hogy az esztergomi érsekek (Bicskei Gergely, Tamás, Boleszló) személyes 
odahatásukkal is ösztönözték a káptalani testületet megválasztásukra.  

János prépost (1323-1348) halála után egyrejobban erősödött az a gyakorlat, hogy 
uralkodóink a bemutatás jogával élve a számukra alkalmas jelöltet juttatták a préposti méltóságba, 
még akkor is, ha a kiválasztott személy nem feltétlenül egyezett a szentszéki elképzelésekkel. I. Lajos 

                                                 
491 FEDELES 2005. 71. 
492 DRH I. 181-182. 
493 MÁLYUSZ, 1958. 112-113. 
494 Lásd a prépostválasztás fejezetben. 
495 „Anno 1284. eligitur in Praepositum Scepusiensem.”- HRADSZKY, 1901. 303., WAGNER  III. 13. 
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király jelöltje Dörögdi Miklós egri püspök unokaöccse, János zempléni főesperes (1348-1449) volt, 
bár javadalmát hirtelen bekövetkezett halála miatt nem foglalhatta el.  

Lomnici Berzevici Miklós (1348-1356) esetében végül találkozhatott a szentszéki elképzelés a 
királyi udvar elgondolásával, hiszen a prépost Erzsébet anyakirályné kegyeltje volt. Lajos királyt 
ugyan sértette a szentszéki eljárás, mert következetesen ragaszkodott ahhoz, hogy a szepesi prépost 
kinevezési joga a magyar királyt illeti meg, de végül is elfogadta az udvar bizalmát is élvező személy 
megerősítését. Himházi Benedek (1356-1379) szintén pápai kegy révén jutott a javadalomhoz, míg 
Opuliai János (1379-1382) kijelölésében az Anjou- Piast-Lokietek rokonság, és a királyi akarat volt a 
meghatározó, amit a Szentszék is kénytelen volt elfogadni.  

A 15. századi első felében a szepesi prépostok egyértelműen Luxemburgi Zsigmond 
elképzelésének megfelelően kerültek a méltóságba. A király minden esetben élt az őt megillető 
főkegyúri joggal, amit 1404 után törvénnyel is megerősíttetett. Miklós (1382- 1392), Zsarnó György 
(1392- 1406), Bebek Domokos (1406?- 1408), Pálóczi György (1408-1419), Késmárki György (1419-
1433) a király személyes belső körébe és a királyi kancelláriában szolgáló tartozó egyházi személyek 
voltak.  

Stock János (1433-1464) Zsigmond orvosaként különleges megbecsülésnek örvendett, azzal a 
kiváltsággal, hogy a káptalanába ő választhatta ki az egyes javadalmak birtokosait, felügyelte a 
kanonokok szentségi életét. Stock helyzete azért is különleges, mert a javadalomba kerülés idején még 
nem volt felszentelt pap, teológiai hiányosságait csak később pótolta. Mekcsei György (1464-1493) az 
első olyan prépost, ahol már a királyi főkegyúri jog átruházásra került.  

A szepességi terület nagyhatalmú birtokos családja, melynek jó néhány tagja fontos országos 
főméltóságokat töltött be, Hunyadi Mátyástól megkapta a főkegyúri jog gyakorlásának lehetőségét. 
Ugyanilyen körülmények között került a javadalom élére Berendi Bak Gáspár (1494- 1505), a jajcai 
vitéz katona, Csobádi László (1505- 1510) és korszakunk utolsó prépostja – Lomnici Horváth János 
(1511-1544).  

Utóbbi korszak prépostjai a Szapolyai család belső köréből kikerülő személyek voltak. Szinte 
kivétel nélkül hamarabb váltak préposttá, minthogy a dignitashoz szükséges ismereteket, papi 
karizmát megszerezték volna. Ebben az utolsó időszakban a társaskáptalan hanyatlásnak indult.  

A hanyatlás okai közé sorolhatjuk a reformáció megjelenését és fokozatos terjedését, a török 
hódítás következtében az ország két-majd három részre szakadását, a főúri, nemzeti széthúzást is. A 
kanonokok rezidencia-tartása fellazult, a kanonokok erkölcsi élete züllésnek indulta prépostság 
jövedelem forrásai megcsappantattak. A kanonoknévsorokat végig tekintve általánossá vált az a 
jelenség, hogy a kanonoki javadalmat inkább egy plébániára cserélik.  
 
3.2. A magyar királyok javadalomadományozásai  

Fedeles Tamás a pécsi káptalan személyi összetételének vizsgálata során hívta fel a figyelmet 
arra a fontos tényre, hogy Luxemburgi Zsigmond 1404-es rendelete és az 1417-es konstanzi zsinat 
bullája egyértelműsítette az uralkodók főkegyúri jogának alapjait.496 A magyar királyok már a korábbi 
évszázadokban is ily módon töltötték be a káptalani javadalmakat. 

I. Károly előszeretettel használta fel saját céljai érdekében az egyházi javakat, ezért is 
fordultak a magyar főpapok panasszal XII. Benedek pápához497 1338-ban.498 A szepesi példa 
megértése némi politikatörténeti magyarázatot is kíván.  

Az „utolsó arany ágacskának” nevezett, férfiágon valóban utolsó Árpád-házi király halálával 
(1301. január 14.), a központi hatalom ellenőrzése alól mindenáron kibújni törekvő leghatalmasabb 

                                                 
496 FEDELES, 2005.  69. 
497 XII. Benedek (1334-1382) 
498 FRAKNÓI, 1899, Nr. I. és RÁCZ GY, 1996. 66-67. 
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nemesek a zűrzavarossá vált politikai helyzetben leginkább arra törekedtek, hogy a ”zavarosban 
halászva” saját, szinte már korlátlanul megnőtt territóriumaikat fenntarthassák.  

A különböző helyről felbukkant, s valamilyen módon Árpád-házi rokonságot, avagy 
származásukat igazoló trónkövetelőket támogatva, egymás ellen játszották ki, vagy csapták be és 
zsarolták meg a megfenyegetett és meggyengített uralkodójelölteket, hogy ez által mindenképpen 
ellehetetlenítsék a központi hatalom megszervezésének bármiféle esélyét. A Szentszék támogatását 
ekkor már egyértelműen élvező I. Károly499 valamennyi jelölt közül tűnt a legesélyesebbnek, így a 
továbbiakban a korábbi megbecsüléséhez ragaszkodó egyháziak többsége, a helyzet józan felismerése 
után az említett jelölt pártjára állt.  

A szepességi szász nemesség féltve korábban megszerzett kiváltságait, frissen megszerzett 
jogaik csorbulását félve „Caroberto” hatalomra jutásától, kezdetben egyértelműen elutasította az 
Anjou-házi uralkodójelöltet, és annak híveit. 

Ezek után nem csoda, hogy az 1301 tavaszán Bicskei Gergely esztergomi érsek által királlyá 
koronázott I. Károly pártján álló Pál prépostot nem szívesen látták a prépostság élén, sőt még azzal is 
próbálkoztak, hogy ellenjelöltet állítsanak Pál helyére. (Feliciáni Miklós esztergomi kanonok)500 

Az 1301 májusában 13-a előtti koronázást a magyarországi főurak többsége nem tekintette 
érvényesnek, hiszen a megszokott koronázási feltételek szinte egyike sem érvényesült a koronázási 
ceremónia során. 

A trónöröklés kérdésében zavaró körülménynek számított, hogy VIII. Bonifác pápa apostoli 
hatalmával oly mértékben szólt bele a magyar belügyekbe, hogy azzal egyértelműen saját jelöltjét 
erőltette a hatalomra, s ez visszarettentette a honi nemesség jelentős részét az akkor még kamaszkorú 
utód támogatásától. A világi és egyházi hatalmasok többsége, s a szepesi szász nemesek is, Vencel 
cseh király fiát, az anyai ágon szintén Árpád-házi rokonsággal rendelkező még kiskorú Vencelt501 
kívánták a trónra, hiszen így a legkevésbé sem kellett hatalmuk csökkentésétől tartaniuk. Ezért maguk 
hozták be Vencelt az országba és János kalocsai érsek502 közreműködésével 1301. augusztus 27-én a 
székesfehérvári bazilikában a Szentkoronával megkoronázták. A Vencel pártján álló papság 
megtagadta a pápa támogatottját, s a kiközösítéssel fenyegetett budai papok maguk közösítették ki 
VIII. Bonifác pápát.  Vencel ekkor még a délvidéki területek kivételével szinte az egész ország 
támogatását bírta.  

A világiak részéről Balassa Demeter, Kőszegi Henrik, Rátót nb. Domokos, míg az egyháziak 
részéről a már emlegetett Gyimesi János kalocsai érsek, András egri, Antal csanádi, Haab váci, Imre 
váradi, Jakab szepesi, és Miklós boszniai püspököket sorolták a cseh királyfi fogadására menő 
követség tagjaiként. A Képes Krónika ugyan az írja,503 hogy a Csák Máté, Aba Amadé, Csák Ugrin 
elvben Károly Róbert pártján állt, de ténylegesen nem ismerték el királyuknak, ezeket a főurakat maga 
a krónika sorolja ugyancsak a Vencelért menő követség tagjai közé. 

A kényes helyzetben a Károlyt támogató főurak is jelentős anyagi és egyéb juttatásokért álltak 
az Anjou-párt oldalára, hiszen a Subicokat értékes hadi lovakkal és évenkénti rendszeres pénzbeli 
támogatással nyerte meg az unokáját minden módon segítő nagyapa.504 A két király között egyelőre 
dönteni nem tudó, vagy inkább a kedvező lehetőségeket váró Csák Máté Venceltől Nyitra és Trencsén 

                                                 
499Okleveleiben csak az I. Károly név fordul elő. Ma már tudjuk, hogy a „Károly Róbert” elnevezés 
gyakorlatilag téves elnevezés megszokássá válásával alakult ki a köztudatban.  
500 1301: DF 272735 
501 II. Vencel cseh király IV. Béla dédunokája volt, s Vencel nevű fiának III. András lánya, Erzsébet volt a 
jegyese. Így mind az anyai ágon való Árpád-házi rokonság mind a leendő házasság erősítette Vencel koronázási 
és magyar királlyá választásának esélyeit.   
502 A kalocsai érseket nem illette meg a koronázás joga, ez ellen VIII. Bonifác rosszallását fejezte ki, sőt 
felszólította János kalocsai érseket a hiba kijavítására. - 1301. 10. 17. Laterán: AKO. I. pp. 79-80. /88.-89.  
503 Képes Kónika. 2004. 119. 
504 KRISTÓ 1988. 14. 
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megyéket kapta meg, mely területet majd Károly Róbert az őt támogató János nyitrai püspöknek505 az 
1302. év folyamán.  

Ekkora gyakorlatilag kedvezőbbé vált Károly Róbert helyzete, hiszen meghalt hatalomra 
jutásának egyik jelentős ellenlábasa, János kalocsai érsek, így az érsekség élére, persze pápai 
befolyásra is az Anjou-párttal rokonszenvező István került.506 Károly király ügyét jócskán segítette az 
is, hogy Miklós korábbi pápai legátus került 1303-ban, Bonifác pápa halála után a szentszék élére XI. 
Benedek pápa néven. A magyarországi viszonyokat meglehetősen jól ismerő új pápa mindenképpen 
igyekezett egyfajta megegyezésre rábírni a koronáért küzdő feleket, így a két királyt a Szentszék elé 
idézete, hogy rábírja őket a megbékélésre.  

1304-ben az ország ellen támadó cseh király seregei Pestig nyomulva elfoglalta az ország egy 
részét, elűzte Esztergomból Bicskei Gergely utódját, Mihályt, a szintén az Anjou-párti érseket, Buda 
élére új elöljárót nevezett ki. Vencel király és Károly Róbert fegyveres összecsapásának végül a cseh 
király halála vetett véget, így az ifjú Vencel az energiáit a cseh korona ügyeire összpontosította. 

Károly király ebben még inkább zűrzavarossá váló helyzetben többnyire az ország 
peremterületein, és a határvidékeken élő nemesség megnyerésével foglalatoskodott. A délvidéki 
főurak szimpátiáját bírva igyekezett a maga oldalára állítani az északi területek urait, Csák Mátét 
illetve familiárisát, Aba Amadét. Az alig 16 éves király egyik fő támogatója, gyámja, vigyázója és hű 
embere Csák Ugrin volt. Ehhez a politikai csoportosuláshoz csatlakozott Aba Amadé, Rátót nb. 
Loránd - a későbbi nádorok – valamint Borsa Kopasz.  Vencel félreállásával Károly Róbert 
Wittelsbach Ottó507 személyében 1305-ben új ellenféllel találta szembe magát, hiszen Vencel a magyar 
koronával kapcsolatos igényét ráruházta. Ottó legjelentősebb támogatója a Kőszegi család lett. 
Koronázását, szintén törvénytelen módon Antal csanádi és Benedek veszprémi püspökök intézték. 
Nem csoda, hogy Károly hatalmának stabilizálására 1306-ban az Abák támogatását élvezve 
hozzálátott Ottó hatalmának visszaszorításához, megszerezte a még cseh kézen lévő Szepes várát.  Az 
Ottó párti szászok felkeresésére induló ellenkirályt végül Kán László erdélyi vajda fogta el, a vele 
kapcsolatos küzdelmek 1307 nyarán véget értek. 

A külső ellenfelekkel leszámoló uralkodó számára akkorra már egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy hatalmának legfőbb ellenlábasai a hatalmukat féltő magyar főurak. Az esztergomi érsek 
felbuzdulva a király katonai sikerein az udvardi zsinaton felszólította az országlakosokat, hogy 
térjenek vissza Károly Róbert hűségére az egyházi tilalom terhe mellett.  

Ekkor küldte el V. Kelemen pápa a magyarországi egyházi viszonyok további romlásának 
megakadályozására és a rendteremtés céljával 1307 őszén Gentilis pápai legátust. Gentilis 
magyarországi érkezésének nyilvánvaló politikai célja volt, a pápa királyjelöltjét erősítése a magyar 
trónon. A követ elérte, hogy Csák János segítségére legyen Buda Károly Róbert pártjára való 
átállásában, sőt október 10-ére, Rákosra országgyűlést hívtak össze a viszonyok tisztázására. A 
magyar főurak közül Rátót nb. Domokos, Aba Amadé nádor, Csák Ugrin, Borsa Kopasz nádor, Ákos 
István nádor, Rátót Loránd nádor vezetésével elfogadták Károly Róbert és leszármazóinak jogát és 
jogos öröklését a magyar koronára. Az országgyűlésről azonban az ország legjelentősebb oligarchái 
maradtak el, mint Csák Máté, Kán László és a Kőszegiek.  

Ráadásul sok mindenben egyáltalán nem egyeztek meg az országgyűlésen résztvevők érdekei a 
király érdekeivel, így egyáltalán nem tekinthető eredményesnek a rákosi országgyűlés. Gentilis 

                                                 
505 AKO. I. p.163./278-279. 1301. szept.10-e előtt és szept.10-én Óbuda mellett. 
506 VIII. Bonifác pápa János érsek halála után magának tartotta fenn a kalocsai egyház feletti rendelkezési jogot, 
sőt egyenesen megtiltotta a kalocsai káptalannak az érsekválasztást. A pozícióra alkalmas, de leginkább politikai 
hovatartozását tekintve megfelelő személy gondos kiválasztására és kiszemelésére utasította megbízottját, 
Miklós ostiai püspököt. Mindezek mellett valamennyi magyarországi egyházi testületet, főpapokat, stb. 
büntetéssel fenyeget meg, ha akadályozzák a pápai követ munkáját.  AKO.I. pp.87-89./105-106., 109. 1301. 
november 8. Laterán.  
507 Wittelsbach Ottó IV. Béla unokája volt, leányágon Árpád-házi. 
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helyesen ismerte fel, hogy nem maradt más lehetősége, mint hogy egyesével próbálja a király oldalára 
állítani a legnagyobb hatalmú főurakat. Csák Máté megnyerése nem kevés anyagi ellenszolgáltatásába 
került az udvarnak, hiszen a tárnokmesteri tisztség volt a megbékélés ára. Csák Máté megnyerése a 
többi nagyhatalmú főúr király iránti ideiglenes támogatását eredményezte, hiszen az 1308-as újabb 
rákosi országgyűlésen, már ha személyesen nem is, de követi úton már képviseltették magukat. Ilyen 
módon már nem volt már semmi akadálya, hogy végre törvényesen is megkoronázzák, ill. 
újrakoronázzák a királyt. A koronázási szertartáson az oligarchák persze nem jelentek meg, ilyen 
módon mégsem valósult meg, hogy a magyar nagyurak egységesen elfogadják Károly Róbertet 
királyukként. Sőt nyílt küzdelem kezdődött Gentilis és Kán László között az uralkodó jelvények 
kiadása kapcsán. Kán Lászlót kiközösítéssel sújtotta, aki végül kötélnek állt, így sor kerülhetett a 
király immár harmadik, de szokásjogilag már minden kitételnek megfelelő koronázási aktusára. A 
koronázásról a leghatalmasabb főúr ismételten távolmaradt, sőt ezek után megszegve a Kékeden tett 
ígéretét szembehelyezkedett immár törvényes királyával. 

A magyarországi tartományuraság ekkora feltétel nélküli és azonnali behódolást követelt meg 
minden alávetettjétől, a területén lévő egyházi testületektől, nemesektől egyaránt. Az egyre nagyobb 
hatalomra törő főurak azzal, hogy hihetetlen mohóságtól hajtva minél több földet szereztek meg, 
nyilvánvalóan arra törekedtek, hogy mindenféle szempontból függetlenítsék magukat bármiféle 
felettük álló hatalomtól, így az uralkodótól is. Az erőszakos magánfamíliát nem vállaló nemesek sora a 
király támogatását választották, akár birtokaik elvesztése árán is. A szepesi szász nemesek közül a 
Görgeiek is a király pártjára álltak. 

Gentilis követ emellett elsődleges feladatának tartotta az egyházi fegyelem és igazgatás 
helyreállítását is. Megindult a kolostorok, apátságok, prépostságok felülvizsgálata, viszonyaik 
rögzítése, megjelentek a pápai adószedők. Az egyházi fegyelem megsértőit javadalomvesztés, vagy a 
kiközösítés büntetése sújthatta. Ez különösen fontos volt, hiszen a tartományurak az egyháziakkal 
kapcsolatban is a teljes meghódolást követelték meg. Ellenkező esetben feldúlták az egyháziak javait, 
személyükhöz hű papokkal cserélték fel az egyházi testületek vezetőit. A tartományurak 
fosztogatásait, pusztításait egyre nehezebben viselő egyháziak és a városok is fokozatosan álltak át a 
király pártjára 1310 után. A Kassa elfoglalására jó ideje készülő Aba Amadé váratlan halálával fiai 
szinte minden javaikat elveszthették, így féltve megélhetésüket és korábbi hatalmi pozícióik 
elvesztését, 1312-ben maguk szítottak ellenségeskedést a király ellen. A Sárost és Lublót ostromló I. 
Károly csapatait az Amadé-fiakat felkaroló Csák Máté serege veszélyeztette, így a király kénytelen 
volt visszavonulni a Szepességbe, pontosabban Lőcsére. Az apjuk halálát megbosszulni akaró Amadé-
fiak és Csák Máté seregével az akkor már a királyhoz csatlakozott szepesi szász nemesek seregei és az 
oligarcha önkénybe régóta belefáradt kassai polgárok sorakoztak fel. 

I. Lajos király (1342-1382) uralkodása idején az a gyakorlat vált általánossá, hogy a király 
supplicatio-t nyújtott be arra a javadalomra, ahová a saját jelöltjét kívánta bejuttatni, mire a pápa 
többnyire teljesítette az ilyen jellegű kérést. Ennek a gyakorlatnak lett az a következménye, hogy az 
országba érkező pápai tizedszedők, valamint a kíséretük maguk is hozzájuthattak valamiféle országon 
belüli javadalomhoz. 1352. január 10. - A szepesi prépostság betöltésénél a prezentálás joga a királyt 
illeti meg. Mivel ezt néhányan kétség bevonják, a király az új betöltés alkalmából a pápa döntését kéri 
ki. 508 

                                                 
508„Significat . . . Ludowicus rex Ungarie, quod olim prepositura ecclesie sancti Martini Scepusiensis, 
Strigoniensis diocesis, per obitum Johannis ipsius ecclesie prepositi tunc vacante, dilectiis suus Nicolaus,  tunc 
rector ecclesie Budensis, Vesprimiensis diocesis, per . . . archiepiscopum Strigoniensem ad presentationem dicti  
regis in prepositum ipsius ecclesie sancti Martini extitit institutus, ipsamque possedit et possidet pacifice et 
quiete, ac deinde quondam Johannes Demetrii, tunc archidiaconus de Sémiin, in ecclesia Agriensi, asserens 
dictam preposituram per obitum dicti Johannis prioris vacare, preposituram ipsam, ut pote ante ipsius prioris 
Jo(hannis) obitum reservatam, obtinuit ab eadem Sanctitate Vestra sibi conferri, qui antequam ipsius 
prepositure possessionem haberet, extra Románam curiam decessit. Cum autem propter longitudinem temporis, 
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Zsigmond nemcsak a királyi, hanem a világi kegyurak adományozási jogát hagyta érintetlenül, 
midőn valamennyi főpapot és egyházi testületet eltiltott a javadalmak betöltésétől. Kollányi szerint 
mindezt azért, mert sérelmesnek érezte, hogy IX. Bonifác pápa elismerte Nápolyi Lászlót 
Magyarország királyának, így az ellenfél eltávolítása után felmondta az engedelmességet a 
Szentszéknek. Az összes hazai egyházit javadalomvesztéssel sújtotta abban az esetben, ha a pápa 
számára eljuttatják a pápai tizedet, vagy bárminemű iratot elfogadnak a szentszéki követektől.509  

Ez azt jelentette, hogy a pápa Magyarországon csak olyan személyeket nevezhetett érsekké, 
apáttá vagy püspökké, aki érdekében az uralkodó benyújtotta a pápai udvarhoz supplicatio-t, a 
jelölteket köteles volt ellentmondás nélkül elfogadni. Ennek a szisztémának köszönhetően jelentősen 
lecsökkent Magyarországon a pápai rezervációk száma. A rendelettel a király a megszaporodott számú 
pápai bullások ellen kívánt fellépni, akik az országlakosok panaszai szerint gyakorta életek vissza 
pozíciójukkal, megszaporodtak a visszaélési ügyek, s a kialakult helyzet felszámolására ez volt a 
leginkább kínálkozó alkalom. Az uralkodó kihasználta a lehetőséget Róma befolyásának 
csökkentésére. 510 Erre jó példa: Késmárki György prépostságba kinevező bullája kimondta „a szepesi 
prépost prezentálási joga a szentszék különleges privilégiuma alapján megilleti. Így Késmárki 
Györgyöt, aki a Szent Adalbert-egyház prépostságát és a fenti javadalmat önként visszaadta, szepesi 
préposttá nevezte ki, akit nála élete és erkölcsei becsületességére, más kiváltságai és erényei érdemeire 
való tekintettel többszörösen beajánlottak. Ezt az esztergomi káptalannak hagyta meg az érsekség 
üresedése miatt.511 

Az udvari politika széliránya azonban hamar fordult, ugyanis XXIII. János pápa 
megválasztását maga az uralkodó is örömmel fogadta, és azzal kéréssel fordult hozzá, hogy járuljon 
hozzá azon régi szokás megújításához, miszerint a királyi hatalom biztonsága érdekében a mindenkori 
uralkodó adományozhassa a javakat, amibe a pápa megerősíti őket. illetve a pápa csak azoknak 
adományozhasson, akiket a király név szerint – írásban megjelölt. A kísérlet nem járt sikerrel, ugyanis 
XXIII. János sem kívánt más politikát folytatni, mint elődei.  
Bullában adta hírül, hogy Magyarországon a már megüresedett vagy a későbbiekben megüresedő 
javadalmakat,512 és minden egyéb egyházat, szabályszerű választás esetén is a Szentszék kívánja 
betölteni.  

Zsigmond nem riadt vissza a kegyuraság jogának átruházásától sem, így 1435-től ezt 
kiterjesztette a káptalani javadalmakra is, miszerint az adományozás jogát az illető megyéspüspöknek 
engedte át.513 

Veje, Habsburg Albert alig két éves uralma alatt (1437-1439) szinte minden esetben keresztül 
tudta vinni akaratát az egyházi javadalmak ügyében. Jagelló I. Ulászló (1440-1444) mindvégig kiállt a 
törvényes pápa, IV. Jenő (1431-1447) mellett, ami azzal járt, hogy a bázeli zsinat514 ellenpápájától, V. 
Félixtől adományt nyert egyháziakat megfosztották javadalmuktól.  

                                                                                                                                                         
quo dictus Jo(hannes) preposituram ipsam obtinuit, ab aliquibus de prioratu ipsius regis, quem habet in 
presentando, Prepositum in dicta ecclesia sancti Martini, in dubium revocetur, humiliter supplicat dictus rex, 
quatinus ne propterea in ipsius ecclesie preiudicium super hoc litis matéria oriatur, presentationem et 
institutionem huiusmodi premissis non obstantibus, dignemini auctoritate apostolica ex certa sciencia 
confirmare,” – BOSSÁNYI, 1916. I. p.226. / CDLXXV 
509 KOLLÁNYI 1906.148. 
510 KOLLÁNYI, 1906. 151. 
511 Zsigmond savniki apát pápai commissarius - DF 272756 – ZSO VII. p.253./1159. 
512 KOLLÁNYI, 1906, 154. 
513 KOLLÁNYI, 1916, 156. 
514 A zsinatot 1431. július 23-án nyitották meg, amikor még egyetlen püspök sem volt jelen Bázelben. Mivel a 
küldöttek száma ősszel sem emelkedett, az új pápa, IV. Jenő (1431-47) december 18-án feloszlatta a zsinatot. A 
résztvevők megmakacsolták magukat, s előbb a pápai döntést felülbírálva kimondták a zsinat törvényességét és 
megidézték a pápát, majd belekezdtek a kúriától független zsinati hatóságok kiépítésébe. A konfliktus első 
szakasza 1433-ig húzódott, amikor a rómaiak felkelése miatt Firenzébe menekült pápa visszamenőleg 
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A hazai egyházfők ekkor már nemcsak a hazai papságot irányították, hanem tekintélyes világi 
hatalommal is rendelkeztek. Tagjai voltak a királyi tanácsnak, így beleszóltak az országos ügyekbe is. 
Az egyháziak rendelkeztek a legtekintélyesebb vagyonnal, amely nem annyira a földbirtokból, inkább 
a tizedből származott. Ennek következményeként a főpapok jövedelmét a leghatalmasabb főurak is 
irigyelték. 515 Így különösen nagy figyelem kísérte, ki, hogyan és milyen feltételekkel tölthette be a 
megüresedett főpapi méltóságokat, egyéb prebendákat, ami ekkor már egyértelműen a királyon múlt. 
A főkegyúri jog egyértelműen a királyi politikát szolgálta, így leginkább olyanok nyerhették el, akire a 
király feltétlenül számíthatott. 

A Hunyadi család idősebb képviselője kormányzói tevékenysége során a rendek és a szentszék 
megkérdezése nélkül jutatta pártfogoltjait a különféle egyházi javadalmakba, ezért ennek 
kompenzálására az 1447-es országgyűlés kikötötte, hogy a javadalomhoz juttatás egyik alapvető 
feltétele az lett a király, vagy a rendek általi bemutatás lett.516 V. László (1453-1457), valamint 
Szilágyi Mihály rövid ideig tartó kormányzósága alatt is gyakorolták a főkegyúri jogokat. 
 Mindezt azért, mert a Szentszék maga ismerte el, hogy az országban a püspöki és érseki stallumokat a 
király (kormányzó, országtanács) adományozhat, hiszen ő birtokolja a kinevezés és bemutatás jogát. A 
kisebb egyházi javadalmak esetében az illetékes püspök kapta meg a királyi kegyet szemléltető 
oklevelet, a Szentszék csak a javadalmas Rómában bekövetkező halála, vagy annak esetleges 
lemondása esetén érvényesíthette magyarországi kinevezési jogát. 517 

I. (Hunyadi) Mátyás, a család ifjabb tagja (1458-1490) a legkisebb egyházi javadalmasok 
kinevezését is (oltárigazgató) számon tartotta, ő rendelkezett kinevezésükről, teljesen a királyi akaratot 
szem előtt tartva, figyelmen kívül hagyva a pápai tiltakozásokat, gyakorlatilag csak utólag kérte meg a 
pápai megerősítést. Következetesen ragaszkodott főkegyúri jogának érvényesítéséhez, amelyket még 
az általa meghódított területen is gyakorolni kívánt. Nem kötött konkordátumot a pápával, nem is 
engedte, hogy a pápa sajátos joga érvényesüljön, hanem minden további nélkül a saját jelöltjeit 
fogadtta el és neveztette ki a Szentszékkel.518 mindennek az állt a hátterében, hogy I. Mátyás igen 
nagymértékben támaszkodott az egyháziakra, akik közül többeket diplomáciai feladatokkal küldött 
külföldre, másokat a királyi kancellárián alkalmazott. 519 Az egyházi dignitás ily módon fizetésként, 
vagy jutalomként járt a királyi bizalom élvezőjének.  

I. Mátyás uralkodása idején jelentősen megváltozott az egyházi felső és középréteg társadalmi 
összetétele. Származásuk szerint nemesek, kisebbrészben jobbágyok, esetleg polgárok voltak.  A 
hatalom támogatói között továbbra is ott voltak a báró családokból származó főpapok.520 míg az 

                                                                                                                                                         
érvényesnek nyilvánította az üléseket, nem utolsósorban a közben császárrá koronázott Zsigmond ösztönzésére. 
A pápa és a zsinat közötti végleges szakítás 1437-ben következett be, amikor IV. Jenő az ortodoxokkal való 
megegyezés reményében Ferrarába helyezte a zsinatot.  
A bázeliek többsége nem engedelmeskedett, hanem, miután a Tres veritates dekrétumban egyértelműen 
kimondták a zsinat főségét az egyházban, perbe fogták a pápát, és 1439. június 25-én megrögzött eretnekként 
letették. A zsinat új pápát választott V. Félix személyében. A volt savoyai herceg, aki lovagjaival szerzetesi 
életet élt, minden bizonnyal azért is volt kívánatos jelölt, mert magára vállalta a zsinat finanszírozását. A később 
Lausanne-ba áttelepült gyülekezet 1449-ig maradt együtt, amikor a pápa-zsinat vitában korábban a semlegesség 
álláspontjára helyezkedő III. Frigyes császár (1440-93) római koronázása reményében a pápa pártjára állt. V. 
Félix, a történelem utolsó ellenpápája lemondott.  
Az egyházreform ügyében is születtek lényeglátó határozatok. Bár a pápai kúria átszervezését célzó javaslatok az 
adott helyzetben inkább a feszültséget növelték, a fiskalizmus visszaszorítása, az egyházmegyei zsinatok, a 
liturgia méltósága és a papok életmódja valóban az égető kérdések közé tartoztak. - GÁRDONYI M, 2001. 
http://www.vigilia.hu/2001/2/gar0102.html 
515 DRASKÓCZY,  2000, 118. 
516 MÁLYUSZ, 1958. 123. 
517 E. KOVÁCS, 1996, 105. 
518 SOLYMOSI, 2010.65-66. 
519 DRASKÓCZY, 2000. 118. 
520 SOLYMOSI, 2010.69. 
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előbbieket megbízhatóságuk és kézségességük miatt választotta ki az uralkodó, addig a másik 
csoportból leginkább politikai megfontolásból választotta ki az egyházi javadalomra érdemeseket. 

A Jagelló-kor uralkodói sem jártak el másként, mint elődeik, hiszen az 1498:67-es törvény 
értelmében Werbőczy az „ország régi szokásának” tekintette a főkegyúri jog gyakorlását. A 
magánkegyúri jog kérdésében a Luxemburgiak utódai Zsigmond példáját követték.521 A Jagellók pedig 
elfogadták a szerzetesrendek azon törekvéseit, miszerint maguk választhassák ki prépostjaikat. 
 A reformáció elterjedése ezen a területen gyorsabban indult meg, mint az ország többi részén. 
Az 1520-as években az új tanítás a krakkói egyetemen is helyet talált, annak ellenére, hogy a katolikus 
papság heves ellenállását is kiváltotta. A Szepessség Krakkóhoz való közelsége tette lehetővé a 
társégben az új tanítások meggyökeresedését. A Krakkóból hazatérő magyar és szász ifjak valamint a 
könyvnyomtatás terjedése is hozzájárult a kultúra terjedéséhez, annak ellenére, hogy az ország 
részekre szakadt, megszűntek a hagyományos kulturális központok, a s kultúra a mezővárosokban, a 
végvárakba és néhány nagyhatalommal bíró főúri család otthonába költözött. Így megnőtt a főúri 
mecénások szerepe, háttérbe szorítva a királyi udvar kezdeményezéseit.  

A hitújítás elsődleges felkarolói a polgárság, a nemesség és az alsópapság soraiból kerültek ki. 
A hitújítók megkapták a mezővárosi polgárság támogatását, amely radikális irányba igyekezett terelni 
a reformációt.  

A királyi udvarok - Ferdinánd és Szapolyai- egyaránt igyekeztek a folyamat gátjává lenni, a 
régi hit mellett következetesen kiálltak, törvényekkel védelmezték a katolikus vallás és egyház 
érdekeit, sorra börtönöztették be a prédikátorokat: ez megnövelte a főúri mecenatúra szerepét, az új hit 
támogatottságát.  A magyarországi püspöki kar nagyobb része és a Rómához hű világiak egyre 
szűkülő tábora természetesen Mohács előtt és a polgárháborús helyzet közepette is a lehetőségeihez 
képest azon igyekezett, hogy a hivatalából és hitéből fakadó kötelességének eleget téve akadályozza a 
hitújítás terjedését. Számtalan levélben kérlelik, figyelmeztetik, utasítják a városi tanácsokat, hogy az 
igaz hit mellett tartsanak ki. A városokat tekintve ez a fellépés szinte teljesen hatástalan volt, csupán 
akkor érték el azt, hogy a magisztrátus magatartása az egyházi ügyekben nagyobb óvatosságot 
mutatott, ha Ferdinánd valamelyik kapitányának csapatai a közelben állomásoztak.522 

A felső-magyarországi német polgárok között a Wittenbergben tanult bártfai rektor, Stöckel 
Leonhard hitújító tanításainak köszönhetően 1546-ra megszerkesztette a magyarországi reformáció 
első hitvallását, az úgynevezett Confessio Pentapolitana-t. Az öt királyi szabad város (Kassa, Lőcse, 
Bártfa, Eperjes és Kisszeben) ezzel védekezett a Ferdinánd udvarából elinduló eretnekség vádjával 
szemben. Az öt város hitvallását követte a négy szepességi város hitvallása, a Confessio Scepusiana is, 
24 szepesi városé, melyet Megander Grossmann Bálint iglói és Obsopaeus Koch Cirjék szepesváraljai 
lelkész írt (Scepusiana 1569.), mind a három szorosan az Ágostai Hitvallás alapján készült. 
 
3.3. Az esztergomi érsek befolyása 

 
A káptalan tagjait a 11-13. századig az érsek nevezte ki. Így javadalmainak adományozása, un 

collatioja, az illetékes megyés főpásztor joghatósága alá tartozott. Ennek a jognak a gyakorlására 
először a Szentszék, később a magyar uralkodók is igényt tartottak, s ezzel jogot is formáltak. Az 
esztergomi érsekek a 13. századig tudták gyakorolni a collator-i jogokat. A 14. században álatalánossá 
vált az a gyakorlat, hogy a Szentszék magának tartotta fenn, azaz rezerválta az ürresedésben levő, 
                                                 
521 I. Ulászló 441-ben a váradi egyházra vonatkozó kegyúri jogait János váradi püspökre, míg V. László 1453-
ban a váci egyház javadalmaira vonatkozó jogait Vince püspökre, a kalocsai birtokokra vonatkozó kegyuraságot 
a kalocsai érsekre ruházta, Hunyadi Mátyás pedig Vitéz János esztergomi érsekre testálta a szentjobbi és a 
bakonybéli apátságokra vonatkozó kegyurasságot. Ezzel azt kívánták elérni, hogy az illetékes püspök jobban 
ismeri a javadalmakat, és azokba vélhetően a legalkalmasabb személyeket helyezik. A szándék ellenére kialakult 
helyzet sok visszaélésre adott alkalmat. 
522 GUITMAN, 2009. 69-70. 
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illetve a majdan megüresedő káptalani javadalmakat. Ezzel nem szüntette meg, csak úgymond, 
felfüggesztte a kanonokok kinevezésének jogát.523 A pápák, miután nem ismerték a kinevezendő 
személyt, ezért a kinevező okiratban két vagy három főpapot felkért arra, hogy vizsgálja meg a jelölt 
alkalmasságát a javadalomra. A pápai rezervációk erősödése idején is élt az érsek a kinevezés jogával 
„auctoritate ordinaria” elve alapján. Így a kinevezettek azért fordulnak  a pápai kúriához, hogy az 
erősítse meg őt, nehogy valaki háborgasas őket a javadalmukban.   

A Szepesség ebből a szempontból is sajátos helyzetben volt, minthogy az ország első szmú 
főpapja volt a megyéspüspöke. A társaskáptalan azzal, hogy az esztergomi egyházmegye egyik 
legtávolabbi területén szerveződött meg, és akár a távolság, akár a királyi alapítás következtében 
megszerzett exemptiojával mindenkori prépost élt a püspöki jogok gyakorlásának egy részével. Ezt azt 
jelentette, hogy ugyan a Szepesség területén prépost gyakorolta a káptalan javadalmaiba való 
kinevezés jogát, de esztergomi érsek, mint az ország első egyházi embere, a javadalmakra jelöltek 
felett megerősítése jogával továbbra is élt. 

 Így érsekeink igyekeztek olyan munkatársakat bejuttatni a szepesi káptalanba, akire ők is 
számíthattak, vagy éppen az érseki udvarban teljesített szolgálataik jutalmaként megkínálták ezeket az 
egyháziakat vagy a préposti méltósággal, vagy valamilyen más javadalommal. A 14. század elején 
Henrik és János prépostok az érseki kancelláriában végzett szolgálataik jutalomaként kaphatták meg a 
szepesi préposti méltóságot. Henrik bejutásának közvetlen körülményeiről nincsen adatunk, ám az 
valószínű, hogy Tamás érsek kancellárjaként és esztergomi kanonokként juthatott a szepesi 
javadalomhoz, a korábbi váci prépostságból.524 Jánost, prépostnak a káptalan is megválasztotta 
prépotjának 1323-ban, ám javadalomba jutását bizonyára elősegítette, hogy a korábbi boszniai prépost 
1313-tól érseki vikáriusként teljesített szolgálatot Tamás érsek udvarában. Az 1321-ben külföldről 
érkező (lengyel) Piast Boleszló525 is elégedett lehetett János tevékenységével, hiszen az érseki udvar 
intézőjeként ő gondozta az érseki birtokokat. 1323-tól Szepesben találjuk, már Boleszló érsek 
támogatásával. 

Edelényi Andrást Kanizsai János nevezte ki szepesi olvasó kanonoknak 1411-ben, nagy 
valószínűséggel érseki káplánként végzett szolgálatait jutalmazva.526 
Az esztergomi érsekeket illette meg a káptalan Corpus Christi kápolnájába a rector és a káplánok 
javadalomhoz juttatása. 
 
3.4. Pápai javadalmasok 
 

A pápaság a 12. századtól folyamatosan törekedett az egyházi javadalmak jogát saját 
fennhatósága alá vonni Európa valamennyi latin rítusú keresztény királyságában. IV. Kelemen 
konstitútiójának megjelentetése után utódai precízen kidolgozták mindazokat az esteket, amelyek a 
pápai javadalmazás joghatósága alá estek. VIII. Bonifác pedig részletesen definiáltatta a javadalmas 
halála esetén bekövetkező üresedés következményeit, oly módon, hogy azokat a javadalmakat a pápa 
számára rezerválta, amelyek birtokosai a pápai kúriában, avagy attól kétnapi járásra (kb. 60 km) haltak 
meg. A Vienne-i zsinaton (1311-1312) a Szentszéknél a javadalmukért pereskedők halála esetén 
megüresedett beneficiumokat szabályozták.527 A pápai udvar székhelyének Avignonba helyezésével a 
kiadások jelentősen megnőttek, a Szentszéknek így új bevételi forrásokat kellett keresnie. Ennek a 
legegyszerűbb módja gyakorlatilag az volt, hogy a Szentszék bővíteni kívánta az adományozási körébe 
                                                 
523 UDVARDY,1992. 23. 
524 1315: ESZTERGOMI ÉRSEKEK. BEKE, 2003. 149., AKO IV. p. 63./151., DF: 275939 
525 Boleszló nővére, Mária volt Károly király második felesége, míg a király negyedik felesége, Erzsébet a főpap 
unokatestvére volt. PÓR, 1900.4. 
ESZTERGOMI ÉRSEKEK: BARCS E, 2003.151. 
526 KOLLÁNYI, 1901.84-85. 
527 FEDELES, 2005. 79. 
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tartozó javadalmak körét. A kisebb javadalmak után egy sajátos és biztos bevételt jelentő illetéket, un. 
„annatát”528 vezette be. XXII. János 1317-ben a javadalomhalmozás ellen olyan módon kívánt 
fellépni, hogy „egy személy kezén csak egy lelkipásztori kötelezettséggel ellátott (cum cura) és egy 
sine cura javadalom”529 lehetett. Aki több javadalomban is érdekelt volt, annak a többletről egy 
hónapon belül le kellett mondania, mert a Szentszék a maga számára rezerválta az ilyen 
beneficiumokat.530  

XII Benedek pápa úgy foglalta össze elődei intézkedéseit, miszerint a Szentszék fenntartja 
saját magának a rendelkezés, döntés és a betöltés jogát minden patriarkális, püspöki, érseki egyház, 
monostor, kolostor, plébánia, minden kanonoki, káptalani, templomi vagy egyéb más egyházi 
javadalom fölött – akkor is, ha korábban választás útján, vagy más módon töltötték azt be.531 

Annak ellenére, hogy Zsigmond király és utódai fenntartották maguknak az egyházi 
javadalmak betöltésének jogát, nem szűnt meg Magyarországon sem a pápai javadalmazás, csak 
erőteljesen lecsökkent. Gyakori volt az un. jövőben megüresedő (canonicatum sub expectatione 
prebendae) adományozása.532 A pápák által adományozott beneficiumok üresedésének leggyakoribb 
okai:  

 a javadalmas halála (vacantia per obitum) 
  lemondás (resignatio) 
 magasabb javadalomba jutás (promotio) 
  javadalomtól való megfosztás (depositio).533  

Frowin534 krakkói kanonok szinte elsőként jutott javadalomhoz idegenként a szepesi 
káptalanban. XXII. János pápa a sandeci jogtudósnak kanonoki prebendát adományozott, úgy, hogy az 
nem érintette a sandeci plébánosságát és a sandomiri kanonoki javadalmát.535 A javadalmat 1338-tól 
tölthette be, ugyanis a korábbi oklevelek még nem említik szepesi olvasókanonokságát.536 A 
különleges kiváltság megszerzésében Nanker krakkói püspökkét, ezzel jutalmazta jogtudósát a 
szepesség tizedek feletti joghatóságról szóló perben végzett szolgálataiért 

                                                 
528 Az Annatae köteteteibe olyan kisebb javadalmak után fizetendő illetéket jegyezték be, amelynek az 
adományozásához nem volt szükséges a konzisztórium jóváhagyására. Az adományozás azonban a pápa 
jóváhagyásának volt fenntartva. Ilyen javadalmak voltak: a prépostságok, a főesperességek, a káptalani 
méltóságok, a kanonoki prebenda, a nagyobb jövedelmű plébániák, és a szerzetesrendek, monostorok 
elöljáróinak javadalma, ha annak értéke – éves jövedelme nem haladta meg a 24 aranyforintot. A javadalmas a 
különféle okok miatt megüresedett javadalom az újra betöltéshez szükséges kinevező iratot - bullát csak azután 
kapta meg, ha befizette az első év jövedelmének a felét. Az adományozási és megerősítési eljárásnak a pénzügyi 
vonatkozást nevezzük annatának. Ez az illetékfizetésnek egy olyan sajátos módja volt, ami folyamatos és biztos 
bevételt jelentett a pápai kúriának. A kisebb javadalmak pénzbeli értékelése a 14. század folyamán vált 
gyakorlattá.1326-tól a kötelezettség azokat a rezervációval juttatott kisebb javadalmakat terhelte, amelyek évi 
jövedelmét 6 forintnál többre becsülték. IX. Bonifác pápa 1339-ben ezt 24 aranyforintban szabta meg. – 
KÖRMENDY K –KÖRMENDY J, 1990. 26. 
529 FEDELES 2005. 79. 
530 FEDELES 2005. 79. 
531 FEDELES 2005. 79. 
532 Lásd fentebb. FEDELES 2005, 80. 
533 FEDELES 2005. 82. 
534 Browin/Wruinus/ Wrouinus neveken fordul elő. 
535 AKO XV p. 32-33./54-55., THEINER I. 535-536., DF 291 548, MES III. 183., MPV III. 1914. p. 277/294. 
Téves Šroka az a megállapítása, hogy „1331-ben XXII. János pápától jutalékot kapott a szepesi kanonokság 
után.” ŠROKA, 1995. 58. – valójában arról lehet szó, hogy Frowin már 1331-ben befizethette a pápai kúriánál a 
szükséges illetéket, azaz a szepesi javadalom éves jövedelmének a felét, mert a pápai megerősítést nem kaphatta 
meg másként. XXII. János 1331. 02.012-én utasította a Claratumbai monostor apátját, az idősebb főesperest és a 
krakkói Szűz Mária egyház prépostját, hogy a sandeci Wrouinus mester számára a szepesi kanonoki beiktatását 
eszközölje ki. AKO XV. p.33./55 
536 DOKUMEMTÓW, 1969/919. 
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Pacanoui Miklós krakkói klerikus pápai támogatással szerezte meg a szepesi kanonokságot, 
miután Arnold de la Caucina pápai collector elhunyt, és javadalma megüresedett.537 

Lomnici Berzevici Miklós lőcsei plébánost - Pór Antal feltételezése szerint - a pápai 
rezervációi538 segítette hozzá a préposti dignitashoz. Az „önkényes” szentszéki döntés, ugyanis a jelölt 
személyét nem beszélte meg az uralkodóval, elfogadhatatlan volt I. Lajos számára. A királynak nem 
Miklós személyével volt baja, hanem az eljárás sértette, mert úgy vélte, hogy magyar királyként neki 
kellett volna János prépost halála után a Szepesség élére új prépostot kineveznie. Hradszky úgy véli, 
hogy Miklós prépost Erzsébet királyné kegyeltje volt, ezért juthatott a méltóságba.539 

Grosz András váraljai áldozó papot IX. Bonifác pápa 1400-tól szepesi kanonoknak 
nevezi.540Az iratból az is kiderül, hogy a javadalom megürült, ugyanis korábbi birtokosa Henrikonys 
Mihály lemondott róla, mert a lövödi karthausiaknál szerzetes lett. Ugyanebben az évben a pápa 
elfogadta Lomnici Hermann szepesi kanonok és kánonjogi doktor lemondását is, aki lőcsei 
plébánosként folytatta a továbbiakba. Javadalmát Késmárki Györgynek adta, aki egyházmegyei 
klerikus volt.541  

Praunspeck542 másnéven Jägerndorfi Pál 1352-ben szepesi kanonok és nyitrai főesperes.543 
Ajánlással érkezett Nagy Lajos király udvarába, elsősorban Erzsébetnek, az anyakirálynénak volt a 
pártfogoltja, az anyakirályné káplánja. A királyné követeként többször járt Avignonban.544 VI. 
Kelemen pápától ebben a minőségében Erzsébet kérésére kérvényez bátyjának, Begonak egy prágai 
kanonoki javadalmat. Ekkor még saját maga semmilyen javadalommal nem bír, ezután lesz esztergomi 
kanonok, amihez megkapja a pápai támogatást, illetve majd nyitrai főesperes. Az esztergomi 
kanonokságba mégsem került be, helyette lett szepesi kanonok.545  
 A pápa Macer Miklósnak, a szepesi Mária Magdolna-oltár igazgatójának reserváltat egy 
javadalmat.546  

IX. Bonifác pápa Kontz Miklós (1389-1393) esztergomi egyházmegyei papnak szepesi 
kanonokságot ad erényeire és tisztes életére való hivatkozással. Miklós pap alkalmasságának 
megvizsgálására a váci püspököt kérte fel.547 Ugyanebben az évben Szentgyörgyhegyi Miklós fia Péter 
esztergomi pap számára jelölte meg az egyik szepesi javadalmat, mert olyan hírei voltak, hogy annak 
birtokosa Belluzi Konyári Miklós (1390-1404), a szepesi menedékkői karthauzi rendbe készül 
beállni.548  

Kalpachi /Kolbachi Péter fia Miklós (1390-1408) 549 IX. Bonifáctól 1390. október 13-án 
kapott szepesi kanonoki javadalmat, majd 1390. október 26-án a Szentszék Oláh Mihály fia Istvánt is 
a szepesi káptalan javadalmasának nevezte, minthogy Fogol Péter fia Lőrinc halálával az üresedés 

                                                 
537 HRADSZKY, 1901. 345. 
538 BOSSÁNYI I. 1916. LXXV. 
539 HRADSZKY, 1901, 1884.  http://mek.niif.hu/07200/07207/07207.pdf 
540 „Bonifacius….Venerabili fratri Episcopo Marsicano et dilectis filiis Preposito ac Decano ecclesie Agriensis 
salutem…apud nos  dilectus filius Andreas Johannis, dicti Grooz de Suburbio, presbiter Strigoniensis diocesis… 
commendatur …nos …canonicatus et prebenda ecclesie Montis sancti Martini in Scepus, dicte diocesis…” - 
MVH.I.4. 164. /CCX. 
541 1400. 11.09.: MVH I./4.249., ZSO II.1. 608 – DL-DF 2003. 
542 Pór Antal szerint hibás elnevezés. PÓR, 1905.694. 
543 PÓR, 1905. 710. 
544 PÓR, 1905. 694–700. 
545 PÓR, 1905. 710. 
5461392.03.12.: „…ad collationem …prepositi predicte, si quod vacat ad praesens, vel, 
vacaverit…conferendum… donationi auctoritate nostra reservas……quod idem Nicolaum, ut asserit, altare 
predictum, quod sine cura est cuiusque fructus….MVH. I/3. 190./216., ZSO I. 2433 –DL-DF 2003. 
547 1389. 12.05.: MHV I/3. 51./LXI., ZSO I. 1278 – DL-DF 2003. 
548 MVH 220./CCXLVII. 
549 1390.10.13.:MVH 71/LXXXVI., ZSO I. 1691. 
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miatt István számára jutatta a javadalmat a prebendával együtt.  Korábban egri dignitáriusként, és 
kanonokként is volt javadalma.550  

Zsarnói György prépost (1392- 1405) fiatal esztergomi kanonokként pápai megerősítéssel 
jutott a szepesi javadalomba, bár egyidejűleg a káptalan is megválasztotta.551 György prépost 
többnyire helyetteseivel kormányzott. Wagner úgy vélte, azért, mert még csak az alsó egyházi 
rendeket kapta meg.552 Az 1397-es canonica visitatio során, a kérdésre, ő maga mondja, hogy Érdekes 
példa Bebek Domokos esete, akit - a szepesi prépost javadalmának elnyerése előtt - VI. Kelemen pápa 
előbb egri kanonokká nevezett és megengedte számára, hogy egyidejűleg az esztergomi kanonokságát 
is bírhassa.553 

IX. Bonifác pápa ezekben az években javadalmazás szempontjából is igen tevékeny volt, 
hiszen 1392-ben még prebendához juttatta Upor Istvánt is, aki esztergomi kanonok, a szabad 
művészetek mestere, presbiter és kánonjog tanulmányozója. A szepesi javadalommal egy időben más 
prebendája is volt.554  István kanonok alig két nap múlva szintén pápai rezervációval titeli prépost 
lett.555 

IX. Bonifác pápa 1403-ban a helybeli kurimjáni plébános, Spekt Miklós kérésére neki adta a 
János esztergomi érsek adományából nyert és a Kuezthi Dezső halálával megüresedett javadalmat.556 
1394-ben Zalai Miklós fia Pál kanonoknak adományozta a kalocsai őrkanonokságot, kiemelve a 
javadalomra való alkalmasságát.557 
Stock János prépost (1433-1464) 558 szintén lengyel származású. 1426-ban Rozgonyi Péter egri püspök 
kanonokká és a 12 Apostol oltár igazgatójává tette, s ezzel egyidejűleg boroszlói kanonok és óbudai 
prépost is volt. Óbudai javadalmát átengedte öccsének, Miklósnak.559 Szepesi prépostként (1433)560 
még nem volt felszentelt pap, ezért 1437 után maga fordult a Szentszékhez magasabb egyházi 
méltóság elnyerése érdekében. 

Skultéti561 Konrád szepesi kanonok, királyi káplán, camini kanonok és kölni javadalmas 
érdekében először Nagy Lajos király 1351. július 11-én fordult a pápához, majd 1352. január 13-án 
görzi püspök. A javadalmazás után először barsi majd a nyitrai föesperesség lett egyben akkor jutott a 
szepesi kanonoki javadalomhoz. Bebek Domokos csanádi püspökké szentelésével megüresedő 
kanonoki javadalmat számára rezerválta a pápa.562 Később Vilmos bíboros káplánja is lett.563  
 

                                                 
550 1390. 10.26.:ZSO I. 1709.- DL-DF 2003., MVH. I/3. 72./LXXXVIII. 
551 PIRHALLA, 1899.  
552 WAGNER III. 41.  
553THEINER I. 774.  
554 MVH I.3. 207-208./CCXXXI. 
555 MVH I.3 209-201./CCCXXXIII. 
556 1403. 03.02.: ZSO II. 2323.- –DF- DL 2003. és „…qui extra Romanam Curiam diem clausit extremum, 
vacantibus, …Johannes Archiepiscopus Strigoniensis eosdem canonicatum et prebendam dicto 
Nicolao…contuli…cum  autem …dictus Nicolaus dubitet, collationem predictam ex certis causis viribus non 
subsistere…” MVH I.4. p. 512/DLXXII.,  
557 1394: MVH I.3. 267./CCXCVI. 
558 Stock János prépost (1433-1464) szintén lengyel származású volt, a sziléziai Głogow városából származott. 
Fivérével együtt 1411-ben iratkozott be a krakkói egyetemre, majd 1413-ban már a bécsi egyetem hallgatója lett. 
Orvosi diplomáját 1422-ben Padovában szerezte meg, majd Zsigmond udvari orvosaként emelkedett tovább 
karrierje.  
559MÁLYUSZ,1984. 41., PIRHALLA, 1899. 85. Miklós kánonjogi doktor, így Zsigmond állandó kísérői közt 
találjuk. Familíárisainak tekinti a két Stock testvért, nemesíti is őket. BÓNIS 1971, 118. VERESS E, 402 - 403 
560 Stock megbecsült embere lett Zsigmondnak, király tanácsosa és asztaltársa. 1434-ben Zsigmond élete végéig 
tartó jogot adományozott neki, prépostként hogy Stock tölthesse be az egyházi javadalmakat, a lelkészeket ő 
nevezhesse ki. (1435) - N. TAHIN E, 1994. 75. 
561 más néven: Scupellenberch 
562 BOSSÁNYI, 1916. II. 416. 
563 BOSSÁNYI, 1916. II. 155. 
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3.5. Csere 
Bármely egyházi javadalom cseréje csak abban az esetben számított kánonjogilag 

érvényesnek, ha a csere során a javadalomról lemondók eljuttatták a felettük álló egyházi hatóság, 
szerv „színe elé” a csere tényét, s az ő tudtával bonyolították le a cserét. Egy-egy kisebb javadalom 
esetén ezt a felettes hatóságot a szentszék egyházmegyei bírósága volt illetékes, míg egy-egy nagyobb 
javadalom esetében maga a Szentszék.564 A csere szokása, vagy gyakorlata igen ritka volt egy-egy 
káptalan esetében. A szepesi káptalanban szinte alig van arra példa, hogy valamely kanonok felcserélte 
volna szepesi beneficiumát más javadalomra.  

Kollányi szerint Edelényi András 1418-ban szepesi lectorságát elcserélte a sasvári 
főesperességre Békássi Mihállyal.565 Henckel János az udvari szolgálatot és káptalani javadalmát 
cserélte fel 1513 után előbb a lőcsei, majd a kassai plébánosi állásra. A csere hátterében 
nagyvalószínűséggel a plébánosságból adódó jobb anyagi lehetőségek játszották a főszerepet, hiszen 
már akkor is köztudott volt a bibliofil Henckel művészet és tudomány iránti szeretete, amihez a 
szükséges könyvek beszerzése nem kevés pénzbe került. 
 
3.6. kanonokok beiktatása 

Az előbbiekben számbevett módokon javadalomhoz jutott személyek csak a beiktatás 
szertartása után válhattak a káptalani testület tagjaivá.566 Abban az esetben, ha az illető nem a 
püspöktől nyerte a javadalmat, a prebendára vonatkozó oklevelet be kellett mutatnia a 
megyéspüspöknek, vagy helyettesének, amely tartalmazta az adományozó jogát az adománytételre 
vonatkozólag. Utalni kellett az üresedésre, annak körülményeire, majd ezt követte a mandátum 
intézése a felettes egyházi joghatósághoz, hogy a kinevezett személyt a jurisdikció alapján megerősítse 
a javadalomban. Az aktus utolsó eleme volt a jelölt káptalanon belüli befogadása, ami többnyire a 
felettes joghatóság utasítására történt, majd a testületben történő befogadás érdekében a testület, 
szavazással erősítette az új tag teljes jogú befogadását.  

Abban az esetben, ha a király másra ruházta a kegyúri jogát, akkor a patrónusi joggal bíró 
személy kiállította azon oklevelet, amely kiemelte a kegyuraság megszerzésének körülményeit. 567 

Pápai javadalmazás esetén hasonló módon jártak el, mint a feljebb említettek szerint, ám a 
pápa ilyenkor az adományozás végrehajtóhoz az un. executoraira intézte a mandátumát. 568 Az ilyen 
jellegű pápai províziós bullák úgy rendelkeztek, hogy meg kell vizsgálni a kedvezményben részesülők 
alkalmasságát, mielőtt hozzájutottak a javadalomhoz.  

 
4. A káptalani testületbe történő bejutás 
 
4.1. 1. Származás, családi-rokoni kapcsolatok: 

A káptalani testületbe bejutás egyik útja származás volt, ahogy erre Köblös József és Fedeles 
Tamás és Kristóf Ilona569 is rávilágított. Arra nem találtam példát, hogy rögzítették volna egy-egy 
társadalmi csoport előjogát, avagy kizárólagosságát a stallumok elnyeréséhez. Fedeles Tamás 
dolgozata rámutat arra, hogy a német káptalanok esetében készültek olyan statútumok, amelyek 
rögzítették, hogy az adott káptalanba, milyen társadalmi réteg képviselői kerülhetnek be.570 Így voltak 
olyan német káptalanok, amelynek tagjai kizárólagosan főnemesi családok sarjait jutatta stallumhoz, 
más káptalanokba a nemesség alsóbb csoportjainak a képviselői is javadalomhoz juthatta, de voltak 
                                                 
 564 FEDELES, 2005. 82. 
565 KOLLÁNYI, 1901, 85. , ZSO. VI. 2347.- DL-DF 2003. 
566 FEDELES, 2005. 84, KÖBLÖS 1994. 22. 
567 FEDELES, 2005. 84-85. 
568 FEDELES, 2005.85. 
569 KRISTÓF I, 2009. tézisek 
570 FEDELES 2005. 87. 
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olyanok is, ahol társadalmi hovatartozás nélkül is hozzá lehetett jutni a javadalomhoz.  Ez utóbbi 
esetben azonban igazolni kellett az egyetemi tanulmányokat, illetve meghatározott egyetemi 
fokozattal kellett rendelkezni. A szepesi káptalanhoz közel eső lengyel káptalanok többségében 
szigorúan vették a nemesi származásúak bejutását és stallumhoz jutását.571 

A káptalan személyi összetételének vizsgálatához fontos szempont a származási kapcsolatok 
feltárása. Ez az alapítás időszakában és az Anjouk korában ez nehezebb feladat, ugyanis többnyire 
csak a méltóságviselők keresztnevei és méltóságuk feljegyzése jelentheti a kiinduló pontot. Így ebben 
az időszakban meglehetősen töredékesen sikerült a káptalani személyzet azonosítása. Az előkerült 
néhány „morzsa” legfeljebb nemesi származásukat igazolja, illetve, azt hogy volt némi befolyásuk az 
udvar irányában.  

A szepesi prépostok és kanonokok családi viszonyait kevéssé ismerjük, így családi és rokoni 
kapcsolataikat csak néhányuk esetében lehetne valamelyest feltárni. A szepesi prépostok esetében a 
származást nagyobb biztonsággal lehet nyomonkövetni, mint a kanonokok esetében, de így is akadnak 
köztük olyanok, mint János (1263-1264), vagy Lukács (1281-82) prépost, akiről semmilyen, vagy csak 
minimális és bizonytalan személyes információt lehetett összeszedni. A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok kis száma miatt a káptalan élén álló prépostokat, valamint a kanonoki testületet leginkább csak 
Mátyás prépost időszakától számíthatjuk. Az eddig feltérképezett prépostok többsége, részint előkelő 
nemesi családok sarjai voltak, részint jómódú és feltörekvő köznemesi famíliákban születtek. Közülük 
teljes bizonyosággal csak néhányukról igazolható, hogy esztergomi kanonokok voltak (Mátyás, 
Lukács).  
 
4.1. 1. a. Bárói – nagybirtokos –előkelő származás, rokonság:  

Bárói családnak Magyarországon, azok a nemesi családok számítottak, akiknek a tagjai 
országos méltóságot töltöttek be. A helyzet pontosítására csak 1498-ban a 22. tc. elfogadása572  után 
volt lehetőség. Ezek után csak azok számítottak bárónak, akiket megillette a bandériumtartás joga, ami 
azt jelenti, hogy be is lehetet kerülni a bárók közé és ki is lehetett esni soraikból. A legrégebbi bárói 
családok a Bebekek, Frangepánok, Losonciak, Csákiak, akik tagjai mind a világi, mind az egyházi 
méltóságokban szinte folyamatosan jelen voltak.  

A szepesi terület legjelentősebb birtokosai a Berzeviciek (lomnici és dunajeci, tarkői ággal), a 
Görgeiek (torporci és görgöi ággal). A későbbiekben a Márkusfalvi Máriássiak, a Szentiványiak. 

A 13. században a szepesi káptalan javadalmasai között igen nehéz éles határvonalat szabni 
abból a szempontból, hogy ki tartozott a bárókhoz, és ki lehetett a tagja a nagybirtokos 
arisztokráciának. Némi támpontot ad IV. Béla 1267-es törvénye, amely megkülönbözteti az előkelők 
csoportját oly módon, hogy a „barones et nobiles et praelati” elnevezéseket használja. A korszak 
prépostjai esetében többnyire leginkább azt lehetett azonosítani, azoknak, akiknél erre volt elegendő 
                                                 
571 FEDELES 2005. 88. 
572I. Lajos korában a báró (baro) még többjelentésű szó volt. A szó korábbi jelentése szerint bárónak minősültek 
az ispáni tisztviselők.  Az sem kizárt, hogy aszó jelentése magába foglalta az egyházi főméltóságok at is 
(érsekek, püspökök). E méltóségok honorjaik révén az ország legnagyobb földbirtokosai voltak. A 15. század 
második harmadától a tisztséget nem viselő nagybirtokost is megilleti a báró elnevezés.  I. lajós bárói leginkább 
abból az újarisztokráciából kerültek ki, amely Károly Róbert korában alakult ki. KRISTÓ, 1998. 100.  
Zsigmond koráig a nemességen belüli rangkülönbség nem a vagyonon, hanem a hivatalon alapultak. A nemesek 
legelőbbjei, az ország főméltóságai (barones) számítottak, ők voltak a legnagyobb honorok birtokosai. Őket 
jelölték a magnificus és a dominus titulussal. ENGEL, 1998. 171.  
 A Hunyadiak korában a nagybirtokosokat báróknak, vagy mágnásoknak nevezzük. A báró megnevezés 
elsősorban az ország „valódi báróit”, azaz azokat a főméltóságokat jelenti, akiket az oklevelek méltóságsoraiban 
is megtalálunk. KUBINYI, 1998. 226.  
Az fent említett törvény következtében megindult a nemessség felső rétegének kialakulása. Az a földesúr, akinek 
a neve nem szerepelt az emliített 22. tc-ben, nem rendelkezett jobábágyai állmi adójának felével, , azt a 
vármegye szedte be, és állított rajta katonát. KUBINYI, 1998.308. vö KÖBLÖS, 1994. 23. és ENGEL, 2003.b 
46-47.  
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utalás, hogy valószínűsíthetően melyik nemzetség sarjai. A prelátusok közé emelkedvén egyrészűk 
tagjává vált a klasszikus értelemben vett bárói/barones573 csoportnak. Egyházi szerepvállalásuk 
következtében a rangot nem, avagy családon belül csak kivételes esetben örökíthették át.  

A bárói családok leszármazói közül az egyházi pályára lépett tagok kizárólagosan csak a 
továbblépés érdekében választották a káptalani javadalmakat, ezek közül is a leginkább továbblépésre 
alkalmasakat. Így a későbbiekben a főpapok soraiban találjuk őket, vagy felhagytak az egyházi pályán 
való érvényesüléssel.  

A 13. századi javadalmasok esetében időnként rá lehet lelni a beneficium birtokosának családi 
kapcsolataira, részint azért, mert a többségük a királyi kancelláriában is valamilyen szolgálatot 
betöltött, részint mert a korábbi időszakok történeti szakirodalma a prelátusok közé jutott személyek 
családi viszonyait az okleveles anyag feltárásával többé-kevésbé rekonstruálta. Ilyen módon tudjuk, 
hogy Adolf574 prépost és ismeretlen nevű nővére 575 Meráni Gertrúd kíséretével érkező Rüdiger/ 
Rudker/ Rutger tiroli származású lovag,576 - Meráni Bertold udvarának volt a tagja- felesége révén lett 
a Berzeviczi család megalapítója. lett. A család tagjai a későbbiekben is jelen voltak az országos 
hivatalokban.  

Felvetődik tehát, hogy az 1209-es adományt esetleg a szepesi német betelepítésről szóló 
híradásnak lehet-e értékelni.577 A birtokot Adolf prépost unokaöccsei, sógorának, Rütger /Rüdiger és 
feleségének fiai, Rikolf és Polanus örökölték (nepotes Adolphi prepositi de Scepus), akinek 
leszármazói a család későbbi Berzevici-, Dunajeci- és Tárcai/Tarkői- ágának tagjai.578 Az Adolf 
szepesi prépostról szóló 1209-es adat egyben a Szepes megyére a szepesi egyházi és világi igazgatásra 
vonatkozó első hiteles utalás.579 A királyi udvarban ellátott szolgálatai alapján a királyi család 
környezetében találjuk, de nem tekinthető valódi bárónak.580  

Mátyás prépost581 (1234/1239/1245582-/1254/1258/1260583) valószínűleg Nünbergi 
Herman(n)/Hermán nemzetségéből584 származott. Apja nevét biztosan nem ismerjük, talán Izsép.585 
                                                 
573 Magyarországon II. András uralkodásától (először 1216-ban)  az egész középkor alatt bárónak nevezték az 
ország főméltóságait, tágabb értelemben hozzájuk számítva az egyháziakat is. , akikkel együtt alkották a királyi 
tanácsot. Kezdetben idesorolták mindazokat, akik a királytól valamilyen honort bírtak, tehát a kisebb ispánokat 
is. Nagy Lajos korától azonban csak a kb. 15 legelőkelőbb tisztviselőt sorolhatjuk a bárók közé.  – ENGEL, - 
KMTL. 1994.83. 
574 Adolf II. András udvarában illetve a királyné megbízásából diplomáciai megbízatásokat látott el. „ 
…Adulphus prepositus multum in servicio nostro et regine karissime coniugis nostre tam ad dominum papam, 
quam imperatores et diversos principes personam et res periculo exposuerit et fideliter desuraverit;” -  CDRS.I 
1970. 122-123./ 154. ; 1209., DL 68752, DL 687568, DL 68827, CZENTHE, 1998. KÉZIRAT 2.1.2./25. 
575 A Berzeviczy család egyik őse. 
576 Rüdiger lehetséges, hogy Adolf öccse volt.  
Dedek Crescens Lajos szerint a fentebb említett udvarhölgy Adolf testvére, s keltüknek juttatja adományként II. 
András a Poprád partján lévő szabad területet. Lomnic, Hunfalva, s a mára már elpusztult Óleszna és Miklér 
településeket. 
Dedek Crescens adatai szerint 1246-ban Rikolf, és Palán /Polyán, I. Rikolf fiai folyamodnak birtokaikban való 
királyi megerősítésért. 
577 Izsákfalva és Lomnic is szerepel a szász plébánosok 1268-as felsorolásában. SCHMAUK, 1889.227. 
Sőt az izsákfalvi plébános aktívan részt vett 1299-ben a menedékkői kartauzi kolostor megalapításában. 
WAGNER, I. 393. 
578 Nagy Iván megállapítása szerint az ős, Rutker fiai, Rikalf/ Ricolf/ Rikolf és Herman, comes Polanus, a terület 
jelentős családjait alapították meg.  Rikolf egyik fia, János mester lett az őse a család Dunajeczi és –Berzeviczy, 
míg a másik fia, II. Rikolf mester volt a Tarkői, vagy Tárczay ágnak. - NAGY IVÁN, 1999. PC-CD ROM,   
Engel Pál szerint „Szepesi” Rikolf (1251-1288) János magister nevű fia (1289-1347) volt a Berzeviczy család 
őse, Rikolf magister (1311-1360) a Tárczy/ Tarkői –ág, míg a Polyán ágából való Péter (1326-35) lett a 
Dunajeczi-ág alapítója. – ENGEL-Archontológia, 2001.  
579 A Sigray János-féle 1700-as Canonica Visitatiojáról fennmaradt feljegyzés nem Adolfot, hanem Benedeket 
tette meg az első szepesi prépostnak. PIRHALLA, 1899. 14. – HRADSZKY, 1903. 103. 
580 Sem őt, se a fiait nem említi Zsoldos Attila világi archontológiája. ZSOLDOS, 2011. 
581 Nemzedéki tábla a függelékben. 
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Azt tudjuk, hogy öten voltak fivérek. Testvérei: András, Antholeus, Andronikus comes, Herbordus 
voltak. András odaveszett a muhi csatában, 1241-ben, míg Andronikus fia István leszármazóival 
(Dezső/ Detricus és Mihály) a Meszesi-Liszkai, valamint a Golopi család megalapítói. Herbordus fia 
Beke volt.586 Jelentős birtokokkal rendelkezett. Talán azonos 1259-es váci püspökkel.587  
A 14. század első felében feltűnő prépostok rokonai viszonyai is szinte ismeretlenek. 

Pál prépost személyes viszonyairól nem tudunk semmit. Valószínűsíthetőleg előkelő 
származásúanak kellett lennie, hiszen másként nem juthatott volna be a királynéi alkancellári hivatalba 
két alkalommal is.588  

Henrik prépost Erzsébet nevű nővére, Csák nb. Paraszt magister Miklós nevű fiának, 
Domonkosnak volt a felesége. A megözvegyült és már apácaként élő asszony 1324-ben Tolna megyei 
Parasztszékely nevű birtokát, amihez részint jegyajándékként, részint anyósa, Margit révén jutott, a 
margitszigeti apácáknak kívánta eladni fivére, Henrik, akkor már veszprémi püspök jóváhagyásával.589 
Ismerjük még keresztkomáját, aki Tarkői Rikolf comes fia Rikolf magister590volt, a krigi Szent István 
első vértanú egyház patrónusa.  Veszprémi püspökként már biztosan bárói rangúnak kell tekintenünk.  

Bebek Domokos prépost (1356-1360/ 1406-1408?)591 az Ákos nembeli Csetneki Pelsőci 
Bebek/Bubek család sarja592. Detre nevű nagyapja révén azon Mátyás sarja, aki IV. Béla 
pajzshordozója volt, és a család feltételezhető megalapító őse. Testvérei Bebek György, míg másik 
fivére, Miklós, kalocsai érsek lett (1391-1431). Esztergomi illetve egri kanonok, később választott 
csanádi püspök. 1349-ben először találkozunk vele, midőn egri klerikus, esztergomi kanonok és talán 
szenttamási prépost.593  VI. Kelemen pápa egri kanonokká nevezi ki, megengedvén számára, hogy 
egyidejűleg az esztergomi kanonokságát is megtarthassa.594 Keveset tartózkodott a Szepességben, bár 
1351-56 között érseki helynök. Hrdszky és szerint szerzetesként élt korábban.595 1356-ban-ban Vásári 
Miklós esztergomi érsek helytartója lett. Nagy Lajos őt szerette volna kalocsai érseknek, de ehhez nem 
járult hozzá orbán pápa. Karrierjét váradi püspökként fejezte be. Esetében ő maga és a családtagok is 
valószínűsíthetően bárók voltak. 
 
4.1.1.b. Valószínűsíthetően előkelő vagy nagybirtokos nemes:  

Benedek II. prépost596 (1254/58-1263) feltehetőleg egy Zala megyei előkelő család egyik 
tagja, akinek a nemességét 1240-1262 között erősítették meg, minthogy a családja valószínűleg a 
tatárjárás után szegényedett el. Pór Antal a Nádasdi családba tartozónak vélte.597 Rokonainak 
gondolták Kruppan, Hoda, László nevű személyeket.598 Testvérei - Dedalus zalai ispán, István, Beke - 
akik együttesen szerezték meg 1276-ban Szentmiklós várát.599 Egyesek a pécsi egyházmegye 

                                                                                                                                                         
582 DF 263025, átírva: 1275. 06. 24., és 1409-ben. 
583 Wagner 1239-től 1258-ig terjedő időszakra teszi a működését. WAGNER III. 6. 
584 Hermann badeni őrgróf leszármazója, aki IV. Ince pápa támogatását élvezte. 1205. október 4-én halt meg. 
585 KARÁCSONYI, 2004. 622. Ugyanitt látható a leszármazási táblájuk. 
586 Ha Meszesi Benedek azonos Herbord fia Bekével, akkor, a leszármazói között találjuk Demeter budai 
prépostot, aki később váradi püspök lett. 
587 RA I.1223. és ZSOLDOS, 2011. 97. 
588 1299: RD 279. és BTOE I.351. vö ZSOLDOS, 2011.117.  
589 AKO. VIII. / 587.-1324. 
590 AKO. IV. 203./537. -1317. aug.11. 
591 A szepesi schematizmusokban különféle adatok szerepelnek. 
592 A család őse Detre, aki IV. Béla pajzshordozója volt.  
593 BOSSÁNYI, 1916. II. 230. 
594THEINER. I. 774. . 
595 Dosa frater. -. HRADSZKY 1901. 355. 
596 ESZTERGOMI ÉRSEKEK,  2003. 125-127. 
597 PÓR  1907.197. 
598 MES II. 33. 
599 ESZTERGOMI ÉRSEKEK:Beke, 2003. 125. 
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klerikusának tartották.600 IV. Béla udvarában tartózkodott és homo regiusként vett részt 
határjárásban.601 1257-ben már az ifjabb király jegyzője és alkancellár.602 

Bási603 Bertalan prépost (1281/ 82-1284) családi viszonyait tekintve kétféle álláspontot 
találtam. Fügedi Erik szerint Bertalan prépost a Mezőpilis nemzetségből származó Bás fia,604 aki 
1263-ban V. István udvarispája és gömöri ispán volt.605 A váradi püspökség történetét kutató Bunyitai 
Vince szintén ezen az állásponton volt származásával kapcsolatban. Kovács Béla és Zsoldos Attila,606 
az Aba nembeli Both fiaként azonosította.607 Fivérei: Konrád és Gerald. 1200-1281-ben a királyi udvar 
alkancellárja.608 

Jakab prépost időszakának kanonokjai közül Liptói Bogomér fia, Lőrinc609 szepesi és 
esztergomi kanonokról, szepesszombati papról - Szent György plébánia 1286-1321 – bizonyosan 
tudjuk, hogy előkelő családban született, hiszen anyai nagyapja az a Haugh/Hauck Polku/Palkó, aki II. 
Andrástól szolgálatai fejében 1230-ban megkapta a Liptó területén levő üres földet, amely egykor 
Magiorfalué volt.610  Hauck Polku lánya volt  Lőrinc anyja. Lőrinc két fia Szerafin és Bogomér comes 
voltak.611 A Liptói /Liptouiai Bogomértől származó fiak közül Bodó lett a Szent-Iványi család őse, 
Miklós a Szmercsányiak alapítója, majd Bogomér a Nádasdi - ág őse. A többiek egyházi pályára 
léptek, hiszen János esztergomi kanonokként halt meg 1321 előtt, míg Lőrinc szepesi kanonok lett,612 
míg Dénes nevű fivérük pedig, kathausiaiak szerzetesnek állt, és a menedékkői kolostorban élt.613 
A család Szerafintól született fiai közül, András a Pongrácok őse, Miklós pedig a Pottornyai/ 
Tornaaljai család megalapítását mondhatja magáénak.614 1286-ban IV. László nemességgel jutalmazta 
meg Bogomért a különféle hadjáratokban a neki, valamit a nagyapjának és apjának tett szolgálataiért, 
felvette Bogomért, valamint leszármazóit és rokonságát a királyi zászló alatt harcoló nemesek sorába 
adta Nadosd, Vezueres, Magorfalu, Bobrouch, Wazych, és Churba földjeikkel együtt.615 Egy 1306-ból 
maradt feljegyzés szerint Lőrincnek magisteri címe volt.616  

Csák  Lukács prépost (1281-82) családi körülményeiről annyit tudunk, hogy a Csák nemzetség 
sarja.617 1280-ban az esztergomi prépostságban pap, kanonok, sőt Kollányi szerint egyenesen 
nagyprépost,618 s emellett egri prépost.619  Muthmer után jutott a szepesi prépostsághoz, amit 1282-ben 
cserélt fel esztergomi nagyprépostsággal, de még ebben az évben meghalt.620 

                                                 
600 MKL, 1993. I. 744., KOLLÁNYI, 1901.18. és „ fidelem clericum nostrum magistrum Benedictum 
quinqueecclesiensem appellat…” -  MES II. 34. 
601 MES II. 33. 
602 FEJÉPATAKY, 1885. 107. és 115. vö ZSOLDOS, 2011. 111 és 120. 
603 (Bach /Baas) 
604 FÜGEDI, 1986. 148. 
605 MKL,1993.I. és  ZSOLDOS, 2011. 156.és 287. 
606 BUNYITAI, 1883. 121. 
607 Kovács Béla őt Aba nb-i Both fiának véli, aki egri prépost, a királyi kancellária speciális jegyzője, majd 
1283-tól szepesi prépost lett.  – KOVÁCS B, 1993.14., DL 83, DL 138. és ZSOLDOS, 2011. 112. 
608 ZSOLDOS, 2011. 112. 
609 Nemzedéki tábla a függelékben. 
610 MAJLÁTH B, 1888. 7. 
611 SZENT-IVÁNY, 1988. 18./ 12. 
 1286: DL 65254. DL 65250, DL 40782. 
612 Testvérei: Bodou /Bodó, Miklós, János, Dénes, Bogomér -lásd. ENGEL, 2001.  
613 MAJLÁTH B 1888. 17., SZENT-IVÁNY, 1988. 24./ 28-1321., DL 65265 
614 MAJLÁTH  B, 1888.17. 
615 SZENT-IVÁNY, 1988.18./12., DL 65254 
616 SZENT-IVÁNY,1988. 22./23.-1306., DL 65260 
617 ÁO. XII. 182. 
618 KOLLÁNYI 1900. 21., Fejérpatakynál csak esztergomi prépost. FEJÉRPATAKY 1885.123. 
619 FEJÉRPATAKY, 1885.123., FEJÉR CD V.3.37, 41, WENCZEL.IV.223. 
620 „Aulae Majoris Reginae Hungariae Cancellarius …” – 1282. BÁRDOSY, 1802.223. 
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A Szepes vármegyei Aba comes! (nembeli?) testvére,621 János szepesi őrkanonok (talán 1279-
1300 között).  Családi viszonyairól feltételes adataink vannak, miszerint 1282-ben IV. László király 
hozzájárult, hogy Aba comes szepes megyei egy ekényi földjét 24 márkáért eladta a káptalan 
számára.622 1294-től az Erzsébet királyné által adományozott Kattuny birtokosa, amit testvérétől 
kapott.623 A kanonoksága mellett szepesbélai plébános. Unokaöccse, Miklós ugyancsak a káptalan 
javadalmasa lett. 

János prépostról (1323-1348) Wagner Károlytól és Pirhalla Mártontól624 tévesen terjedt el, 
hogy a Garai család sarja, akinek az apja Garai Pál macsói bán (1320-27), királynéi udvarispán (1332-
1336), majd tárnokmester (1342-52) volt.625 családi, származási viszonyairól nem tudunk semmit, 
valószínűsíthető az előkelő származás, hiszen két esztergomi érsek hivatalát is vezette, általános 
helynökük volt. 

Nemesi származású, középbirtokos család sarja az a Pécz nembeli Dörögdi Miklós, Demeter 
fia, - János prépost zempléni főesperese - akit Nagy Lajos támogat a szepesi káptalan élére, de nem 
tudja elfoglalni, mert 1349-ben meghalt. A Pécz nembeli Dörögdi Miklós, egri püspök unokaöccse, 
1344-ben egri kanonok626 és veszprémi kanonok.627 Számára kérte a szepesi prépostságot VI. Kelemen 
pápától a préposti stallumot a nagybátyja.628 A kinevezést megkapta, de már halála miatt a dignitást 
elfoglalni nem tudta.  

János prépost (1263-64) és Muthmer prépost (1263/12641281) családi viszonyairól eddig 
még nem találtam adatot. Mutmér a királynéi kancellára 1263-ban,629 IV. László nevelője és eges 
feltételezések szerint orvos, és szepesi prépost. Laszkarisz Mária kancellárjaként a szűk udvari 
környezethez tartozik, a valószínűleg szász vagy német szármatású prépost. Az 1273-as végrendelete 
szerint jókora vagyonnal is rendelkezett Udvari szerepe és a vagyona szerint elképzelhető az előkelő 
származás. János nevű királyi kancellár, vagy alkancellár azonban nem fordul elő a királyi 
udvarban.630 Ebben az időszakban csak egy János nevű választott szerémi püspökről van tudomás. 
 
4.1.2 Köznemesek 

A köznemesség kialakulása a 13. század folyamán indult meg, és valójában a jogi 
egységesítésüket a 14. század közepére tudták megszerezni. Vagyoni szempontból a jogi egységesítés 
ellenére igen komoly eltérések maradtak a köznemesi famíliák között. 

Nagybirtokos köznemesi famíliának tekintendők azok a családok, akik akár egy megyén belül, 
akár két vagy több megyén belül jelentősebb birtoktesttel, vagy több faluval rendelkeznek, ez alapján 
jelentős szerepet vállalnak a megyék közéletében, a megye közigazgatásában. Tagjai között találunk 
főispánokat, néha követi feladatokat láttak el az országos politikában is. A nagybirtokosnak minösülő 
köznemesk, (200-300) család többsége igen előkeő famíliák, árpád-kori nemzetségek leszármazói. A 
honor-rendszer összeomlása, a magánvagyonok létrejötte őket érintette a leginkább, azzal, hogy 
elzárta a felemelkedésük lehetőségeit. A Szepesség nagybirtokos családjai ilyen helyzetbe kerültek a 
14. század végére, a 15. század elejére (Görgeiek, Tarkőiek, Dunajecieik). 

                                                 
621 „Germanus frater comitis Aba, a quo capitulum possessionem Kahn. 24 marcis emit.” testvérének említése: 
1282. márc.16. RA…HRADSZKY, 1901, 303.,  DL 2651 
622 RA II. 4. 26-27./ 3676-1290., valamint II. 3./ 3137- 1282- 3675, DF 272 435 
623 DL 3780 
624 Pirhalla nem nevezi Jánost a Garai család sarjának, de utal rá, hogy rokoni a kor egy legtekintélyesebb 
családjával. PIRHALLA  1899. 45.  
625 FÜGEDI,1986. 261., KARÁCSONYI, 1900. 439-440. 
626 BOSSÁNYI, 1916. I.208. 
627 THEINER II, 6, 12,  BOSSÁNYI, 1916.I. 207. 
628 BOSSÁNYI, 1916.  I.192. /CCCXCV. 
629 ZSOLDOS, 2011.115. 
630 Sem Zsoldosnál, sem Fejérpatakynál nem fordul elő. 
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A „megyei középszintű nemesség” felemelkedése a 13. század első felében indult el és a 14. 
század közepére állapodott meg. Vagyoni helyzetüket tekintve 2-200 jobbágytelek között volt a 
vagyonuk, (egy megyén belül 2-10 közötti faluval, birtokrésszel rendelkeznek) a megyén belül 
alispáni, várnagyi teendőket láttak el. A későbbiekben a nagybirtokosok magánháztartásaiban 
hasznosítják magukat. Hozzájuk közelálló csoport a megyei kisnemesség csoportja, amely csoport a 
magyar nemesség legtekintélyesebb csoportját teszi ki. Többnyire 5-12 jobbágytelekkel, kisebb 
birtoktesttel rendelkeznek. leginkább saját nemesi telkükön laktak, később őket nevezték egytelkes, 
vagy „kuriális” nemesnek.631 

Jakab prépost632 (1284-1301. 09.20.) - „qui Kakasfalvi /Farkasfalvi633 
/Stekfalvi/Steffkfalvi634/ Farkassy635/ nobili de genere de villa Farkasii”. Apjáról nem maradt fenn 
adat, így a prépost és fivérei a család első ismert tagjai. Karácsonyi János és Fekete Nagy Antal636 
véleménye szerint a család a Heves megyei Apoc /Apos nemzetségből származva kerültek a 
Szepességbe. Kakas szepesi comes női ági rokona, ekkor iglói plébános. Bónis György Szepesi Jakab 
országbíró kapcsán említi Jakab prépostot, mint a „család egyik tagját.” Szepesi Jakab családját ő is a 
Heves megyei Apoc nemzetségből eredezteti, akik vásárlás révén szerezték meg Ragyolcot és 
Steffkfalvát.637 Nővérük vagy nőtestvérük? összeházasodott a budai patrícius családból való Henc-
kel.638 Örököseik, a Farkasfalvi család tagjai, hosszú éveken keresztül pereskedtek a férfiági 
leszármazókkal.639 A köznemesi származású640 família tagjait I. Károly király 1324-ben minden 
megyei bíróság hatásköre alól kivette a Csák Máté ellen folytatott küzdelem során tanúsított 
szolgálataik jutalmaként. Így csak a nádor vagy a király saját bírósága elé lehetett idézni a család 
tagjait, saját népeik felett is bírói hatáskört nyerve, mégsem emelkedtek az ország nagybirtokosai 
közé. Megmaradtak jómódú megyei középbirtokos famíliaként.641 A prépost fivérei, János /Hannus, 
Steffalvi -Haanusfalvi más néven, Ragyolci és Szaniszló /Sceznezlaus. Hannus /János nevű fivére 
Hannusfalva alapítója, akinek a fia Detre comes. Az ő fia volt Steffkfalvi Jakab magister, aki 

                                                 
631 ENGEL, 1998. 173. 
632 „Jacobus, nobili genere de villa Farkasii in Scepusio natus, e Lectore Ecclesiae Scepusiensis eius Prepositus, 
Andreae III. et VencelAKO regibus carissimus, a quorum priore Ecclesiae Scepusiensis in Cathedralem evectae 
Episcopus datus fuit.” HRADSZKY, 1901, 308. 
633 MOLNÁR –MKL,  2000. V. 554 
634 BÓNIS, 1971. 57-58. 
635 „… quod nobiles viri Ladizlaus et Frank, fratres uterini, nepotes venerabilis in Christo patris domini nostri 
Jacobi, miseracione diuina episcopi Scepusiensis de villa Farcasii…” 1302. júl. 26. – szepesi káptalan, AKO. I. 
34.  
„Jacobus, nobili genere de villa Farkasii in Scepusio natus, e Lectore Ecclesiae Scepusiensis eius Prepositus, 
Andreae III. et VencelAKO regibus carissimus, a quorum priore Ecclesiae Scepusiensis in Cathedralem evectae 
Episcopus datus fuit.” HRADSZKY, 1901, 308. 
636 Fekete Nagy Antal szerint a Heves megyei Apoc nemzetségből származtak el a Szepesség területére. 
FEKETE NAGY  156-157., KARÁCSONYI, 1900.1995. 38. 
637 BÓNIS, 1971. 57-58.  
„Anthaleus filius Ysyp vnacum filio suo Stephano ex parte una, ex altera uero Magister Jacobus Lector 
Ecelesie Sancti Martini et Plebanus de Villa Latina unacum fratribus suis; idem Anthaleus retulit nobis, quod 
villam suam Rogolch uocatam cum omnibus utilitatibus suis, quam idem Anthaleus et sui heredes heredumque 
successores ex donacione domini Bele (Regis) inclite memorie iure hereditario possidere dinoscebantur, 
vendidit Plebano supradicto ac fratribus eiusdem pro sexaginta marcis minus tribus marcis, quam quidem 
solucionem dictus Plebanus et fratres eiusdem coram nobis antedicto Anthaleo plene et integre persoluerunt;” 
ÁUO. IX. 151-152./1278. 
638 Késmárki Bertold fia Henc comes. BERTÉNYI, 1976..137.,1295: HO. VII. 245., 1298: ÁUO. X. 320.   
A lőcsei Henc fia Hannus családjával azonosítja Bertényi. , RA II. 2-3. 66. 3133. 
639 BERTÉNYI, 1963.34. 
640 Fügedi Erik szerint Szepesi Jakab országbíró a Szepesség elpusztult Ragyolc, vagy Stepkfalváról nevezett 
köznemesi család egyik egyházi pályára lépő tagjának, Jakab szepesi prépostnak, majd később püspöknek az 
unokaöccse volt. FÜGEDI, 1986. 239. 
641 BERTÉNYI, 1976.138. 
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protonotáriusságból jutott az országbírói hivatalig.642 Hanuus másik fia, Jakab, a későbbi kassai 
plébános jogi ismeretekkel is rendelkezett.643 Egyéb rokonai, vagyis unokaöccsei (neposai),644 
Szaniszló fiai, László /Ladislaus; Frank (1295); és Jakab, az olaszi plébános, aki préposti helynöke 
(vicarius) volt. Emellett Elek, és János, a Farkasfalvi család ősei.645 Jakab címzetes püspökké 
válásával (ad personam) a prelátusok közé emelkedett.  

János prépostnak (1323-1348) személyes kapcsolatairól azt tudjuk, hogy Lomnici Rikolf fia 
Kokos mester a prépost különleges barátja (amicus noster specialis)646volt. Sajnos nem tudjuk 
bizonyítani, de elég nagy a valószínűsége annak a hipotézisnek, hogy mind Henrik, Mind János 
prépost a területen élő előkelő szász családok valamelyikével állhattak rokoni kapcsolatban.  

Köznemesi származású volt Himházi Benedek, aki Veszprém megyei Döröcske nb. 
Himfiekkel állt rokonságba. Családi kapcsolataikat tekintve a talán Szalók nemzetségbeli Himfy 
család tagjai. Benedek Himfy György647 fia, aki padovai joghallgatósága után kapta meg a szepesi 
prépostságot.648 A történeti forrásokban 1364 és 1387 között szerepel. Az 1364-1374-es években 
veszprémi kanonok és szepesi prépost, királyi sacellanus. 1379-től haláláig veszprémi püspök. 

Görgői Ferenc (1437)649 és Görgei Benedek szepesi kanonokok (1496-1509) a térség egyik 
legjelentősebb helybeli javadalmas, birtokos családjának sarjai. Benedek 1505-ben őrkanonoki majd, 
1506-1509 között éneklőkanonoki javadalmasa a káptalannak.650 

Pálóczi György prépost (1408-1419) nemcsak a prelátusok közé jutott be, hanem a korabeli 
Magyarország elsőszámú egyházi emberévé emelkedett, igaz pápai támogatás nélkül. Helyzete ilyan 
szempontból rendkívül speciális, hiszen a hármas egyházszakadás időszakában a szentszéki 
kinevezések nagyon zavarossá váltak. Erdélyi püspök, majd esztergomi érsek. Köznemesi származású, 
Pálóczi Péter fia, testvére Mátyus, a későbbi nádor. Családja Zsigmond király feltétlen híve. Ennek is 
köszönhető, hogy szinte gyerekkorában megkapta a szepesi kanonoki javadalmat, sőt 1401-és 1419 
között a préposti méltóségba is bejut. IX. Bonifác pápa támogatását nem bkapta, meg. Zsigmond 
annak ellenére is ragaszkodott, hozzá, hogy nem volt pápai kinevezése, még akkor is, ha a káptalan 
testülete egyáltalán nem vette szívesen Pálóczi prépostságát. Tiltakozásukként küldték Sasse 
Krisztiánt a kérdés tisztázására Rómába. 651 

Bethlenfalvi Thurzó Zsigmond, szepesi kanonok, egy polgárosodó, köznemesi sorba jutó már 
család sarja, melynek egyéb képviselői nem hagytak fel azzal, hogy vagyonukat a kereskedelmi 
tevékenység folytatásával gyarapítsák. Zsigmond kanonok 1465-ben született. Családi 
összeköttetéseinek köszönhetően Padovában tanult János nevű testvérével együtt 1489-től 1500-ig. 
Egyházi javadalommal 1493-tól bírt, szepesi kanonok volt.652A II. Ulászló és XII. Lajos francia király 
között 1500. július 14-én létrejött szövetség megkötésénél, mint esztergomi olvasókanonok és királyi 
titkár szerepelt. 1501. február 24-én már szerémi püspök, azonban erről a méltóságáról még ebben az 

                                                 
642 Karrierjét Bertényi Iván dolgozta fel. - lásd -  BERTÉNYI, 1976. 
643 BERTÉNYI 1963. 36. 
644 „… magister Ladislaus et Franco nepotes venerabilis patris domini Jacobi, miseracione diuina episcopi 
Scepusiensis…” 1295. okt.6. – a szepesi káptalan, HO 244-245. 
„… magister Ladislaus et Frank, frater eiusdem, nepotes venerabilis patris domini Jacobi, miseracione diuina 
episcopi Scepusiensis…” 1296. nov.8. – szepesi káptalan, HO VII. 251-252. 
„… quod nobiles viri Ladizlaus et Frank, fratres uterini, nepotes venerabilis in Christo patris domini nostri 
Jacobi, miseracione diuina episcopi Scepusiensis de villa Farcasii…” 1302. júl. 26. – Szepesi káptalan, AKO. I. 
34. 
645 BERTÉNYI, 1976. 137-138. 
646 1326.11.01. AKO X. 267-268./440., DL 31070, WAGNER III. 175-176. 
647 BÓNIS,  1971.35. 
648 BOSSÁNYI , 1916. II. 206, 360, 387, , VERESS E, 1941.Padua, 2,,  BÓNIS,  1971. 35,  
649 HRADSZKY, 1901. 365. - 1437: DF 272 502 
650 HRADSZKY,  1901. 375., - WAGNER III. 171. 
651 PIRHALLA, 1899.69. 
652 KÖBLÖS, 1994. 369., FÁBIÁN E, 2005.17.-18. 
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évben lemondott, mivel a püspökség birtokainak nagy része török kézben volt, így az 5-6 ezer aranyat 
kitevő jövedelmének még a felével sem rendelkezett.653 Szerény jövedelmű püspökségét a 
jövedelmezőbb fehérvári prépostságra cserélte fel még ebben az évben, azonban továbbra is Budán élt 
és királyi titkárként működött.654 1502 nyarán a király követeként Velencében találjuk Anna királyné 
fogadásán, majd fehérvéri prépostként részt vett a királyi pár menyegzőjén és Anna koronázásán 
is.655A király 1503. május 25-én kelt adománylevelében Worsth György /Bethlenfalvi Hosszu Simon 
fia/ birtokaival jutalmazta Zsigmondot és nagybátyjait, - Jánost és Teofilt - valamint testvéreit, 
Györgyöt, Pétert, Mártont és Gáspárt. A család az 1520-as évek folyamán bárói rangra emelkedik.  
 
4.1.3 Polgárok 

A polgárok kategóriájába a városi polgárság közül kikerülő egyházi javadalmasokat 
sorolhatjuk. Nem szabad egy kalap alá venni a királyi szabad városok lakói közül és a magánföldesúri 
joghatóság alatt álló városok lakói közül kikerülő egyháziakat.  A királyi szabad városok lakói minden 
személyi függőségtől mentesek maradtak, míg az oppidumok lakói, jogilag jobbágyi státuszúnak 
tekintendők.  

A nagy vagyonnal rendelkező szász polgári réteg gyakorta került kapcsolatba az egyházzal, 
részben különféle adományok révén, részben úgy, hogy családjaikból számos szepesi kanonok került 
ki. A kanonoki tisztség számukra vagyont és tekintélyt biztosított. 656 Lőcsi János mester Miklós nevű 
fia 1342-ben Komarocón és Csépánfalván vett birtokot, majd 1349-ben kanonok, 1368 előtt pedig már 
Lőcse város jegyzője. 657 

Az 1412- ből ismert káptalani névsorban a feltüntetett 11 kanonok közül heten szász 
származásúak voltak, ketten Késmárkról, ketten Szepesváraljáról. 658 A késmárki polgárok jelentős 
számban vettek részt a káptalan életében, fontos dignitások megszerzésével. Ezt igazolja 1406-1456: 
Késmárki Péter 1431 dékán, 1437-ben káptalani plébános, pályafutása, amely hasonló Podolini 
Jánoséhoz, aki 1424/1427-ben vikárius volt. 659  

A váraljai szászoknak a káptalan közelsége mindenképpen egyfajta könnyebb bejutási 
lehetőséget jelebntet a kanonoki javadalmalmak megszerzéséhez. 1424-ben két váraljai kanonokról is 
tudunk – Koblini János és Grosz Péter fia András között - akik a váraljai plébánia megszerzéséért 
versengtek, hiszen így jobban be tudták biztosítani megélhetésüket. Mindeketten jó anyagiakkal 
rendelkező patrícius család sarjai voltak.660A század végére a környékbeli városi polgári származású 
kanonokok már igencsak tehetőseknek számítottak. Ennek jó példája Leudeschit György lőcsei kántor 
1496-ban kelt végrendelete, amely a kántor vagyonába enged betekintést.661 A végrendeletben a 
vikárius meghagyta, hogy Henckel György segítse végrehajtani azon akaratát, mely szerint 
unokaöccse, Henckel János - (1481-1534)662 később, 1513-1522 között lőcsei plébános - szepesi 
kanonok számára tanulmányi ösztöndíjat biztosított egyetemi tanulmányainak befejezésére.663 A 
Henckelek, akik egymást követve töltötték be Lőcse városának  legfontosabb méltóságait, a város 
                                                 
653 BUNYITAY, 1883. 356. 
654 KÖBLÖS, 1994. 369. 
655 WENCZEL, 1878. 13. 
656 A korábban megjelent tanulmányok szerint a pozsonyi káptalanban jelentek meg a legnagyobb számban a 
polgári származású kanonokok. Budán , Székesfehérváron közepesnemk mondható a számúk, míg Győrben 
voltak a legkevesebben. KÖBLÖS, 1994. 28-29, CZENTHE, 1998. KÉZIRAT.3.2.9. 
657 MES III. 675. 
658 PIRHALLA,1899. CZENTHE, 1998.KÉZIRAT, 3.2.9. 
659 1424: DF274 360, 1427: SCHMAUK, 228 
660 1424: DF 274360 , SCHMAUK, 1889. 171. és 191.-  Czente Miklós úgy véli, hogy Coblini támogatója 
Klobloch Miklós  váraljai bíró volt, akivel Coblini rokoni kapcsolatban is állhatott. CZENTHE, 1998. 
KÉZIRAT,3.3.8. 
661 WAGNER I. 353. 
662 Henkel János öccse, Sebestyén 1522-1529 között lőcsi plébános. BRUCKNER GY, 1922. 68.53. 
663 WAGNER I. 354.,  PIRHALLA 1899, 118., BRUCKNER GY, 1922. 505.4. 
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jelentős polgárának számítottak. A városi hivatalok mellett az egyházi javadalmakra is nagy 
befolyásuk volt, hiszen Henckel Miklós mester a savniki apátság kommendátora volt 1471-ben,664 
Henckel György pedig a fraternalitásba tagjaként jutott fontos pozícióhoz. 665 

A polgári származású egyháziak számára is nyitottá vált a magasabb javadalmak elérése attól 
fogva, hogy Zsigmond következetesen élt a javadalmak betöltésének jogával. Így jutott be a préposti 
méltóságba Késmárki György (1419-1433) - Késmárki Teodor fia666 -aki ezt megelőzően győri (1414–
18) majd szebeni (1418-tól) prépost és királyi alkancellár. Zsigmond udvarának belső köréhez 
tartozhatott, hiszen hazai szolgálata mellett nemcsak Konstanzban, hanem Isztrián, Lombardiában, 
Franciaországban, Angliában, Lombardiában, Aragóniában, Savoyában, Friaulban szolgálta a királyt, 
ami arra enged következtetni, hogy egyike volt azoknak, akik szinte mindenhová elkísérték 
Zsigmondot.667 A szepességi születésű, polgári családból származó Leudeschit György kanonok (1481-
1496) bölcsész végzettséget szerezve decretum baccalaureus, káptalani vikárius és auditor. 1481-ben 
lett a káptalan őrkanonokja, majd 1488-1496: főesperes, békési esperes, váradi vikárius, késmárki 
plébános 1539-ben halt meg.668 

Lőcsei Henckel János szepesi kanonok 1518-1542 családja a szászországi Zittauból érkezett 
Magyarországra a 15. század elején. Felmenőinek egyike (valószínűleg apja) Hunyadi híveként 1457 
tavaszán a budai börtönben raboskodott. Lőcsén született polgári család sarjaként 1486-ban. Apja 
Henckel György volt. Anyjára nézve nincs biztos adat. Vagy Kuntzlai Ágnes volt vagy pedig Eperjesi 
Dorottya, mivel Henckel György kétszer nősült. Neveltetésére nagy hatással volt nagybátyja, 
Leudeschit György szepesi kanonok, aki korán pártfogásába vette. Már szóltunk róla, hogy 1496-os 
végrendeletében négy évenként évi húsz forintot, valamint híres könyvtárát hagyományozta.  
 
4.1.4 Jobbágyok 

A jobbágyi származású szeméylek ismegjelentek az egyházi javadalmakban. Számukra a 
bejutás sokkal nehezebb volt, ezért kevesen is voltak. Az Árpád-kor folyamán a Szepesség területén 
megtalálható egy olyan csoport, amelynek a tagjait „filii iobagionumnak” nevezik. Varga János utólsó 
tanulmányában úgy vélekedett erről a csoportról, hogy a szent király eredeti jobbábyainak közvetlen 
egyenesági leszármazottjai, akik jogállásuk tekintetében maguk is a szent király jobbágyainak 
társadalmi csoportjához tartoznak.669 A filii iobagionum elnevezésű, közelebbről meg nem határozott 
társadalmi szerveződménynek volt egy jól meghatározható része. Tagjai azonos jogállás szerintéltek és 
nem tartoztak a jobbágyfiúkkal több ok miatt sem azonos kategóriába. Ebbe a csoportba tartoztak a 
szepesi jobbágyfiak, akikket turóci, zólyomi, liptói társaikkal együtt össszefoglalóan felvidéki 
jobbágyfiaknak nevezzünk.670 Alapvetően mindenki mástól az különbözteti meg őket mindenki 
mástól, hogy birtokaikat a király magánbirtokából kapták. Szabadságuk nem azonos a nemesk 
szabadságával, mert az ő szabadságukat külön, csak egyéni nemesítéssel lehetett a nemesek 
szabádságára cserélni.671 Ebbe a csoportba tartozott az Árpád-kor végéről ismert Ipolit672 mester, aki 

                                                 
664 1471: IVÁNYI – MÁRIÁSSY, 1917. 238. 
665 IVÁNYI B, 1911. 199.  
666 A 14. század végéig a szepesi prépostok elsősorban a jelentősebb nemesi családok sarjai közül kerültek ki. 
PIRHALLA  1899. 78. CZENTHE, 1998. KÉZIRAT 3.3.7.9. 
667 Először Konstanzban említik 1415. július 16-án. -  ZsO V. 871.-DL_DF 2003.; Angliai tartózkodásáról 
közvetett forrás szól: familiárisa, Baracskai Loránd adománylevele - Konstanz: 1418. március 8.: - BÁRÁNY, 
2004. 13. 1418: ZsO. VI. 430./1604. 
668 PIRHALLA 1899. 117. 
669 VARGA, 2009. 85. 
670 VARGA, 2009. 86. 
671 VARGA, 2009.90. 
672 „Nos Andreas, Dei gratia, Rex Hungariae, … Falkus Lampertum et Ladislaum, filios Marcelli, fratres 
Magistri Ipolyti, Lectoris Ecclesiae S. Martini Scepusiensis, fidelis nostri, Petrum, et Nicolaum, filios Danus, 
Michaëlem ac Emericum filios Stephani, cognatos eiusdem, cum omnibus possessionibus ipsorum, hereditariis 
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jobbbágyfiként673 juthatott be a javadalomba, és azt 1286-és 1301/1302 között birtokolta. 1293-ban 
emelte ki őt és testvéreit személyes érdemei miatt a szepesi jobbágyfiak közül III. András, és emelte az 
olvasókanonokot testvéreivel együtt a harcoló szepesi nemesek csoportjába.674 
 
4.1.5 Külföldiek  
 

A javadalmasok egyrésze külföldi származású volt. Köblös József szerint a fenti jelenség azért 
meglepő, mert hazai törvényeink a 14. század végétől nagyon szigorúan szabályozták a külföldiek 
hazai egyházi javadalmakba való bejutását. Az 1495-ös országgyűlés akár vízbefojtással is sújthatja a 
magyarországi egyházi méltóságot elfogadó külföldi személyeket. Így kívánták elriasztani az idegen 
származásúakat, ám mégsem ez volt a kialakult helyzet. A konstanczi zsinat határozati egyértelműen 
elzárta azon külföldiek elől a hazai érvényesülés lehetőségeit, akik tömegével érkeztek, s pápai 
kinevezésük lobogtatásával igényelték maguknak a pápai rezervációval lefoglalt javadalmakat.  

A 15. századtól egyre inkább királyaink kinevezési joga került előtérbe, ám ha az uralkodói 
politika megkívánta, a külföldi klerikusok is hozzájuthattak egy-egy hazai javadalomhoz. Ők 
leginkább a királynak tett szolgálat jutalmaként, vagy fizetségként jutottak hozzá a javadalomhoz. 
Előnyt jelentett számukra a nyelvtudás, az idegen udvarok ajánlása, a hazai diplomácia vezetőivel 
meglévő kapcsolatrendszerük, befolyásuk. Itt sokszor számítottak a rokoni kapcsolatok, befolyások. A 
királyi körüli szolgálat más jellegű volt.  
Gyakori jelenség volt, hogy a kegyúri joggal bíró főpapok maguk is hoztak be külföldieket 
káptalanjaikba.  
 A szepesi társaskáptalan nem volt messze a lengyel határtól, s a két ország között a közeli 
Ólublón haladt át az a kereskedelmi út, ahol a borszállítmányok áthaladtak. A szepesi káptalanban 
javadalomhoz jutni a szomszédos krakkói káptalanból is vonzó volt, minthogy Észak-Szepes térsége 
csupán a XIV. század elejéig tartozott a krakkói egyházkerülethez, később ugyanis a magyar a 
szepeshelyi prépostság joghatósága alá került.675  
 

János prépostnak személyes kapcsolatairól azt tudjuk, hogy Lomnici Rikolf fia Kokos mester 
a prépost különleges barátja (amicus noster specialis)676volt. Sajnos nem tudjuk bizonyítani, de elég 

                                                                                                                                                         
emptitiis, et aquisitis, ac heredes eorundem, ob meritoria servitia praefati Ipolyti Lectoris de numero et 
consortio filiorum Iobagionum de Scepus, pure et simpliciter eximendo, in coetum et societatem exercituantium 
nobilium de Scepus duxerimus transferendos; fidelitati tuae firmiter et districte praecipiendo mandamus, 
quatenus praefatos fratres et cognatos Magistri Ipolyti Lectoris, aut heredes ipsorum, ratione filiorum 
Iobagionum, vel alia occasione aliquali molestare seu impetere non praesumas; cum ipsos et heredes ipsorum 
illa velimus gaudere libertate, illoque potiri honore, quo alii exercituantes nobiles de Scepus sub vexillo regis 
militantes gratulantur, aliud facere non praesumens.„ FEJÉR CD. VII. 3. 117.,  BÉKEFI, 1910. 219. 
Fekete Nagy Antal kutatásai szerint a kanonok családja 1300-ban lett lándzsásnemességre emelve. FEKETE 
NAGY, 1934.294. vö. Varga János, Zsoldos Attila – a szentkirály szabadjai kapcsán-véleményével 
6731300. 07. 08., Buda: DF 219431, RA II. 4. p.246./ 4313.- FEKETE NAGY, 1934.294. 
674 A csoport társadalmi átalakulásának folyamatár, az egyes személyek felemelkedését nem e dolgozat keretei 
között kívánjuk ismertetni. 
675 A lengyel királyság és a magyar királyság határán fekvő Szepesség benépesítése tartósan a XIII. században 
kezdődött. Az első autochton népcsoportot északona lengyelek jelentették, minthogy ezek a területek (amelyeket 
északról könnyebben lehetett megközelíteni, mint délről) kezdetben – a XIV. század elejéig – Lengyelországhoz 
tartoztak. Łokietek Ulászló lengyel király, aki a csehekkel (II. Vencel királlyal) háborúzott a hatalomért és a 
részekbol álló Lengyelország egyesítéséért, 1305 után az egész Felső-Szepest területét átengedte magyar 
szövetségesének, I. Károlynak. Ennek következtében, amikor a XIV. század elso évtizedében fokozódott a 
betelepítés, azt már – az I.Károlytól kapott királyi privilégiumok alapján – két nemesi család: a Berzeviczyek és 
a Görgeiek, az ott alapított falvak urai irányították. Ekkor építették a Berzeviciek a környéket uraló Nedec várát 
is. – SUTARSKI, 2009. 48. 
676 1326.11.01. AKO X. p.267-268./440., DL 31070, WAGNER III. 175-176. 
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nagy a valószínűsége annak a hipotézisnek, hogy mind Henrik, Mind János prépost a területen élő 
előkelő szász családok valamelyikével állhattak rokoni kapcsolatban.  

A káptalan javadalmasai között a 14. század folyamán 9 lengyel származású kanonokot 
találunk. A lengyel kanonok többsége a szepesi javadalommal egy időben krakkói javadalmat is 
betöltött.677 Közülük Opuliai János futotta be a leginkább egyenletesen felfelé ívelő karriert, hiszen 
királyi udvarhoz fűződő szoros rokonsága segítségével egyenesen prépostság élére kerülhetett. A 
közeli múlt kutatásai során az is kiderült, hogy a komoly udvari támogatottság állt a szepesi 
káptalanba jutó lengyelek mögött. Ehhez mára már tényként kell kezelnünk Šroka és Kowałski M. D. 
lengyel történészek azon megállapítását,678 amely szerint elméletben a bárhol elhelyezkedő javadalom 
után is meg lehetett kapni a pápai jutalékot. A gyakorlatban ez leginkább csak a saját országban és a 
saját egyházmegyében volt lehetséges.679 

Nanker krakkói érsek személyes támogatását élvezte Frowin kanonok, aki XXII. János pápától 
már 1331-től jutalékot kapott a szepesi javadalom után.680 Nanker érsek jutalmazni kívánta, hogy a 
kanonok a tárcafői perben hatékonyan eljárt érdekében Boleszló érsekkel folytatott tárgyalások 
folyamán. Frowin szepesi javadalmát két forrás is igazolja, az egyik Csanád érsek 1338. 03.25-ei 
oklevele, ahol Frowin tanúként681 van említve: a másik egy saját maga által kiállított oklevél 1342. 
augusztus 16-án.682 

Frowinnal egyidőben kapott javadalmat Nysai János, akit Kázmér lengyel király kérésére 
juttak be a szepesi javadalmasok közé. Azt azonban nem tudjuk, hogy ténylegesen hivatalba lépett - 
e.683 Wirzrigi János (1345) Kázmér király diplomatája és káplánja684 a javadalma érdekében (1350) 
egyenesen Miklós nevű testvére adta le kérvényét a pápai kúriára. János kanonok szandeci 
plébánosként kapta pápai illeték megfizetése után a  szepesi javadalomat.685. 

 A boroszlói egyházmegye presbitere, a szintén lengyel javadalmas, Libenaui Miklós is 
magyarországi javadalma révén részesült pápai jutalékban. Kázmér király kérésére jutotta a szentszék 
a dignitáshoz.686 Pacanoui Miklós krakkói klerikus egyértelműen pápai támogatással szerezte meg 
1371-ben a kanonokságot, miután Arnold de la Caucina pápai kolector elhunyt, és javadalma 
megüresedett.687 A lengyel klerikus csak 1372-ben tudta betölteni szepesi hivatalát. Polonus János 
számára ugyancsak kapóra jól jött 1391-ben Lomnici Hermann bácsi kanonok lemondása a szepesi 
beneficiumáról.688 A lengyel javadalmas hivatala elfoglalása után hamarosan meghalt, aminek 
következtében a prebenda újra megüresedett. A sziléziai származású Sterny Miklós kanonok 1392-
1413 között volt szepesi javadalmas. 1407-ben olvasókanonok és káplán, majd 1413-ban custos lett.689  

A lengyel kanonok a 14-és a 16. században is folyamatosan jelen voltak a káptalan 
testületében: Az 1371-ben elhunyt Caucina-i Arnold pápai tizedszedő, Magyarország és 
Lengyelország apostoli legátusa, krakkói scolasticus is szepesi javadalmas is volt.690  Zsigmond király 
neves orvosa, Stock János a sziléziai Głogow származott, mint világi ember.  Stock orvosi tekenyége 

                                                 
677 ŠROKA 1995, 57.  
678 ŠROKA 1995, 57. 
679 ŠROKA 1995, 59. 
680 MPV.3.p.277/294. 
681 MES III. p.306./443. 
682 DF272697 
683 MPV 3. 295. 
684 MPV 3. 309. 
685 BP II. 485.,  BOSSÁNYI, 1916. CCCCXLIII. 
686 BP, II. 1031. 
687 HRADSZKY, 1901. 345. 
688 HRADSZKY, 1901.608. és MVH I.3.160/188. 
689 WAGNER II. 80. 
690 1371-ben XI Gergely pápa megbízásából lett a két ország pápai követet és az összes gyűjtött pénzek 
collectora. HRADSZKY, 1901, 1901., MVH I.1. LXXV., 442., KOLLÁNYI, 1900, 58-59. 
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olyan megbecsülést eredményezett a számára, hogy a király tanácsosa és asztaltársa lehetett. 1426-ban 
Rozgonyi Péter egri püspök kanonokká tette, és a 12 Apostol Oltár igazgatójává, de emellett boroszlói 
kanonok és óbudai préposti javadalmat kapott.691 Szepesi prépostként még nem volt felszentelt pap, 
ezért 1437 után maga fordult a Szentszékhez a magasabb egyházi méltóságok elnyerése érdekében.  

Skultéti Kondrád esztergomi kanonok 1352-ben lett a szepesi javadalmas.692 Konrád királyi 
káplánként kaphatta meg a királyi udvar támogatását, minthogy 1351. július 11-én I. Lajos király majd 
1352. január 13-án pedig Pál görzi püspök járt el érdekében a pápai kúriánál. I. Lajos camini 
kanonokságot693 és így kölnegyházmegyei javadalmas lett. 1363-ban Avignonban járt, de márcsak 
nyitrai főeperesként,694 amit a barsi elcserélével szerzett meg.  

Praunspeck695 Jägernëdorfi Pál (1352) szepesi kanonok és nyitrai főesperes, később Gurk,696 
majd Freising választott püspöke. Az előneve származási helyére utal, a szláv krnov/Kirnovára, az 
Oppa folyó mellett. Pál olmützi tanult pap, jogvégzett ember, aki ajánlással érkezett Nagy Lajos király 
udvarába. Elsősorban Erzsébetnek, az anyakirálynénak volt a pártfogoltja. Az anyakirályné káplánja 
lesz és az ő követeként jár először Avignonban.697 A pártfogolás igénybe vételével Erzsébet révén kéri 
VI. Kelemen pápától bátyja érdekében a prágai kanonoki javadalmat. Kivételes tehetségére I. Lajos is 
felfigyel, aki megbízza a királyi levéltár őrzésével és majd ítélőmesterré/protonotáriussá teszi. Ekkor 
még semmilyen javadalommal nem bír, ezután lesz esztergomi kanonok, amihez megkapja a pápai 
támogatást. Ekkor már nyitrai főesperes. Az esztergomi kanonokságba mégsem került be, helyette 
szepesi kanonok lett.698 A későbbiekben boroszlói javadalmas kanonok is, de csak kellemetlenségei 
vannak vele, így maga kéri VI. Kelement, hogy azt adja át másnak. 1351-ben a magyar király követe, s 
e minőségében kancelláriai jegyzőként jár el Avignonban, majd több más alkalommal is fontos 
diplomáciai kérdésekben: így eszközölte ki a pápánál Forestói János szepesi kanonokságát.699 
A pápai rezerválás révén került a káptalanba az itáliai kötődésű Sinai János fia Miklós egri presbiter 
1371-ben.700 

4.2„Karrierkép” - A javadalomszerzés alaptípusai  

Köblös József vizsgálatai során a javadalomszerzésnek három alaptípusát különböztette meg. A 
külső támogatással, a belső kapcsolatok révén s végül az előrelépéssel történő javadalomhoz 
jutást.701  
 A külső kapcsolatok alatt azt kell értenünk, hogy a javadalmas egy támogató segítségévek jut a 
méltósághoz. Ezt a támogatás kívülről jövő kapcsolatot jelent. 
A belső kapcsolat jelen esetben azt jelenti, hogy igyekszünk feltárni azokat a folyamatokat és 
érvényesülési formákat, amelyekkel a javadalmas a káptalanon belüli (rokoni, területi, feljebbvalói) 
támogatással jut a méltóságba. Ez utóbbit nevezzük előrelépésnek. 
A külső támogatás érvényesült a vizsgálódás tárgyát adó három prépost esetében. A közbenjáró 
személy mindhármuk esetében a felettes joghatóságot jelentő esztergomi érsek volt, másrészt 
megkapták a királyi jóváhagyást is.  
                                                 
691 Ez utóbbi prebendát átengedte öccsének, Miklósnak. MÁLYUSZ, 1984.41. PIRHALLA, 1899.85. Miklós 
kánonjogi doktor, így Zsigmond állandó kísérői közt találjuk. Familíárisainak tekinti a két Stock testvért, 
nemesíti is őket. BÓNIS 1971, 118., VERESS E, 1941. 402-403 
692 MVH I. 1.441., KOLLÁNYI,  1900. 46-47.  
693 UA. 
694 KOLLÁNYI, 1900. 46-47., ADE II. p.598./437.,  FRAKNÓI, 1900. I. 245. , FEDELES 2005. 444. 
695 Pór Antal szerint hibás elnevezés. PÓR, 1905.694., Eubel szrint ez a teljes neve. EUBEL,1914. I. 270. 
696 PÓR, 1905. 710. 
697 PÓR 1905. 694–700. 
698 PÓR, 1905. 709. 
699 PÓR,  1905, 700. 
700 MVH I.1/473. 
701 KÖBLÖS, 1994. 46. 
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A káptalan 13. századi kanonokjai közül Adolf a királyi udvarban, vagyis II. András 
udvarában, illetve a királyné megbízásából diplomáciai megbízatásokat látott el.702 A testvérek 
szolgálataik fejében Gertrúd öccsének, az 1208-11 között Magyarországon tartózkodó Meráni Eckbert 
bambergi püspök javaslatára, és a királyné kérésére703 részesültek királyi adományban. A család így 
szerezte meg a Poprád menti területeket (terram quondam in Chypus). Adolf prépost 1209-es szepesi 
adománya lehetővé tette az akkor még feltehetően lakatlan birtok /terület betelepítését (libertate quos 
populos quos colligerint vel undecunque adduxerint). A királyi adományt a külső kapcsolatok 
csoportjába sorolhatjuk. 

Mátyás prépost tevékenysége feltehetőleg 1239-ben704 indult, ugyanis követi feladatokat látott 
el, azért, hogy közbenjárjon IX. Gergely pápánál Rátót nb. Mátyás váci püspök esztergomi érseki 
székhez való juttatásában.705 Wagner ezen adatra alapozta azt az elképzelését, hogy az oklevélben 
említett, és a feladatat elvégzésével megbízott szepesi prépost nem lehetett más, mint Mátyás.706 A 
megbízatás elnyerése feltételezi a magasabb szintű képzettséget, hiszen az oklevelek a későbbiekben 
magisternek, - ami ez esetben a műveltségének szól -titulálják Mátyást. 707 Felemelkedés 
mindenképpen a külső kapcsolat érvényesülésére példa. 

Jakab 1273-90 között Habsburg Albertnél járt németországi követségben. Ugyan 1274-ben 
már találunk egy Jakab nevű custos-t708 a kanonokok között, de ennek semmi biztosat nem tudunk a 
kilétéről. Ugyanakkor az elképzelhető, hogy volt előbbre lépés a dignitariusok között, így 
feltételezhető, hogy az említett őrkanonok azonos a későbbi préposttal. 

1277-ben már ő a szepesi lector, akit „probus virként”, vagyis békebíróként említi Roland 
szepesi ispán oklevele.709 A lectorsággal együtt megszerezte a késmárki dézsma ¾ részét.710 Ezt 
igazolja egy 1329-es oklevél, miszerint a késmárki plébános csak a tized 1/4-t kapta meg.711 A 
szepesolaszi plébánosságot ehhez a méltósághoz szerezte meg 1278-ban.712 1278-ban az uralkodó 
követségbe küldte a királyi hatalom ellen lázadó Görgényhez és Roland szepesi ispánhoz, akik 
elfoglalták a szepesi várat. A lázadók fogságba ejtették a király nevében eljáró Jakabot, aki csak 100 
ezüstmárka váltságdíj fejében tudta magát kiszabadítani, emellett a testvéreit is „túszul” kellett 
felajánlania.713 Esetében nemcsak a javadalomba lépési kapcsolatrendszer térképezhető fel alaposan, 
hanem szolgálatainak jutalmazása is. Jakab esetében egyértelműen jelenik meg belső kapcsolatként az 
előrelépés. Ugyanilyen változásnak kell tekintenünk az címzetes püspökké emelkedését. 

                                                 
702 „ …Adulphus prepositus multum in servicio nostro et regine karissime coniugis nostre tam ad dominum 
papam, quam imperatores et diversos principes personam et res periculo exposuerit et fideliter desuraverit;  
CDRS.1970. I.122-123./ 154. 1209., DL 68752, DL 687568, DL 68827, CZENTHE, 1998. KÉZIRAT 3.7./1. 
703 u.a. 
704 Van, aki ezt 1234-re teszi. FEKETE NAGY,1934. 329. 
705 Erre az adatra konkrét okleveljelzetet nem találtam, csak a Wagner és Bárdossy által közölt oklevélmásolatot. 
– FEJÉRPATAKY, 1885.100., .FEJÉR CD IV.1.159.  
„Dilectos filios … prepositum de Scippis…” CDRS. 1970. I. pp.45-46./64. – Laterán, [1240.] 03. 06., FEJÉR CD 
IV. 1. 178. 
IX. Gergely pápa bullája szerint „Dilectos filios (Mathiam) Prepositum Scipis…” Datum Laterani II. Non. Maj. 
Anno XIII. (1239.)-BÁRDOSY,1802.40./ X. és MKL 2003. VII.829. 
706 WAGNER I. 293. 
707 „Magister Mathyas, prepositus Scepusiensis, Ecclesiae de Sygra per Johannem, comitem de Sygra extructae 
certam, dotem addit. A. D. 1245.” BÁRDOSY, 1802. 39./IX. Ebben az esetben feltehetőleg a végzettségére 
utalhat a titulus. 
708 „…misimus Jacobum custodem ecclesie nostre…” 1274. – szepesi káptalan, FEJÉR CD VII. 5. 396-397. 
709 „…mediantibus probis viris: …Jacobo lectore…” 1277.08.22-e után, szepesi káptalan, - WAGNER I. 296., 
KATONA, Hist. Crit. 1778. VI. 724-725., SCHMAUK, 1889. II.15. 
710 Egy 1367-es adat szerint a stagai egyház évi 4 forintot ad az olvasókanonoknak. FEKETE NAGY 1934. 233. 
711 FEKETE NAGY ,1934. 216. 
712 „…magister Jacobus lector ecclesie Sancti Martini et plebanus de villa Latina unacum fratribus suis, 
Johanne et ZtanizlAKO…” 1278. 09.28: DL 83135, ÁUO IX. 376-378. és 1278. 11. 15.:DL 83136, és HO V. 60. 
713 PAULER.1899. II.335. 
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 Lőrinc kanonok 1303-ban a traui Szent-Lőrinc székesegyházban már a spalatói érsek 
helynökeként hirdette ki a pápa és az érsek nevében, hogy minden jegyző Károlyt nevezze meg 
királyának.714 Duymo, Pharus (Lesina) szigetének püspökének 1304-ben bekövetkezett halála után 
Lampedrius traui prépost ellenében őt választották püspökké. Hosszadalmas vita után végül 
megválasztását 1308-ban Gentilis bíboros nem hagyta jóvá, Lőrinc spalatói püspökké való kinevezését 
a kúria joghatósága alá rendelte, így Lőrinc továbbra is kanonok maradt.  

A kapcsolatrendszer feltárása a 14. század elején a zűrzavaros politkai viszonyok közepette 
kevésbé egyértelműek, ezért is fogható meg nehezebben, Pál prépost esetében, hiszen ő abban a 
válságos időszakban jutott a préposti tisztséghez, amikor éppen három uralkodó jelölt küzdött a 
hatalom megszerzéséért. Elődje, Jakab püspök Vencel király kancelláriájában tevékenykedett. Jakab 
halála után az ország zűrzavaros ügyeit, valamint a belviszályok rendezését VIII. Bonifác pápa 
„békéltető” küldötte igyekezett a lehető legjobban képviselni és hatalomra segíteni a pápai 
udvarjelöltjét, Anjou Károlyt. A magyar püspöki karral meghasonult és már egy ideje 
szembehelyezkedő Gergely választott esztergomi érsek nemcsak a saját ügyét nem tudta hatékonyan 
képviselni püspöktársai körében, de így az általa támogatott Károlyt ügyét is inkább veszélyeztette, 
mint segítette. Az országba érkező ostiai püspök, Bocassini Miklós elsőrendű feladata lett, hogy a 
főpapság és papi középréteg soraiból olyan személyeket keressen és támogasson, akik a pápai 
támogatás és a korábbitól jobb javadalomhoz jutás reményében „Anjou-pártivá” válnak. A kalocsai 
prépost számára bizonnyal kedvezően jött az ajánlat, hogy a Szepességbe jutással részint kikerülhetett 
a pápai fenyítékkel sújtandó kalocsai érsek joghatósága alól, részint a korábban Vencel királyt 
támogató terület a pápajelöltjének pártjára való sikeres átállítása esetén egészen közelről juthat királyi 
támogatáshoz. Pál prépost helyesen felmérve a pápai legátus által felkínált lehetőségeket, 
egyértelműen Károly Róbert pártjára állt.  

Szepesi préposttá választása hamarabb megtörtént, mint János kalocsai érsek halála. Mindezek 
mellett elvileg az új kalocsai érseket sem választhatta meg a székesegyházi káptalan, mert az érsekség 
feletti rendelkezés jogát VIII. Bonifác pápa magának tartotta fenn. Hivatali idejének 14 évét áttekintve 
megállapítható, hogy Pál szepesi prépostnak nem kellett reményeiben csalatkoznia, hiszen mind 
személyes elképzelései, mind az előrejutásával kapcsolatos elvárásai megvalósulhattak. 
Javadalomszerzésében egyaránt érvényesült a pápai támogatás, mit külső kapcsolat és a káptalani 
testület választásával a belső kapcsolat is. 

Henrik és János prépost esetében a személyes rátermettség mellett az aktuális esztergomi érsek 
támogatása jelenthette a javadalomhoz jutás nyitját. Mindkét jelölt érseki kancellárként és általános 
helynökként is tevékenykedett. Az érseki kancellárság elegendő bizalmas információhoz juttatta 
mindkét vizsgált személyt. Megbízhatóságukhoz nem fért kétség, hiszen mindketten megkapták a 
királyi jóváhagyás a javadalom betöltéséhez, s a későbbiekben a veszprémi püspökség élére és a 
királynéi kancellárságba is eljutottak. Henrik esetében a külső támogatás megvalósulásának vagyunk 
szemtanúi. Jánost, a külső támogatás mellett segítette a káptalan választása is, ami szép példája a belső 
kapcsolat megnyilvánulásának. 

Ők mind a hárman rendelkeztek olyan ismeretekkel, olvasni-írni tudás, a latin nyelv ismerete, 
némi jogi tanultság, hogy udvari szolgálatot vállaljanak, akár rendszeresen, akár alkalmilag. Köblös 
József is megállapította, hogy az ilyen szolgálatokért az uralkodó, miután egyéb fizetséget, nem tudott 
adni, egyházi javadalommal fizetett. A 14. századra jellemző pápai rezervációs rendszer megléte nem 
jelentett problémát, hiszen a pápa a kinevezéseknél gyakorta figyelembe vette az uralkodók ilyen 
irányú kéréseit.  

Nem szabad azonban elhallgatni azt az újabban felmerülő álláspontot, miszerint a javadalmak 
osztogatása elsősorban a javadalmas megélhetését szolgálta a fizetség valódi mikéntjéről még nincsen 

                                                 
714 1303. 08. 22., Trau AKO. I. 234./ 439. és  FEJÉR CD VIII. 1. 136. 
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igazán teljeskörű ismeretünk. (A nézet megfogalmazói Solymosi László, Kubinyi András, Tonk 
Sándor.) Munkájukért ez volt a fizettség. 
Arra a tényre pedig, hogy a prépostok gyakorta láttak el királyi, vagy más kancelláriai feladatokat, már 
Kubinyi András is felhívta a figyelmet.715 
Az még nem kellőképpen körvonalazódott, hogy melyek azok az udvari szolgálatok, amelyekért 
javadalomhoz lehetett jutni, mindenesetre biztos, hogy a három fentebb említett prépost diplomáciai 
feladatok honorálásaképpen jutott hozzá a különféle javadalmakhoz, és egyéb előnyökhöz. 
A káptalan prépostjainak javadalomhoz jutása abból a szempontból is megközelíthető, hogy volt-e 
valamilyen egyházi szolgálati előzménye a prépostság megszerzésének. Pál, Henrik és János prépostok 
valamennyien egy másik, kevésbé autonóm prépostság éléről kerültek a szepesi élére, s a már 
korábban emlegetett diplomáciai feladat, avagy a külső egyházi közbenjárónak tett szolgálat 
jutalmaként jutottak hozzá. Ezek a személyek tehát kívülről jutottak hozzá a szepesi préposti 
hivatalhoz.  

János esetében megjegyezzük, hogy 1325 októberében XXII. János pápa engedélyezte 
Boleszló érseknek, hogy ha úgy adódik, hozzájárulhat ahhoz, hogy László titeli préposttal 
prépostságot cseréljen.716  

Kassai Jakab többek köz néhai nagybátyja hírnevének köszönhette kanonoki javadalmát. 
A káptalan 14. századi időszakának hathatósabb tanulmányozása után sikerült találni 9 olyan 

személyt, akik szepesi kanonokság mellett valamilyen más lengyelországi prebendához is 
hozzájutottak. Közülük Kropidło János még a prépostságot is megszerezte 1379-1382 között. ez azt 
bizonyítja, hogy a I. Lajos uralkodásával létrejött perszonálunióban a sziléziai kanonokok is 
érdeklődtek a szepesi káptalan nyújtotta lehetőségek iránt, annak ellenére, hogy a káptalani stallum 
megszerzéséhez komoly támogatással kellett az érdeklődőnek rendelkeznie.717 Šroka arra is rávilágít, 
hogy elvileg ugyan a bárhol elhelyezkedő javadalom után is hozzá lehetett jutni a pápai jutalékhoz, ám 
ez leginkább csak a saját országban és saját egyházmegyében volt lehetséges.718 A sziléziai kanonokok 
javadalomba jutását elősegíthette királyi kérés, hiszen erre több példát is tudunk, avagy a pápai 
támogatás nyilvánvaló élvezete. 

Káptalanban jutásukat mindenképpen csakis külső kapcsolatként értelmezhetjük, hiszen ez a 
pápai és az uralkodó révén történő bejutást jelentette. A 14. század második felében a javadalmak 
fölött-ahogy már jeleztük – egyre erősödött a szentszéki rezervációs igény is és az uralkodói akarat is.  
A kanonoki javadalomhoz jutottak - részben azok a (helyi- és környékbeli) plébánosok voltak, akiknek 
a bejutását az uralkodói kinevezés biztosította. Részben azok a külföldiek és hazai egyháziak, akiknek 
a javadalmát korábbi üresedés folytán pápai támogatással és kinevezéssel osztották ki. Ez utóbbi 
csoportba tartozik: Arnold de la Caucina, pápai követ; Skultéti Konrád, Jägerndorfi Pál, Paczanoui 
Miklós, Koncz Miklós, Oloh István, Kalpachi Miklós, Upor István, István fia Benedek, Henrikonis 
Mihály, Nienhangen Sasse Krisztián, Kiczenberger János, Spekt Miklós, Bálint fia István. Esetükben a 
Szentszék gondosan megvizsgálta a kinevezés okát pl. üresedés, a kinevezendő érdemeit, a kinevezés 
jogosságát. 

A 15 század folyamán a külső kapcsolat érvényesülése az erőteljesebb, hiszen Zsigmond 
következetesen ragaszkodott az általa valamilyen céllal kiválasztott jelöltek javadalomba juttatásához.  
Ekkor azonban már egyre inkább általános szokássá válik, hogy a káptalan méltóságai előre lépéssel 
kerülnek betöltésre. Zsarnó-i György prépostsága idején a lengyel Strełny Miklós lector, majd 
vikárius, Nienhangen Sasse Krisztián kántor, majd vikárius, Spekt Miklós vicarius, custos, majd 
helyettes lector lett, Bálint fia István javadalmas kanonok majd főpapi káplán és azzal a lehetőséggel, 

                                                 
715 KUBINYI – FÜGEDI, 1970.9-59. 
716 1325. 10.13. Avignon: AKO. IX. 251./461. 
717 ŠROKA, 1995.1-2. 57. 
718 ŠROKA, 1995.1-2. 57. 
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hogy három éven át folytathat tanulmányokat javadalmának megőrzésével, mentesülve a rezideálás 
alól. Hazatérése után szepeshelyi plébános lett. Késmárki György belső kapcsolattal-előrelépéssel lett 
a káptalan prépostja, Úszfalvi János két ízben vicarius, egy alkalommal választott/electus helynök, 
majd a káptalan lektora. Késmárki Péter közel két éven át préposti helynök, majd a gazdasági ügyeket 
intéző dékán, majd szepeshelyi plébánosi javadalomba léphetett.  Edelényi András mester, komáromi 
kanonok esetében külön kiemelték a források, hogy Zsigmond prezentációjával lett szepesi kanonok, 
és az esztergomi érsek támogatásával lector. Podolini János préposti vikárius, majd dékán.719 
Karácsonymezei Miklós érseki támogatással előbb őrkanonok, majd dékán végül kántor lett, míg 
Körtvélyesi György az őrkanonokságból a szepeshelyi plébániába lépett. Leudeschit György vikárius 
és általános ügyhallgatóság után jutott az őrkanonok méltóságába, majd kántor és egyidejűleg újra 
vikárius lett.  

Csobádi László eleinte a káptalan őrkanonokja, majd olvasókanonokja, végül a káptalan 
prépostja lett. Előrelépésében nemcsak a káptalani testület szándéka nyilvánult meg, hanem minden 
bizonnyal fő pártfogójának, Szapolyai Imrének támogatása is, akinek folyamatosan a titkára maradt. 
Henckel János udvari szolgálata mellett előbb kántor, majd tornai főesperes, később lőcsei plébános, 
aki kanonoki javadalmát inkább elhagyta a jobban jövedelmezőbb plébánosi javadalomért. A vizsgálat 
során világossá vált, hogy a belülről való jutalmazás szokásai csak a 15. századra alakultak ki, s a 
század végére teljesen általánossá váltak. A 16. század elején a javadalomszerzés e szokása kissé 
visszaszorult. 
 
 
4.3. Egyetemrejárás: 

 
A nyugat-európai országok egyházi középrétegébe tartozók egyetemi végzettségéről a hazai 

szakirodalomban Mályusz Elemér készített felmérést.720 E tanulmány eredményeit már Köblös 
József721 is felhasználta. Az erdélyiek egyetemi tanulmányait Tonk Séndor dolgozta fel, míg a 
legújabb időkben Szögi László egy kisebb kutatócsoporttal vizsgálta meg, hogy kik és milyen 
körülmények között voltak a bécsi, az egyéb német, holland és a krakkói egyetem hallgatója, 
Körmendy Kinga az esztergomi kanonok helyzetét vizsgálta ilyen szempontból. Šroka legutóbb a 
bártfaiak egyetemjárását elemezte.722  

Az alapítás időszakában nincsen arról adatunk, hogy a káptalan bármely méltóságviselője 
egyetemi végzettséggel rendelkezett volna. A magyarországi kanonokok részére a hazai egyetemi 
képzettség megszerzésének semmilyen lehetősége nem volt, egyetem híjján.  Az Árpád-korban 
alapított veszprémi káptalani iskolát, amely a korabeli egyetemi oktatás színvonalát képviselni tudta, 
IV. Kun László elpusztította. A Lajos király általa alapított pécsi, valamint a rövid ideig működő 
óbudai és pozsonyi egyetemek csupán kísérletnek tarthatók, ezért az egyetemi szintű ismereteket, a 
kánonjogban való jártasságot a hazai kanonokok is csak külföldön szerezhették meg. A magyarországi 
kanonokok egyetemrejárása feltérképező különféle egyetemi anyakönyvek tanúsága szerint, 
amelyekből az derült ki, hogy a magyar kanonokok ezzel a lehetőséggel leginkább csak a 15-16. 
században éltek. A külföldön diplomát szerzők többsége ténylegesen is fellelhetők a magyar egyházi 
társadalomban.  

A kanonoki javadalmak esetében pápai rendelkezés nem követelte meg az egyetemi végzettség 
megszerzését, kivéve, ha a főesperesi teendők ellásása is párosult az illető kanonoki javadalommal, 

                                                 
719 Már a korábbi időszakban is volt rá példa, hogy a vikárius hivatali ideje után a dékán méltóságába lépett 
előre. 
720 MÁLYUSZ, 2007. 115 
721 KÖBLÖS, 1994.37-38. 
722 Az információért szíves köszönet Draskóczy István szóbeli közlésének. 
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vagy abban az esetben az illető főesperesi teendőket látott el. A főespereseknek különféle egyházi 
perekben is kellett ítélkezniük, így az ő esetükben elengedhetetlen volt a kánonjogi ismeretek 
megszerzése. Az 1279-i budai zsinat határozatai tanúsítják a pápaság Fülöp fermói püspök által 
képviselt törekvését, hogy az archidiakonusok a házassági perek elbírálásához eleve rendelkezzenek a 
szükséges jogi ismeretekkel és tanuljanak legalább három éven keresztül kánonjogot. Tanulmányaik 
ideje alatt tisztességes vikárius helyettesíthette őket.723 

A zsinat724 gyakorlatilag kötelezővé is tette az ilyen irányű végzettség megszerzését, azzal a 
kitétellel, hogy senki nem mozdítottak el a már elnyert méltóságából, de kötelezték az utólagos 
pótlásra.  

A szepesi káptalan prépostjai és a kanonokok egy része is rendelkezett magisteri725 címmel, de 
csak egyikük esetében lehetett bizonyítani, hogy valamely ismert külföldi egyetem hallgatója lett 
volna. A prépostok által ellátott feladatok és a bejárt karrier mindenképpen azt feltételezi, hogy itthon 
kellett valamilyen magasabb képzettséget adó iskolát végezniük, hiszen jártasak voltak az alapvető 
jogi, egyházjogi ismertekben. Bónis György véleménye szerint a főesperesektől még a hazai egyetem 
hiányában is megkívánták a kánonjogi ismereteket.726 

Az egyéb javadalmak esetében nem volt ilyen magyarországi kitétel, ugyanakkor az is világos 
volt, hogy az ilyen végzettséggel rendelkező egyháziak a szellemi elitet biztosítják. A 14. században 
már tömegessé vált a javadalmak saját részre történő lekötése, ami egyértelmű tiltakozás volt a 
pápaság nagyarányú rezervációja ellen és a hazai nemesség kisajátító törekvése ellen. Ennek a 
küzdelemnek országonként más-más eredménye lett, attól függően, hogy mennyire jelentett erős 
egységet az adott ország egyházi középrétege. A legsikeresebbek a franciák voltak, míg az angolok és 
a németek azt az eredményt tudták elérni, hogy a kontanczi zsinat rendelkezései szerint a kanonoki 
javadalmak egynegyedét fenntartotta az egyetemi végzettséggel rendelkezők számára, és csak az 
értékesebb javadalmakhoz jutottak hozzá, a kegyúr számára csupán egyhónapos várakozási időt adva 
egy ilyen végzettségű személy jelentkezésére.  

Hasonló kedvezmények nem jártak a hazai egyetemet végzett klerikusoknak, aminek 
elsősorban az volt az oka, - ahogy már említettem - itthon nem volt felsőfokú végzettséget adó 
intézmény.  

Ennek ellenére a különféle egyházi testületek itthon is szorgalmazták a felsőfokú 
tanulmányokat, oly módon, hogy a tanulmányaik miatt távollévő kanonokok a tanulmányok ideje alatt 
is élvezhették javadalmaikat, s felmentették őket erre az időre a helybenlakás kötelezettsége alól is. Az 
eredmény az lett, hogy egyre többen igyekezetek az ilyen típusú végzettséget megszerezni. 

Népszerű egyetemek között szerepelt Bologna, Padova, Krakkó és Bécs. A bécsi egyetemre a 
14-15. század folyamán a Szepesség 27 tanulót küldött.727 Ez azért is meglepő adat, mert a jóval 
messzebb levő az erdélyi szász közösségből a bécsi egyetemen tanító magyar tanárok 27%-al, míg a 

                                                 
723 BÓNIS, 1971. 27., MÁLYUSZ, 2007. 99-100. 
724 Az 1279-i budai zsinat elrendelte ugyanis, hogy a plébánosoknak legyenek olyan könyveik, amelyekből a 
nappali és éjjeli zsolozsmát imádkozzák, tehát breviáriumuk, azután olyan könyvük, amely a katekizmust, a 
keresztség és az utolsó kenet szentségét tartalmazza. Országos viszonylatban ez nem csekély számú könyv 
folyamatos készítését jelentette. Arról is intézkedett ez a zsinat, hogy a plébánosok az egyházi könyveket sem 
életükben, sem végrendeletükkel nem ajándékozhatják el. A zsinati határozatok egy másik pontjában pedig arról 
olvasunk, hogy a főespereseknek legyen kánonjogi képzettségük. Ha ilyennel nem rendelkeznek, állítsanak 
maguk helyett helyettest, és folytassanak tanulmányokat három évig. Ez a kánonjogi képzettség és ilyen 
tanulmányok természetesen egyházjogi könyveket is kívántak. CSAPODI,1987. 
html/csapod12.htm+muthmer%2Bkönyvek&cd=1&hl 
725 A magisterség mai ismereteink szerint nemcsak az egyetemi végzettséggel rendelkező kanonokat nevezteék 
magistereknek. Vö Rácz György 
726 BÓNIS, 1971. 27. 
727 FRAKNÓI, 1874.10. 
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tanulók 20%-alképviseltették magukat.728 A német nyelvű közösségek a nyelvi azonosság miatt is 
szívesen küldték tanulni Bécsbe diákjaikat, de a távolság sem volt elhanyagolható szempont. Kassáról 
9-8-an mentek Bécsbe diplomát szerezni, csaknem annyian, mint Csanád, vagy Pozsega térségéből.  

 
A szepesi kanonokok közül az Árpád-korból nem tudunk olyan kanonokról, aki biztosan 

felsőfokú végzettséggel rendelkezett volna. A 9 prépost közül is csak gyanítható, hogy egyedül 
Muthmer (1264-1281) rendelkezhetett egyetemi szintű ismeretekkel, vagy külföldi egyetemi 
tanulmányokra utaló adatokkal.  Legalábbis erre következtethetünk a 1273-ban kelt végrendeletéből,729 
minthogy két könyvet is hagyományozott a káptalan Szent Márton egyházára. Azt azonban szigorúan 
kikötötte, hogy ha valaki valaha elvinne közülük valamit, közösítsék ki.730 A könyvtárban a következő 
műveket lehetett megtalálni: Biblia, 2 egyházjogi munka (Decretum Gratiani, Decrerales Gregorii 
IX., Petrus Comestortól a  Historia scholastica (bibliai történetek), Petrus Lombardustól a Liber 
sententiarum (alapvető teológiai kézikönyv), továbbá  Passionalis, Libri sermonum (egyházi 
beszédek).  
A káptalan könyvtárában már meglevő állományához, vagyis az akkor már fellelhető nyolc kötet 
könyv mellé a hagyományozott két kötet, bizonyára csak kiegészítés lehetett. Mint magánkönyvtár 
azonban igen jelentősnek számít Muthmeré akkor, amikor a bolognai egyetem tanárainak se volt 
általában több könyve 6-8-nál.731 A jogi munkákon kívül volt 1 bibliája, 3 bibliamagyarázata (egyik 
Petrus Comestornak a népszerű Historia scholasticája is Muthmer könyvei közt voltak.732 Ezek mellett 
Petrus Lombardus alapvető kézikönyve, a Liber sententiarum, ugyanúgy fellehető volt a szepesi 
prépost könyvei közt, végül 1 breviárium.  

A könyvek mellett a végrendelet felsorolt még 2 kelyhet, kereszteket, különféle egyházi 
eszközöket, ökröket, valamint azt az 5 velencei szőnyegeket. 

Veress Endre úgy gondolta, hogy a prépost valamelyik nyugat-európai egyetem hallgatójaként 
felsőfokú végzettség megszerzésére törekedett, de hogy ez pontosan melyik egyetem volt, nem 
tudjuk.733 Feltételezett egyetemi tanulmányainak kezdete az 1260-as évek első felére tehető. amikor 
IV. Béla király klerikusa,734 de 1264-ben arra kényszerült, hogy talán éppen a jogi végzettség 
megszerzésével hagyjon fel.735 A jogi képzettség megszerzésének, pontosabban elsajátításának 
bizonyítéka a prépost végrendeletében felsorolt könyveket, amelyek között egy a fentebb elmondott 
Decretum és a dekretálisok egy kézirata is szerepelt. Muthmer IV. Kun László (1272-1290) nevelője 
lett, mint „doctorem ducis Ladislai charissimi sui filii, quamquam autem Ladislaus, postea ex 
disciplina excessit, a bono honestoque in poravum abstractus fuit, in culpa tamen magister non 
est”,736 valamint „magister Ladislai Cumani, vir eruditione et beneficentia celeber”.737 Az oklevelek 
tanúsága szerint magister, ám miután valamilyen oknál fogva abbahagyta jogi tanulmányit, ezért nem 
nevezi magát decretorum doctornak.738  

Békefi Remig úgy gondolta, hogy Muthmer a jogi ismeretek mellett jártas volt az orvoslásban 
is, de ilyen fajta végzettségről sem lelhető fel okleveles bizonyság. Békefi úgy gondolta, hogy a 

                                                 
728 FRAKNÓI, 1874. 10. 
729 HRADSZKY, 1901. 299-302. 
730 BÓNIS, 1971, 52., BÓNIS, 1997.418.,  - MES II. 27. 
731 CSAPODI,1987. mek.oszk.hu/03100/03159/ 
732 VERESS E, 1941. 392.,  MES II. 27. 
733 Körmendy Kinga egyáltalán nem sorolja fel az egyetemet végzett kanonokok között, nyilván mert nem volt 
esztergomi kanonok. KÖRMENDY K, 2007.- oldalszám megjeölése nélkül.-sic. 
734 „…vicecancelarii nostri, magistri Mutimerii prepositi de Scypis” THEINER I. p.244./459., 1264. 10. 17.: RA 
I. 2. 434/1421.- FEJÉRPATAKY,  1885.112. 
735 u. a., THEINER, I. p244./1264., BÓNIS, 1971.28. 
736 BÁRDOSY, 1802.39./ IX. 
737 HRADSZKY, 1901.299. 
738 VERESS E, 1941. 391. 
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prépost V. István és IV. László udvarában tevékenykedett orvosként.739 Az orvoslás nem volt a papi 
személyeknél kánonjogilag elfogadott tevékenység, excommucatio-val sújtották740 őket, mígnem IV. 
Orbán pápa 1263. október 3-i keltű oklevele alapján felmenthetőkké váltak. Így Muthmert maga az 
esztergomi érsek mentesítette az egyházi kiközösítés alól.741 

A királyi prépostságok egyik alapvető jellemzője, hogy fontos szerepet töltöttek be a királyi 
adminisztrációban, minthogy királyi egyházak klerikusai is többnyire a királyi família tagjai voltak.742 
Az Árpád-korban a királyi oklevéladást ténylegesen irányító alkancellárok közül kerültek ki azok a 
királyi kancellárok, akik hivataluk átadása után egy megüresedő püspökség élére kerültek a cím 
méltósággá válása után.743 A szepesi prépostok közül Mátyás, Benedek, Bertalan és Lukács jutott 
hozzá egy-egy püspöki álláshoz.  

A szepesi káptalan egyes prépostjai és kanonokjai a királyi vagy királynéi kancelláriában 
királyi klerikusként kezdték pályafutásukat. Akadt köztük királyi káplán, királyi alkancellár, királynéi 
kancellár és alkancellár egyaránt. Kezdők lévén munkájukért többnyire csak természetbeni ellátást 
kaptak - hiszen még nem érdemelték ki képzettségük ellenére sem, hogy számottevő fizetéshez 
jussanak - ugyanakkor magiszternek744 titulálták valamennyiüket. Ezért mindenképpen előrelépésnek, 
sőt egyenesen előnynek számított, ha a kancelláriai munkatárs valahol, valamilyen kanonoksággal, 
vagy plébániával is bírt, hiszen így még préposttá válásuk előtt megszilárdíthatták anyagi helyzetüket. 
Javadalmaikat kifejezetten királyi tisztviselői minőségükben, udvari klerikusokként nyerték el a király 
gondoskodása révén.  

A szepesi káptalan egyes kanonokjai a helyi plébánosok közül került ki. Elfogadva Rácz 
György álláspontját, hogy a helyi papot is érthetjük a magiszteren,745 így itt is megtalálható az anyagi 
javakat igazgató magiszter. Az elnevezés. tehát azt is jelzi, hogy a kanonokok esetleges tanultságuk 
mellett, akár az anyagi javak igazgatása miatt is magiszterként lettek megnevezve. A kinevezett 
magiszter elsődleges feladata az volt, hogy meghallgassa a számadást, és szükség esetén eljárjon. Az 
ilyen esetben a magiszterség egyfajta jószágigazgatósággal párosult. A szerencsésebbek egyszerre akár 
mind a két tevékenységet is ellátták, esetükben a magister jelző és anyagi helyzetük megszilárdulása 
mindenképpen kapcsolatban volt a tanultságukkal is, így joggal tarthattak igényt egyfajta 
megkülönböztetett bánásmódra is.746 Az uralkodó felismerte, hogy szüksége van az államszervezet 

                                                 
739 BÉKEFI,1896.419. 
740 Először az 1131. évi reims-i, majd azt követően több más zsinat is eltiltja a klerikusokat az orvosi 
gyakorlattól. Hazánkban az 1279. évi budai zsinat csak a sebészeti beavatkozástól tiltja el a papokat: „clericus 
nec illam partem chirurgiae exerceat quae ad ustionem vel ad incisionem indicat…”.1Hazánkban a budai zsinat 
csak a sebészeti beavatkozástól tiltotta el a papokat. –„clericus nec illam partem chrirurgiae exerceat quae ad 
ustionem vel incasionem indicat…” SCHULTHEISZ, 2006.3. 
741 „…quoslibet eciam clericos in prelaturis, dignitatibus vel personatibus  constitutos, nec non presbiteros, qui 
contra constitucionem ecclesie leges vel physicam audierunt, ab excommunicacionum sententiis, quibus propter 
hoc tenentur astricti…” THEINER I. 248. 
742 KOSZTA, 1991. 44. 
743 KOSZTA, 1991. 44. 
744 Szűcs Jenő, Mályusz Elemér magiszter értelmezését átvéve úgy vélte, hogy a magisteri titulus a királyi 
klerikusok egyházi státuszát, és egyben a képzettségi szintjüket jelöli. SZŰCS J, 1978.173. 
745 RÁCZ GY, 2000.172. 
746 MÁLYUSZ, 2007.58.  
Engel Pál értelmezése szerint a magiszter társadalmi előkelőségre vagy tanultságra utaló presztízscím többféle 
jelentéssel. 1. A 13. század közepétől a 15. század elejéig a lovagrendűeknek tekintett személyek 
megkülönböztető címe. 2. Kancelláriai tisztviselők (elsősorban notáriusok) címe. 3. Egyházi személyek esetében 
az un. mesterkanonokat megillető cím.- ENGEL- KMTL,1994. 422. 
Rácz Gyögy írja, hogy Mályusz a magisztrátuszt a kanonokok javdalmazási formájaként értelmezte, és ebből 
vezette le az elnevezést.  
Mezey László bírálta Mályusz Elemér és Szűcs Jenő magiszterséggel kapcsolatos álláspontját. Szerinte a 
Mályusz által felsorakoztatott nagyszámú 13. századi magiszterek egyikénél sem lehet bizonyítani a külföldi 
egyetemrejárást. Mezey szerint tehát, a magiszter terminust egyetemi végzettség nélkül, „más értelemben” 
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központosításához a képzett klerikusokra. A képzettség megszerzéséhez szükséges javakat azonban 
csak uralkodói támogatással tudták elnyerni. A kölcsönös egymásra utaltság mindkét fél számára 
kedvezően hatott az államszervezet újraszervezése érdekében. A királyi udvar saját anyagi forrásaiból 
juttatta - hiszen rendszeres ellátást másként nem tudott a leendő szellemi elit számára biztosítani- a 
képzéshez szükséges anyagi alapokat: a tizedjövedelmeket, a prebendákat, külön házat és háztartást. 
Az egyházmegye tizedjövedelmének, régi szokás szerint ¾-e a püspököt, ¼-e pedig a káptalant és a 
papságot illette meg. Az utóbbi rész elosztása minden alkalommal vitákat eredményezett a részesedő 
felek között. A 13. század első éveiben a tizednegyed fele, harmada, negyede illette meg a lelkészkedő 
papságot. Róma ebben a kérdésben az alsópapságot támogatta, sőt az 1215-ös lateráni zsinat 
határozata értelmében a tizednegyed felén a feleknek fele-fele arányban kellett osztoznia. A tatárjárás 
után még élesebbé vált az ellentét a vitatkozó felek között. Az ügy végül 1255-ben IV. Béla elé került, 
aki a kanonokok és főesperesek javára döntött olyan módon, hogy a tizednegyed háromnegyed részét 
jutatta a kanonokoknak. A meglepő uralkodói döntés magyarázata az volt, hogy az állam számára az 
intellektuális réteg támogatása nagyobb haszonnal bírt, hiszen szakszerű hivatali infrastruktúrájának 
kiépítésénél leginkább rájuk számíthatott. A király már kora ifjúságukban kiszemelte későbbi 
munkatársait, így többségük eleve a királyi udvarban nevelkedett. A megfelelő képzettség 
megszerzése után diplomatákként, követekként, királyi emberként láttak el különféle feladatokat. Ilyen 
követi feladatot látott el egyaránt Mátyás, Muthmer és Jakab prépost is. Szerepet kaptak a birtokba 
iktatásoknál, bíráskodási feladataik voltak. A nevezetesebb prépostok alkalmilag résztvevői voltak a 
királyi tanácsnak is.  

Szerepüket tovább növelte, hogy a király már a tatárjárás előtt elrendelte az ügyek írásbeli 
kérvény (petitio) útján való intézését. Ilyen módon a királyi klerikusok, mint Muthmer is, a királyi 
kancellária alkalmazottjaivá váltak.747 Ezek a klerikusok 1260 után udvari jegyzőkké (notarius aule 
nostre), vagy némelyek „notarius specialis”-sá válhattak, vagyis ők intézték a király gyűrűspecséttel 
megerősített oklevélkiadását. A 13. század végére a főesperesi méltóság betöltéséhez is ajánlott volt a 
jogi, lehetőség szerint kánonjogi képzettség. 

Többségük elnyerte a királynéi kancellárságot, de megszerezhették a főkancellári állást is. Míg 
Mátyás, Benedek, Bertalan és Lukács máshol püspökként ért pályája csúcsára, addig Jakab; igaz 
egyedülálló módon; hiszen az érseki helynökség mellett „ad personam” lett szepesi püspök. 

Az elmondottak mellett nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a kutatók többsége 
napjainkban úgy véli, hogy a magisteri titulus kijárt a kápolna javadalmában ténylegesen ülő pap 
mellé kinevezett kanonoknak is, aki megkapta a tizednegyed háromnegyedét. 

A magisztratus tehát két fél: bizonyos vidéki kápolnák papjai és a székesegyházi kanonokok 
között létrejött egyházi jogviszony volt, és ez azt jelentette, hogy az ezt birtokló egyháznak (káptalan) 
a magisztrátusi-joga alá tartozó másik egyház (vidéki kápolna) jövedelméből bizonyos rész 
(valamennyi jövedelemfajta nagyobbik része) járt. Hogy mekkora, jelek szerint, amint erről már a 
fentiekben szóltam is, megegyezés kérdése volt.  

Az egyetemi végzettséggel rendelkező kanonokok, prépostok Szepesben is arra törekedtek, 
hogy kedvezőbb állásban folytassák tevékenységüket, magasabbra lépjenek az egyházi ranglétrán. 
Jägerndorfi Pál 1350-1351-ben több ízben is megfordult az avignoni pápai udvarban. Szolgálataiért 

                                                                                                                                                         
használták – valamilyen ars mesteri fokú gyakorlója volt a cím birtokosa. Álláspontja szerint, a 13. századi 
magiszterek többsége, tehát egyetemi végzettség nélkül használta a magiszteri címet. Solymosi László és E. 
Kovács Péter is az egri kanonok vizsgálata során ezzel az állásponttal értett egyet. RÁCZ GY, 2000. 154.  
747 A hazai jogszokások csak az országon belül voltak érvényesek, s ezeket nem is az egyetemen tanították, 
hanem a gyakorlatban, a királyi és a hiteleshelyi kancelláriákban. A feladat ellátásához szükséges elméleti 
alapokat a székesegyházi iskolákban szerezték meg az ars dictandi megismerése során. A hiteleshelyi 
kancelláriban a notarius végezte el a lector teendőit, sőt a notarius a lector fizetett alkalmazottja volt, akinek a 
tevékenységéért a lector volt felelős a káptalan felé.  
KÖRMENDY K, 1986. 184. 
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csrébe eléri, hoyg az uralkodó megkérvényezi neki 1351-től a Karintiában alaíratott Gurk püspökségét. 
A királytól jelentős adománynak számító Cegléd birtokot nem sokig tarotta meg, elzálogosítván 
Avignonba megy, és pápai követté válik. Ennek köszönhetően jut hozzá a Freising püspökségéhez. 748 

A fentebb említett prépostokat és a szepesi kanonokok egy részét is a magiszteri címmel 
tüntetik fel az okleveles források, azonban az már nyilvánvaló, hogy e titulus nem feltétlenül a 
végzettségükkel függ össze. Rácz György hosszan elemezte a magiszterség tartalmi összetevőit és 
értelmezési lehetőségeit. Megállapította, hogy a titulus nemcsak a műveltséggel és bármilyen iskolai 
végzettséggel rendelkező kanonokoknál jelenik meg, hanem kijár, az un. jószágigazgatóknak- (rector 
ecclesiae), az oltárigazgatóknak is. 749 Jelen esetben a méltóságviselő kanonok magiszteri címe a 
végzettséghez kötendő.  

Az Anjou-korban már egyre többen szereztek egyetemi végzettséget, természetesen leginkább 
külföldön, hazai intézmény híján.  

Pál és Henrik prépostok750 esetében sem sikerült arra adatot találni, hogy bármely külföldi 
egyetemen bármiféle végezettséget is szereztek volna. Úgy vélem, hogy valamilyen hazai, magasabb 
szintű képzést is adó káptalani iskolában szerezhették ismereteiket, mindkettőjüket magiszteri 
titulussal nevezik meg az oklevelek. Ez annyit tesz, hogy a munkájukhoz nélkülözhetetlen olvasás és 
írás tudományával minden bizonnyal rendelkezniük kellett, többé-kevésbé jártasak lehettek a latin 
grammatikában, pozíciójuknál fogva bíráskodhattak, amelyhez egyetemi végzettség nem valószínű, 
hogy párosult. Papi teendőikhez szükséges teológiai ismeretekkel és a szentírás ismeretével is 
mindenképpen rendelkezniük kellett. Nemigen voltak jártasak a kánonjog tudományában, ugyanakkor 
a Pál neve mellett használt „iurisperitus”751 jelző alapján feltételezhetjük, hogy valamilyen jogi 
ismerettel - még ha ez csak a szokásjog752 volt - akkor is kellett rendelkeznie.  

Tehát ebből következőleg prépostjaink mindegyikének kellett valamiféle ilyesfajta képzésben 
részesülnie. Emellett szól az is, az esztergomi érsek kancellárja ismerője volt a kánonjognak, ezért 
ebből a tényből arra következtethetünk, hogy Henrik és János prépostoknak a fentebb említett 
képzettségen túl, magasabb szinten elsajátítható ismeretek birtokában kellett lenniük. Ennek kiderítése 
még további kutatásokat igényel. 

Pál prépostsága alatt 3 fő rendelkezett magisteri címmel (Jakab kanonok, István 
szepesmárkusfalvi, és Mátyás (1310-1323) szepescsütörtökhelyi plébános-kanonokok), Henrik alatt 2 
fő a korábban említett Mátyás és István (1322-26), aki helyben nevelkedett kanonok volt, emellett 
karpap is. Az őt követő János fennhatósága idején szintén 2 személy, a fentebb mondott István, 
Mátyás kanonokokon és a préposton kívül nincsen más magisteri végzettségű személy. A 

                                                 
748 BÓNIS, 1971.33. , PÓR, 1905. 709. 
749 Mályusz Elemér úgy vélte, hogy a magisteri titulus tulajdonosai mindenképpen egyetemet végzett személyek, 
akik az egyetemi végzettség legalsó fokozatát jelentő „facultas artiumot” elvégzése után jutottak a megtisztelő 
magisteri címhez. MÁLYUSZ 2007, 102. 
Rácz György véleménye szerint a magisztrátusság 13. századi jelentése egy sajátos egyházi jövedelemadó, 
amelyet a vidéki plébániák fizettek a székesgyház kanonokjainak, akik magiszterek. Úgy véli, hogy a királyi 
alapítású társaskáptalanok elegendő vagyonnal rendelkeztek ahhoz, hogy kanonokjai megélhessenek, míg a 
püspöki joghatóságtól nagyobb mértékben függő székeskáptalanok javadalmasai szegényebbek voltak, így más 
bevételre is szükségük volt. A társaskáptalani kanonokok jobb anyagi helyzetükből adódóan tudtak jobban részt 
venni a kancelláriai tevékenységben is. Így a magisztrátus-jog elsősorban a székesegyházi kanonokokhoz 
köthető, valamint a szegényebb társakáptalani kanonokhoz. RÁCZ GY, 2000. 196. és 147–210. 
750 Veress Endre is csak bizonytalanul azonosította Henrik személyét az 1268. október 13-től 1269. január 18-ig 
Bolognában tanuló „dominus Henricus canonicus Strigoniensis, nepos domini archipresbyteri Philippi”-vel. 
„Henrik nevű esztergomi kanonokot az 1309-19-es évekből ismerünk, ha ugyan azonosítható evvel. Később 
(1320-ban) váci püspök lett s meghalt 1332 táján.” VERESS E, 1941. 8-10.,  KOLLÁNYI, 1900, 32. 
A váci püspökségben mindenképpen téved, a préposti méltósággal keverhette össze. Hivatkozik Kollányi Ferenc 
közlésére. KOLLÁNYI, 1900,  32. 
751 HRADSZKY,1901. 329. 
752 BÓNIS, 1971. 22. 
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dignitariusokon és helyetteseiken kívül iskolázott még Miklós scolasticus és Bálint clericus.753 A 
felsorolt személyek esetében a magiszteri cím nagy valószínűséggel nem a képzettségére utal, hanem 
arra a felelősségükre (oltár-, kápolna- vagy jószágigazgatóság stb.) 

A 14. század folyamán fokozatosan növekszik  a biztosan egyetemet végzett kanonok és egyéb 
javadalmasok száma a szepesi káptalanban is. ebben az időszakban a szepesi kanonok leginkább a 
bécsi, illetve krakkói egyetemet látogatták, a bécsi egyetem országos is viszonylatban is első helyen 
szerepelt.754  

A Bécsben tanulók leginkább csak a magister artium fokozatot szerezték meg, majd tovább 
tanultak a bolognai, a padovai vagy éppen a római egyetemen, ahol leginkább kánonjogi kurzusokat 
hallgattak. Többségük itt szerezte meg a doktori fokozatát is.  

Skultéti Konrád barsi főesperesként jogban jártas (iurisperitus)755 szepesi javadalmas volt, aki 
beneficiumát 1352 előtt szerezte.756 Azt nem sikerült felderíteni, hogy melyik egyetemen szerezte 
végzettségét, az bizonyos csak, hogy elkezdte a tanulmányait (universitas incerta), hiszen másként 
nem juthatott volna hozzá a királyi kápláni méltósághoz, valamint a kölni javadalomhoz sem.757 Jogi 
ismereteit tovább alkalmazta a nyitrai főesperesség élén, de szepesi kanonokként is szüksége volt rá. 
Képzettsége tette lehetővé, hogy a királyi udvar diplomáciáját követként hatékonyan képviselje 
Avignonban.758 

Jägerndorfi Pál a szepesi prépost helynöke (1347)759 és esztergomi kanonok és nyitrai 
főesperes. Az ő esetében is vélhetően szükséges volt a jogi alapismeretek elsajátítására, 1350 előtt 
iurisperitusnak is nevezik.760 Az Pál kanonok esetében sem tudjuk, hogy ismereteit melyik egyetem 
szerezte (universitas incerta), és ez milyen végzettséget takart.761 Hivatali pályafutása királyi 
káplánként indult, majd a királyi kápolna ispánja lett, az udvar avignoni követe. A karrier végét előbb 
a görzi/gurki, későbba freisingi püspökség762 jelentte.  

Himházi Benedek képzett kánonjogász, a hazai joggyakorlat jó ismerője. Jogi ismereteit a 
padovai egyetemen szerezte, stallumát királyi kérésre, mint királyi káplán kapta meg.763 

Opuliai János annyira fiatalon került a szepesi javadalomba, hogy helyette a vikáriusa intézte a 
káptalan ügyeit, amíg János prépost bolognai tanulmányaival volt elfoglalva. Az egyetemi 
tanulmányok költségeit a káptalan állta.764 

Lomnici Herman a magistter artium doctor-i fokozat mellé 1404-ben szerzett kánonjogi 
doktori fokozatot a padovai egyetemen.765 

                                                 
753 HRADSZKY, 1901, 1901. 335-340. 
754 FEDELES, 2005, 106. 
755 KOLLÁNYI, 1900.47. 
756 KOLLÁNYI,1900. 47. 
757 BOSSÁNYI, 1916.  I./1. 179-180., és I./2. 288, CDLXXVII., BÓNIS 1971. 35. 
758 FEDELES,  2005, 70. 
759 BÓNIS 1997, 1045.,  
760 KÖRMENDY  K , 2007, 178./39. 
761 BOSSÁNYI, 1916.  I. /2. 203. CDXVI.  
762 KOLLÁNYI, 1900.  54., BÓNIS, 1971, 33.,  
763 BOSSÁNYI II. 210. „Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus dilecto capellano suo, Benedicto 
Georgii,  presbitero, studenti Padue in iure canonico, specialem gratiam facientes, preposituram ecclesie 
sancti Martini Scepusiensis, Strigoniensis diocesis, quam dominus electus Chenadiensis, tempore promotionis 
sue ad Chenadiensem ecclesiam obtinebat, sicut adhuc obtinet, cum illum per promotionem huiusmodi et munus 
consecrationis impendendum eidem vei per lapsum temporis de consecrandis episcopis, vel alias... preterquam 
per ipsius electi obitum, vacare contigerit, etiam si sit curata et ad eam quis per electionem assumi consueverit, 
conferendam eidem Benedicto dignemini reservare. Non obstante, quod in ecclesia Vesprimiensi canonicatum et 
prebendam obtinet, et in ipsa dignitatem etc... expectat, cui expectationi renuntiabit . . .” -  BOSSÁNYI, 1916. 
II./2. 387/ CCLXVI., DL. 41 943; 1387: ZSO VII 6.,  ZSO I. 138.-DL-DF 2003. 1387 ZSO VIII 22., PÓR, 1897. 
783. 
764 PÓR, 1901. 438. 
765Veress Endre gyűjtésében nem szerepel.  PÓR, 1897. 786.  
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A bécsi egyetem hallgatója Mihály szepesi kanonok aki 4 garast fizetett tandíjként. 766 Talán azonos 
azzal a  Békássy Mihállyal (1417-1419), aki a káptalan olvasókanonokja és Miklós sasvári 
főesperessel együtt szolgálatai(k)ért armálist nyert. A címeradomány részesei voltak atyafiai, a Békási 
és a Tordasi családok.767 

Rozgonyi Simon prépost baccalaureus artium-i fokozatát a krakkói egyetemen szerezte meg 
1407-ben. Tanulmányai után szepesi olvasókanonok, szebeni prépost, esztergomi kanonok lett,768 
később tanulmányainak folytatásával veszprémi, majd egri püspökké iktatva a prelátusok közé jutott. 
Mindezek mellett hivatali szolgálatra is érdemesnek találták, hiszen főkancellárként tevékenykedett. 
Tanulmányait a bécsi egyetemen folytatta (1412),769 ahol jogi studiumokra iratkozott be.  

Edelényi András olvasó kanonok 1411 előtt szerzett (magister artium) egyetemi 
végzettségével/fokozatával lett a káptalan olvasókanonokja. Azt azonban nem tudjuk okleveles 
forrásokkal igazolni, hogy melyik egyetemen szerezte ezt a végzettségét. 770 Végzettségének 
köszönhetően Kanizsai János érsek káplánja lett (1412-1429), az esztergomi káptalan javadalmasa és 
sublectora,771 majd sasvári főesperes, ami feltételezi a kánonjogi jártasságát is.772  

Pálóci György szepesi prépost 1412-ben iratkozott be a bécsi egyetem jogi karára, akkor 12 
garast fizetetett tandíjként.773 A tandíj össszege utal anyagi helyzetére is. A bécsi és a krakkó 
egyetemen ekkora összeget, csak a legmódosabb hallgatók fizették.774 Hosszú időn át távolmaradt 
javadalmától, hogy egyetemi tanulmányokat folytatasson és egyetemi végzettséget szerezzen. Pálóci 
magas képzettségének is köszönhette, hogy előbb erdélyi püspök, majd esztergomi érsek lett. Családja 
Zsigmond király feltétlen híve volt, aminek következtében az egyházi pályára szánt Pálóci szinte 
gyerekkorában megkapta a szepesi kanonoki méltóságot, sőt 1401-és 1419 között a préposti 
máltóságra is eljut. IX. Bonifác pápa támogatását nem kapta meg, mert abban a sajátos helyzetben 
volt, hogy a hármas egyházszakadás miatt nem nagyon lehetett tudni, hogy kitől kérhető és várható a 
megerősítés. Ezt a helyzetet megragadva, a káptalani testületbentörekvés indult meg arra hogy korábbi 
névleges szabad prépostválasztás jogát esetlegesen a káptalan számára megerősítse.  Halovány kíserlet 
volt. 

Podolini János szepesi kanonok ugyancsak a bécsi egyetem hallgatója volt az 1427-es 
anyakönyvi bejegyzés szerint. Tanulmányai folyamán valamilyen bizonytalan ügy elintézése 
érdekében félbe kellett szakítotsa képzését, ezért nem fizette meg két garasból álló tandíját. Mulasztása 
miatt érvénytelennek tekintették a beiratkozást. A négy garas alatt fizetők szegényként voltak 
nyilvántartva az egyetem matrikulájában.775 A tanulmányok folytatására csak 1439-ben került sor,  
tandíj újboli  megfizetésvel. 1442-ben jogi baccalaureus fokozatott szerzett.776 

Olaszi János kanonok, aki feltehetőleg jogot hallgatott, 1400-ban lett a bécsi egyetem 
hallgatója. Félévente 2 garas tandíjat kellett fizetnie, mert szegény volt.777 A bécsi egyetem 

                                                 
766 SCHRAUF,1892.16. 
767 BÁRÁNY, 2004. 27. - Konstanz, 1417. 08. 15.: ZSO. VI. 245. /802. 
768 KOLLÁNYI, 1900, 78-79., ENGEL,1996.I. 69.és  I.78., I. 89., és II. 207. 
769 SCHRAUF 1892, 35., és 118. 
770 KÖRMENDY K,  2007. 184./67. 
771 KOLLÁNYI, 1900. 84-85., ZSO III. 735. és  2970; ZSO V. 927. és  1276.; ZSO VI. 1778., ZSO VII. 1172, és 
1257 és  1313. 
BÓNIS. 1997. 2431., DF 272751 
772 ZSO VI. 2347. 
773 SCHRAUF,1892. 118. 
774 TONK, 1979. 87. 
775 TONK, 1979. 87. 
776 SCHRAUF,1892, 127. 
777 SCHRAUF, 1892. 22. 
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anyakönyvei számontartanak egy Szepesi Miklós fia Mátyás nevű tanulót is, aki baccalauresi 
végzettséget szerzett. Nem tudjuk róla, hogy a káptalan kanonokja volt-e.778  

Sperndorffi Maroth János fia, Simon baccalaureus in artibus végzettségú esztergomi 
egyházmegyei pap volt, és a szepesi társaskáptalan kanonokja779 1408-ban iratkozott be a bécsi 
egyetem hallgatói közé, bölcsészhallgatónak. Tandíja 2 garas volt, tehát szegénynek számított.780 E 
végzettség megszerzése után 1415-ben bemutatta XXIII. János pápa 1413. jan. 4-én781 és László frater, 
az apostoli szentszék által kiküldött commissarius et executor 1414. július 21-én kelt782 a szepesi 
egyházban részére történt javadalom adományozásáról szóló bulláját.  

1421-ben iratkozott be a bécsi egyetem orvosi karára öccsével, Miklóssal Stock János, majd 
jogi, teológia végzettségét itáliai egyetemeken szerezte. 783  
Boldogasszonyfalvi Ferenc 1496-ban Krakkóban és 1505-ben Bécsben tanult bölcsészetet, így lett 
magister artium. 784 Esztergomi és szepesi kanonok majd hantai prépost.785 

Mekcsei Ferenc szepesi, esztergomi, fehérvári kanonok786 és szepesi helynök. 1494-től a 
szepesi préposti javadalom birtokosa. 1499-ben beiratkozott be a krakkói egyetemre, ahol a magister 
artium787 végzettség megszerzésével hantai prépost lett. 1514-1526 között a királyi udvarban titkár, 
1515-ben királyi tanácsos.788 Hazai javadalmai mellett a pápai kúria megbízásából is szolgál, mint 
pápai kiküldött bíró. Hosszabb időn át élt Esztergomban, ahol saját lakóházzal rendelkezett.789 Ő a 
jobb anyagi helyzetű tanulók közé tartozott. 

Berendi Back Gáspár (1464—1493) előbb csanádi klerikus,790 majd Mátyás király szepesi 
préposttá nevezte ki, amit 1464-ben az esztergomi érsek is megerősített. Már prépostként vált a 
bolognai egyetem hallgatójává 1456-ban,791 hiszen korábbi körülményei miatt nem rendelkezett 
elégendő jártassággal, hogy a préposti feladatokat megfelelő szakértelemmel ellássa, hiszen a 
különféle tudományokban kevés jártassággal rendelkezett.792  Ezért elsősorban a káptalan küldötteként 
egyházjogot tanult, és 1472-ben annak doktorává vált.793 

Thurzó Zsigmond széleskörű családi összeköttetéseinek köszönhetően Padovában tanult János 
nevű testvérével együtt 1489-től 1500-ig.794 Egyházi javadalommal 1493-tól bírt, szepesi kanonok 
volt.795A II. Ulászló és XII. Lajos francia király között 1500. július 14-én létrejött szövetség 

                                                 
778 SCHRAUF, 1892. 169. 
779 Márc. 1-jén esztergomi bírói székén Sperndorffi Maroth  János fia: Simon baccalaureus in artibus esztergomi 
egyházmegyei pap, a szepesi társaskáptalan kanonokja779 bemutatta XXIII. János pápa 1413. jan. 4-én és László 
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kérte, hogy ezt neki ítélje meg, Istvánt pedig mint jogtalan foglalót elmozdítva, kötelezze a jövedelem 
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780 SCHRAUF, 1892. 28. 
7811415: 08.09.: ZsO IV. 19, ZSO 927.  
782 ZsO IV. 2274, 
783 KOLLÁNYI 1900.54. 
784 SOLYMOSI, 43., 63, 171, SCHRAUF 1893, 7, 63., -uő.1902, 38. 
785 KÖRMENDY K 2007, 206. 139. 
786 KÖBLÖS 1994. 378., 
787 SCHRAUF, 1892.III.7, 62 
788 BÓNIS, 1971, 321. 
789 DF 281416 
790 PIRHALLA, 1899. 101 
791 VERESS E, 1941.46-47. 
792 PIRHALLA, 1899. 101. 
793 VERESS E, 1941. 54. WAGNER I. 340-341., SCHRAUF, 1892. 97. FRAKNÓI, 1899.877- 
794 VERESS E, 1941.169. 
795 KÖBLÖS 1994. 369. FÁBIÁN E, 2005.17.-18. 
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megkötésénél, mint esztergomi olvasókanonok és királyi titkár szerepelt. 1501. február 24-én már 
szerémi püspök, azonban erről a méltóságáról még ebben az évben lemondott, mivel a püspökség 
birtokainak nagy része török kézben volt, így az 5-6 ezer aranyat kitevő jövedelmének még a felével 
sem rendelkezett.796 Szerény jövedelmű püspökségét a jövedelmezőbb fehérvári prépostságra cserélte 
fel még ebben az évben, azonban továbbra is Budán élt és királyi titkárként működött.797 1502 nyarán 
a király követeként Velencében találjuk Anna királyné fogadásán, majd fehérvéri prépostként részt 
vett a királyi pár mennyegzőjén és Anna koronázásán is.798 
Bártfai Bálint szepesi őrkanonokról feljegyezték, hogy baccalaureus végzettséget szerzett és sok 
könyvvel is rendelkezett. Arra is találtunk példát, hogy a tanulmányok biztos elvégzése érdekében a 
pápa mentette fel a kanonokot a rezidenciatartás alól meghatározott időre. Ebben a kedvezményben 
részesült 1404-ben Bálint fia István mester, akinek Bonifác pápa engedélyezte, hogy rezidentia-tartását 
felfüggessze addig, amíg a tanulmányai folynak. A kanonok bölcsészetet hallgatott. Az azonban nem 
derül ki hogy, melyik egyetemen. 799 

Leuschedit György kanonok (1481-1496) bölcsész magiszter és decretorum baccalaureus, 
fokozatott szerzett, majd a káptalan vikáriusa, és auditora. 1481-ben őrkanonok, majd 1488-1496 
között főesperes, békési esperes és váradi vikárius ugyancsak egyetemet végzett kanonok, sőt róla 
tudjuk, hogy jó anyagi helyzete következtében jelentős összeggel támogatta az unokaöccse későbbi 
tanulmányait, a szepesi káptalan egy scolasticusát, és személy szerint nagy könyvgyűjtő volt. ez utóbbi 
„szenvedélyére” jelentős összegeget áldozott.  A Szepességből származó Váraljai Pál szintén a bécsi 
egyetem hallgatója volt, de csak 2 garast fizettet tandíjként, mert többet anyagi helyzete miatt nem 
engedhetett meg magának.800 

A helybeli szászok jegyzői, akik közül jó néhány szepesi kanonok is kikerült, a 14. században 
már rendelkeztek iskolázottsággal. Miklós mester, a szepesi kerület jegyzője 1324, vagy János fia 
Miklós mester, aki Lőcse város jegyzője és szepesi kanonok 1349-1368.801 A környékbeli 
településeken nagy számban jelentek meg a 15. század folyamán, ezért a szepesi prépost tanfelügyelői 
állást létesített az iskolák felügyeletére.802 
Az egyetemet végzett szepesi kanonok tanulmányaik befejezése után részben visszailleszkedtek a 
káptalan mindennapi életébe, másrészt a végezettség megszerzése megnyitotta számukra a 
felemelkedés útját. Tudásukat kamatoztatták a hiteleshelyi munkában, a káptalani iskolában, 
szolgálatot és hivatalt kaptak a királyi kancelláriában, mások a bírósági munkában vagy diplomataként 
váltak a káptalan és a királyi udvar hasznára. 
 
4.4. Egyéb módozatok 

 
4.4.1. Személyi összefonódás: 
A káptalanba való bejutás a személyi kapcsolatok vizsgálata nélkül gyakorlatilag lehetetlen, 

hiszen bármely közösségbe való bejutásnál meghatározó kritérium lehet. Ez így volt a középkori 
egyházi testületek kapcsolatrendszerében is. A személyes összefonódások, kapcsolatok jelenléte803 a 
szepesi káptalanban is jelen volt. A káptalan méltóságviselői között gyakran találunk, olyanokat, akik 
vagy a káptalanon belüli kapcsolatrendszerüknek, köszönhetően jutottak be, vagy az uralkodó 
családdal álltak olyan rokoni, szoros baráti kapcsolatban, hogy ilyen úton férhettek hozzá az áhított és 
                                                 
796 BUNYITAY 1883. 356. 
797 KÖBLÖS 1994.369. 
798 WENCZEL, 1978. 13. 
7991404.01.27:  MVH I.4. 593./662. 
800 SCHRAUF,1892. 18. 
801 MÁRIÁSSY LT. 90.  
802 1437: „rector districtus praefatae praepositurae,” -  PIRHALLA, 1899.107. 
803 KÖBLÖS 1994. 47-48.,és  223-226., KRISTÓF I, 2001. 83. 
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jövedelmet adó javadalomhoz. Ez különösen a Zsigmond király a Hunyadiak és a Jagellók 
időszakában érvényesült fokozottan. Ekkor a káptalan személyi összetétele leginkább a főpapok 
befolyását tükrözi, hiszen a körülöttük kialakuló humanista csoportokat egyre-másra megtaláljuk egy-
egy káptalan javadalmasa között.  
 
Családi tekintély:  

A szepesi káptalan javadalmasai közül többen is éltek azzal a lehetőséggel, hogy a javadalom 
megszerzéséhez, betöltéséhez igénybe vették a családi kapcsolatrendszert. A területen élő és birtokos 
családok sarjai nagyszámban jelennek meg a káptalan személyzetében: gyakorta fordulnak elő: a 
Berzevici804 – Lomniciak: Adolf prépost, Lomnici Miklós, Lomnici Horváth János személyében, az 
ugyancsak jelentős eredetileg szász Görgeiek – Ferenc, Benedek, Simon kanonokokkal. A család 
meghatározó szerepet játszott a térség életében, hiszen kezdetben közülük kerültek ki a szász comesek, 
később a szepesi alispán. Képviseltették magukat az ugyancsak szász eredetű a Farkasfalvi – 
Steffkfalviak- Jakab prépost, Kassai Jakab nevű javadalmasokkal.  A Sárosban birtokló 
Szmrecsányiak közül a nagy vagyonnal és tekintéllyel bíró Kristóf kanonok, míg a Sóvári Soós 
családot Mátyás kanonok képviselte. A Szentiványiak Lőrinc és Bernát kanonokkal képviseltették 
magukat a kanonoki testületben, de jelen volt a Tarkőiektől is egy Tarkői Rikolf fia Miklós nevű 
javadalmas.  
Szép számmal találkozunk az országos politikában is szerephez jutó családok leszármazóival is, mint 
Mátyás prépost a Hemann nemzetségből, az Abáktól: János őrkanonok, a Pálócziak adták – György 
prépost és esztergomi érseket, akinek az apja Pálóczi Péter,805 I Mátyás későbbi nádora volt. A 
nagyhatalmú Rozgonyiak közül – Simon, az országbíró fia, jutott javadalomhoz, több püspökség élén 
is állva. nem maradhat ki a sorból a királyi családdal számos fokon rokonságban álló Opuliai János 
sem. A Döbrentei Himfiek közül: Benedeknek is sikerült bejutni a szepesi javadalmashoz.  
A később felemelkedő családok közül méltóságviselőt adtak a Békássyak: Mihály olvasókanonokkal, 
a Dobók: Bálint fia Miklóssal,806 és a Mekcseiek: Mekcsei György személyében. Valamennyien 
Luxemburgi Zsigmond pártfogoltjai voltak, utóbbi még győri prépostként több útra is elkísérte a 
magyar uralkodót. 
 
Személyes ismeretség:  

A személyi kapcsolatok teljesen egyértelműen megvoltak és működtek Szepes esetében is. 
Külső támogatásként ez azt jelentette, hogy a közbenjáró rokon jelentős egyházi személy, s a 
közbenjárásával hozzásegítette a méltósághoz a javadalmast. Így juthatott javadalomhoz Kassai Jakab 
kanonok, akinek a szepesi javadalomhoz jutását néhai nagybátyja, Jakab címzetes szepesi püspök 
egyengette. Pécz nembeli Dörögdi Jánosért szintén a nagybátyja Dörögdi Miklós egri püspök járt el az 
uralkodónál. 
Vilmos bíboros esetében az a meglehetősen érdekes helyzet alakult ki, hogy a szentszék első embere, 
VI. Kelemen juttatta unokaöccsét (neposát) a szepesi javadalomhoz, így ez esetben a pápai rezerváció 
is megvalósult. 

Báró, nagybirtokos személy esetén a javadalomszerzésben a családi kapcsolatrendszer segített, 
ahogy ezt már a fentebbiek már láttuk. 

A megyei nagyobb és a köznemesek esetében a birtokhálózat, vagy az ispáni feladatok ellátása 
szinte kibogozhatatlan szálakat eredményezett a káptalan és a kanonokok felé. Itt egyértelműen ennek 

                                                 
804 Brezeviczi Péter ugyan Zsigmond báróihoz tartozott, ám vagyona jócskán elmaradt a tényleges bárói 
vagyontól. 
805 köznemesi származású családból való felemelkedés 
806 „morum urabanitas, litteralis scientiae sufficiens peritia, nobilitas prosaphia, sanguinis generositas” – 
PIRHALLA, 1899. 75., 1412: DF 272172 
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a kapcsolatrendszernek a felhasználásáról van szó. A káptalan 1394-ben a prépost méltóságára 
kisszemelt és megválasztott jelölje a terület egyik nemesi családjának sarja, Zsarnói László fia György 
lett. A káptalani testület igyekezett a személyes ismeretséget felhasználni, hogy „saját nevelésű” 
prépostot állíthasson a káptalan élére.807 

Javadalomhoz juthattak azok a polgári származású személyek is, akik a királyi vagy királynéi 
kancelláriákban, vagy udvaraikban végeztek valamilyen szolgálatot. Az itt kiépült kapcsolatrendszer 
akár őket, akár rokonaikat segíthette hozzá a kanonoki javadalomhoz. Ilyenek voltak Békássy Mihály 
olvasókanonok, majd a Budai család leszármazói, vagy a Késmárkiak. Stock Jánost, mint bizalmas 
orvosát az uralkodó (Zsigmond) támogatta, míg Berendi Bak Gáspár támogatója a I. Mátyás volt. 
A javadalomhoz jutás elősegíthette, ha valamely családtag főúri vagy főpapi familiárisként szolgált, s 
így ura közbenjárása hozzájuthatta az illető rokont a méltósághoz. A Perényi család támogatása 
egyengette Késmárki György egyházi karrierjét az uralkodónál, míg a Szapolyaiak saját titkáraikat 
vagy támogatottjaikat igyekeztek szepesi javadalomba juttatni, mint Mekcsei Györgyöt, Szmrecsányi 
Kristófot, Lomnici Horváth Jánost vagy Csobádi Lászlót. 

4.4.2. Területi kapcsolódás 
A káptalani birtokról, a környező települések plébánosai közül igen szép számban kerültek be 

a szepesi kanonokok soraiba. Nagy eséllyel pályáztak üresedés idején. – belső kapcsolat 
Gyakorta kerültek be a káptalannal közösen birtokoló nemesi családok sarjai, a káptalani 

birtok közeléből, a területről- helybeli származás alapján a 15. századtól jelentős számban kerültek be 
a káptalan tagjai közé a környékbeli települések polgárcsaládjainak sarjai is.   
A kanonoki javadalmakba a többnyire prépost nevezhette ki a plébánosokat. Jelenlétük igen szép 
számmal gyakorlatilag a 13. századtól utolérhető. Gyakorlatilag a javadalmasok a káptalan felszívó 
hatásának köszönhették bejutásukat. 

Ugyanebbe a csoportba sorolhatjuk speciális esetként a káptalan helybeli származású, vagy 
lakhatóságú polgárok bejutását. Az un „homo Foster”s-ek valamennyien ide sorolhatóak.  
Köztük találjuk azokat a karpapokat, akik még nem voltak kanonok, de már a káptalan szolgálatában 
álltak. Mondhatni, potenciális kanonokjelöltek voltak. 
 

4.4. 3. Egyházi kapcsolatok  
Ebbe a csoportba sorolom azokat a javadalmasokat, akik a préposttal, vagy az esztergomi 

érsekkel fennálló kapcsolataiknak köszönhették stallumukat. Kapcsolatrendszerük már korábban 
kialakult, mint a személyes kapcsolat, hiszen már meglévő egyházi szolgálgat révén jutottak a 
javadalomhoz.  A külső támogatás alaptípusa, amely többféle formában valósult meg.  
Idetartoznak a pápai kúriában tevékenykedők, ők többnyire pápai adományozással nyerték el 
stallumukat. Pápai támogatással nyert szepesi javadalmat Vilmos bíboros, VI. Kelemen pápa 
unokaöccse. bejutásának más jellegű vonzatait már bemutatta. Arnold, de la Caucina pápai tizedszedő, 
aki krakkói és szepesi javadalmasként gyarapította már meglévő stallumait.  
Más káptalanból Szepesbe kerülők, vagy olyan személy a javadalomszerző, aki olyan mezővárosi 
polgár, vagy jobbágy, akinek valamely egyházi testület a földesura. 1503-ban Szalókai András és 
Sebestyén mester szepesi kanonok ajánlják Bártfa számára prédikátornak Mihály papot.808 

4.4.4. Uralkodói kegy – személyes szimpátia 
Ebbe a csoportba kiemelten kerültek be azok a személyek, akiknek a javadalomhoz jutásában 

a magyar uralkodóknak meghatározó szerepe volt. Stallumukat kifejezetten az uralkodóhoz fűződő 
személyes kapcsolataik révén nyerték el.  

A káptalani javadalomhoz jutás egyik leghatékonyabb megvalósulási formája volt az a külső 
támogatás, amit királyi kegynek nevezett el Köblös József.809 Ez alatt azt kell értenünk, hogy az 
                                                 
807 PIRHALLA 1899. 63. 
8081503:  DF 216611, KÖBLÖS, 1994. 49. 
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uralkodó elsősorban a javadalomhoz juttatandó egyházi személyt a személyes szimpátia alapján, avagy 
rokoni kapcsolatok, avagy más; számára fontos személyre való tekintettel részesítette az 
támogatásban. Ők leginkább az uralkodó udvar belső köréből kerültek ki, akár a király, akár a királyné 
támogatása révén. A szepesi káptalanban erre több példát is találunk.  

Az már eddig is bizonyított és ismert tény a számunkra,810 hogy 1526-ig az egyházi 
javadalmak betöltése igencsak eltérő formában történt. Az Árpád-korban a prépostokat többnyire a 
káptalani testület választotta, ám a királyi alapítású káptalanok esetében a király jelölése vagy 
egyetértése, valamint az esztergomi érsek megerősítése is szükséges volt. A kanonokokat a prépost 
nevezte ki, de beleszólással bírt a káptalan is. A 13. századtól a Szentszék többnyire rezervációk 
formájában igyekezett beleszólni a magyarországi javadalmazás kérdésébe, ekkor még csak 
szórványosan, majd a 14. századtól általánossá vált a kisebb javadalmak esetében is a pápai kinevezés.  

A magyar királyok így többnyire pápai felhatalmazással töltötték be az egyes egyházi 
javadalmakat. Ugyanakkor a helyi érdeket sértő egyházi főméltóság egyre nagyobb részt követelt 
magának a káptalanok tagjainak kiválasztásában akkor, ha nem volt pápai rezerváció. Az 1397-es 
canonica visitatio az esztergomi érsek régi jogának tartja a területére eső káptalanok tagjainak 
kiválasztását.811 

A királyi kegy általi bejutás a szepesi társaskáptalanba:  
A szepesi társaskáptalan a 13. század elején léthozott, királyi alapítású egyházi szervezet volt, 

amelynek prépostját a király javaslatára az esztergomi érsekek erősítették javadalmaikban az 1300-as 
évek elejéig. Az Árpád-kori prépostválasztások bizonyítékai nem maradtak fenn, ám a királyi 
befolyásnak ékes bizonyítékai az okleveles anyagban is utolérhetőek.  

IV. Béla a tatárjárás után 1249-ben megerősítette a Hermann-nembeli Mátyás prépost kérésére 
a káptalant Almás birtokban.812 Utódai, Benedek,813 János, Muthmér, Lukács, valamint Bertalan 
prépostok a királyi, vagy királynéi kancellária munkatársai, vezetői (kancellárok, alkancellárok) 
voltak. Jelölésükben és kinevezésükben mindenképpen prioritást kellett kapnia a királyi akaratnak, 
másodsorban az érseki megerősítésnek. A káptalan kanonokjai nagyvalószínűséggel a helyi 
plébánosok közül kerültek ki. 

Az Anjouk időszakában sokkal erőteljesebben érvényesült a káptalan életében is az uralkodók 
rezervációs törekvése. A korszak első és harmadik prépostját, Pált és Jánost a káptalan szabályos 
eljárással választotta meg, erről az okleveles feljegyzésekből szerezhetünk tudományt. Mindkettejük 
esetében meghatározóak voltak azon politikai körülmények is, amelyek megelőzték méltóságba 
jutásukat. Pál kalocsai prépostként és Ágnes királyné alkancellárjaként, pontos információkkal 
rendelkezhetett a királyi hatalommal, kapcsolatos elégedetlenségekkel. 1299-ben személyesen vett 
részt a rákosi országgyűlésen,814 ahol a magyarországi főpapság egyértelmű rosszallását fejezte ki 
amiatt, hogy Bicskei Gergely815 választott esztergomi érsek nyíltan is felvállalta szembenállását III. 

                                                                                                                                                         
809 KÖBLÖS , 1994.51. 
810 KÖBLÖS, 1994.19. 
811 KÖBLÖS, 1994.19. 
812 A megerősítő oklevél igazolja azt a feltevést, hogy a területre a szász lakosság csak a 13. század közepén 
telepedett meg, hiszen a Lőcse és Szepesváralja között fekvő települést másként nem adta volna a káptalannak, 
hiszen ezzel az adományozással szétválasztotta volna az egy tömbben megtelepülő szászokat. – 1249.- DL 339. 
813 Benedictus, II. Aulae Regiae sub IV. Bela vicecancellarius”, Johannes I. cancellarius Reginae consortis 
Belae IV.”, „Mothmer, magister Ladislai Cumani”, Barthalomaus,  …. procancellarius aulae regiae…Ladislai 
Cumani”, HRADSZKY, 1901, 1901. 297, 298, 299, 308 
814 UDVARDY, 1992.44., - FEJÉR CD VI. 2.206., - KOLLÁNYI, 1900. 30. 
815 Lodomér érsek 1298-ban bekövetkezett halálával a prímási székhez jutatott Gergely érsek elkötelezett híve 
volt VIII. Bonifác pápa azon politikai törekvésének, miszerint Magyarország az Anjouk királyságává legyen. A 
pápaság ez időtáj az Anjouk hűbérurai voltak.  Ráadásul VIII. Bonifác úgy vélte, hogy a lengyel koronát már 
megszerző csehek a magyar korona megszerzésével túlságosan erős állammá válna, ami nem kedvez a pápai 
törekvéseknek.  



108 
 

András politikájával és egyértelműen a nápolyi trónkövetelő, Károly hívének vallotta magát. Pál 
valószínűleg pontosan felmérve lehetőségeit, még ideje korán Károly pártjára állt át, így kiérdemelve 
Károly elismerését és támogatását. A szepesi káptalan kanonokjai számára szintén kellemetlen 
lehetett, hogy a korábbi prépost, Jakab (címzetes szepesi püspök) a cseh Vencel hatalomra jutását 
támogatta. Így Jakab 1301-ben bekövetkezett halála után igyekeztek egy inkább Károly-párti egyházi 
személyt a káptalan élére megválasztani, s ez az elgondolás találkozhatott a későbbi uralkodó 
elgondolásával is.  

Lajos király uralkodása idején gyakori az a jelenség, amikor egy-egy javadalmas kifejezetten a 
király, avagy az anyakirályné karizmatikus szerepes következtében az ő kegyéből jut hozzá valaki 
egy-egy javadalomhoz. A cseh származású Jägerndofi Pál szepesi prépost vikáriusaként816 fogadja 
káplánjává először Erszébet királyné, majd maga az uralkodó is, aki megteszi őt a capella 
alispájának.817 Pór Antal úgy vélte, hogy mindezek mellett a királyi levéltár őre és protonotáriussá is 
lesz 1350-ben, bár ennek az információnak a forrást Bónis sem találta fel.818 Ugyancsak uralkodó 
kegyből juthatott hozzá az esztergomi kanonokságot és nyitrai főespességet.819 

Az ilyen fajta javadalomszerzés egyik sajátos példája Opuliai János káptalanba jutása. János 
prépost igen fiatalon lett a prépost, és rövid időn keresztül (3 év) állt a káptalan élén János családi 
kapcsolatai révén- Opuliai László herceg unokaöccseként Nagy Lajos királlyal való atyafisága és, a 
magyar király anyjával, Erzsébettel és Erzsébet nevű feleségével is rokonságban állván.820 Ezeket a 
kapcsolatokat felhasználva I. Lajos támogatásával jutott hozzá a szepesi préposti méltósághoz, majd 
később a poznani püspökséghez. Ez azt jelenti nagybátyja, László kérésére, ám a magyar király 
kegyéből jutott hozzá a méltósághoz. Pálóczi György prépost (1408-1419) akinek az egész családja 
Zsigmond király feltétlen híve volt, ugyancsak a király támogatásával, szinte még gyerekként kapta 
meg a szepesi kanonoki javadalmat, sőt 1401-és 1419 között a préposti méltóságba is jutott be. 

4.4.5. Uralkodói szolgálat 
Királyaink szolgálatában álló diplomaták, orvosok, hivatalviselők szinte mindegyike klerikus 

volt, vagy legalábbis egyházi stalummal jutalmazták őket. Ennek az volt a kézzelfogható magyarázata, 
hogy ezek az egyháziak, a 15. században is nagyobb műveltséggel rendelkeztek, mint a kortárs 
laikusok. Az sem volt elhanyagolandó, hogy a szűkös anyagiak idején ezeket a szolgálattevő 
klerikusokat két helyről lehetet megfizetni, hiszen csak részben kellett az állami költségvetésből állni 
fizetésüket, a másik részt a káptalani javadalom állta.  

Adolf prépost testvérei szolgálataik fejében Gertrúd öccsének, az 1208-11 között 
Magyarországon tartózkodó Meráni Eckbert bambergi püspök javaslatára, és a királyné kérésére821 
részesültek királyi adományban. A család így szerezte meg a Poprád menti területeket (terram 
quondam in Chypus). Adolf prépost 1209-es szepesi adománya lehetővé tette az akkor még feltehetően 

                                                                                                                                                         
Az új érsek nem mondott a fehérvári prépostság adminisztrátorságáról, sőt önkényesen nevezte ki magát a 
„Szentszék  követének”. Így a rendi reformok hazai megvalósításával szándékosan helyezkedett szembe az új 
érsek, aki még a soron következő országgyűlést is csaknem meghiúsította. Sőt tudatosan szövetkezett a Dunántúl 
leghatalmasabb oligarcha családjával, a Kőszegiekkel, elsősorban Ivánnal. A nápolyi trónkövetelő támogatói 
azonban tiszavirág életű szövetségre léptek az érseki támogatóval, mert az 1299-re konszolidálódó magyar 
belpolitika arra késztette a család tagjait, hogy visszatérjenek III. András hűségére. A király 1301. január 15-én 
bekövetkezett halála újra olyan csavart hozott a magyar belpolitikai viszonyok alakulásában, hogy ismételten 
megerősödtek Károly trónszerzési esélyei. ALMÁSI, 2000. 183-184. 
816 BÓNIS, 1997. 1045. 
817 BÓNIS, 1971. 33. 
818 BÓNIS, 1971. 33. 
819 BÓNIS, 1971. 33. - PÓR, 1905. 694, 702. 710-711., - ANJOU V. 64-66. ,- KOLLÁNYI, 1900. 54., - 
BOSSÁNYI, 1916. I/2. 203.CDXVI. 
820 PÓR, 1901.437.  és  439-440. 
821 u.a. 
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nagyobb részt lakatlan terület betelepítését (libertate quos populos quos colligerint vel undecunque 
adduxerint).822 

A vizsgált időszak prépostjainak szinte mindegyike, (Adolfról nincs adatunk) a királyi 
kancelláriában kezdte meg működését.  

Már IV. Béla kancelláriájában ott találjuk Benedeket, aki 1255-56-ban tűnik fel először egy 
határjárás során. „Homo regiusként”, a király klerikusa.823 1257-ben V. István ifjabbik király 
jegyzőjeként kancelláriai jegyző,824 majd 1259-64 között pedig, királynői bíró, majd 1259-ben valkói 
főespesres és királyi alkancellár, ezt az utóbbi méltóságát élete végéig megtarthatta.825 Egyes 
elképzelések szerint a freisachi Szent Bertalan egyház prépostja volt.  
1259-ben már szepesi kanonok és prépost,826 továbbá 1261-től már szebeni prépost is. 1262-ben a 
szepesi kanonokság mellett aradi prépost, majd 1274-től budai prépost is,827 emellett esztergomi 
alkancellár és királyi kancellár.828 1274 februárja és 1276 november 18 között választott vagyis 
„electus” esztergomi érsekként tevékenykedett. A méltóságát Kán nembeli Miklóssal szemben kapta 
meg. A pápai megerősítés haláláig nem érkezett meg, mert a megbízottai, Fulkus esztergomi kanonok 
és Román barsi főesperes,829 akik ezt az ügyet voltak hívatottak intézni, nem jutottak el Rómába. 
Utazásukra, a feljegyzések szerint, 1275-ben került sor. Miután tartottak attól, hogy ellenséges erők 
veszik körül őket, csak Zenggig jutottak el, mert onnan visszafordultak. A választott érsek 
folyamatosan jó kapcsolatot tartott fenn a Szentszékkel. 1274-ben a pápa megbízta, hogy hirdessen 
keresztes hadjáratot a Szentföldre, s abban résztvevőknek különféle kiváltságokat ígért. Tudós 
egyéniségnek tartották, de állhatatossága kifogásolható volt. A talán emiatt is elhúzódó és későn 
érkező pápai megerősítés már nem találta Benedeket életben, aki 1276 novemberében vagy 
decemberében meghalt. János prépostot (1263-64) magisternek titulálják, királynéi alkancellár, majd 
kancellár IV. Béla feleségének az udvarában.830 

Muthmer prépost 1260-ban már „homo regiusként” „sacellanus regis” IV. Béla 
kancelláriájában volt.831 Ezután indult meg karrierje, hiszen a királyi klerikus először IV. Béla, majd 

                                                 
822 Czenthe Miklós arra a megállapításra jutott, hogy az adományba az ott kialakuló Lomnic illetve az 1209-es 
oklevélben szereplő  Izsákfalva (villa Isaac), majd a tatárjárás után a német lakta községek tartoztak. CZENTHE 
1998. KÉZIRAT 2.1.3. 5. 
823 HAJNAL I, 1914.17-18. 
824 A királyi kancelláriában új tisztség jelenik meg, a „notarius specialis”, vagy ahogy később nevezik, a 
„notarius secretarius”. Valójában ez a tisztségviselő a király titkára, és a királyi pecsétgyűrű kezelője. Időnként 
„apocrisiariusnak” is nevezik. A tisztség betöltője rendszerint a királyi kápolnaispán (comes capellae). 
Fejérpataky a karrier kezdetét 1258-ra teszi. - FEJÉRPATAKY, 1885.117. – ÁUO. VII. 486., - KOLLÁNYI 
1900.18. 
825 Fejérpataky 1259-ben említi a szepesi prépost alkancellárságát, meg pedig ez év májusának közepéig., egy 
oklevél erejéig. FEJÉRPATAKY, 1885.107., - FEJÉR CD. IV. 2. 489., KMLT, 1994. 59. 
826 „Datum in Potok per manus Benedicti, Sepesiensis praepositi, aule regiae vicecancellarii, anno domini 
millesimo ducentesimo quinquagesimo nono.”HRADSZKY, 1901, 297. - Kollányi ezt 1261-re teszi. 
CDRS II. 448./643.-1259. Vele kapcsolatban Karácsonyi szerinti hamis oklevél, melyben a sárosi várhoz tartozó 
Therne földet Adam lengyel jövevény kapja. Benedeket már ekkor szepesi prépostnak és IV. Béla 
alkancellárjának nevezik. Valójában szebeni és aradi prépost, valamint V. Istvánnak, mint királynak az 
alkancellárja volt. Karácsonyi szerint István ifj. király okleveléből vették a nevet, megtéve Benedeket szepesi 
prépostnak. RA I. 3.  377. /1233.-1259., lásd még: Történelmi Tár. 1908.28. 
826 ESZTERGOMI ÉRSEKEK, 2003. 126. 
827 Ezt a méltóságát haláláig megtartotta. - ESZTERGOMI ÉRSEKEK,2003.126. 
828 Ez utóbbi tisztséget IV. Béla és V. István konfliktusa miatti politikai zűrzavar idején egyszerre többen is 
betöltötték. - ESZTERGOMI ÉRSEKEK, 2003. 125. 
829 Mindketten esztergomi kanonokok is. KOLLÁNYI, 1900.19. 
830 Őt sem Fejérpatakynál sem Zsoldosnál nem találtam meg. -  WAGNER III. 9.  
831 HAJNAL I, 1914. 18., WAGNER III.10. 
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V. István udvari káplánja volt.832 1263-ban már királynéi /királynői kancellár és szepesi prépost.833 
Ebben az évben a király mellett, Lipcsében tartózkodott.  

Lukács prépost több királynéi kancellárja - IV. László anyjáé –Erzsébeté, és a királyi feleségé, 
Izabelláé - három oklevelet signál. Mellette találunk ekkor egy Tamás nevű kancellárt, aki éppen 
ebben az időben szerzett egyetemi fokozatot Paduában. Ez a bizonyos Tamás lett a későbbi esztergomi 
érsek. Erzsébet kiküldöttje, tanúként említik Éliás szepesi comes 1280. évi oklevelében.834  

Bertalan prépost eleinte IV. László király specialis jegyzője - (notarius specialis),835 majd 
1280-84 között fő-esetleg alkancellár,836 (procancellarius aulae regiae).837 Alkancellári hivatalát a 
későbbiekben is megőrizte, hiszen egy 1289-es oklevél méltóságsorában szerepel, „per manus 
honorabilis viri magistri Barthalomey Aule nostre vicecancellerii dilecti et fidelis nostri…”838 1279 -
1281. között egri prépost, diplomata,839 majd 1282-től a szepesi méltóságot töltötte be.840 1284 után 
váradi püspök lett. 

                                                 
832 Pirhalla szerint azon művelt kör tagja lehetett, amely IV. Béla udvarában „mintegy udvari akadémiáját 
képezte. PIRHALLA 1899.20. 
833 „…per dilectum et fidelem nostrum magistrum Muthmerium, prepositum de Scepus, cancellarium domine 
carissime consortis nostre nomine ecclesiae fecimus introduci, decernentes, ut siquis heredum nostrorum contra 
huiusmodi donationem nostram pia ac salubri consideratione dicto monasterio…” WAGNER III. 295 
DF 207510/ 1263. 05. 18. RA I. 3. 407-408./1339-1340. 
Mária királyné kancellárjaként említi egy 1263-as oklevél. Ebben a királyné a szentmártoniaknak ígéri, hogy ha 
a királytól egy adománynak arany bulla alatt történő megerősítését kérnék, akkor az ő beiktatására Muthmert 
fogja küldeni.- FEJÉRPATAKY, 1885. 112-113.-  WENCZEL. III. 42. Az 1263. márc. 18-ai oklevél nevét hibásan 
írja: Mutirius, de ebben is királynéi kancellárja. FEJÉR  CD IV. 3. 116.  
A IV. Béla és V. István kibékülését leíró oklevélben is szerepel a neve-a pápához- 1263. aug.3-án, de a 
kancellári címét már nem jegyzi. WENCZEL. III. 35. Állását átadhatta a veszprémi püspöknek az év folyamán. 
Végrendelete: MES. II. 27. 
834 FEJÉR CD V. 3. 47., - WENCZEL XII.301., -  FEJÉR  CD V.3.73., de hibásan vicekancellárnak írja, 
HO.VI.272. 
835 A király gyűrűspecséttel megerősített okleveleiért felelt. FEJÉR  V. 2. 564.  
Fejérpataky szerint 1280. aug.18-án nevezik őt először alkancellárnak. FEJÉRPATAKY, 1885.135.  
1281-ben félévi megszakítás után újra alkancellár, s ezt a pozíciót 1283. májusáig töltötte be. Fejérpataky szerint 
a szepesi préposti tisztet 1283. május 25-e és 1284. február 22-e között töltötte be az alkancellársággal együtt. 
Fejérpataky a szepesi tisztség 1282-re tételét egy hibás okleveles keltezéssel magyarázza. FEJÉRPATAKY, 
1885.136. 
836 „…per manus honorabilis viri magistri Barthalomey Aule nostre vicecancellarii dilecti et fidelis 
nostri..”1289, SZABÓ K, 1886.  -  MKL 1994. 789. 
ÁUO. IX. 271., 351, - FEJÉR CD V.3.28., és 3.164;  - WAGNER III.13. 
1279-ben még egri prépost, és a király speciális notariusa FEJÉRPATAKY, 1885. 135.– FEJÉR CD V.2.564., 
semelyik oklevél nem teszi ki egyházi méltóságát, csupán alkancellárnak nevezik az oklevelek. Az egri 
prépostságot a - 1281-ben egy időre elhagyja a kancelláriát, de az év végén már újra ott van. ÁUO. XII. 
292.,MES II.142.,hibásan: ÁUO. IX. 76., 
Fejérpatakynál  királyi alkancellár 1281. decemberében -1283. máj. 15-ig semmilyen egyházi címet nem visel, 
de eddig biztosan egri prépost volt, 1283. május 22-től –1284. február 22-ig szepesi prépost jegyzi okleveleit, 
alkancellár. FEJÉRPATAKY, 1885. 136 
Bunyitai szerint 1280-ban „alkorlátnok” BUNYITAY, 1883.121. 
A káptalan élén már 1288. szept.22-én már Jakab prépost állt. 
Hibásan nevezi egy 1282. ápr. 28-ai oklevél szepesi prépostnak: ÁUO XII.386.,- ÁUO IX.382., MES 
II.186.HO.V.65.,alkancellárként 1280-tól tevékenykedhetett. 
837 „Bartholomeus, e familia Comitum de Bach vel Baas, primum Praepositus Agriensis dein Scepusiensis una 
Procancellarius aulae Regiae subin Episcopus Varadiensis.” HRADSZKY, 1901. 308. Ebben a minőségében a 
nagyobb királyi pecséttel megerősített oklevelek kiadásáért felelt. 
838 FEJÉR CD X. 539. 
839 Kovács Béla prépostságát 1275-re teszi. KOVÁCS B,1987.14. 
840 1282. árpilis. 28-ai oklevélben, amelyet Pál veszprémi prépost kérésére állítottak ki, „magistri? discreti viri 
magistri Barthalomei prepositi de Scepus au. N. vicecan. 
DF 264615, DF264620 
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Jakabot az oklevelek magisternek nevezik, s ő is a királyi klerikusok pályáját követette, tehát 
kiemelkedve a királyi kápolna tagjai közül, indult el a karrierje. Egyetemi végzettségre az ő esetében 
sincs adat, ahogy a magasabb szintű jogi végzettséget sem lehetett semmivel igazolni. Éppen csak 
utalások és feltételezések igazolják, hogy a követi feladatokat is ellátó klerikusnak tisztában kellett 
lennie azokkal a jogszokásokkal, amely egy ilyen megbízatással együtt járt. Ugyancsak ezt igazolja az 
a tény is, hogy képviselte az uralkodó előtt Lodomér esztergomi érseket és János kalocsai érsek ügyét 
is- s ehhez tisztában kellett lennie a szükséges jogi és peres eljárás alapelemeivel, annak gyakorlati 
fogásaival. A jogi ismeretek létére bizonyíték, hogy pápai megbízatást kapva kell kivizsgálnia a jászói 
konvent alapításának körülményeit. Természetesen nem ismerhette a pápa Jakab személyes 
képességeit, de megbízottai és közvetlen munkatársai révén lehettek információi Jakabról. 

Jakab prépost 1287-ből való ítéletlevele841 tájékoztat bennünket arról, hogy Lőrinc kanonok, 
aki szentgyörgyi plébános is volt, perbe keveredett a mátéfalvi bíróval és faluval. A periratból kiderült, 
hogy a kanonok az anyaegyház jogán igényt tartott a Mátéfalván épült kápolnára. Elkísérte Lodomér 
esztergomi érseket Albert osztrák herceg elleni háborúba.842 Egyszerre spalatói és esztergomi kanonok 
és Mária királyné szicíliai káplánja.843 1310-ben már a szepesi káptalanban is van egy javadalma. Egy 
1321-ben keltezett oklevél azt bizonyítja, hogy a szepesi káptalan olvasókanonoka.844 További 
ismereteink nincsenek róla. 

Márk magister, kanonok 1286 vagy 1288-1314 között845 Szent-Márton egyházi kanonok és presbiter 
(presbyter canonicus Scepusiensis). 1297. június 4-e és 1300. április 17-e között királyi káplán, azaz 
udvari káplán III. András udvarában. (specialis capellanus III. Andreae regis)846 Márk elkísérte Albert 
osztrák herceghez Jakab prépostot németországi követjárása során.847 Ennek jutalmaként jutott a 
kanonok a Felsőzsigrából területéből kiszakított Korotnokhoz 1294-ben.848 Az uralkodó a hősies 
cselekedetet nemességgel is jutalmazta, ami egy 1300. ápr.17-i oklevélből derült ki, midőn 
felmentették a szepesi ispán joghatósága alól.849 Márk kanonok unokaöccsei, Meynhardus és Kokos 
voltak. Az oklevél az átírására 1307. október 27-én Pál prépost által850 került sor. Hűséges 
szolgálataiért III. András nemesíti őket, és utódaikat, felmentve a szepesi ispán joghatósága alól, s 
emellett kötelesek fegyverest is küldeni a határontúli hadjáratokba.851 

1301-ben, Jakab prépost halála után azon kanonokok egyike, aki Pál prépost megválasztása 
során segédkezett a káptalani testületben.852  Márk magister 1286 vagy 1288-1314 között,853 Szent-
Márton egyházi kanonok és presbiter (presbyter canonicus Scepusiensis) apja Gurade/ Gureth,854 
akinek a társadalmi helyzetéről (lánzsás nemes) nincsenek információink. Fivére, Lengyel Mihály 
comes volt. Mihály Rorov vár ostromakor jeleskedett Albert osztrák és stájer herceg hadai ellen, ezért 
kapta testvérével együtt az 1297. november 2-i oklevél szerint Korithnykot erdővel és 

                                                 
841 DF 263053,  
842 KOLLÁNYI, 1900 26-27. 
843 KOLLÁNYI, 1900 26-27 
844 SZENT-IVÁNY, 1998.24./28-29./1321., DL 65265, DL 65266 
845 HRADSZKY, 1901.  1901 309.-310. 
846., MÁLYUSZ  2007.57. és 72., - „…Capellanus noster…” 1297./1300. - WAGNER I.113-114.- FEJÉR CD VI. 
2. 75. és VI. 2. 76. és VI. 2. 192. és VI. 2.247 
847 FEKETE NAGY, 1934.197. 
848 RA II./ 4. 132./ 3279-1294., DL 39635 
849 WAGNER I.114-115. 
850 FEKETE NAGY 1934.200. 
851 RA II./ 4. 240-241./4297.,  - 1300. 04. 17. Buda: DF 263708 
852 1301. 09.20.: AKO.I. 72./72.  
853 HRADSZKY, 1901. 309.-310. 
854 FEKETE NAGY,1930. 196., BÁRDOSY, 1802.420./XCVII. 
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haszonbérleteivel.855 A kanonok családja és leszármazói a Korotnokiak őse lett.856 A királyi 
kancelláriban tett szolgálataiért családját nemesítették. 

Pál szepesi prépostot 1300-1301 között találjuk Ágnes királyné kancelláriájában 
alkancellárként.857 Károly Róbert 1307-ben Pál prépostot bízta meg, hogy keresse fel Kán László 
erdélyi vajdát részint Károly Róbert hatalmának elfogadása érdekében, részben a koronázási jelvények 
kiszolgáltatása ügyében. Mint tudjuk, a követség, ha nem is járt teljes sikerrel, de elősegítette a 
közeledést az uralkodó és az erdélyi oligarcha között, s megkezdődhetett a következő évben tartott 
rákosi országgyűlés előkészítése. Belelátott az udvari teendőkbe, a királyi udvar egyik megbízható 
embere lett. Az uralkodó kegyét élvező Pál „készségesen” fogadta a sikeres csehországi hadjáratból 
hazatérő és Szepesbe látogató királyt. Az uralkodó Pál prépostnak az erdélyi követség során mutatott 
kifinomult diplomáciai tevékenységéért hozzájárult ahhoz, hogy a prépost ítélkezzen saját jobbágyai 
fölött még olyan kivételes ügyekben is, mint a tolvajlás, a pénzhamisítás és a tized.858 Ilyen módon 
felmentette a szepesi Szent Márton préposti egyházat a szepesi comes fennhatósága alól, s e döntését 
Kokos magister, szepesi comesnek is a tudtára adta.859  

Pál már kalocsai prépostként királynéi (udvarban) alkancellári feladatoknak860 tett eleget, majd 
1309-ben ismételten ebben a pozícióban találkozunk az ő nevével, de már szepesi prépostként. 1315 
áprilisában valószínűleg utoljára találkozunk a neve alatt megjelent oklevéllel, hiszen az év második 
felétől már 1315-ben Henrik,861 a korábbi váci prépost és Tamás esztergomi érsek kancellárja intézte a 
káptalan ügyeit. 1316-ban még ugyan említik a volt prépostot, kinek a jelenlétében mutatta be az 
esztergomi érsek előtt az utód a néhai Gentilis szentszéki követ, Pál által kieszközölt 1309-es 
oklevelét, a székhelyüket túlságosan hosszú időre elhagyó kanonokkal szembeni eljárással 
kapcsolatban.862 Feltehetőleg ennek az eljárásnak a lefolytatására azért volt szükség, mert Pál prépost 
minden lelkiismeretes erőfeszítése ellenére sem tudta rávenni a kanonokokat, hogy eleget tegyenek a 
korábbi felszólításnak. Így utódjára további rendteremtési feladatok vártak. Pál prépost további 
sorsáról bizonytalan információink vannak. A fentebb említett oklevél fráterként említi, amiből arra 
következtethetünk, hogy a prépostságból visszavonulva szerzetesként fejezte be életét. 1322-ben 
Henrik prépost oklevele863 már elhunytként említi a jánosfalvai tizedek kapcsán. Semmilyen későbbi 
említését nem tudjuk. 

Henrik prépost szepesi működése rövidebb ideig tartott (kb. 9 év), hiszen 1322/23-ban már a 
veszprémi püspöki székben találjuk. Új pozíciójával együtt járt a királynéi kancellária vezetése is 
egészen 1334-ig, amikor meghalt. Henrik bizonyára élvezhette az uralkodói keggyel együtt járó 
előnyöket, hiszen a szepeshelyi préposti templomban király koronázását megörökítő monumentális 
festmény egyik részvevője. Jelenléte nemcsak politika történeti szempontból izgalmas, hiszen 
arcvonásai mellett a káptalan tagjainak jellegzetes öltözékét864 viseli. Okleveles feljegyzés említi 
családi kapcsolatait, miszerint szerzetesnek állt nővére, Henrik engedélyét és jóváhagyását kérte 
                                                 
855 RA II./ 4.190./4144., - DL39635 
856 DL 39635, - RA II. 132./ 3972. 
857 FEJÉRPATAKY, 1885. 149. 
„… procurationem seu conservationem Palatii regalis  in veteri Buda, reliquissemus et 
resignassemus….magistrorum pauli praepositi Colocensisi, aulae nostrae vicecancelarii…”  - FEJÉR CD. 
VI.2.326.-1301. 
858 1307. aug.26.: AKO. II. pp.104./230.  
859 1307. szept.21. Kőrös mellett: AKO. II. pp.107- 108./237. 
860 1301-ben III. András övegyének, Ágnes királynénak az alkancellárja, majd 1309-ben Károly király Erzsébet 
nevű feleségének az alkancellárja. 
861 AKO. IV. p.63./151. 
8621316. júl.22. Buda: AKO. IV. p.119./305.  
8631322. dec. 7.: AKO VI. p.315./860.  
864 Ünnepélyes alkalmakkor szinte alig különbözött külső megjelenésük a püspöki viselettől, nem volt a 15. 
századig pásztorbotjuk és süvegük. Ruházatuk sötét skarlát színű, majd bíborszínű és mennyét prémmel ékesített 
köpeny, ahogy ez kiderült Muthmerius prépost végrendeletéből. 
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ahhoz, Erzsébet asszony, a Csák nembeli Paraszt fia Miklós fia Domokos özvegye a Tolnai megyei 
Zekel, másnéven Parasztszekel 865 nevű birtokát a hozzákapcsolt Somfa és Oszékel nevű földekkel 
együtt eladhassa Hench fia János mesternek.866  

János, aki 1323-ban 30-as éveinek elején járt, szerpapként és boszniai préposként jutott a 
szepesi préposti székbe, az akkori érsek, Boleszló javaslatára. Szintén Wagner és Pirhalla téves 
megállapítása,867 hogy 1347-től a veszprémi püspökség élére került, s egyúttal királynéi kancellár volt 
1356-57-ig. Az említett két szerző tévedését Kollányi Ferenc igyekezett korrigálni, bizonyítva, hogy a 
szepesi káptalan élén álló János nem azonos a későbbi veszprémi püspökkel. Kollányi arra hivatkozik, 
hogy létezik egy olyan pápai oklevél, miszerint János szepesi prépost hosszú betegeskedése után 1349. 
március 26-án már nincsen életben.868 Ezt az 1349. febr. 23-án kelt oklevelet közli részleteiben 
Bossányi Árpád a Regesta Supplicationis első kötetében, miszerint János halálával megüresedett 
szepesi prépostságot János egri és veszprémi kanonok, aki Miklós egri püspök neposa, szeretné 
megszerezni.869 
Wagner ugyancsak téved azzal kapcsolatban is, hogy János ment volna a királyság képviseletében és 
megbízásából Avignonba Lajos király öccsének, András hercegnek a halálát tisztázni.870 Személyét 
gyakorta összetévesztik Garai János pécsi préposttal, aki a későbbi veszprémi püspök és királyi 
kápolnaispán. 

Berendi Bak Gáspár prépost (1464-1493),  csanádi klerikus jutott a szepesi dignitas-ba. Ifjú 
korában katona, Jajca ostromában vett részt 1463-ban, és a husziták elleni küzdelmekben. A katonai, 
vitézi karrierből kiábrándulva papnak állt, s így korábbi érdemeit is figyelembe véve, előbb csanádi 
klerikussá,871 majd Mátyás király szepesi préposttá nevezte ki, amit 1464-ben az esztergomi érsek is 
megerősített. E minőségében Bolognába872 ment kánonjogot s az egyéb teológiai szakokat 
tanulmányozni. 

                                                 
865 AKO VIII. p. 295/587. - 1324: DL 9481, - NRA 593.7.  Henrik ekkor már veszprémi püspök. Az 
adásvételről készült feljegyzést a budai káptalan olvasókanonokja, Péter dékán - akit Zekelnek is neveztek - 
jegyezte le. „Első írásos említés 1220-ból való (Zecul). 1324-1538-ból származó oklevelek Parasztszékely néven 
említik, mint Simontornya várának tartozékát.”(Kisszékely – Wikipédia, 2007.) vagy „Kisszékely Tolna megye 
északi részén, a Hegyhát vonulatában dombok között terül el. A település nevének Székely tagja 1220-ban fordul 
elő először Zekul alakban, ami a székely népnévre megy vissza, de a település nevét személynévről, egy Székely 
vagy Székelyi családról is kaphatta.” (http://tamasiportal.hu/)  
Az egykori Zekul és a mai Nagyszékely település azonosságát bizonyítja az 1892-ben megjelent „Magyarország 
egyházi földleírása a XIV. század elején” c. mű is, amelyik korabeli oklevelekre való hivatkozással az alábbiakat 
rögzítette:  - http://nagyszekely.gportal.hu/gindex.php?pg=32052524 
„ Zecul, Zecul = Székely  Tolna megyében, azaz Nagyszékely, ma Kisszékely fiókja a simontornyai kerületben.” 
A település folyamatos lakottságára és jelentős nagyságára – azaz saját templommal és plébániával rendelkezett - 
következtethetünk azokból az adatokból is, melyek a pécsi püspökség XIV. századi összeírásában fennmaradtak, 
sőt Nagy és Kisszékely katolikus papjait név szerint is megnevezi:  1333:  Paulis Sacerdos de Zewkul, 1334: 
Fabianus de Zekul Episcopi és Joannes de Paraszekul, 1335: Paulus de Zecul „… a mai Nagyszékely a 
középkori Püspökszékely. Az egyházi könyvek apró bejegyzései, széljegyzetei több esetben a község 
történetének fontos adatait is tartalmazhatja. Egy ilyen bejegyzés szerint az egykori Öregszékely település is a 
község – vagy csak egy részének (?) - elnevezését takarja: „Ezen Szent Ekklesiának rézből való Petsét nyomója.” 
-http://nagyszekely.gportal.hu/gindex.php?pg=32137890 
866 AKO VIII. p. 295/587. - 1324: DL 9481, - NRA 593.7.   
867 PIRHALLA, 1899. 51. - WAGNER III. 34.  
868 Kollányi úgy vélte, hogy a veszprémi püspöki széket Jakabfalvi (de Gara) János, valkó megyei nemesi család 
sarja szerezte meg, aki az esztergomi kanonoksága mellett pécsi kanonok is volt, és egyházjogból licentiatussal 
rendelkezett. KOLLÁNYI, 1900. 50. 
869 BOSSÁNYI, 1916.I. 193 
870 u.a. „…Avegnonem ad Clementem VI. Pontificem Orator missus, ….Episcopus Vesprimiensis nominatus est. 
Causa legationis erat, Andreae Ludovici regis Fratris miserabilis caedes; …” 
871 PIRHALLA ,1899. 101. 
872 PIRHALLA, 1899, 101. 
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A köznemesi származású Himfi/Himházi Benedek a padovai egyetem joghallgatójaként 
veszprémi kanonok maradt. Zsigmond személyes káplánjaként induló karrierje a veszprémi 
püspökséggel ért végett, ő is az un. „szolgáló kanonokok” közé tartozott, mint korábban Henrik.  

4.5.6. Familiáris kapcsolatok 
A familiáris kapcsolatok nemcsak az egész középkori magyar királyságot, de a különféle 

szolgálatokat ellátó kanonokjainkról is elmondható. A Szepességben is akadtak olyan befolyásos 
földesurak, akik egy-egy személyt stallumhoz jutottak, a háttérből segítették őket hozzá. Ahol ez a 
támogató maga az uralkodó volt, azt a kapcsolat rendszert, a külső kapcsolatok közé sorolhatjuk. Ebbe 
a csoportba sorolhatjuk a püspöki szolgálatot, érseki, préposti familiáris, a magánföldesúri familiáris 
kapcsolatokat. Az nem kétséges, hogy a szepesi javadalmasok közül többen az esztergomi érsekek 
személyes szolgálatában álltak, mielőtt a szepesi javadalmat megkapták volna. Henrik és János 
prépostok esetében már többször emlegettük, hogy érseki kancellárként illetve helynökként juthattak 
prebendájukhoz. Perjémesi András873 egri és szepesi kanonok ugyancsak érseki helynökként juthatott 
méltóságához. 

A Zápolya család szolgálatában álló titkárok is hozzájuthattak a szepesi javadalomhoz, miután 
a patronusi joggal ők éltek a fenti területen. Ez a kapcsolat segítette méltósághoz Mekcsei Györgyöt, 
Csobádi Lászlót és Lomnici Horváth Jánost. 
 

Egyházi szolgálat: 
Ezen a helyen azt igyekeztünk feltárni, hogy kanonokság elnyerése előtt és majd utána: kinek, 

milyen egyházi szolgálat jutott a szepesi káptalanban. Ebben az esetben is jelentkezhet a külső 
támogatás és a belső kapcsolat egyaránt. A külső támogatás során az illető vahol máshol végzi, és 
egyházi személy közbenjárására vagy a szolgálatért járó jutalomként így juthat be a káptalani 
testületbe.  
A belső kapcsolat jelen esetben a „homo capitularis, vagy homo noster” típusú káptalani 
szolgálattevők előrelépését jelenti. A prépost, a plébánosok felfigyeltek közülük valakire és ez által 
jutnak be a kanonok sorába.   

Így lehetett a javadalom várományosa: Péter karbeli klerikus (1301), Urbán karpap (1314), 
István mester karbeli klerikus (1322), Kunklin „karpapunk” és javadalmas (1340), Bálint karbeli 
klerikus – „káptalani ember” (1347), Miklós a szepesi káptalan karpapja (1349), János karbeli 
alszerpap (1352), Pál mester jegyző és a prebendáriusunk (1353), Jakab karpap-káplán (1361-1371), 
Simon karbeli klerikus (1378-13), Antal karbeli klerikus (1388), Miklós karbeli pap (1389), 
Kunklinnak nevezett János karbeli káplán (1405-1413), István  a szepesi káptalan presbitere (1414), 
Zsigmond a Szent Márton egyház klerikusa (1437), Jakab a káptalan káplánja - káptalani ember 
(1445), György karbeli káplán- káptalani ember (1453), János karunk papja – káptalani ember (1446-
1456), Bálint az egyház káplánja- káptalani ember. 

Tanári szolgálat:  
Javadalmasainknak nemcsak a műveltsége, hanem az esetleges tanári szolgálata is igazán 

figyelemreméltó. Szepeshelyen a 14. század közepétől (1323/1349) működött a káptalani iskola, ahol 
a skolasztikus, avagy a sublector a tanári tevékenységet folytatott. 1323-ban Beke Miklós skolasticus 
működéséről tudunk. Hosszú időn át nem említik a káptalani iskolát, majd 1437-ben Brega Miklós, a 
káptalan joghatósága alá tartozó területeken levő iskolák iskolmestereként működött. 
A korábbi időszakból Muthmer préposttól tudjuk még, hogy tanári tevékenységet folytatott. A 
későbbiekben Leuschedit György pénzbeli ösztöndíj jellegű pénzbeli támogatást adott a káptalani 
iskolás számára. 

Jegyzőség:  
                                                 
873 ESZTERGOMI ÉRSEKEK :Vajk Á,  2003.197. 
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A jegyzőség területe a káptalani, szentszéki és közjegyzői feladatok ellátását jelenti. A 
javadalomszerzés szempontjából a káptalani jegyzőség a legegyszerűbb út. A káptalani iskola 
elegendő ismereteket biztosított ahhoz, az illető karbeli klerikussá váljon, és ahol hiteleshelyi 
tevékenység is folyt, azt kitanulva elsajátíthatta a jegyzőséggel járó feladatokat, elsajátítva az ehhez 
szüksége jogi alapismereteket is. Ez esetben előléphet káptalani jegyzőnek. A jegyzőként végezett 
tevékenységért az illető bejuthat a kanonok közé, s mellette jegyző is maradhat. A szepesi káptalan 
prépostja és vikáriusa exempt joghatóságú személyként ítélkezett a különféle egyházi perekben. E 
perek írásbeliségének /adminisztrációjának elvégzésére teljesen érthető módon a karbeli klerikusok 
közül választottak maguknak szentszéki jegyzőt, aki jutalomként ugyancsak bejuthatott a káptalani 
testületbe. 
Még arra is van példa, hogy a káptalani és a szentszéki jegyző személye azonos.  

A helyzetet nehezítheti, ha az illető még nemcsak káptalani és szentszéki jegyző, hanem 
megszerezte a közjegyzői felhatalmazást is. Magyarországon a 14. századtól jelenek meg a hazai 
közjegyzők, ám tevékenységük csak az egyházi perekre és a javadalmak betöltése körüli ügyekre 
korlátozódtak, ugyanis a hazai hiteshelyi munkát semmiképpen nem helyettesíthették. Szepesben 
elsőként Beke Miklós (1323) scolasticus neve mellett találjuk a notarius méltóság megnevezését. Ő 
vezényelte le János prépostválasztási ceremóniáját.874 1353-ban Pál mester a káptalan jegyzője és 
prebendása.875 Az 1432-1437 között iskolamesterként működő Brega-i Miklós ugyancsak ellátta a 
jegyzői feladatokat. 1472-ben Boroszlói István működött káptalani jegyzőként Stock János 
prépostsága. Szmercsányi Kristóf 1518-ban szentszéki jegyzőként működött.876 A teológiai doktor 
Leopoli Sztaniszláv egyesen közjegyzői feladatokat látott el.877 A vizsgált időszak (1541) utolsó 
említett káptalani jegyzője Budai Boldizsár volt. 878 a testület hét tagjáról tudjuk, hogy kifejezetten 
jegyzőként tevékenykedett. Ők szerezték meg azokat az ismereteket, amelyekkel szakszerűen tudtak 
eleget tenni a nótáriusi teendőknek. Egyéb esetekben a lector látta el a jegyzői feladatokat.  
 
5. A kanonokok feladatai és kötelezettségei879 

A liturgia szerepe - a kanonokok helyben tartózkodása - a helyettesítés jelensége: 

A 8. században a kanonoki testület kialakulásának, megszervezésének eredeti célja az volt, 
hogy a kanonokok a szentmisével és a zsolozsmázással kapcsolatos teendőiket együttesen végezzék. 
Tudjuk, hogy a magyarországi káptalanok kanonokjai a 11-12. században még együtt laktak, a püspök 
asztalánál ettek, és együtt zsolozsmáztak. A 13. század elején itthon is megindult az a folyamat, 
miszerint: a közös élet felbomlik, először a püspöki adományok következtében a püspöki és a 

                                                 
874 MES II.26. - DF 272741 
875 HRADSZKY, 1901. 343. 
876 Egyúttal Szepes vármegye alispánja is volt. HRDASZKY, 1901. 376. -  DF 272348 
877 WAGNER I. 373. 
878 WAGNER II. 250. 
879 A káptalan (Capitulum) a kanonokoknak testülete. Nevét onnan nyerte, hogy akkor, midőn még a kanonokok 
a „canonica vita”-hoz kötve voltak naponta a rendszabályoknak egy fejezetét un.(capitulum) felolvasták. 
megkülönböztetünk székes és társaskaptalanok, aszerint, hogy székes v. egyéb egyház mellett léteznek. Az 
érseki egyházhoz való káptalant székes főkáptalannak nevezik. A káptalanok a püspöki megyének a püspökkel 
való közös kormányzására nincsenek ugyan jogosítva, mert a bíborosi hatalom kizárólag a püspök kezében van; 
mindazonáltal a székeskáptalanok a püspök tanácsadó testületét képezik, ugy mint a bibornoki testület tanácsadó 
testülete a pápának. Ily minőségben a káptalan  jogai különbözőek aszerint, amint a püspöki szék be van töltve 
(sede plena) vagy a püspöki szék megürült (sede vacante), v. végre a püspök akadályozva van (sede impedita). 
Széküresedés esetére jelesül a rendes joghatóság gyakorlása a székeskáptalanra száll, ki azt a 8 nap alatt 
gyakorolja, a püspöki jövedelmek kezelésére pedig egy u. n. oeconomust rendel. Saját belügyeiben a káptalan 
maga intézkedik. 



116 
 

káptalani javak különöltek el, majd a káptalan jövedelemforrásait is prebendákra osztják fel, vagyis 
annyi jövedelemegység jön létre, ahány kanonoki hely van a káptalanban.  

Így a 13. századra a kanonokok külön laknak, végrendeletek és egyéb püspöki adományok 
révén birtokállományuk és jövedelmük oly mértékben megnő, hogy a kanonoki réteg az egyházi 
társadalom középrétegébe emelkedik. Bevételeikből képesek fedezni egyetemre járásuk és 
könyvgyűjtésük költségeit is. A hazai művelt klerikusok ezért tudatosan arra törekedtek, hogy a jobb 
és egyre több kanonoki helyeket megszerezzék.  
A kanonoki javadalom birtokosai már a XIV. században is eléggé másodlagos dologként kezelték az 
eredeti célkitűzést, ennek következtében a liturgikus élet egyre inkább hátrányba került. Így 
prépostjaink gyakorta kényszerültek arra, hogy akár erőszakos módon, azaz különféle egyházi 
fenyítékek kilátásba helyezésével bírják rá a káptalan kanonokjait a helyben tartózkodásra, a hitélettel 
kapcsolatos teendők ellátására.  
 Tényként kezeljük, hogy a közös élet felbomlásával a kanonokok eredeti liturgikus 
feladataikat is egyre inkább helyetteseikre bízták, akik leginkább a káptalan alsópapságából kerültek 
ki. A folyamat európai jelenség volt. A helyben tartózkodó kanonokok részt vettek a káptalan - Szent 
Márton patrociniuma alatt álló préposti templom - közös liturgikus eseményeiben. Az esztergomi 
egyházmegyében a kanonokoknak kötelező volt részt venni a konventmiséken és a vecsernyéken. A 
szepesi társaskáptalan az esztergomi egyházmegyében szerveződött meg, kanonokjainak egy része a 
szepesi javadalom mellett esztergomi beneficiummal is rendelkezhettek. Kézenfekvő, hogy az 1397-es 
esztergomi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerinti vizsgálatok általános megállapításait értelemszerűen 
így a szepesi káptalanra is érvényesnek tekintjük.880  

A szepesi káptalan esetében a 13. század második felének végére következett be a kanonokok 
visszahúzódása a zsolozsmázástól, illetve a helyettesek állandósítása. A káptalan 16 kanonokjának 
mindegyike megkapta javadalmát, ám többségük nem lakott a káptalan székhelyén. Nagy részük 
plébánosként élt szétszórtan a Szepesség területén. Valamennyien csak igen kivételes alkalmakkor 
jöttek össze, mint például a prépostválasztás. A távollévőkkel szemben már 1286-ban felléptek a 
ténylegesen a székhelyen tartózkodók. Mivel a liturgia végzésének folyamatossága azonban nem 
maradhatott el, ezért alakult ki az a szokás, hogy a székhelyétől távollévő kanonokok először u.n. 
személyi helyetteseik révén vettek részt a kötelező közös imaórákon, szentmiséken. Ez a feladat 
leginkább a prebendáriusokra, a karpapokra, ministránsokra hárult a succentor vezetésével. Az 
imaórák lebonyolítása a sublector vezetésével történt. A javadalmasokat azonban a legfontosabb 
mindezek mellett is az volt, hogy a közös liturgián való jelenlétért megkapják az őket megillető 
összeget, a többi liturgikus esemény csak a helyetteseik részvételével zajlott.881  

1307-től Pál prépost szinte minden erejét lekötötte a káptalanban uralkodó peres ügyek 
orvoslása, az egyházigazgatási szabályok betartatása. Az ez évben tartott udvardi zsinat ugyanis 
világosan rögzítette, hogy tilos a parókiális papok időleges alkalmazása, és prezentálásuk 
elmulasztása. Ebben az évben a gyónó és áldozó hívek számára 40 napi búcsút nyert, ez a korábban 
említett szinte püspöki joghatóság egyik bizonyítéka. Ugyanekkor Gentilis pápai legátus körlevele 
értelmében a székhelyüket elhagyó szepesi kanonokokat javadalmaik elvételével és kiközösítéssel 
fenyegette meg, ha két hónapnál hosszabb időre maradnak távol kanonoki helyüktől,882 hiszen a 
távollét ideje alatt is hiánytalanul élvezhették a javadalmaik biztosította gazdasági előnyöket. A 
további ellentétek elkerülésére, visszaadta kanonokjainak a még Jakab püspök-prépost által 
visszatartott Jamnik és Kattun nevű birtokokról befolyó dézsmát. Mindezek mellett azt is elrendelte, 
hogy kanonoktársuknak, Tamás papnak, aki az egyház cintermében lévő Boldogságos Szűz Mária 
kápolna káplánjának és utódaiknak a tizedeikből évente a kanonoki részen felül fél márkát fizessenek 

                                                 
880 KOLLÁNYI, 1901. 247-248. 
881 FEDELES, 2005. 134.,  
882 1309. febr.9. Buda: AKO. II.p. 250-251./575. 
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a testvérek.883 1313-ban e Tamás kanonikájának adta a Miklós comes és szepesi várnagytól kapott 
bevételét annak nagymértékű szegénysége miatt, hogy könnyebben tudja saját fenntartását 
biztosítani.884  

1316-ban Henrik, utódja, egyenesen a volt prépost jelenlétében mutatta be az esztergomi 
érsek előtt a néhai Gentilis szentszéki követ Pál által kieszközölt - 1309-ben kelt oklevelét - a 
székhelyüket túlságosan hosszú időre elhagyó kanonokkal szembeni eljárással kapcsolatban.885 
Feltehetőleg Henrik folytatta a megkezdett rendteremtési munkálatokat, ugyanis Pál prépost minden 
erőfeszítése ellenére sem tudta a kanonokokat rávenni, hogy eleget tegyenek a korábbi felszólításnak. 

János prépostsága alatt több olyan kanonok is tevékenykedett a káptalanban, aki egy időben 
több helyen is érdekelt volt.886 

A három prépost hosszabb időn át tartó távolmaradásáról még nem találtam feljegyzést. A 
káptalanban először 1286-ban választottak dékánt (István kanonok) Jakab prépost (1284-1301) alatt, 
elsősorban azért, hogy különös szigorral számba vegye a káptalan vagyonát, s nem a prépost távolléte 
indokolta. Az azonban elgondolkoztató, hogy János prépost idejében megjelenő vicariusok (Sybothus 
1329-ben, 1337-38-ban Jakab custos, 1341-ben Dénes kanonok, 1342-ben Ursinus), illetve a dékán 
1343-ban (Mihály kanonok) talán mégis a prépost távolmaradására utal. 

Az adatok arra engednek következtetni, hogy a szepesi káptalanban a 14. század első 
harmadára intézményesült ez a helyzet, a helyettesítés intézménye ekkortáj kezd meghonosodni a 
káptalanban, legalizálva így a kanonokok távolmaradását. 
A lector, a cantor, a custos helyettesítésére állandósult a sublector (Nicolaus Theodorisról tudunk 
1345-ben,887 avagy Nicolaus Beke scolasticus és káptalani jegyző a lector munkáját végezte el 1323-
ban),888 a succensor és a succustos-i állás, emellett létrejött a liturgát ténylegesen végző 
prebendáriusi és karpapi testület is.889 

A szepesi káptalan néven nevezett prebendáriusa az 1340-ben ott tartózkodó 
Cunchlinus/Kunklin.890 A prebendáriusi testület száma, akik a zsolozsmát és a konventmisét elvégzik, 
általában 12 fő, míg a karpapoké változó. Ők az alapítványi kápolnák és a különféle oltáraik kápolna-
és oltárigazgatói. A prebendáriusok és a karpapok alkották a káptalan alsópapságát.  

5.1. A kanonokok szerepe a liturgiában – helyettesítés 
A legtöbb tanulmány úgy véli, hogy a társaskáptalanok elsősorban a püspöki városokban 

jelentek meg. 891 A nem püspöki székhelyen megszerveződő társaskáptalanok kifejezetten királyi 
kezdeményezésre jöttek létre, így nem is kellett attól tartaniuk, hogy a székeskáptalannal versengenie 
kellene. Kis létszámú egyházi testület, így az oda bejutás, javadalomszerzés gyakorta jelentős 
előrelépést jelzett az egyházi hierarchiában. A kislétszám miatt az is gyakori jelenség volt, hogy a 
kanonokok nem minden esetben tartották meg a helybentartózkodás elvárásait, tehát helyettesíteni 
kellett őket. Azt azonban meg kell állapítanunk, hogy a helyettesítőkre többnyire csak időlegesen volt 
szükség, ezt bizonyítják a káptalan méltóságsorai. Emellett megjelenek más papok is a testületben, az 
oltárosok, vagy oltárigazgatók, akiket időnként egybemosnak a kanonokokkal és helyetteseikkel.892 A 

                                                 
883 1309. márc. 9. Szentmárton: AKO. II. 258./589. 
884 1313. okt. 3.: AKO. III. 273./611. 
8851316. júl. 22. Buda: AKO. IV. p.119./305.  
886 Fülöp esztergomi és szepesi kanonok, Skultéti Konrád barsi és nyitrai főesperes és szepesi és kölni kanonok, 
KOLLÁNYI, 1900. 39., és 46. Ursinus szepesi és krakkói kanonok és János prépost vikáriusa,   
887 BOSSÁNYI,1916. I.190. 
888 HRADSZKY, 1901. 334. 
889 KÖBLÖS, 1994. 67. 
890HRADSZKY, 1901. 338.  
891 CEVINS, 2003. 61. 
892 CEVINS, 2003. 61. 
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jelenség a szepesi káptalanban is tapasztalható. A lector méltósága hiányzik, ám 1424-ben megjelenik 
az őt helyettesítő substitutus lector.893 

A szepesi káptalan kezdetben egy 4 kanonokból álló egyházi testület volt, amelyben a 
kanonokok együtt/ közösen éltek, a préposttal együtt étkeztek, közösen zsolozsmáztak. A 13. század 
végére, 14. század elejére Szepesben is megindult a közös élet felbomlása, a kanonokok elkülönülése, 
a kanonokok arra törekedtek, hogy külön házakba költözzenek. Így épül meg lassanként Szepeshely 
egyetlen utcája, a kanonoksor.  

A folyamat leginkább a közös liturgiavégzésnek ártott, hiszen annak folyamatosssága 
szenvedett csorbát. Ezt a problémát igyekeztek személyi helyettesítéssel megoldani az egyes 
imaórákon, vagy szentmiséken. A 14. század elejére a jelenség szinte intézményesült,894 sorra jelennek 
meg a sublectorok, succentoro, succustosok. Emellett minden káptalanban kialakul a liturgiát 
ténylegesen végző prebendáriusi és karpapi testület. Belőlük szerveződik meg a káptalan alsópapsága, 
akiknek a helyzete leginkább a plébániaegyházak káplánjaihoz hasonló sorsot éltek.895 A szepesi 
társaskáptalanban a helybeli plénánosok valamelyike látja el az ilyen jellegű feladatokat. 
 
5.2. Az egyházi rend fokozatainak felvétele, lelkipásztori feladatok 

A magyar Katolikus Egyházban kétféle státuszban lévő személyeket különböztetünk meg: a 
klerikusok [egyháziak] és a laikusok [világiak]. Az egyháziak belül is két csoportot különböztethetünk 
meg, a nagyobb és kisebb ordojúakat. A kisebb egyházi rendűek: ostiarius, lector, exorcista, acolytus. 

A nagyobb rendek hieralchiája: subdiaconus, diacunus, presbiter, püspök 
Az egyes rendekhez „suo anno” módon életkorokat is kötöttek: subdiaconus-18. életév 

betöltése, diaconus: 20. életév, presbiter: 25.életév.896 
A kanonokoknak nem feltétlenül kellett felszentelt papoknak lenniük.897 Erről rendelkezett az 

1311-es zsinat, csak azt kötötte ki, hogy legalább alszerpapok/subdiaconus-ok legyenek, mert csak 
ekkor illeti meg őket a szavazati jog a káptalani gyűléseken. Ez ahhoz vezetett, hogy a káptalanon 
belül fokozatosan nőtt a felszentelt papok aránya. A Szepesség társaskáptalanja a környékbeli 
plébániák felett felügyeletet gyakorolt, hiszen a prépostja látta el a főesperesi teendőket is. Ez azt 
jelentette, hogy a szepesi plébánosok anyagi- és leki ügyekben is kénytelenek voltak a szepesi prépost 
feljebbvalójukul elismerni.  
Miután tényként fogadtuk el, hogy a kanonokoknak nem kellett felszentelt papnak lenniük, ez Szepes 
esetében azt jelentette, hogy a káptalanban voltak szép számmal olyan javadalmasok, akikről nem 
tudjuk bizonyítani, hogy felszentelték-e őket, vagy nem is voltak azok. 

Az eddig megjelent személyi összetételt vizsgáló tanulmányok és kutatások azt módszert 
választották, hogy ahol a források nem tüntették fel, hogy a vizsgált személy az egyházi rend mely 
fokozatait vette fel.  Ezért, aki plébánosként, püspöki helynökként, vagy prédikátorként 
tevékenykedett, azt az áldozópapok csoportjába soroltuk, akkor is, ha a plébánosokról tudjuk, hogy 
némely személy csak élvezte a plébánosi javadalom jövedelmét, de nem végzett tényleges lelkipásztori 
tevékenységet nem végzett.898 

A prépostok közül biztosan állíthatjuk, hogy Adolf prépost az alapítás időszakában nem 
feltétlenül vehetett fel nagyobb egyházi rendet, annyit tudunk róla, hogy II. András érdekében több 
alkalommal kapott diplomáciai megbízatásokat. Az Árpád-kori prépostjainak nagyrészt eljutott a 
főpapi méltóságig, tehát ők magasabb egyházi rendbe tartoztak és minden bizonnyal felszentelt papok 
voltak. Főpapjaink sorába hárman emelkedtek: Benedek II. prépost – esztergomi érsek lett, Bertalan 
                                                 
893 HRADSZKY, 1901. 354. 
894 KÖBLÖS, 1994. 67. 
895 MÁLYUSZ,  20007. 62-65. és  72-80. és 158-169. -  KÖBLÖS, 1994 67. 
896 BÉKEFI, 1910.52., FEDELES, 2005. 135. 
897 MÁLYUSZ , 2007. 67, 
898 FEDELES, 2005. 135. 
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prépost- váradi püspök, Jakab – címzetes szepesi püspök. Ők mindenképpen magasabb egyházi 
ordóval rendelkeztek. A prépostok szintén felvették a magasabb egyházi rendet.  

A 13. századi kanonoki névsorokból azt derült ki, hogy 1301-ig bizonyosan hat személyről 
tudjuk megállapítani, hogy felszentelt papként tevékenykedett, s mellette valamely szepesi plébánia 
javadalmát is betöltötte. A nevük mellett pontosan feltüntették rendjüket is: Jordán mester, arnótfalvi 
plébános; István mester, zsigrai plébános; Jordán mester, pálmafalvi plébános; István presbiter, Jordán 
görgői plébános,899 Márk presbiter, III. András káplánja;900 Miklós. Közülük négyen sacerdosként 
voltak kanonokok, míg két fő presbiterként szolgált. Rajtuk kívül egy olyan kanonokot találtam, aki 
plébánosi teendőket látott el, így az áldozó papok csoportjába soroltam: János (1294) görgői plébános 

 Továbbá ezen időszakban két klerikus rendű személy működött a káptalanban kanonokként: 
János (1282), Helbrandus (1282). a többiek csupán „kanonokok” voltak, közülük többen oszlopos 
vagy mesterkanonok is. Farkasfalvi Jakab, aki a káptalan olvasókanonokja lett, később pedig préposti, 
sőt püspöki méltóságra emelkedett, mindenképpen felszentelt pappá kellett váljon, tehát felvette a 
magasabb egyházi ordókat is.  

A 14. századra a szepesi prépostok szinte mindegyike vagy a királyi kancelláriában, vagy az 
esztergomi érsek hivatalában látott el feladatot. Pál királynéi alkancellár, Henrik érseki kancellár, 
János (1323-1348) az érseki udvar intézője és vikárius, Benedek (1356-1379) veszprémi püspök; 
Opuliai János poznani, kujáviai püspök, gnieznói érsek, Miklós (1382-1409) Mária királyné titkára és 
Zsigmond sekrestyése lett. Ők valószínűleg magasabb egyházi renddel bíró papi személyek voltak. 
Ugyanakkor a század folyamán két olyan prépost is javadalomhoz jutott, akikről nem tudjuk biztosan, 
hogy ténylegesen felszentelt papok voltak-e. Egyikük Lomnici Miklós (1348-1356), akiről nem derült 
ki a forrásokból, hogy milyen egyházi renddel bírt, másikjuk Zsarnói György, akiről Hradszky sem 
tudta, hogy hogy mikor lépett előre a magasabb egyházi fokozatra.901 

A 14. századi kanonoksorok tanúságai szerint Pál prépost időszakából (1301-1316) négy olyan 
kanonokról tudunk, aki a plébánosi javadalmat is bírt: István (1301-1311) márkusfalvi plébános, 
Salamon lőcsei plébános (1301-1323), Jordán káptalani=szepeshelyi plébános (1301-1329), Mátyás 
mester szepescsütörtöki plébános (1301-1323). Rajtuk kívül hárman bizonyára felszentelt papok 
voltak: Tamás presbiter (1309-1343), Urbán karbeli felszentelt pap (1314), Péter karkáplán (1310) - 
1315-től kanonoknak.902  

Henrik időszakából (1316-1323) nem találtam olyan kanonokot, aki plébánosi javadalmat is 
bírt volna. Az őt követő János prépost idején jelentős mozgás figyelhető meg a javadalmak birtokosai 
tekintetébe: plébánosi teendőket ketten láttak el: Sybitus (1323-1339) Gölnicen, de emellett János 
prépost vikáriusa is volt:903 Demeter Szepesmindszentről (1342-1348). Kunklin karpap és 
prebendárius volt (1340) presbiter lett, míg Bálint a szepesi Szent Márton egyház klerikusa (1347) 
volt. A többiek kanonoki javadalommal rendelkeztek, közülük többen látták el a vikáriusi feladatokat: 
a már említett Sybotus, Jakab őrkanonok (1337-1359),904 Dénes (1341)905 Ursinus-Frowin szepesi és 
krakkói kanonok ([1331]-1342-1348). 

Miklós prépost idején plébánosi javadalmat is betöltött kanonok volt János Bussocón (1348-
ban),906 míg Miklós kanonok Zsigrán (1352).907 Hímházi Benedek idején Sinai Miklós (1371) az egri 

                                                 
899 1294: DL 60958 
900 1297.09.10.: DL 39636-  FEJÉR CD VI. 2. 75. és BÁRDOSY , 1899. I. 419., - WAGNER I. 113. - FEKETE 
NAGY, 1930. 198. 
901 „Caeterum an Georgius de Charno ad ordinem Presbyteratus promotus fuerit scriptori non est notum.” 
HRADSZKY, 1901. 348., KOLLÁNYI, 1901.106.-  WAGNER III. 41. 
902 HRADSZKY, 1901. 331 
903 HRADSZKY, 1901. 336. 
904 DF 272697 
905 DF 272418 
906 HRADSZKY, 1901.  
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egyházmegyében volt presbiter, Péter kanonok Mindszenten (1378).908 Opuliai János időszakának 
kanonoksora nem maradt meg.  

Miklós prépost idejében plébánosi hivatalban volt László mester (1388) Zsigrán,909 István 
mindszenti plébános (1390),910 István a káptalan Boldogságos Szűz Mária búcsújáró káptalantermének 
plébánosa.911 György I. prépostsága alatt Macer Miklós nemcsak presbiter, hanem a Mária Magdolna 
oltár igazgatója is volt,912 míg Grosz András esztergomi presbiter (1400-1421),913 Nienhangeni János 
fia Sasse mester- egyszerűbben Krisztián szepesiglói plébános volt (1401-1434).914 Kiczenberger 
János esztergomi presbiter (1402),915 Spekt Miklós presbiter, majd 1415-ben velbachi plébános,916 
Bálint fia István Szent Márton egyházi plébános Szepeshelyen.917 és végül Kunklinnak nevezett János, 
aki karkáplán, káptalani ember („homo noster”), presbiter is. 918 

A 14. századra jelentősen megnőtt a plébánosként tevékenykedő kanonok száma, akik 
bizonyára magasabb egyházi fokozattal rendelkezhettek. Azt azonban le kell szögezni, hogy a külföldi 
javadalmasok nem valószínű, hogy tényleges lelkipásztori munkát végeztek volna, számukra a 
plébánia után járó jutalék volt leginkább vonzó.  

A 15. században – ekkor már a javadalmak betöltésben leginkább Luxemburgi Zsigmond 
patrónusi joga érvényesült – nagyobb mozgás, belső vándorlás indult meg a káptalan személyi 
összetételében. 1406-1418 között négy plébánosról tudunk. Korponai István (1406-1412) káptalan 
székhelyén szolgált plébánosként.919 Késmárki Péter 1437-ben szintén káptalani plébános, 920 míg 
Sebes Péter mester Sáros városának volt a plébánosa (1408). 921 Lomnici Herman, (1407) 922 - aki még 
ebben az évben el is hunyt - lőcsei plébános, róla tudjuk, hogy a kanonokságáról saját maga mondott 
le. Pálóczi György (1408-1409) prépostsága alatt egy kanonokról sem jegyezték fel, hogy mellette 
plébánosi teendőket ellátott. Késmárki György (1419-1433) idején Kloblici János (1424) 
Szepesváralján,923 Mihály Szepeshelyen (1429),924 míg János (1429) Zsigrán plébános,925 Brega 
Miklós iskolmester.926 Lévai Ferenc, György prépost káplánja.927 Stock Jánosról tudjuk, hogy az 
orvosként működő későbbi prépost a javadalmát betöltve szerezte meg a méltósághoz szükséges 
teológiai ismereteket és ekkor szenteltette magát pappá. Kanonokjai közül Karácsonymezei Miklós a 
prépostja révén jut a baldóci plébániához, 928 egyidejűleg plébános Görgőn is 1439-ben.929 Aranyosi(?) 
Görgői Simon szepeshelyi plébános (1446-1488) között, majd 1478-ban a Boldogságos Szűz Mária 

                                                                                                                                                         
907 HRADSZKY, 1901.  
908 HRADSZKY, 1901. 345. 
909 HRADSZKY, 1901. 346. - Petróczy Nro76. 
910 DF 272450 
911 HRADSZKY, 1901. 347 
912 Jövőbeni üresedés esetén beneficiumot ígérnek neki. ”…Prepositi ecclesie predicte, si quod vacatad preses, 
vel, vacaverit, … conferendum donationi auctoritate nostra reserves.” - DF 272750,-  MVH I.3 190./CCXVI. 
913 MVH I.2. 164. 
914 WAGNER III. 44. 
915 MVH I.4. 431./CCCCXCI. 
916 MVH I.4. 512 - 513./ DLXXVII., -  WAGNER III. 59., Petróczy Nro 103. 
917 DF 272 221, DF 272329, MVH I.4.593./DCLXII. 
918 HRADSZKY, 1901. 355,  
919 HRADSZKY, 1901. 355. 
920 WAGNER III 54.,-  DF 272502,-  HRADSZKY,1901. 356., - DF 272715 
921 HRADSZKY, 1901. 357. 
922 HRADSZKY, 1901. 357. 
923 HRADSZKY, 1901.  362. 
924 DF 272771 
925 WAGNER III. 362. 
926 WAGNER I. 161 
927 WAGNER III. 55. 
928 DF 272785 -  DF 272 786, - DF 272256,  
929 1439. 05.31.: DL 63820  
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kápolna plébánosa és annak igazgatója lett.930  Kertvélyesi György a káptalan plébánosa 1453-ban,931 
Késmárki Tamás 1466-ban jut stallumhoz,932 Ganoci János esztergomi presbiter,933 Szepesolaszi Jakab 
előbb szepeshelyi, majd baldoci plébániához jut.934 A kanonok között találjuk Mihályt, aki szerzetes és 
presbiter.935  

Berendi Bak Gáspár prépost ugyancsak azon prépostok közé tartozik, aki később vált 
felszentelt egyházivá, mint ahogy a szepesi javadalomhoz hozzájutott. Hivatali ideje alatt nem 
jegyeztek fel senkit, aki plébánosi javadalomra tett volna szert.  

A 16. században a Szapolyai család patrónusi joga következetesen és határozottan érvényre 
jutott, hiszen a király neki juttatta a javadalmak betöltésének lehetőségét. Csobádi László, aki világi 
ember maradt, préposti idejéből nem jegyeztek fel olyan kanonokot, aki plébánosként is 
tevékenykedett volna.  Lomnici Horváth János meglehetősen zűrzavaros prépostsága idején tovább 
fokozódott a káptalanon belüli személyi mozgás. Plébánosi javadalomra tett szert Szentiványi Bernát 
1518-ban Liptószentmiklóson,936 Lupki? Márton Szepeshelyen,937 Henckel János, aki tornai főesperes, 
később lőcsei plébános;938 Leibici Jakab Lublón,939 Eperjesi Lőrinc 1546-ban a káptalan papja,940 
Eperjesi Regner Salamon Leibicen plébános,941 Betániai Márton Szepesmindszenten jutott 
javadalomhoz, Márkusfalvi Márton szepeshelyi plébános lett.942 Blács Jakab Szepesváralján kapott 
plébániát és végül Bártfai Máté Mindszenten.943 
 
Káptalani iskola:  

Szepeshely abban a szerencsés helyzetben volt, hogy 1323-tól tudomásunk van a káptalani 
iskola működéséről. Létrejötte összefügghet a püspöki joghatósággal. A vezetője a mindenkori lector 
volt, a prépost pedig fenntartotta magának a vizitáció jogát. Létét és fontosságát igazolja a szepesi 
sublector és succensor méltósága, a scholasticus/iskolafelügyelő dignitáriusa. 1323-ban a 
prépostválasztás aktusáról készült oklevelet nem mindegyik kanonok írta alá saját kezűleg. a 
jelenlevők közül csak négyen jegyezték fel maguk a nevüket, a többiekét részben a scholasticus, az 
iskola vezetője rögzítette.944  

A 13. században és a 14. század elején s a szepesi káptalanban is a lector maga végezte az 
olvasással és írással kapcsolatos teendőket, ő volt jegyzői tevékenység felelőse, maga írta le a 
káptalani kiadványokat. Az első utalás a káptalanon belüli oktatásra és a káptalani iskola létére Miklós 
scolasticus megnevezése utal János prépost választását bejelentő oklevélben.945  
Az iskolában több tantárgyat is tanítottak: latin nyelvet, retorikát, egyházi törvényeket, 
vallásmagyarázatot, a szertartások ceremóniájának lebonyolítását. az iskola olyan képzettséget adott, 
hogy biztosította a továbbtanulást. Az itt megszerzett ismeretekkel egyetemen lehetett tanulni, jogot, 

                                                 
930 1488: DF 272647 -  DF 272 659  
„Április 20. Hic est obitus magistri Simonis canonici de Aranyos 1488.” - VARJÚ E, 1901. 29. 
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933 WAGNER I. 343, DF 272544 
934 HRADSZKY, 1901. 367. 
935 HRADSZKY, 1901. 367. 
936 HRADSZKY, 1901. 386. 
937 HRADSZKY, 1901. 387.  
938 DF 272 268 - WAGNER I. 372 
939 HRADSZKY, 1901. 392. 
940 HRADSZKY, 1901. 392. 
941 HRADSZKY, 1901. 393. 
942 HRADSZKY, 1901. 393. 
943 HRADSZKY, 1901. 395. 
944WAGNER  I. 312., BÉKEFI, 1910. 374. 
945 WAGNER I. 313-314. 
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teológiai, általános ismereteket lehetett szerezni. Békefi szerint a káptalani iskola valódi megjelenése 
azonban csak 1439 körülre tehető.946 
A szepesi iskolákról pontosabb adataink Stock János prépost az időszakából van, ugyanis a szepesi 
prépostság alá tartozó területen iskolamesteri állást hoztak létre. Ebbe a méltóságba Brega Miklós 
boroszló klerikus947 került, aki ez által szepesi javadalmassá vált. Az állással elnyerte a lectorhelyettesi 
méltóságot (sublector) bölcsész egyetemi fokozattal. (in artibus baccalaureus).  

A szepeshelyi iskoláról a Stock-féle zsinat jegyzőkönyvéből (1460) tájékozódhatunk. Az 
iskolásoknak hosszú és illendő ruhát kellett viselniük, nem hordhattak nemesfém ékszereket a 
kezeiken. sárgaréz cingulumot és aranyozott széket hozhattak magukkal. Kör tonzúrát viseltek, zárt 
felöltőt hordanak, nem viselhetnek vörös vagy rikító színű lábbelit. Példamutatóan és egyformán kell 
öltözködniük.948 

Leudeschit György nemcsak igazi bibliofil volt, de szívén viselte unokaöcsének, Henckel 
Jánosnak a taníttatását. Így öt éven évi 20 forintot hagyott János kanonok tanulmányaira. Ezzel 
egyidejűleg egy István nevű iskolásra hagyta a tunikáját, amit Akaciustól vett és a taníttatása 
költségeire még három forintot is hagyott.949 

Hedvig tescheni hercegnő az 1510-es alapítványában nemcsak a Cristus Teste kápolnája felől 
rendelkezett, hanem négy iskolás tartását és ellátását is kikötötte.950 

A szepesi káptalan könyvtára Muthmer prépostnak köszönhetően jött létre, hiszen 1273-ban 
végrendeletében951 valamennyi könyvét a káptalanra hagyta. Ezek között szentírás, dekrétum, 
sententiák könyve és egyéb kötetek szerepeltek, szám szerint 8 darab. 
 
5.3. A káptalan hiteleshelyi személyzete: 

A szepesi káptalanban folyó hiteleshelyi tevékenység teljeskörű feltárása további kutató 
munkát igénnyel, jelen dolgozatban csak arra vállalkozom, hogy a hite leshelyi tevékenység végzőit 
igyekszem számbavenni.   

A szepesi káptalan közhitelű tevékenysége már a 13. században elkezdődött. A hiteleshelyi 
munka tényleges irányítója a lector volt, ezt jelzi a neve előtt álló „datum per manus” kifejezés a 14. 
század végéig a privilégiumokban. A 15. században az „acta sunt haec et facta per manus”952 formula. 
A prépost utáni a legfontosabb dignitariussá többek között ezért vált az olvasókanonok, aki 
gyakorlatilag a prépost távollétében a prépost helyettesévé vált. Szepesben gyakori, hogy az 
olvasókanonok így vikárius is. A lectortól az általános szokás szerint nem várták el az egyetemi 
végzettség megszerzését, de mint láttuk az egyetemre járás c. fejezetben, a 15. századra szinte belső 
kívánalommá vált a lektor számára megszerzendő egyetemi fokozat.  

A káptalani jegyző, aki kezdetben az olvasókanonok a nyílt és zártlevelek díjának két 
harmadát, a kiváltságlevelek díjának egy harmadát kapta. A többi összeg a káptalan tagjait illette. Ha 
más személy volt a jegyző, nem a lektor, csupán egy harmad illette meg a jegyzői díjból.953 A 
szakszerű jegyzők megjelenése a 15. századra tehető, olyan szakembereket, akik egyetemen tanulták 
az okiratszerkesztést. Az iratok szerkesztése több kanonok jelenlétében történt, a nevüket mindig 
                                                 
946 BÉKEFI, 1910, 218. 
947 Békefi úgy tudja, hogy Stock János megfosztotta javadalmától és bebörtönöztette, mert György prépost 
kincseiből lopott. Brega Miklós nem fogadta el az ítélete, Krakkóban tárgyalván a szepesi prépostot is 
elmarasztalták, aki fellebbezett a döntés ellen. Az ügy Róbert ügyhallgató elé került, aki méltatlannak ítélte a 
préposttal történteket, és minden eljárás alól felmentette. Bregának kártérítést kellett fizetnie. FEJÉR CD XI. 
348-350., WAGNER III.58-59., BÉKEFI, 1910. 218. 
948 HRADSZKY, 1901. 278-279. 
949 1497: DL 20515, BÉKEFI,1910. 431. 
950 1511: DL 22571- BÉKEFI 1910. 440-446. 
951 MES II. 27. 
952 FEDELES, 2005. 137. 
953 HRADSZKY, 1901. 274. 
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feljegyezték. a jegyzői tevékenység rendezésére 1435-ben a VIII. törvénycikkben került sor, miszerint 
bármely peres eljárás során a káptalan mindig egy kanonokot köteles küldeni. 954  

A közjegyzői tevékenység ellátása oly mértékben növelte meg a lektor feladatait, hogy a 
hatékonyabb boldogulás érdekében helyettesre lett szüksége. Így jelenik meg Szepesben is a sublector 
dignitása, aki többnyire a káptalani iskola felügyeletét is ellátta.  

A káptalan első megnevezett jegyzője, a skolasztikus  Beke Miklós kanonok volt, akire a 
káptalani iskola felügyeletét is rábízták.955 A későbbiekben – talán a közjegyzői feladatok kisebb 
száma miatt- csak 1424-ben említik először a lector helyettesét (sublector). Ennek a dignitasnak 
Bregai Miklós és Spekt Miklós volt a birtokosa.   

A 15 század közepén, Stock János jegyzőjeként Boroszlói István kanonokot (1457-1477) 
nevezik meg a források, akinél már követelményszerű volt a feladat ellátásához az egyetemi fokozat 
megszerzése - baccalaureus artium. A század utolsó harmadában János kanonok (1472) látta el a 
káptalan jegyzőségét. Újabb hivatalviselő csak a 16. század elején kerül megnevezésére, midőn 1518-
1522 között Leopoli Szaniszló kanonok bölcsészdoktor, a teológia professzora egyenesen közjegyzői 
feladatokat látott el.  

A pecsét kérdése:  
A lector feladata volt a levéltár kezelése és igazgatása. Ugyancsak az ő feladata volt az iratok 

le/megpecsételése két kanonok jelenlétében. Az iratot a káptalan levéltárában helyezték el, ami 
kezdetben a Szepes várában került kialakításra, mint tudjuk Mátyás prépost kért rá engedély IV. 
Bélától. egyes feljegyzések szerint a káptalan 1229-től, míg Takács Imre vélekedése szerint 1243-tól 
működött hiteleshelyként.956Az ekkor használt pecsétnyomót, amelyen Szent Márton püspök lovon ült 
„[S. Capituli Sci. Martini de Cipis]” felirattal 1285-ban Kun László nyögérei a káptalan és 
levéltárának feldúlásakor elpusztították, vagy eltűnt.957 Ezért az azzal kiállított minden iratot 
érvénytelennek nyilvánítottak, mindaddig, amíg az új pecséttel meg nem erősítették.  

Ez a régi pecsét egy köralakú, 33mm átmérőjű volt. A képmező bal széle felé lépő ló hátán ül 
Szent Márton, aki hátrafordulva köpenyét karddal megfelezi és a ló mögött álló koldus felé nyújtja.958 
felirata: A képmezőtől gyöngysorral (?) […{MA}RTINI DE CIPI{S}]959 Az elpusztult pecsét helyett 
egy nagyobb méretű, új pecsét készült. Az átmérője 50mm, és a képmező széle felé lépő lovon Szent 
Márton ül. A frontálisan ábrázolt patrónus fejét dicsfény övezi, dús haja a sisak? alól omlik le. A 
köpenye hátul felrebben. Jobbjában levő pallosával kettévágja a köpenyt és a ló mellett kuporgó 
koldusnak adja. Szent Márton fejétől jobbra stilizált nap-ábrázolás látható. gyöngysorok közé foglalt 
majuszkulás felirata: „S[igillum]. Capituli Ec[c]les[i]e Beati Martini de Scepvs”.960 

 
5.4. Rezidencia kötelezettség és javadalomhalmozás: 

 
A helyben tartózkodás szabályainak lefektetése a közös élet bomlása utána indult meg. 

Ezekben kimondták a kötelező helybentartózkodást, de európai jelenség volt, hogy senki sem tartotta 
meg. Ezért a vallásos testületek kényszerűségből írásban is rögzítették a helyben tartózkodás 
minimális idejét. A szabályok megszegői pénzbírsággal és jövedelem megvonással is számolhattak.  
Az 1397-es egyházlátogatási jegyzőkönyvből kiderült, hogy a javadalmasok kötelező feladata a 

                                                 
954 ÉRDÚJHELYI,1899.81-98.   
955 HRDASZKY, 1901. . Miklós mester a káptalani iskol vezetője (scholasticus) Thekule nembeli János fia János 
királyi emberrel határjáráson vesz részt Palocsa várának környékén.  - 1323: DL 2160,- DF 264799 
956 HRADSZKY, 1901. 230. és TAKÁCS, 1992. 46. 
957 WAGNER III. 13-14., HRADSZKY, 1901. 244. 
958 TAKÁCS, 1992. 46.1. 
959 TAKÁCS, 1992. 46.1. 
960 BÁRDOSY, 1899. 374., TAKÁCS, 1992. 46.2. 
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konventmisén és a vecsernyén való megjelenés.961 A többi kánoni óra alól felmentést kaphattak a 
kanonokok. A prépost illetve a vikárius egy hónaptól hosszabb időt nem tölthetett távol a káptalantól.  
Azok, akik engedéllyel akár több évig is távol vannak, azok is kötelesek évente egyszer megjelenni, és 
részt venni a konventmisén, ezt Szepesben Szent Márton ünnepéhez kötötték. A külföldön tanulók a 
távollét harmadik évének végén kötelesek voltak megjelenni a káptalan előtt és a tanulmányaikról 
beszámolni, ugyanis volt arra példa, hogy a tanulmányait végző káptalani javadalmas, önhibájából 
nem szerezte meg a végzettséget, hiábavaló módon töltötte el az időt. Arra is volt példa, hogy egy-egy 
káptalan esetében csak az részesült a napi osztalékban, akinek azt a testület kétharmada 
megszavazta.962 A távolmaradás engedélyezett volt zarándoklat, egyetemi tanulmányok, betegség 
esetén. Az ilyen jellegű távolmaradásokat akár a Szentszék is igazolhatta, kiadhatta a felmentést. A 
szabályok megszegőit akár a javadalomtól való megfosztással is sújthatták.  

A kanonokok nagy része folyamatosan a káptalanban tartózkodott, és tisztességesen kivette a 
részét a feladatokból. A távollevőkkel szemben a ténylegesen helyben tartózkodók 1286-ban 
elfogadták, hogy csak olyan kanonok kaphat szabadságot, aki el is végzi a munkáját.963Minthogy a 
helyzet nem sokat javult, így 1316-ban Gentilis bíboros, a pápa legátusa megújítatta az esztergomi 
érsek korábbi intézkedéseit, és egy hónapnyi haladékot adott az engedély nélkül távolmaradó 
kanonokok visszatérésére, amelynek elmúltával elrendeltette az excommunicatio-t.964 Miután a 
folyamat nem állt meg, így az 1348-ban elhunyt János prépost végrendeletében annyi jövedelmet 
kötött le, hogy az elegendő legyen négy prebendárius és két karbeli pap eltartására, akiknek a feladata 
a zsolozsmázás volt.965 Gyakorlatilag ezzel a végrendelettel intézményesítette a helyettesítést. Ezzel a 
lehetőséggel hat klerikus jutott megélhetéshez és végleges álláshoz. A rezidencia-tartása folyamatosan 
problémát jelentett a kanonok számára, a prépostokat gyakorlatilag továbbra is szinte megoldhatatlan 
probléma elé állította. Különböző kísérletekkel és szigorú rendelkezésekkel igyekeztek a kanonokokat 
a helybenlakásra/tartózkodásra rávenni, gyakorlatilag igen kevés eredménnyel. Zsigmond a szepesi 
egyház panaszára reagált, amikor István, Késmárki György, Úszfalvi János mester, Spekt Miklós 
kanonokok és Sasse Keresztély/Krisztián éneklőkanonok által előterjesztett panaszára válaszolt. 
Rendelkezni kényszerült a kérdésről, mivel a javadalmasok - közül számosan, habár - többnyire távol 
voltak, ám jövedelmeiket mégis teljes egészükben követelték. Ezért úgy határozott, hogy mindazok, 
akik bármely „méltóság, personatus, kanonokság, javadalom és officium birtokosai, kötelesek 
személyesen az egyházban tartózkodni, távollétük idején a jövedelmeket nem élvezhetik s a 
káptalantól nem is követelhetik, kivéve, ha királyi rendeletre in specialibus nostris factis et servitiis 
vannak elfoglalva vagy iuxta decretorum et canonum institutiones ad tempus congruum in privi-
legatis studiis tartózkodnak.”966 

A szepesi egyházban is megjelent a javadalomhalmozás jelensége, az un. cumulatio 
beneficiorum. Ez azt jelentette, hogy a szepesi kanonokok is törekedtek egyszerre több javadalom 
kézben tartására a jobb megélhetés, avagy az előrelépés érdekében. Ez a jelenség fokozódott a 
külföldi, különösen a lengyel kanonokok esetében.  Így az is megesett, hogy egyes kanonok jövedelme 
elérhette egy-egy zsírosabb székesegyházi káptalani javadalmas anyagi körülményeit.  

A javadalomhalmozást, vagyis egyszerre több javadalom birtoklását a középkori zsinatok 
elvben tiltották, hiszen aki egyidejűleg több javadalommal rendelkezett, egyáltalán nem tudott eleget 
tenni rezidencia - kötelezettségének. Ez alól csak a pápa adhatott felmentést. Mályusz Elemér szerint a 

                                                 
961 FEDELES, 2005. 146., KOLLÁNYI,  1901. 
962 FEDELES, 2005,, 147. 
963 MÁLYUSZ,  2007. 70., - MES II. 209. 
964 MES II.725. 
965 „.. sic disponimus et ordinamus, quod de ipsis et ad ipsa ordinentur per fratres nostros de capitulo quatuor 
prebendarii sacerdotes, qui ecclesie nostre deserviant in horis canonicis, nocturnis pariter et diurnis et illorum 
unus, per idem capitulum, …” - MES III. p.667./877. 
966 ZSO II./1. p.653. /5154. 
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javadalomhalmozás egyik elindítója az volt, hogy a 13. század végén itthon is jelentkezett a 
képzettebb klerikusoknál a magasabb, kényelmesebb élet igénye. Minél több javadalommal 
rendelkeztek, annál több tizedbevétel segítette elő ennek a kényelmesebb életnek a kialakítását, 
könnyebbé vált a helyettesek megfizetése és ellátása, egyáltalán ez egy megengedhető luxussá vált, sőt 
a későbbiekben akár saját költségükön szerezhették meg a hivatali előrelépésben oly fontos egyetemi 
végzettséget. Az erre való törekvés a 13. század végén illetve a 14. század első felében indult meg és a 
második felére már egyértelmű tendenciává vált a szepesi káptalanban is.  

Lukács prépost a szepesi prépostsága (1281-82) mellett esztergomi nagyprépost is. 
Pál prépost alatt Pál szepesi kanonok és budai lector.967 János prépostsága idején - aki maga 

is a szepesi prépostság mellett boroszlói kanonok - egészen sokan válnak egyszerre több 
kanonokságban is érdekeltté. Többen krakkói kanonokok voltak, mint: Frowin- Ursinus, János prépost 
vikárius;, Henrik fia János; Teodór fia Miklós klerikus számára Gergely csanádi püspök biztosított egy 
másik dignitast,968 Arnold de la Caucina a szepesi javadalom mellett beneficiumhoz jutott az 
esztergomi, a gnieznói, a boroszlói, a titeli és a kalocsi káptalanban. Mindezek mellett apostoli 
szolgálatot is vállalt, mint pápai legátus Lengyelországban és Magyarországon. 969 Genekesi Ponch 
János egyszerre volt egri és szepesi kanonok,970 Fülöp esztergomi és szepesi kanonok, Skultéti Konrád 
barsi és nyitrai főesperes és szepesi és kölni kanonok,971 Nienhangen Sasse Krisztián kölni klerikus, 
iglói parókus, szepesi kántorkanonok, római bűnbánati gondnok, és a szepesi prépost vikáriusa volt 
1410-1434 között.972  Bregai Miklós egyidőben volt szepesi és boroszlói kanonok, valamint a préposti 
kerület iskoláinak felügyelője.973 Vilmos bíboros a szepesi mellett számos javadalmat töltött be, 
amelyekből származó bevételét egy külön személlyel gyűjtette be.  

Ugyanakkor általános jelenség, hogy a kanonokok többsége a helyi plébánosok közül került 
ki, de ezt nem feltétlenül kell javadalomhalmozásnak tekintenünk, hiszen a kanonoki javadalom 
mellett egy plébániai prebendát még szabadon lehetett birtokolni, ahogy Jakab szepesi kanonok a 
kassai Szent Erzsébet plébánosa is 1320-as években.974 
 

6. A kanonokok életkörülményei, mentalitása 
 

A szepesi káptalan a Szepesség egyik legjelentősebb birtokosai között szerepel, akár Csánki 
leírását olvassuk végi a káptalan birtokainak kiterjedéséről, akár Ortvay Tivadar, vagy Rupp 
megjegyzéseit vesszük alapul. Birtokai, ahogy a dolgozat elején már utaltunk rá nemcsak Szepes 
megyére, hanem Liptó, és Sáros egy részét is magában foglalta, de nem feledkezzünk el a zempléni 
szőlőkről sem. A káptalani birtokokról befolyó jövedelem a testületet illette meg, amelynek a felosztás 
a dékán szigorú eljárása alapján, a káptalan által megfogalmazott szabályok szerint történt. Kivétel 
képeztek a javadalmasok saját kezén levő birtokaik. A társaskáptalan területén élő jobbágyoktól 
beszedett kilenced, a tized, a cathedraticum, a malmok, erdők, szőlők bérbeadásából befolyó 
jövedelem, a hegyvám tételei biztosította a kanonokok megélhetésének alapvető körülményeit. A 
káptalan jelentős állatállománnyal is rendelkezett, az abból befolyó haszon, szintén a mindennapok 
könnyebb elviselését tette lehetővé.  

                                                 
967 HRADSZKY, 1901. 330. 
968 BOSSÁNYI,1916. I. 190. 
969 MVH I.1. 442.,  KOLLÁNYI, 1900, 58-59., HRDASZKY , 1901 342. 
970 BOSSÁNYI 1916. 203. 
971 KÖRMENDY K, 2007.176./29., KOLLÁNYI , 1900. 26-27., BOSSÁNYI, 1916. I./1. 179-180. 
972 MVH I. 1. 372.,  DF 272 703- 1406: DF 272746, -  1414: DF 272752- közjegyzői irat, WAGNER III. 352. 
973 WAGNER III. 161. 
974 CEVINS,  2003. 112. 
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A rendi korszak, azaz a középkori magyar államszervezet összeomlása anyagilag 
különösebben nem viselte meg a káptalan, sokkal inkább megingatta a helyzetét az új hit terjedése, a 
kanonoki szervezet lassú hanyatlása, a vallási bizonytalanság erősödése.   
6.1. Mentalitás:  

A szepesi kanonok gondolkodásáról legtöbb információhoz a végrendeleteikből juthatunk. 
Ezekből többnyire kiderül, hogy milyen ingó és ingatlanvagyonra tettek szert, milyen tárgyakat 
vásároltak szívesen, hogyan bántak a közvetlen környezetükkel, esetleg milyen kapcsolatban voltak 
kanonoktársaikkal, vagy a szolgálatukban álló alacsonyabb társadalmi csoportba tarozó 
alkalmazottaikkal.  

A fennmaradt végrendeletek tanúsága szerint a legtöbb méltóságviselő szívén viselte a 
káptalan sorsát, így a „hátramaradók” számára igyekeztek megélheti forrást is hagyni, ha tehették. 
Nem állt távol tőlük a jótékonyság, de ez együtt is kellett járjon azzal a papi mentalitással, amiben 
kanonokként is éltek.  
A kanonokok körében a hitélet elősegítésére elterjedt szokássá vált a kápolnaalapítás és annak ellátása. 
1313-ban Pál mester szepesi prépost, figyelemmel Tamás pap szepesi kanonok canonia-jának 
szegénységére, neki és utódainak, a Szt. Márton-egyház cintermében épült Boldogságos Szűz-kápolna 
elöljáróinak adja azt a 3 márkát, amelyet Miklós comes szepesi várnagytól szeptember 29-re kap 
Rudricus faluja és Leudegarius faluja tizedei fejében.975 Lőrinc mester testvéreivel, Chyrba körüli 
birtokaikon engedélyt kért arra, hogy ott, ahol Muthmer prépost engedélyéből Szent András apostol 
tiszteletére már épült kápolna, és a jövőben művelés alá kerülő szepesi birtokaikon is kápolnákat 
építhessenek. A tizedet ezek papjai (sacerdos) és klerikusai kapják meg, a káptalannal való 
tanácskozás után, s vele egyetértésben az engedélyt megadja a következő feltételek mellett. A 
kápolnákba prezentálandó plébánosok, ha alkalmasak, a megerősítést a mindenkori préposttól nyerik 
el. A kápolnák papjai mindaddig, amíg a falvak népeinek adómentessége tart, catedraticum címén 
semmit sem fizetnek, kivéve a csorbai plébánost, aki ha a falu felének mentessége lejár.976 
Boleszló érsek engedelmével, hogy kancellárját és érseki helynökét János prépostot különleges 
kegyével támogatva lehetőséget ad neki, hogy amikor egyházlátogatást tart, a hozzákönyörgőknek 40 
napi bűnbocsánatot adjon. A kegy akkor is érvényes, ha a vizitáció során misét hallgat.977 

Végrendeleteikkel igyekeztek a káptalanban élőkön segíteni már a 13. századtól. Muthmer 
prépost végrendeletében a saját költségén építetett préposti palotát azon kanonoktársaira hagyta, akik 
Szepeshelyen laknak; különféle kegytárgyakkal és velencei szőnyegekkel együtt,978 amelyeket a 
későbbiekben Jakab prépost állítólagosan kisajátított. A káptalan Boldogságos Szűz búcsújáró 
kápolnáját jelentős állatállománnyal látta el, amelyek jövedelméből a kápolna gondozására egy áldozó 
papot kell fogadni és annak jövedelméről a hagyatékból gondoskodni. Ennek a papnak a 
kötelezettségei közt rendelte el a heti három alkalommal való misét a prépost lelki üdvéért. Ugyancsak 
a káptalanra hagyta a zempléni Patak (Sárospatak)979 melletti szőlőjét azzal a kitétellel, hogy 
szombatonként a vesperas után kötelesek a kanonok a „Salve Regina-t” énekelni. A saját hordozható 
                                                 
9751313. 10.0 3. :AKO. III.273./611.,- DF 272 694  
976 1306. október 1. apud Sanctum Martinum 
977 1326: AKO X. p.233./374. - MES III. 84-85. 
978 Jakab prépost és a szepesi kanonokok közt fennforgó több visszás ügy 1286-iki február 9-én békésen 
rendezésre került, majd a bizonyos templomi szőnyegek is szóba jönnek, de adományozójukat nem említik.  - 
MES II. 210. 
 Lomnici Horváth János prépostról (1511—1545) mondják, hogy 1544-iki december 16-án történt leköszönése 
után Dunajec várába vitt több régi s értékes templomi holmit, többek közt 14 szőnyeget: 9-et a székesegyházból 
és ötöt a Szapolyai-kápolnából. Ezek közül többet a krakkói zsidóknál elzálogosított. – Wagner II. 253. Az 1790. 
évi Canonica Visitatioban olvasható, hogy Horváth a szent ereklyék aranyozott dísztartóit is magával vitte. -  
979 Zsigmond … emlékezetül adja, hogy megjelent előtte Sebes-i Imre mester szepesi kanonok a prépost és a 
káptalan nevében és bemutatta IV Béla király 1248. évi privilégiumát Liszkaolaszi és egy Patakon lévő kúria, 
szőlő és telekhely adományozásáról majd kérte annak privilegiális formában való megerősítését.  - RA I.  890. 
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házi oltárát is a kanonoktársakra hagyta. Szepes megyében igen divatos kellék volt a hordozható házi 
oltár, Hradszky szerint sok volt belőle használatban.980 A Boldogságos Szűz kápolnára hagyta az un. 
beteglátogatási kelyhét és a misekönyvét is. Értékes „pettyezett skarlátvörös palástját”, ami igen 
értékes volt, eladatta és az árából a székesegyház második tornyának a megépítést rendelte el.981 A 
préposti állatállomány egy részét és egy házat - mint már láttuk- a harangozójára és családjára hagyott. 
Sajnos a végrendeletből sem derült ki semmi olyan információ, amelyből Muthmer rokonságára 
következtethetnénk.  
Jakab prépost 1286-ban a meglévő 4 kanonoki házat „dirutas et vetustate consumtas" kijavíttatta, 
amelyek láthatólag ideiglenes jelleggel épültek. Hradszky, szepeshelyi kanonokként, említésre 
méltónak találta, hogy régen a szepeshelyi plébános lakása közvetlenül a „Custos" háza után 
következett. Ez az úgynevezett „Codria " tőszomszédságában állott. Amikor a szepesi káptalannak 
tizenkét kanonokja volt a plébániai ház a tizenharmadik és a Szapolyaik kápolnájának rektorának 
lakása a tizennegyedik ház.982 János prépost 1348-ban a káptalanra hagyott annyi jövedelmet, hogy 
abból gondoskodni lehetett a káptalanon kívül élő plébános-kanonokok ellátásáról, emellett 6 fő 
kisegítő papi státuszt létesített. Budai házát szintén a káptalanra hagyta.983 Jövedelmet biztosított a 
Boldogságos Szűz és a Szent András kápolnáknak, a jánosfalvi=pálmafalvi templomnak adta saját 
breviáriumát.984 Miklós prépost több családot helyezett a káptalan védelme alá, és clientela címen 
évenkénti fél ezüst márkát adott a káptalannak,985 és a krigi Újfalu plébánosának átengedte a tizedet. 
Miklós prépost 1387-ben megalapította Szent Magdolna oltárát papi státusszal. Az ott szolgáló pap 
fenntartására rendelte Pissaróc jövedelmét. A szepesi prépostok támogatták a Szepesváralján alapított 
Szent Erzsébet ispotály fenntartását, mert annak igazgatója nem tudta magát eltartani. Az ispotály kis 
híján az ágostonosok kezére került, de perben elveszítették.986 Zsarnói György prépostot azzal 
vádolták meg, hogy elsikkasztotta elődje adományát, amit a Szent Magdolna oltárra kellett volna 
fordítani. A vádaskodás bírósági üggyé fajult, ahol a kanonokoknak esküt kellett tenniük arról, hogy 
György prépost nem sikkasztott. Az ügy kimenetelét sajnos nem ismerjük. Pénzkezelésre ellenpélda 
Görgői Ferenc szepesi kanonok és egy Perényi János pecsétjével lepecsételt vászonzacskóban a 
szokott módon átadott az egyház sekrestyéjében egy pénzösszeget, amelyet az illetékes konvent nem 
számlált meg.987 

Pálóczi György esztergomi érsek szepesi időszakára végrendeletében utal, minthogy 1000 
arany forintot ad a megrongálódott székesegyházi templom javítására.988 A préposti hatalmaskodás 

                                                 
980 HRADSZKY,1888. 106.  
981 A cappa egy palástszerű egyházi öltöny, más néven pluviale. XII. századtól kezdve drága és díszes 
szövetektől készült. Ünnepélyes körmenetek, temetések és a vesperaskor  használtákk. Bokáig érő, elől nyitott 
bő köntöshöz hasonlít, mely a középkorban hátul csuklyával („cappa" = csuklya név) elől pedig —díszes csattal 
volt ékítve. Később azonban a csuklya, mely a fejet óvta az eső ellen, egészen elmaradt s helyébe  egy 
háromszögű, pajzs alakú szövet használtak. Később a palástokon bojttal díszítve e pajzs gömbölyded alakban — 
és hozzá még minden jelentőség nélkül — hátul, a pap derekán alul alkalmazva fordul elő. A Cappa értékét 
illetőleg Moller matrikulájában írja,hogy Serpilius Lőrincz, bélai plébános 1557 körül a 24 királyi plébános 
seniora, a conseniorok beleegyezésével két, a testvérület birtokához tartozó cappat és pedig egy zöldet 200, és 
egy kéket 300 dénárért a poprádi templomnak 1558-ban adott el.- HRADSZKY,1888. 107.  
982 HRADSZKY, 1903. 22. 
983.János prépost budai házát 1347-ben? vette  meg Cynys Péter budai polgár, Ágnes nevű lánytól. Az oklevélből 
az is kiderül, hogy azok számára, akik kanonokként belépnek a szepesi egyházba „a préposti tisztségért, ill a 
préposti mansa-ért őt megillető 100 ezüst márkáért teljes joggal, örök birtoklásra. A szőlővel kapcsolato korábbi 
oklevele hatálítalanok. János vállalta, hogy a szőlőt élete végéig gondozza és oltalmazza, halálau után pedig 
örököseinek hagyja. – AKO XXXI. p.81./111.;- DF 272270 - a káptalan oklevele ekkor már néhainak említi 
János prépostot., MES III.p.  677./877 
984 MES III.p.677./ 877. 
985 1348. 05. 01.: DF 272408 
986 WAGNER I. 416., PIRHALLA, 1899. 66. 
987 1433: DL 70873.  
988 PIRHALLA, 1899. 77. 
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ellen több ízben felléptek a környékbeli plébánosok. 1286-ban Jakab prépost ellen, majd Késmárki 
György prépost ellen, akik az egyházlátogatások alkalmával túl költséges személyzettel látogatták a 
plébániákat, a több napon át igénybe vették a plébános szállásadási kötelezettségét. Ezek az alkalmak 
igen csak nagy többletterhet róttak a plébánosokra, akik folyamatosan tiltakoztak az ilyen eljárás ellen. 
Podolini János, aki György prépost végrendeletének a prokurátora volt, Brega Miklós sublectorral 
elsikkasztotta a hagyatékot, amit Stock János az új préposti templomnak az építésre kívánt fordítani. 
989 1436-ban Stock a huszitizmus gyengítésére az 1382-ben épült Úr Teste kápolna számára teljes 
búcsút nyert azoknak, akik az Úr napján ebben a kápolnában áldoznak és részt vesznek a nyilvános 
körmeneten.990 Stock törekedett a környékbeli egyházakra is odafigyelni, s 1444-ben a késmárkiak 
számára nyert egy 40 napos búcsút. Szigorúan fellépett a káptalani tolvajlások ellen, ezért eltávolította 
méltóságából a Zsigmond fia őrkanonokot és megbüntette elődjét Késmárki Sandrinust. 1460-os 
zsinaton már teljesen nyilvánvaló, hogy a sorozatos sikkasztások miatt már nem elegendő a papok 
végrendeletéből befolyó jövedelem. prépostsága idején folyamatosan küzdeni kényszerült saját 
kanonokjaival, akik azzal vádolták, hogy nem velük foglakozik, hanem Lőcsén gyógyít, hiszen orvos. 
Halála után könyvei a káptalani könyvtárba kerültek.  

Karácsonymezei Miklós kanonok 1466-ban minden vagyonát, váraljai malmát, ás a 
pálinkafőzdét a Szent András kápolna igazgatójára hagyja, akinek a kanonok lelki üdvéért kellett napi 
misét mondania.991 

Gáspár préposttól, mint egykori katonától nem állt messze a fegyverfogatás, szükség esetén – 
husziták támadásai - fegyveres erővel védte meg a káptalant. A jajcai ütközet (1464) során jegyezték 
fel róla „… műszaki csapatoknál lőszer- és hadigépparancsnokként Berendi Back Gáspár csanádi 
pap, később szepesi prépost „decretorum doctor" szerepel.”992 1474. február 21-én a Magyar- és 
Lengyelország között folyó tárgyalásokon, Kázmér lengyel király s I. Mátyás magyar király 
teljhatalmú biztosai közt találjuk Részt vett a két fél által kötött béke feltételeinek megalkotásában. A 
magyar fél biztosai között Gáspár szepesi prépostot is megnevezték.993 1489-es végrendeletében 800 
forint hagyott a mise-alapítványra, ezenkívül szőlőiből néhányat is rátestált  a testületre, még pedig 
Bognáron, Switon, Liszkán.994 

Leudeschit György az un. Gergely-misékre hagyott egy jelentősebb összeget, a prépostra 
hagyott aranykanálról nem is szólva.995 Ő azon kanonokok egyike, aki több káptalani méltóságba is 
bejutva az egyszerű kanonok jövedelméhez képest jóval több bevételt mondhatott magáénak, így az 
életkörülményei kedvezőbbek voltak, mint a szolgáló kanonokoké.  

Váraljai András kanonok a vagyonát a káptalanra, szőlőjét pedig a váraljai templom Szent 
Miklós oltárára és annak testvér ületének adta.996 Szmrencsány Kristóf kanonok, Szepes megye 
alispánja a Szapolyaiak szolgálatában tetemes vagyont gyűjtött, amelynek nagy részét a káptalanra 
hagyta, azzal a kikötéssel, hogy, a káptalannak minden körülmények között eleget kell tennie a 
hamvazó szerda utáni csütörtökön tartandó szokott körmenet megtartásának és a halottakért elvégzi a 
szokásos vecsernyét. Szőnyegeket hagyott a Szeplőtelen Szűz és a Szent Magdolna kápolna székeinek 
díszítésére.997  

1411-ben annak érdekében kellett rendeletet hozni, hogy a kanonok tartsák be rezidencia-
kötelezettségüket, egy naptól többet senki se hiányozzon a kari imáktól, és tartsák magukat távol a 

                                                 
989 1436: DF 272777 
990 1436: DF 272777, PIRHALLA, 1899. 87. 
991 1466: DF 272256 
992 VERESS E, 1941. 351. 
993 WAGNER II. 103. 
9941493-1494:  DF 272804 
995 PIRHALLA, 1899. 179. 
996 PIRHALLA ,1899.119. 
997 1520: DF 272348 
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kocsmáktól. Általános jelenség volt, hogy a mindennapok összemosódtak a kanonoki javadalmasok 
életében, így egyre lazábban kezelték az egyházfegyelmet, és több esetben jegyezték fel a kanonok 
nagymértékű italozását is.998időszakunk utolsó prépostjáról is kevés pozitívumot jegyeztek le. Lomnici 
Horváth János, ha hihetünk ezeknek a feljegyzéseknek, kicsapongó életével, egyházi méltóságához 
méltatlan erkölcsiséggel, mulatságok tartásával járult hozzá a káptalani morál további süllyedéséhez. 
Tevékenysége idején egyre erősebbé vált a reformáció térnyerése. Maga, a prépost is szimpatizált az új 
hit tanításaival, a mi köztudott volt. Habsburg Ferdinánd, miután hírét vette a kanonok „hitbéli 
ingadozásának”, már nem bízott meg benne, és többségében igaztalan vádak alapján, számon kérte. 
János prépost önként és nyilvánosan mondott le javadalmáról és címéről, majd nem sokkal ezután még 
1544-ben megnősült és nedeci birtokára költözött. 

Tudjuk, hogy a középkor folyamán a kanonok, egyéb javadalmasok támogatásával olyan 
testületek szerveződtek, amelyek alapvető célja a hit erősítése mellett a jótékonykodás, a szegények 
segítése. Ennek a gondolkodásnak a jegyében szerveződött meg a szepesi káptalan tőszomszédságában 
az első olyan „testvérület”. amely a későbbiekben nemcsak lelki-és hitbéli összefogásról, hanem 
egyfajta gazdasági kapcsolatról is szólt.   

Ilyen társaság volt a kalandosok999 társulata, amely alapvetően jótevő egyesületekként 
alakultak meg. Céljuk elsősorban az volt, hogy mint temetkező egyesületek gondoskodjanak a tagok 
és hozzátartozóik tisztességes eltemettetéséről, gyászmisékről, s hogy az átutazás közben meghalt 
idegeneknek is megadják a végtisztességet. A legrégibb ismert kalandosok a confraternitas 
parochorum - melyet Szepes vármegye 24 plébánosa 1248-ban alakított meg1000 - s amelyet 1274-ben 
IV. László kiváltságokkal is megerősített. 1298-ban e társulatot 19 község1001 újjászervezte 
Csütörtökhelyen.  

A társulat élén négy tag, a rector, custos és provisor állt, akiket évenként újra választottak, 
teljes hatalommal. Rájuk bízták a láda négy kulcsát, s a társaság pecsétjét. E társaságba egyedül jó hírű 
plébánosokat vettek föl: laikusok csak a közös imádságokban vehettek részt, a lakomákban csupán 
meghívatva. A 24 szepesi plébános „testvérülete” (fraternitas) a plébániai könyvtárak mellett egy 
testületi könyvtárat is alapított: az első erre vonatkozó adat 1405-ből származik. A közös könyvtárat 
valószínűleg a lőcsei Szent Jakab plébániatemplomban helyezték el, és a 16. század elejéig 
folyamatosan gyarapították könyvadományokkal. E gyűjtemény lett a része a Szent Jakab templom 
könyvállományának. 1002 A lőcsei plébániai könyvtárból a nagyobb nyilvánosság számára is 
hozzáférhető komoly könyvtárat a bibliofilnek mondható Henckel János (†1539) volt szepesi kanonok 
teremtett, amikor plébánosként ott működött.1003 A humanista műveltségű Henckel Lőcsétől megválva 
úgy érezte, hogy saját, nagy gonddal összevásárolt könyvei is a lőcsei Szent Jakab templom 
könyvtárban vannak a legmegfelelőbb helyen.1004 Nagy könyvgyűjtő volt a maga nevében Muthmer 
prépost, Stock János, Leudesicht György. Ekkor már teljesen természetes dolog volt, hogy a 
                                                 
998 1413-1415: DF 272705 
999 Nevüket onnan vették, hogy minden hónap első napján (Calendae) lakomára jöttek össze. Németországban 
Kalandsbruderschaft volt a nevük. 
1000 WAGNER,II.9., 266. 
1001 Váralja, Felka, Eulenbach, Odorin, Igló, Harikócz, Illésfalva, Kirn, Csütörtökhely, Káposztafalva, Felka, 
Szepesszombat, Millenbach, Lomnic, Hunfalva, Szepesbéla, Leibicz, Durand, Ruszkinocz, Lőcse, Majláth  
1002 Napjainkban 11 kódex és négy ősnyomtatvány azonosítható a gyűjteményből, ezek között hat teológiai és hat 
egyházjogi munka van, s csak három kapcsolódik a pasztorációhoz. A könyvtár magasabb művelődési igényeket 
kívánt kielégíteni, nem pedig egy plébánia napi szükségleteit. A Szent Jakab templom könyvtárából 37 kötetet 
őriznek ma a gyulafehérvári Batthyaneumban „Ecclesia sancti Jacobi in Levotscha” vagy „Ecclesia 
Leutschoviensis” possessorbejegyzéssel, hármat pedig más könyvtárakban (B.H. 762, 764, 1013). Ezek egy 
része plébánosok és káplánok adománya. A köteteknek majdnem a fele pasztorációval kapcsolatos, főleg 
prédikációs könyv. Egyházjogi munka mindössze három van közöttük, a teológiai anyag is inkább gyakorlati. 
1003  
1004 Ez a társulat még a XVII. században is fennállott, de már 1520-ban négyfelé oszlott. MADAS E-MONOK I, 
1996.  36. 
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kanonoknak van saját zsolozsmás- és misekönyve, valamint breviáriuma. Az egyetemi végzettséggel 
rendelkező kanonoknak az átlagostól több könyv került a birtokába, ami persze a 15. század végén, 16. 
század elején vált elterjedtebbé a könyvnyomtatás következtében. 

1301-12 között a sáros megyei Tarcán Pál szepesi prépost alapított kalandos társaságot.1005 A 
tárcai esperesség kiváltságait Tamás esztergomi érsek 1312-ben erősítette meg,1006 megemlítve a Pál 
prépost szervezte fraternitást is, amelynek ezek szerint valamikor 1301 után, de mindenképpen 1312 
előtt kellett létrejönnie. A fraternitás tagjai évente összejöttek, és 40 napi bűnbocsánatban részesültek. 
1007  

A kanonokok életvitele meglehetősen változatos képet mutatott. Nem volt ritka az egymással, 
a környékbeliekkel és a családon belüli hatalmaskodás, az így folytatott birtokperek. Erre számos 
példát ismerünk. Úszfalui Márton mester1008 és testvérei, János szepesi kanonok és vikárius és Pál 
nevében az ellen tiltakozott, hogy Olsovicai János diák, az Úszfalvaiak egyik rokona, ki akarja őket 
Olsovica birtokból szorítani. Ezért a családtagok kijelentették, hogy sem a káptalan, sem a konvent 
előtt soha nem vallották azt, hogy birtokrészüket Jánosnak vagy másnak akarnák adni, sőt.1009 

Görgői László gyermekei, köztük Ferenc szepesi kanonok panasz tettek az uralkodónál, hogy 
rokonaik, Görgői Miklós és fiai megkárosították őket a birtokukon folyó víz elvezetésével.1010  Egy 
másik ügy kapcsán a fentebb említett Úszfalvai János szepesi kanonok vikárius és fivérei elengedték 
Gergellakai Sándor Miklósnak, hogy visszafizesse a felesége - elhunyt nővérük - utáni hitbért és 
jegyajándékot.1011 A kanonok és családja irgalmas volt az elszegényedett és sok csapást megélt 
rokonnal szemben. A családon belüli vita másik példája, midőn Hidegkúti Mihály fia Farkas, 
[felesége: Erzsébet, fiai: Tamás] veszprémi kanonok s Bereck fogott bírák, Ajkai Pál fia Péterrel, s 
feleségével, [Borbálával] testvérük és rokonuk, néhai Miklós szepesi prépost hagyatéka miatt a királyi 
kúriában folytattak pert. A rájuk hárult, a vásárolt és zálogos birtokokat és birtokrészeket, az aracsi 
kúriát, a kőházakat és pincéket, az ajkai [birtokrészt], két egyenlő részben felosszák egymás közt. 1012 
A méltóságot viselő kanonok többsége a káptalan területén túl, akár az ország másik részében is 
birtokolhatott házat, pincét, malmot, szőlőket, pálinkafőzdét stb., ami korábban nekik, haláluk után 
részben a családnak, részben a káptalan tagjainak biztosítottak biztos megélhetést. Az egyszerű 
kanonokok a többi vizsgált káptalanhoz hasonlóan, ebből kimaradtak. 

Az ilyen típusú birtokviták miatt a kanonok gyakorta kérvényezték maguk és családtagjaik 
megerősítését a korábban elnyert birtokban. Ennek érdekes példája, midőn Miklós prépost és az 
esztergomi egyház káptalana előtt személyesen megjelent, akkor testvérük és kanonoktársuk, János 
szepesi prépost bemutatta V. István király 1270. jún. 24-i privilégiumát, és kérte annak számára 
történő átírását, mivel azt az utak veszélyei miatt nem merte magával hozni. Mivel János prépost 
kérését a prépost és a káptalan törvényesnek, az oklevelet pedig eredetinek találta, azt átírva beilleszti 
a megerősítésbe. 1013  

Nagy por kavart, midőn Beka/Beke kanonok János prépost és a káptalan nevében elpanaszolta, 
hogy Görgői Arnold fiai - Jakab és Hank Both (dict.) János famulusukkal együtt más rokonaik 
tanácsára és megbízásából május 10-én fényes nappal, koradélután (hora none) felfegyverkezve 

                                                 
1005 AKO III. p.103./217., és 104./218.,  
1006 WAGNER I 310, II. 283.  
1007 AKO III.p 104./218. 
1008 a nagyobb kancellária jegyzője 
1009 1412: DF 268474 - DF 268473 
1010 1417: DL 63764.- ZSO VI.157./ 415 
1011 1411.06.05.: DF 228562, ZSO III 181./530. 
1012 DL 66.218, - 1392.12.22.:  ZSO I.296./2735. 
10131341: DF. 264 176 
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Kristóf mester, néhai szepesi olvasókanonok házához mentek, és őt álmából felverve saját házában 
megölték.1014 A brutális gyilkosság híre a Szentszékhez is eljutott. 
  A mentalitás változásának egyik fontos állomása volt a reformáció megjelenése és térhódítása. 
A városlakó szepesi polgárságnál az új irányzat könnyen szárba szökken, különösen, hogy az 
egyetemekről hazaérkező fiatalok, köztük jó néhány kanonok is szívesen ismerkedett a hitújítás 
tanaival, sőt elkötelezettjeivé is váltak. A reformáció a szepesi területen gyorsan terjedt. Ennek az a 
magyarázata, hogy német nyelvterülettel könnyebbé vált a kapcsolattartás, a bécsi udvarnak nem volt 
igazán lehetősége közvetlen ellenlépéseket tenni, mint nyugati országrészben, s a török veszély nem 
volt közvetlen.  
Az új hit nemcsak a Mária királyné udvarában szolgáló Henckel János nagybátyját- Leudeschit 
Györgyöt érintette meg, hanem, a káptalan prépostját is, Lomnici Horváth Jánost. Ezek a változások 
nem kedvezte a káptalan nehezen tartható belső fegyelmének, a káptalani testület morálisan is 
gazdaságilag is lassú hanyatlásnak indult. 

6.2. Elhivatottság:  

A hiteleshelyi tevékenységet folytató társaskáptalanok kanonokjai többnyire magas 
műveltségű egyháziak voltak. Azt azonban el kell ismerni, hogy az egyetemet végzett kanonok száma, 
ahogy a fentiekből már kiderült, kevesebb, volt, mint a székeskáptalani kanonokoké. Az is tény, hogy 
közülük is többen akadtak olyanok, akiknek azért volt külső elfoglaltságuk, mert a királyi kancellárián 
kaptak állást.1015 Ez is magyarázza a káptalani fegyelem fellazulását, a helyben tartózkodás ritkulását, 
a kanonokok erkölcseinek romlását. 
A 15. századi társaskáptalanokról gyakorta maradtak fel olyan feljegyzések, miszerint a káptalani 
testület egyes javadalmasai botrányokat okoztak, féktelenkedtek, helytelen magatartást folytattak.1016 
A kegyesség szempontjából sem tudtak mértéktartóak maradni,  
 
6.c.Építmények:  

A kezdeti időszakban a káptalan egyetlen utcájában gyakorlatilag alig volt valamilyen 
építmény. A préposti palota építésére Muthmer prépost hagyott jelentősebb összeget, majd János 
prépost 1348-as végrendeletéből tudjuk, hogy az építkezések folytatására ő egy jelentősebb összeget 
hagyott. A préposti templom, a kezdeti időkben nem volt különálló építmény, valószínűleg a prépost 
és a káptalan házával függhetett össze, hasonlóan az olyan kolostori templomokhoz, ahol a templomot 
összeépítették a szerzetesek lakásául szolgáló épülettel.1017A káptalani templom és az egyéb építésének 
fő támogatója és finanszírozója kezdetben Muthmer prépost és János prépost voltak, majd Pálóczi 
György prépost is. Ők jelentősebb pénzösszeget hagytak a megkezdett építésekre, karbantartásra. 
Pálóczi 5000 arany forintnyi1018 összeget hagyott kifejezetten arra a célra, - a felhasználása Stock 
János prépostsága alatt indult meg – hogy a több helyen megromlott állapotú templomot renoválják, és 
bővítsék.  János prépost 1462-től folyamatosan szorgalmazta a bővítési munkálatokat, ellenőrizte a 
megkezdett építkezéseket. Befejezni már nem tudta, így a munkálatok folytatása és a pénz pótlása Bak 
Gáspár prépostra hárult.1019 1488-ban a kegyúri jogokat gyakorló Szapolyai István a már említett 
gótikus kápolnával bővítette a társaskáptalan templomát, amit 1493-ban végül felesége, Hedvig 
tescheni hercegnő költségén fejeztek be.1020 

                                                 
1014DF 272 185 - AKO III. p.105./185. 
1015 CEVINS, 2003. 105, - KÖRMENDY A, 1986. 184-186. - KÖRMENDY K, 2007.  
1016 ORTVAY, 1892-1903. II./ 426-427. - CEVINS, 2003. 106. 
1017 DIVALD K, 105-1907.13. 
1018 Hradszky 1000 forintról tud. HRADSZKY , 1884. 100. 
1019 A templom szentelésére 1478-ban kerülhetet sor.  
1020 DIVALD K, 1905-1907. 14-16. 
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A szepesi kanonoki kúrián és a préposti palotán túl az alapítás utáni időkben alig volt 
építmény. Jakab prépost idejében (1281-1301) már 4 kanonoki házról tudunk. Megépültek a különféle 
kápolnák: a temetőkertben a Krisztus Teste kápolna, a Dicsőséges Szűz kápolnája, később a Szent 
Bálint kápolna, a Szent András kápolna és az Ossarium. Emellett a 14. század közepén megépült a 
káptalani iskola rektorának, a kántoroknak, a templomőröknek a lakhelye is.  

 
6.3. Életkörülmények- az anyagiak  

A 14. század elején a magyar székeskáptalanokról azt tudjuk, hogy a kanonoki javadalmak 
átlagosan 15-50 forintnyi jövedelmet biztosítottak tulajdonosaiknak. A következő századra a helyzet 
kedvezőbben alakult, ugyanis a jövedelmek 70-80 forintot tettek ki.1021 Ez az összeg megfelelt egy 
átlagos méretű nemesi uradalom nemesi birtokosainak jövedelmével. A növekedés háttere az volt, 
hogy a káptalanok vagyonbevételei megemelkedtek, mert ugyan nőttek a földjáradékok, de nem nőtt 
meg a kanonokok száma. Ez azt eredményezte, hogy az egyházi javadalommal bíró egyháziak 
igencsak kényelmes körülmények között éltek. Ezt bizonyítják azok a végrendeletek, amelyek a 
kanonoktól ránk maradtak, s ezekből az is kiderül, hogy már pénzt, szőlőket, szántókat, ingóságokat, 
ruhákat, könyveket, vagy akár pálinkafőzőt tudtak hátrahagyni.1022  

A végrendelkezés joga a kanonokok számára a 14 második felére vált általánossá a kánonjog 
szabályai szerint. A végrendelkező kanonok 3 társa jelenlétében készíthette el a végakaratát,  

Ezekből a végrendeletekből tudunk a kanonokok viseletéről, illetve annak változásairól: 
Henrik prépost a 14. század első felében tagjainak jellegzetes öltözékében jelenik meg: piliskoszorúra 
nyírt fejjel; olyan reverendában, amely elért a bokáig, a hideg ellen kurta ködmönszerű un. 
porköpenyben, a káptalani vörös kargallérban,1023 papi sapkában, vagy kalapban.  Ilyen öltözékről 
számol be Leudeschit György 1496-os végrendelete.1024 Szalóki András kanonoknak barnásszürke 
színű alsóing, hermelin prémes köpeny, fekete papi sapka tette ki a ruházatát. Az övéhez hasonló 
öltözékről tudunk Gáspár, Márton és Kristóf kanonokok esetében is.  Kis cipőt viseltek, durva 
anyagból készült kapcával. A szegényebb klerikusoknak fából készült cipője volt, vagy un. szandál. 

 A társaskáptalanok jó részében hasonló helyzetűekké váltak már ekkortájt. Azok, akiknek 
mégsem sikerült ekkora jövedelemre szert tenniük, az alsópapság soraiba süllyedhettek.1025 A kirívó 
ritka példák ellenére a magyar kanonok anyagi helyzete sokat javult a 15. század folyamán, s e 
jövedelmeket továbbgyarapíthatta a javadalomhalmozás, ami a szepesi káptalant sem kerülte el.   
 Az egyéb bevételek vagy egy másik kanonoki állás, agy egy oltár, vagy egy kápolna jövedelméből 
adódott. 

6.4. Jövedelmek: 
A birtokok mellett kialakultak a praebendák vagyis az alafák is,1026 amelyek olyan községek 

voltak, melyeknek a plébánosa a szepesi káptalan olyan kanonokja, aki a káptalani székhely tartására 
volt kötelezve. Ennek következtében a község ügyeit így csak helyettes lelkész intézte, de a dézsma a 
kanonokhoz került.  
Alafának tekintették: Domanyócz, Danisócz, Késmárk, Strázska, Bussóc településeket, melyek tizedük 
¾ részével a lectort látták el. Ugyanakkor Kolbach, Nemesán, Arnoldfalva települések tizedét a 

                                                 
1021 MÁLYUSZ, 2007. 86-89., CEVINS, 2003. 104. 
1022 MÁLYUSZ, 2007. 87-89. ,CEVINS, 2003.104.   
1023 „presbyteri chlamyde (tarbarda) alias sagum vocata veste; vestis haec erat larga (similis sic 
dicto”porköpeny” tegebatque Reverendam usque ad suras et erat pro aestate ex levi materia, pro hyeme habuit 
pellis subducturam, ideo „pellicicium” vocabatur.” - HRADSZKY, 1901. 28. 
1024 PIRHALLA, 1899. 179. 
1025 CEVINS,  2003.104, - MÁLYUSZ, 2007. 85. 
1026 a kanonok külön jövedelme 



133 
 

cantor kapta meg. Göbölfalva /Pissaróc/ Buglócz), Hotkotz /Szepesújvár dézsmája pedig a custos 
ellátását biztosította. 

A pápai tizedjegyzékben a szepesi prépost fennhatósága és a káptalanhoz tartozó plébániák:1027 
Kattuny, Krompach,1028 Dunejecz,1029 Dravecz1030, Jékelfalu1031, Gölnicbánya,1032 Landek,1033 
Savnik1034, Szepesváralja.1035 Emellett voltak még kanonoki kézen lévő települések, mint Kolcsó, 
Jamnik, Ragyolc, Pongrácfalva, Körtvélyes, Görgő, Jankfalva, Beharócz, Grancs, Petróc, Baldóc 
tizede pedig a szepeshelyi plébánost illette meg. 
A káptalan az alapításától fogva megkapta a szepesi tizedet olyan módon, hogy az esztergomi érseket 
a szepesi vám tizedrészével kárpótolta az uralkodó. Így a dézsma, IV. László 1288-as oklevele szerint 
a Szepesség egész területén a prépostot illette meg. A prépost a dézsmát átengedte a kanonokoknak, 
minek fejében azok évente székpénzt, azaz kathedrikumot (census cathedraticus/ vagyis székpénz) 
fizettek Szent András napján „engedelmesség címén” a prépostnak.1036 Ezt először Zsigra plébánosa 
fizette 1245-ben  

1297-től évi 10 ezüst márkát is kapott a Szepescsütörtökön székelő szepesi kamra kifizetése révén.  A 
14. század elejéről sikerült megközelítőleg pontosín rekonstruálni, hogy a század első felében 
tevékenykedő három prépostnak milyen területetek adták a megélhetést biztosító jövedelmet. 

Pál: Kolozska, melynek birtokában, 1312-ben Károly Róbert megerősítette1037 

Henrik: Almásnak 1318-ban szerzett vásárnapot a prépost.1038 
János: Kolacskó birtokosa, 

Podolin-Lubló kapcsán vitája volt Nanker krakkói püspökkel, amit elvesztett 
Vita az egri püspökkel a tárczafői térség hovatartozásáról, amit az egri érsek leszakít. 

Alafa: Domanyócz, Danisócz, Késmárk, Strázska, Bussóc-tizedük ¾ részével a lectornak 
 Kolbach, Nemesán, Arnoldfalva, tizedét a cantor kapta meg. 
Göbölfalva (Pissarócz, Buglócz), Hotkotz (Szepesújvár) tizede a custos ellátását biztosította. 
Kanonoki kézen volt: Kolcsó, Jamnik, Ragyolcz, Pongráczfalva,  

Körtvélyes, Görgő, Jankfalva, Beharóc, Grancs, Petróc, míg a szepeshelyi plébánost 
Baldóc tizede illette meg. 

Káptalané: Kattun, Pongrác fele 1346-tól – a teljeskörű feltárás, ettől biztosan tisztább képet ad a 
jövedelemviszonyok tekintetében. 
A szepesi társaskáptalaban több kanonok rendelkezett szőlőből, borból származó bevétellel is, amit 
végül a káptalanra hagytak. 1466-ban Karácsonymezei Mihály a Szent András kápolnára1039 hagyott 
több szőlőskertjéből egyet azért, hogy annak bevételét a kápolnaigazgató - kanonok gyűjtötte be. 
                                                 
1027 A 14. századi tizedjegyzék nem pontos, ugyanis nem sorolja fel a plébániákat név szerint. - ORTVAY, 
1891.I. 53-57. 
1028Krompach, Crompa, Compach, Crumphata - plébániaként 1278-tól ismeretes. ORTVAY, 1891. I. 56. 
1029Dunajecz - de Danacis, Donays. ORTVAY, 1891. I. 56. 
1030Dravecz - Drauc, Dravci-1263-tól említve - lőcsei kerület. ORTVAY, 1891.I. 56. 
1031Jekelfalu – Gencil, Getul villa, -1284-ben említve. ORTVAY I. 1891, 57. 
1032Gölnicbánya –. Guilbec, Guillneti, 1264-ben említve. ORTVAY I. 1891, 57. 
1033 Landek – Lendec, Itt alapították meg a jeruzsálemi szentsír kanonokrend Szent Miklósról elnevezett 
prépostságát, amelyet 1212-ben II. András a sáros megyei Komlós helységben alapított, de egy birtokcsere 
következtében 1313-ban Károly Róbert jóváhagyásával Landekre települt át. – ORTVAY, 1891. I. 57. 
1034 Savnik. Sips, Abbas de Sips ordinis Sistriciensis, ahol cisztercita apátságot alapítottak 1202-ben. - ORTVAY 
I. 57. 
1035 Szepesvárallya – de Waradino – ORTVAY, 1891.I. 55-57. 
1036 PIRHALLA, 1899. 16. 
1037 PIRHALLA, 1899. 41. 
1038 PIRHALLA, 1891. 43. 
1039 HRADSZKY, 1901, 37. 
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Kassai Gáspár a „Palandor”-nak nevezett szőlősét az olvasókanonokra hagyta. Berendi Gáspár prépost 
két szőlősét (Bagner, Sujtó) hagyományozta a káptalan Háromkirályok oltárára. 1040 
 
6.5. A 15. századi geopolitikai viszonyok rekonstruálása a káptalan birtokainak földrajzi 
elhelyezése érdekében 

Csánki leírását követve1041 a szepesi terület határait a következőképpen írhatjuk le: A 
Szepesség délkeleti határvidéktől a Hernád völgye mentén a ricsnói uradalom helyezkedett el melyhez  
a környéken falvai közül részben vagy egészben Szepesből 11, míg Sárosból 3 tartozott. Földesurai 
előbb a Perényiek, majd a Szapolyaiak voltak. A terület szomszédos birtokosai azok a  Jékelfalusiak, 
akik Szepesváralja környékén 5 falu felett rendelkeztek.  Közvetlenül ezen a részen szerveződött meg 
a Szepes várának uradalma 11 faluval.1042 A váruradalom 1460 előtt jogilag királyi birtok, később 
adomány révén a  Szapolyai családhoz került. Szepesváránál és részben nyugatabbra terült el a 
Görgeiek birtoka (Szepesgörgő,1043 északon Répás, és attól északabbra Toporc1044 vidéke közel 32 
faluval és 3 pusztával. 

Az északon, a  határmenti területeket a Berzeviczyek birtokolták. Birtokaiknak két fontosabb 
központja alakult ki, az egyik a Dunajec menti Nedec vára, a másiké Kakaslomnic.1045 A 
Berzeviczieknek a birtokához a megye egész területén mintegy 15 falu tartozott, részben vagy 
egészben. A Szapolyaiak szerezték meg az 1460-as években Dunajec várát is. Joghatóságuk alá 
tartozott még Késmárk az elzálogosítástól megmenekült városokkal.  A Szepesség dél-nyugati vidékén 
az egykor lándzsás nemes márkusfalvi Máriássiak igen nagy kiterjedésű birtoka Márkusfalva van. 
Csánki leírása szerint ehhez a birtokhoz részben az említett területen, s részben fönt a Tátra alján – 
egészen pontosan Batizfalva környékén – két város és 11 falu tartozott. 

A területen  több, nagy kiterjedésű birtok az itt székelő  különféle egyházi testületeké volt. 
A szepesi társaskáptalan a történelem folyamán különböző címeken terjedelmes, de kevésbé 

összefüggő birtokot szerzett, megközelítőleg 25 falu egyes részeivel, leginkább Szepesvár és 
Kislomnic táján. A megye nyugati közép vidékén, nagyrészt az un.  „kis-megyében”1046 valamint  
Rókusz és Frankvágása környékén a letonkövi karthauziak körülbelül 13 településnek részben, a 
szomszédságban pedig a savniki ciszterciták 13 falunak (némelyiknek részben) voltak földesurai. 

A Lengyelország felé vezető határvidéken a lechnici karthauziak rendelkeztek igen 
tekintélyesnek mondható vagyonnal. Ófalu városán túl 8 faluban voltak birtokaik. Csánki számba vette 
a kisebb birtokú landeki kereszteseket a két falujukkal, s a Tátra alján élő stolai bencéseket, mátéfalvi 
területeikkel. Végül a savniki apátságnak rendelkezett a megyében egy kisebb területtel s az olaszi 
Szent-János templom egy falujával. (Kolinfalva.)1047 

A középnemesség sorából a 15. század folyamán emelkedtek báróságra a Bethlenfalvi 
Thurzók - Szepes várának későbbi urai. Jelentékenyebb birtokosok voltak a térségben a velük rokon 
Bethlenfalvi Tatárok, továbbá a machalfalvi Reichelek, Svábyak, Tárcaiak és Tarköviek is. 

                                                 
1040 HRADSZKY, 1901, 37. 
1041 CSÁNKI I. Bp. 2002. 4138/40260. – A CD-n található vonatkozó rekordokkal.  
1042 A várhoz tartozó birtokok a 13. században: Becsefalva, Hotkóc, Hencefalva, Harakóc, Dubrava, 
Domanfalva, Beharóc. – Ezen a területen a 13. században csupán egyetlen templom megléte mutatható ki: a 
becsefalvai román stílusú rotunda. Harakócon egy Szent Mihály patrociniumára emelt templom. – FEJÉR CD IX. 
I.77. - A szepesi várhoz tartozó birtokon a 13. században csupán egyetlen egy plébániatemplom állhatott, a 
szepeshelyi templom, amely a káptalanhoz tartozott. Körmendy Adrienn szerint a káptalani birtokok kezdetben 
várhoz tartozó birtokok voltak. – KÖRMENDY A.1986.143. 
1043 Első említése 1258-ból van.- FEJÉR CD IV. 2.463. 
1044 1244-ben említik először. - FEJÉR CD IV.1.353. 
1045 A Berzeviciek ősei kapták meg 1209-ben II. Andrástól – FEKETE NAGY, 1934.210. 
1046 „kis megye”, a „Szepesi Tíz Lándzsások Széke” (sedes superior nobilium X Lanceatorum Comitatus 
Scepusiensis) 
1047 CSÁNKI, 2002. 4610/40260. 
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Csánki úgy tartja, hogy a terület egyik meghatározó egyházi birokosa volt a szepesi prépost és 
káptalan.1048 A szepesi káptalan prépostja 1248-ban IV. Bélától kapta meg Almás falut, majd 1249-ben 
a jogot és helyet, hogy Szepes várában védelmi céllal tornyot építethessen. 1250-ben Hejmut és 
Letonfalvát, 1264-ben Viszokát1049 szerezte meg. Már ekkor birtokolta Roskfalvát is. A század végén 
III. Andrástól kapta azt a területet, ahol a későbbiekben Holló- és Kislomnic,1050 Kalács (Kolacsko)1051 
és egykor Kromló is állt. Fennhatósága alá tartozott Jamnik térsége, és a 13. század végétől egy malma 
is volt Ribnikben. 1345-ben Kattuny1052, 1355-ben Krig helységekhez is hozzájutott, a későbbi 
Kolcsva környéki birtokrészekkel. 1387-től zálogként birtokolta (a későbbi) Pissarócot, 1402-től pedig 
Lucskát. 1412-1414 között vásárolta meg Csákányföldét (Rétit/Rétke),1053 majd  1430-as évektől Alsó-
Szalókon is birtokos lett. 1473-től Aranyos, 1475-től Petróc és Herkóc, 1478-ban Alsó-Szalók ura. 
1480-ban az egyik Görgei leány révén szerezte meg Ragyolc, Szentlőrinc, Szentgyörgy és Stokfalva 
vidékét, míg 1446-ban egy másik Görgeitől Szentmargitán1054 kaptak területrészeket.1055  

A fentebb leírt határorokkal leírt területen több jelentős kereskedelmi útvonal alakult ki. 
Északon a lengyel kapcsolatok erősödésével a kereskelem megindulásával, majd megélénkülésével 
előbb a Hernádtól északra, majd a Poprád völgyében, Késmárknál. Az északról érkező kereskedők 
Pivnica felől, előbb Lublóba, majd Késmárkig tudtak így eljutni. Innen a Poprád völgyét követve 
Kérmárknál keletre fordultak, és Leibicen át Lőcsére értek. Ez az útvonal segítette elő Gnézd, Podolin, 
Szepesbéla gazdasági nekilendülést. A másik jelentős út a Dunajec mentén, Szepesófalu, Rieka-patak, 
Hanusfalva, Hágin, Relyovon át a Magura felé vezetett, majd Krig és Tótfalu közt Szepesbéláig ért, és 
onnan Késmárkra. A harmadik út Lőcse és Kérmárk elkerülésével Szepesbélától, a Poprádon átkelve 
Szásztelken1056 át, keletnek haladva érte el a korábbi Lőcse-Késmárk vonalat, amely a Brinka hegytől 
északra kanyarodott. A kibányászott ércet a Merény, Svedlér, Gölnicbánya, Szomolnok irányába, míg 
délnek – Meczenéf, Jászó, Szepsi, Rozsnyó, Csetnek felől a Gölnic völgyön át Iglóra vitték. Innen is el 
lehetett jutni Lőcsére, oly módon, hogy Iglóról a hegyeken át Duránd és Leibic felé Késmárkra 
jutottak el, vagy Iglóról észak-nyugati irányban Szepessümegen át Csütörtökhely, Mahalfalva, 
Ménhárd mellett Leibicen át Késmárkra ért. A lengyel területekkel való kapcsolattartás a fentebb 
felsorolt utak miatt egyre jobban megélénkült, sőt 1309-ben Krakkó lett Lengyelország árumegállító 
joggal rendelkező vásárhelye, s mint ilyen jelentős külső forgalmat bonyolított le.1057 Területünkön 
Szepesvár és Gölnic és Lőcse1058 bírt hasonló kiváltsággal. Az északi kereskedelem megélénkülésével 
az utak menti települések gyors és tartós gazdaségi fellendülésnek indultak. Ezeknek a településeknek 
egy része a szepesi társaskáptalan számára - mint tudjuk - adott kanonokokat, vagy az ilyen helyen élő 
plébánosok jövedelmezőbb javadalmat mondhattak magukénak, mint az utaktól távol szerveződött, 
elzárt települések egyházi vezetői. 

 
 
 

                                                 
1048 CSÁNKI, 2002. 4610/ 40260. 
1049 1264-ben a szepesi prépost kezén lévő birtok. – FEJÉR CD IV.3.195. 
1050 A Görgey-család kápolnaépítést nyert itt. HO VI. 408. 
1051 A káptalan számára 1293-ban adományozta III. András úgy, hogy a terület már a Görgeyek birtoka volt.- 
FEKETE NAGY, 1934. 230. 
1052 1294-ben szerezte a szepesi káptalan. – 1294-ben a káptalan Abatől, János kanonok testvérétől nyerte. 
FEKETE NAGY, 166. 
1053 A birtok vétel útján 1412-ben került a káptalanhoz. – DL 14008 
1054 Az okelvelekben 1323-ban meglenő település. FEJÉR CD VIII.133., SCHMAUK, 1889. II.92. 
1055 CSÁNKI, 2002. 4610/ 40260., RUPP II. Pest, 1872. 157.- SZTTÉ IV. 98., WAGNER I. 298.,  
1412–1414: DL 14008 
1056 Hundertmark 
1057 DOMANOVSZKY, 1888.28. 
1058 A város nem a tárnomester fennhatósága, hanem a királyi személyes jelenlét alá tartozott. 
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6.5.1. A szepesi káptalan birtokai 

Adolf prépost II. Andrástól kapott adománya1059 Chetene/ Csatina területén volt,1060 mely a 
fentebbmondott terület Felkán túli részére esett. A térség más részeit, Nagysáros, a Simina/ Scemenc- 
hegység és a Muszyna közti területet Ráskay Demeter királynéi pohárnok szerezte meg. A fentebb 
említett terület Adolf prépost és rokonai személyes birtokává vált, így 1209-ben eleinte 
haszonélvezetre, majd adományként jutatta  

(1.) Almást a káptalan számára II. András.1061 A káptalan tulajdonjogát és haszonélvezetét a 
tatárjárás után Mátyás prépost kérésére IV. Béla 1249-ben megerősítette.1062 Almás neve jelzi, hogy 
magyar telepítésű hely volt, amely szorosan kapcsolódott az itt húzódó határvédelmi övhöz. A 
település felett elterülő vidéken a káptalannak még két másik birtoka volt; az 1249-es határjeleken 
belül kialakult Szepesrét-Rétke,1063 és Szentpál.  

(2.) Rétke Fekete Nagy Antal szerint 1273-ban tűnt fel a szepesi prépost birtokai között Lucska 
néven.1064 Szentpál pedig 1339-től szerepel a szepesi káptalan birtokai között.1065  

3. A káptalan székhelye Szepeshelyen volt. Fekete Nagy Antal is megerősítette azt a korábbi 
megállapítást, hogy a káptalannak korábban kellett megszerveződnie, mint ahogy Szepes várát 
megépítették, ugyanis ha a vár már állt volna, akkor a káptalan is bizonyára a falai mögött keresett 
volna védelmet, hiszen a káptalan mindig együtt épült a várral, ahogy ezt Nyitra, Esztergom, avagy 
Székesfehérvár esetében történt.1066 

4. A káptalan csak 1248-ban jutott hozzá a már II. András által korábban odaadományozott 
Olaszliszkához, 1250-ben pedig, Létánfalva, Heyjmutfalva és Marzelvára településeket szerezte meg, 

                                                 
1059 FEJÉR CD. III. 1. 76., - FEKETE NAGY, 1934.163. 
1060 Az Adolfnak tett adomány: 1209: ” … Adulphus prepositus … terram … Chypus sitam supra Poprad, a 
Sebus eliberatam … prima meta incipit a niveo monte, sub cuius pede oritur rivulus, qui vocatur Iascunov 
{Iastunov} per quem descendit in Poprad; inde directe versus villam Isac, tendit ad metas distinctas ultra 
quoddam pratum, ubi oritur quedam aqua, que descendit per idem pratum usque ad rivulum nomine Hunounig, 
qui rivulus currit in Poprad, videlicet Poprad per rivulum, qui vocatur Oscoy;rever{titur ad} priores niveos 
montes, unde inceperat; et per Lutuinum, curialem comitem eiusdem terre … ” - DL 68752, - DL 68768, DL 
68827, - WAGNER I. 104., CDES I. 122. /154.-  RA I. 78. /243. 
1061 FEKETE NAGY, 1934.161.  
1062 1249:„cum Mathia Praeposito memorato, sicut idem Praepositus nobis retulit, comperimus, quod praefata 
Ecclesia S. Martini, Praepositurae in Scepus, a Progenitoribus nostris, et a nobis careret dotalitiis; nos eandem 
fauore regio prosequentes, quum sit de monilibus regni nostri, eidem Ecclesiae ex debito nostri regiminis 
prouidere tenemur; etiamsi in nominata terra ei prouisum antea non fuisset, dictam terram Almás ob remedium 
animae matris nostrae, clarae memoriae, damus et conferimus ecclesiae memoratae; vt nunc nostra donatio sit 
munimen et confirmatio praecedentis.” - DL 399. Kiadásai: FEJÉR CD. IV./2. 45., BÁRDOSY, 1899. 159.; 
WAGNER I. 294. 
1063 DL 39410, FEKETE NAGY,1934.162. 
1064 FEKETE NAGY, 1934.162. 
1065 FEKETE NAGY, 1934.162. 
Körmendy Adrienn szerint, a káptalan a XIII. században a következő településeket birtokolta: Szepesrét/ Lucka, 
Szepeshely/ Spisska Kapitula, Szentpál/ Pavl’lany, Kattuny/ Katún’, Csákányfölde/ Záluzany (Réti mellett), 
Almás/ Jablonov, Letánfalva/ Letanovce.  
Ugyanekkor a fentebbi birtokok tartoztak a szepesi várhoz: Becsefalva/ Bijacovce, Hotkóc/ Hodkovce, 
Hencefalva/ Hincovce, Harakóc/ Harakovce, Dubrava/ Dúbrava, Domanfalva/ Domanovce, Beharóc/ Beharovce. 
– KÖRMENDY A, 1986. 117-158., és 324-334. 
Csánki Dezső a következő birtokokat sorolta a káptalan joghatósága alá: Almás, Szepesvár[  ], Viszoka(puszta), 
Roskfalva, Hollólomnicz, Kislomnicz, Kolocskó, Kromló. Míg Jamnik és Ribnik területén a káptalannak malma 
volt. CSÁNKI D,1890. I. 248., 275-276. 
1066 FEKETE NAGY, 1934. 162. 
„Insuper concedimus eidem Mathiae Praeposito locum in Castro Scepus, 47 pro turri aedificanda, et palatio 
competentem, quam et ipse assumsit aedificandum, muniendum et conseruandum ad tutelam Castri, et vtilitatem 
Ecclesiae memoratae; adiicientes, quod locus et aedificia, quae ibi construxerit, sibi, et in ipsa praepositura 
succedentibus, iure perpetuo debeat remanere.” FEJÉR CD. IV./2. 45., - CDES II., 229-230./329. 
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amelyeket királyi adományként kapott.1067 A még befejezetlen „Marcelvárának”1068 a további építése 
így a prépost feladata lett. Az építmény azonban sohasem készülhetett el, hiszen semmilyen forrás 
nem említi a továbbiakban.  

Liszka birtokért János prépostnak hosszú pereket kellett folytatnia, miután Meszesi István fia 
Dezső a birtokot a káptalantól a sajátjaként bírósági úton követelte és azt állította, hogy a káptalan az ő 
sérelmére birtokolja. A körülményeket megvizsgálva erre a káptalan, a királyi ember, és az egri 
káptalan Dezsőnek egyhangúlag ellentmondott. Dezső azt állította, hogy Mátyás néhai prépost és 
fivére vérük hullatásával és András halálával IV. Béla a prépostnak adta. Az adományt később 
visszavonták, így a perben miután Dezső több hamis oklevelet mutatott be, így a káptalanank lett 
ítélve, oly módon hogy a Dezső birtokával határos Meszespatak határ miatt Dezső és fiai bármikor 
várható támadása miatt a káptalan azonali kártalanításra kerül sor.1069 

A káptalan alapításakor biztosan nem állt a szepesi vár, hiszen a prépost az ilyen estekben ott 
keresett volna magának védelmet. A későbbiekben építetett magának egy tornyot, ahol veszély esetén 
meghúzódhatott, s ahol a káptalan levéltárát is elhelyezte. Mátyás prépost magáénak tulajdonítva a 
fentebbi adományokat, a mondott birtokokat rokonai számára átengedte, ami miatt szembekerült az 
egész káptalannal.1070 

A prépostság 1252 után hozzájutott a későbbiekben vitát jelentő tárcafői kerület jövedelmeihez 
is. 1258-tól Kolbachot csatolta Szepesváraljához, akinek lakói a káptalan kántorának fizették a tizedet.  

5. Viszoka/ Hradiszkó/ Kisvár település 1264-ben tűnt fel a szepesi prépost kezén.1071 A települést név 
szerint említi Muthmer prépost végrendelete is 1273-ban.  

Jamnik település területéből kétekényi föld tartozott a szepesi káptalan fennhatósága alá.1072 Bertalan 
prépost az Almás falu felől folyó patak menti területet az ott lévő Ribnik malommal együtt a 
káptalannak adományozta örök időkre. 1292-ben ezt a malmot adta bérbe a káptalan Konrád és Geráld 
testvéreknek. 

6. Szék, egyike volt a Szepesvár körüli őrtelepeknek, melyet már talán korábban is, de oklevéllel 
bizonyítottan 1284-től birtokolt a káptalan.1073 
7. Kattun(y) birtokot 1290 vagy talán 1294-ben szerezte a káptalan Abától, János őrkanonok 
testvérétől, aki azt korábban Erzsébet királynétól kapta adományként.1074 Javait 1345-ig zavartalanul 
húzta és élvezte a káptalan, majd ez évben a petróczsigrai nemesekkel kellett pereskedni a település 
birtokjogáért. A pert végül a fentebb említett nemesek visszavonták.1075 
8. Kalács/ Kalach/ Kolacskó/ Kolcsva annak e területnek a része, amit III. András a pontos 
birtokhatárok ismerete nélkül adományozott 1293-ban a káptalannak.1076 Az adományba kapott terület, 
amely Hollólomnictól a sárosi határig húzódott, magába foglalta a Görgey család birtokainak egy 

                                                 
1067 Létánfalu – de Lapide, mellette Létonkő vagy Lethon – itt emelték a tatárjárás után a menedékkői/ 
menedékszirti  azaz a Lapis Refugii karthausi monostort. A pápai tizedjegyzék alapján a szepesi prépost 
fennhatósága alá tartozó plébánia. 
FEJÉR CD. IV./2. 64., FEKETE NAGY 1934.  85. 
1068 A vár névadó Marcell(us) személyéről nincsenek adataink. 
1069 1326. 07. 24.: DF 264155 
1070 PIRHALLA, 1899.  17. 
1071 DL 974. Kiadása: FEJÉR CD. IV./3. 195., vö. FEKETE NAGY, 1934. 188. 
1072 MES I. 347., FEJÉR CD. VI./1. 279., vö. FEKETE NAGY, 1934.  112. 
1073 DF 272435. Kiadása: FEJÉR CD. V./3. 273., vö. FEKETE NAGY, 1934.163-164. 
1074 FEJÉR CD. VI./1. 340., FEKETE NAGY, 1934.166.,  
1075 FEKETE NAGY, 1934.166. 
1076 FEJÉR CD. VI./1. 251., FEJÉR CD. X./1. 633., vö. FEKETE NAGY, 1934. 1934. 230-231. 
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részét. A határok rendezésére 1312-ben került sor, ahol a korábbi iktatásnak a káptalan nem tudott 
érvényt szerezni, így csak a település maradt a kezén.1077 
9. Jakab prépost a később Hinkócnak nevezett települést, amit 1295-ben a Szathmártól szerzett, átadta 
évi 1 ezüst márka fizetség fejében Henc comesnek. 1297-től évi 10 ezüst márkát is kapott a 
Szepescsütörtökön székelő szepesi kamara kifizetése révén. 
10. Réti vagy más néven Nemessány/ Nemessán adás-vétel útján került a káptalanhoz 1412-13-ban.1078  
11. A káptalan 1346-ban jutott hozzá Pongrác feléhez.  
12. Csákányfölde birtokot, amely eredetileg nem tartozott a káptalan birtokai közé, egy részét 1282-
ben adományként kapta a káptalan.1079 Az egész terület azonban nem került a tulajdonába.  
1323-ban János szepesi prépost kérésére a káptalan megkapta azt az erdőt, amely a Poprád folyó és az 
Alpes Semene között fekszik.1080 

Körmendy Adrienne azt is megvizsgálta, hogy a szepesi várhoz tartozó birtokon a 13. 
században minden valószínűség szerint csak egy plébániatemplom volt, mégpedig a Szepeshelyen 
épült templom. Ezért úgy vélte, hogy a káptalani birtokok kezdetben várbirtokok voltak. Ebben, mint a 
fentiekben láttuk nem volt igaza. A szepesi vár körül elhelyezkedő várbirtok egész területe még a 
várszervezet kialakulása után (12-13. század) is egy plébániakörzetet alkotott, amely a birtok egy 
részének a káptalan javára történő eladományozása után is egységes maradt.1081 A plébániahálózat 
települései a szepesi vár környékén a várhoz tartozó és a szepesi káptalan tulajdonában lévő terület 
körül egy sávot alkotnak a térképen,1082 hiszen a plébániakörzet egybeesett a várkörzettel. Ilyen 
esetben a plébániatemplom a várban épült templom volt, ahol a plébános is székelt. Így a plébánia 
fenntartására rendelt anyagi javak a várkörzet valamelyik falva, vagy falvai egész jövedelmének 
átengedését jelentette. 

A préposti szőlők IV. Béla adományaként kerültek a káptalan birtokába zemlénmegyei 
Olaszliszka vidékén. 1083  A káptalan birtoka 1323-ban János prépost kérésére felszabadult a zempléni 
ispán joghatósága alól, elsősorban tolvajlás, pénzhamisítás és a dézsmák ügyében.1084 Ennek 
birtokában 1390-ben Zsigmond erősítette meg a káptalant Miklós prépost időszakában.  

 
7. Karrier káptalanból - A kanonokok káptalanból való továbblépésének lehetősége: 

 
A szepesi kanonokok számára más egyházi javadalomba történő továbblépésére több 

lehetőség is kínálkozott. A legnagyobb kihívást a prelátusok közé való bejutás jelentette. Számukra a 
továbblépést egy olyan felemelkedés jelentette, hogy a püspökséget vagy érsekséget nyertek 
idetartoznak azok is, akik csak a titulust (ad personam) tudták megszerezni. Az sem elhanyagolandó, 
hogy az egyes a püspökségek és érsekségek között jelentős anyagi és presztízsbeli eltérések voltak, így 
az ebből kialakuló különbségek egyfajta hierarchiát is jelentettek a magasabb méltóságok elnyerése 
esetén is.  

A 15. századra jövedelem szempontjából az alábbi sorrend alakult ki: Esztergom, Pécs, 
Kalocsa, Várad, Zágráb, Erdély, Veszprém, Csanád, Eger, Győr, Vác, Nyitra, Bosznia, Szerém 

                                                 
1077 FEKETE NAGY, 1934.  231. 
1078 DL 14008. FEKETE NAGY, 1934. 173. 
1079 Csákány Tiba vagy Tiborc nevű leszármazottja 1282-ben adományozta birtokrészét a szepesi káptalannak. A 
szepesi káptalan kezén 1283-ban feltünő Tiborcfölde nevű birtok azonos lehet a Tiborc által adományozott 
területtel. FEJÉR CD. V./3. 147., 208., VI./2. 121., vö. KÖRMENDY A, 1986. 143., és FEKETE NAGY, 1934. 
172. 
1080 1323: DF 272929., AKO VII. 123./260., SCHMAUK, 1802. II. 57. 
1081 KÖRMENDY A,1896. 144. 
1082 KÖRMENDY A, 1986. 148. 
1083 HRADSZKY, 1901, 36. 
1084 1323: AKO VII. 314./682.,- DF 264152 
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Ugyanakkor kétségtelen presztízs szempontjából kedvező felemelkedési lehetőséget jelentett 
egri, veszprémi, csanádi vagy váradi püspökké a főpapi renden belül is rangot és hatalmat jelentett.  

A szepesi kanonokok közül többeknek sikerült a főpapi ordoba beemelkednie. A többség 
azonban a középrétegen belül tudott karriert befutni, elsősorban több jövedelmet biztosított stallumok 
megszerzésével.  

A kanonokok közül esztergomi érseki méltóságát ketten is elnyerték: (Benedek prépost, 
Pálóczi György) 8%, míg püspöki méltóságot nyert 9 személy a prépostok számának 36%-t adja ki. A 
kanonoki testület létszámát tekintetbe véve ez azt jelenti, hogy a testület 3%-ának sikerült a főpapok 
rendjébe bejutva egyházi és politikai karrier kiépítenie. váradi püspök lett: Bertalan prépost, veszprémi 
püspök: Henrik, Hímházi Benedek, boroszlói /kujáviai                Opuliai János, csanádi Domokos, váci 
Haab/Lukács, szepesi  Jakab, a kanonok közül: lesinai Lőrinc kanonok, goriziai/görzi Jegerndofi Pál, 
egri Rozgonyi Simon. 

A 13. század kanonokjai a javadalomba bejutva többségében nem léptek át más egyházi 
testület kötelékébe. Ennek több magyarázata is lehet. A kanonokok nagyrésze a helyi szász plébánosok 
soraiból kerültek ki, a szepesi terület a szülőhelyükvolt. Kiváltágaikat, boldogulásukat különleges 
adományok biztosították, ezáltal egy zárt közösséghez tartoztak. A szász autonómia és a 
szabadságjogok meghatározó és nélkülözhetetelen részét képezték a szász plébániák korábban 
bemutatott kiváltságos helyzete.  A közösséghez való tartozásuk sokkal erősebb volt, mint előnyösebb 
javadalmak megszerzése. A plébánosok szószólói ebben az időszakban olyan személyek, akik a 
káptalan testületéhez is tartoznak (Habenus éneklőkanonok), tehát az érdekképviselet kölcsönhatásban 
tudott megvalósulni. A helybenmaradás másik kötelékének tarthatjuk a 24 plébános testvérületének 
kialakítását és együttélését. Ebben az időszakban továbblépést csak a prépostok esetében 
tapasztalhatunk (Benedek II., Lukács, Bertalan, Jakab). Inkább az a kép a jellemző, hogy a 
méltóságviselő kanonokok akirályi-kiálynéi udvar kancelláriájában tevékenykednek.  

A 14. század során már gyakoribbá válik a továbblépés jelensége, kedvezőbbé válik ennek a 
lehetősége. A királyi hatalom prezentációjának erőteljesebb érvényesülése következtében a hatalom 
számára alkalmas személyeket gyakota helyezte át más javadalomba. Pál kanonok (1301) a budai 
káptalan lectora, Szepesből eltűnve valószínűleg ott folytatta pályafutását. Vilmos bíboros szepesi 
javadalmáról mondott le az esztergomi nagyprépostságért, Henrik fia János krakkói prebendát szerzett, 
de megtartotta szepesi javadalmát is. Késmárki Teodor fia Miklós a csanádi egyházmegyében jutott 
egy ujabb prebendához, Arnold Caucina pápai legátusként szepesi javadalmas is. Pécz nb. Dörögdi 
Miklós a zemléni főesperességet hagyta el a szepesi prépostságért, ám tudjuk, hogy hirtelen halála 
miatt nem tudta elfoglalni. Gyékényes Ponch János egri javadalomba lépett, Jakab fia Pál esztergomi 
klerikusként lett szepesi javadalmas. Lőcsei Miklós a káptalanon belül lépett tovább a kántorságra, 
majd nyitrai éneklőkanonokként folytatta pályafutását. Jövedelmének növelése érdekében egy 
esztergomi javadalmat is kérvényez magának a Szentszéknél.  

 András fia pécsi klerikusként kérezkedett be a káptalanba, míg Zágrábi István fia Tamás 
szepesi kanonokból lett zágrábi javadalmas. Forestoi János nemcsak szepesi kanonikátust kap, de 
hozzájut a nyitrai főesperességhez is, feltételezhetően kis idő különbséggel lép a főesperességbe. 
Skultéti Konrád bácsi prebendát kap, és egy kölni javadalmat a szepesi stallum után1085/ mellett, az 
viszont biztos, egy pécsi javadalom élére is kinevezést kapott.  Kassai Henrik fia Pál tovább lép a 
karpini plébániára és egy egri kanonoki javadalomba. Jägerndorfi Pál Erzsébet királyné, majd Nagy 
Lajos pártfogásából a szepesi és nyitrai javadalomból tud továbblépni a görzi püspökség élére. Oloh 
István egri prebendához jut, Upor István egri, fehérvári dignitariust 1392-ben jővőbeli szepesi 
éneklőkanonoknak nevezik, majd pápai támogatással jutott egy váradi beneficiumhoz, de még 
ugyanebben az évben egy esztergomi javadalom birtokosa is. A királyi pártfogást folyamatosan élvező 
Rozgonyi Simon egri veszprémi püspökként tudott egykori szepesi javadalmából továbblépni. Az ő 
                                                 
1085 Nyitrai főesperesként tartja fenn számára a pápa a szepesi javadalmat. BOSSÁNYI, 1916. II. 416./CCCLI. 
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esetében a családi tekintély sokat segített a folyamatos feljebb emelkedésben.  Zalai Pál Zsigmond 
támogatásával kalocsai őrkanonoksághoz jutott 1394-ben. Henrikonis Mihály pályafutását a lövöldi 
karthauziaknál folytatta, elhagyva a káptalani javadalmát. Bálint fia István a szepeshelyi javadalom 
mellett szerezte meg a pápai kápláni javadalmat is. 1407-ben Hermann doktor ugyancsak lemondott a 
szepesi prebendájáról, hogy lőcsei plébánosként folytassa a tevénységét a továbbiakban. Edelényi 
András elcserélte nehezen megszerzett szepesi olvasókanonokságát a sasvári főesperességre. Henkel 
János szepesi éneklőkanonokságát hagyta el a tornai főesperességért 1522-ben.  

A továbblépést vizsgálva arra a megállapításra kellett jutnunk, hogy a szepesi kanonokok 
inkább halmozták a javadalmaikat, vagyis a szepesi stallum megtartása mellett jutottak be más 
káptalanok testületébe, vagy kérvényeztek új javadalmat. A magyarázatot abban kell keresnünk, hogy 
a káptalan kanonoki testülete a jelentősebb méltóságviselőktől eltekintve a helybeli plébánosok 
bejutásával szerveződött meg. A szepesi javadalom elhagyásával történő továbblépés elsősorban a 
lengyel kanonokok esetében figyelhető meg, vagy azon pápai javadalmasok között, akik egy jobban 
jövedelmező prebendáért, vagy előkelőbb dignitásért lemondtak a szepesi stallumról.  

A vizsgált időszak 247 fős testületének  tagjai közül…fő folytatta más kanonoki testületben 
egyházi pályafutását. A testület tagjai közül …. fő a szepesi javadalom mellett más javadalommal is 
rendelkezett. Valószínűsíthetően három kanonok a szerzetesi életet választotta a káptalani testület 
elhagyásával: Pál prépost, Henrikonis Mihály,  

A káptalanból kilépő kanonok esetében a lengyelek a hazai kötődésük miatt karrakói vagy 
boroszlói javadalomra tettek szert. A javadalmat cserélők többnyire arra törekedtek, hogy 
javadalmukkal nagyjából azonos presztízst jelentő, és hasonló jövedelmet biztosító javadalomra 
cseréljék a szepesi javadalmukat. 
 

8. A püspökséggé válás lehetősége, az 1348-as kísérlet 

A szepeshelyi társaskáptalan 1776-ban püspöki rangot kapott.1086 A középkor folyamán több 
olyan kezdeményezésről tudunk, amely arra törekedett, hogy a királyi alapítású társaskáptalant 
püspöki rangra emelje. A dolgozat zárófejezetében a problémát szeretném megvilágítani, hogy milyen 
kísérletek a püspöki rangra emelés megvalósítására. A püspöki rang nemcsak a káptalan presztízsét 
növelte volna, hanem gyakorlatilag függetlenné vált volna közvetlen feljebbvalójától, az esztergomi 
érsektől. Az elszakadás jelentős hatalomcsökkenést és komoly anyagi veszteséget okozott volna az 
érsekség számára. III. András, majd Nagy Lajos azonban ezt a szempontot figyelmen kívül hagyva 
honorálni kívánta a szepesi prépostjai udvari szolgálatait.1087 III. András az udvari politikában 
meghatározó szerepet betöltő kancellárjának „ad personam” módon elnyerte a püspöki jelvények 
viselet és a cím használatát. 1293-tól Jakab már okleveleiben püspökként titulálja magát. A püspöki 
címmel azonban nem járt együtt terület, és teljes körű joghatóság.1088  

A 15. században a pápai udvartól a szepesi prépostok ugyan megkapták a püspöki mitra és a 
pásztorbot hordásának jogát,1089 püspökséggé csak 1776-ban - Mária Terézia uralkodása idején - VI. 
Pius pápa engedélyével szerveződött.1090 

                                                 
1086 A problematikájával ez ideig leginkább csak résztanulmányok foglalkoztak, azok is csekély számban és 
leginkább az első - „ad personam” püspöki címet viselő Jakab prépost tevékenységét igyekeztek feltárni.  
1087 KOVÁCS ZS,  
1088 A korábbi fejezetekben már láttuk, hogy melyek voltak a szepesi prépost jogai. 
1089 ORTVAY, 1891. I. 55. 
1090 „Maria Therezia Ecclesiam Scti Martini Capituli Scepus, huiusque collegiatam ad Archi-Episcopatum 
Strigoniensem spectantem diplomate regio 15. Januarii 1776. ex Archi- Dioecesi Strigoniensi excisam in 
Cathedralem evexit et simul Carolum Salbeck primum Episcopum dioecesis Scepusiensis nominavit. (annuante 
Pio P. VI. bulla: Romanus Pontifex d. d. 13-a Martii 1775.) - HRADSZKY, 1901, 491. 
Az első püspökséggel is bíró szepesi püspök 1776-ban Szalbek Károly, a korábbi váci kanonok lett.  
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A püspöki székhely kialakítására és a terület püspöki egyházmegyévé való szervezésére a 
kutatók véleménye szerint két ízben indult kísérlet; részint Szepesi Farkasfalvi Jakab prépostsága alatt, 
részint János prépost idején, 1345 után.  Azonban nem fogadható el az a korábbi nézet, miszerint, 
mindkét esetben az esztergomi érsek ellenállása miatt hiúsult meg a püspöki rang elnyerése. 

1. kísérlet:  
A püspökséggé válás lehetősége a Szepesség területén már 1290-es évektől felmerült. Jakabot 

1291-ben még ”miseratione divina episcopus Scepusiensisnek” emlegetik az oklevelek,1091 majd 1293-
tól egyértelműen „episcopus Scepusiensis”.  Pirhalla szerint a püspökséggé tétel egyértelműen III. 
András kezdeményezése volt, de Lodomér érsek nem járult hozzá. A megállapítás ott téves, hogy a 
király részint Lodomér támogatásával jutott hozzá koronájához, másrészt a pápai kérelem egyik 
feltétele az érseki hozzájárulás volt. Abban az esetben, ha ilyen irányú kezdeményezés lett volna a 
király részéről, s ahhoz Lodomér a hozzájárulását adta volna, akkor később nem tagadhatta volna meg 
a püspökséggé emelést. Másrészt Lodomér és III. András személyes kapcsolata ettől sokkal mélyebb 
volt, a király nem kívánta csökkenteni egyik legfontosabb támogatójának jogait és javait, annak 
ellenére sem, hogy a szepesi szászok hűséges híveinek bizonyultak.  
 
A káptalan fentiekben már sokszor említett prépostja - Szepesi Farkasfalvi Jakab - „ad personam” 
módon kapta meg a püspöki címet, de ez egyedi eset maradt a káptalan középkori történetében. Borovi 
József1092 is rámutatott, hogy ugyan 1291-es oklevél1093 még szepesi prépostnak titulálja a szepességi 
származású lelkipásztort, ám egy 1293-ban datált oklevél1094 már püspökként emlegeti. Jakab „ad 
personam” mégis püspöki címet kapott, kifejezetten abból a célból, hogy az országos ügyekkel is 
nagyon elfoglalt érsek számára biztosítson egy egyházi ügyekben állandóan jogosan felhatalmazott 
segítőt, aki csak felszentelt püspök lehetett. Jakabot erre nemcsak személyes adottságai és 
rátermettsége tette erre alkalmassá, hanem szepesi származásúként jól ismerte a térség viszonyait, 
körülményeit. Így Jakab egyházjogi értelemben is a prépostságban állandóan ott székelő, esztergomi 
segédpüspökké lett, s az érsek ott rendelkezett vele az egyházmegyén belül, ahol éppen szüksége volt 
rá. Ez a magyarázata annak is, hogy Jakab szentelte fel a pozsonyi barátok Szűz Mária patrónusa alatt 
álló templomát 1296-ban, azaz „venerabilis pater Jacobus, Dei gratia vicarius episcopus noster”1095 
Jakab püspöki méltósága személyi kiváltság volt, halála után utódai csak prépostok maradtak. A 
káptalan számára a megtisztelő megbízatás olyan lehetőséget jelentett, amit a későbbiekben sem 
kívántak elveszíteni. Kapóra jött a szepesi szászok azon jogosítványa is, miszerint papjaikat saját 
maguk választották, s ennek következményeként ők is mindennemű függetlenségi törekvés 
támogatóivá váltak. Ugyancsak kedvezett e törekvésnek az itáliai származású Drugeth család 
megjelenése Szepesben.1096  

Az sem figyelmen kívül hagyható szempont, hogy az érsek helyettese olyan bizalmi ember 
volt, aki a királyi udvarban is minden további nélkül korlátlan bizalmat élvezett. A szepességi ember, 
aki különféle diplomáciai feladatokat vállalt a királyi hatalom stabilizálása és erősítése érdekében erre 
a pozícióra a legalkalmasabbnak tűnt. Ugyanakkor az egyházi ügyekben való eljáráshoz Lodomérnak 
felszentelt püspöki munkatársra volt szüksége. Azt nem tudjuk pontosan, hogy már ekkor felvetődött-e 
a terv egy, az esztergomi egyházmegye legtávolabbi pontját képező területen egy új püspökség 
alapításának gondolta, hiszen az meglehetősen sok és bonyolult procedúrával járó folyamat. Az 

                                                                                                                                                         
PIRHALLA, 1899. 559.  
1091 DL 14014 
1092 BOROVI, 2000.24. 
1093 DL 14014 
1094 „…miseratione divina Episcopus Scepusiensis…”- KOVÁCS ZS,27. 
1095 FEJÉR CD VI. 2 85. 
1096 A 13. század elején a szászok és a Drugethek között hamarosan nagy egyetértés alakult ki.  
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bizonyos azonban, hogy leginkább tulajdonítható, vagyis a hűség és a diplomáciai alkalmasság – 
Jakab „ad personam” módon történő kinevezése - nem pusztán III. András kegyének. Jakab már ekkor 
esztergomi segédpüspök volt, így az érsek azon a területen rendelkezett vele, ahol leginkább szükség 
volt rá. Ez a magyarázata, hogy Jakab szentelte fel a 1296-ban a pozsonyi ferences barátok Szűz Mária 
patrociniuma alatt álló templomát. Ennek egyértelmű bizonyítéka, hogy a felszentelésről szóló oklevél 
egyértelműen „venerabilis pater Jacobus, Dei gratia vicarius episcopus noster”-nek nevezi.1097 
Ezekből a tényekből megállapítható, hogy Jakab kinevezése személyi kiváltság volt. Ezzel 
magyarázható, hogy közvetlen utódai is csupán prépostok maradtak, igaz különlegesen kiváltság olt 
jogkörrel. 

A szepesi társas káptalan – lévén királyi megerősítéssel a szászok önerejéből létrehozott 
szervezet - szinte alapításától fogva megkülönböztetett jogállással rendelkezett. A káptalan által 
megválasztott prépostot a mindenkori esztergomi érsek erősítette meg hivatalában.1098 Ebből is 
nyilvánvaló, hogy a szepesi prépost az esztergomi érsek joghatósága alatt állt, aki a királyi ház főpapja 
és ugyanakkor királyi kancellár is volt. Ennek következtében, bár az esztergomi érsek joghatóságának 
kellett volna érvényesülnie felette, mégis különleges helyzetéből adódóan az érsek csupán 
metropolitaként érvényesülhetett.1099     

Továbbra is fenntartom azt a korábbi álláspontomat, hogy a káptalan exemptioja1100 tartalmi 
szempontból részleges volt, míg a kiterjedés szempontjából mindenképpen aktívnak kell tekinteni.  

Az 1348-as sikertelen kísérlet azon körülményeit, amelyek hozzájárulhattak a királyi kérelem 
korabeli csendes elhalásához, és az ügy tanúságait VI. Kelemen pápa (DF 292743) és a káptalan 
magánlevéltárában lévő (DF 264186) oklevelek bizonyságával illetve azok elemzésével érdemes 
megvizsgálni. 

  Mint ismeretes, a káptalan püspökséggé emelését Nagy Lajos 1347-ben terjesztette fel a 
Szentszékhez az új egyházmegye megszervezéséhez szükséges terület konkrét megjelölésével együtt. 
A király javaslata szerint, az új püspöki megyének az egymással szomszédos Liptó és Szepes 
megyékből kellett volna megalakulnia. A nápolyi bonyodalmakkal elfoglalt VI. Kelemen pápa 1348-
ban Miklós pécsi püspököt bízta meg az alapítás körülményeinek kivizsgálásával, aki halaszthatatlan 
elfoglaltságaira hivatkozva folyamatosan halogatta az ügy rendezését. Így a királyi kérelem oly sok 
késedelmet szenvedett, hogy előbb az elhallgatás sorsára jutott, majd a későbbi alakulásáról már nem 
lelhető fel határozott pápai döntés.  

A tárcafői per és az esztergomi érsekek a krakkói érsekkel folyó vitáinak kihatásai a 
püspöki rangra emelés ügyére 

A szepesi szászok az V. Istvántól kapott 1271-es kiváltságuk értelmében többek között a 
papjaikat is szabadon választották, erre való hivatkozással igencsak biztos támaszaivá lettek 
mindenfajta függetlenedésre való törekvésnek. A szepesiek törekvéseit az önálló püspökség 
megszervezésében elősegítette az is, hogy a szepesi ispán méltóságát a királyi udvar kegyeltjei, a 
                                                 
1097 FEJÉR CD VI.2.85.1. 
1098 1203-ban III. Ince pápa Praenestében kelt oklevelében megerősítette a mindenkori esztergomi érsek 
megerősítési jogát a megválasztott prépostokat és apátokat illetően. BEKE M, 77-78. 
Hermann Egyed szerint az 1204-es zsinat után a káptalan választott püspököt, akinek az elfogadásához 
szükséges volt az uralkodó jóváhagyása, majd a pápai megerősítés megkérése. HERMANN E, 1973.55. 
1099 Az exemptio (mentesség) Kiss Gergely szerint különböző fajtákra osztható. Tartalma szerint vagy részleges 
– miszerint a püspök kormányzati joga csak bizonyos elemeiben szűnt meg – vagy teljes – ahol a püspök jogai 
egészében megszűntek. A mentesség a kiterjedés szempontjából is többféle volt. Abban az esetben, ha az 
exemptio csak az egyházi testület felett érvényesült, passzív exemptionak nevezik. Abban az esetben, ha az 
egyházi szervezet mellett érinti annak népét és területét is, aktív exemptionak nevezik. KISS G, 2003. 72. 
1100 A fentebbiek alapján tényként kezelhetjük, hogy a Szepességbe érkező Adolf tudhatott a szebeni szászok ekkor 
már a pápa által is megerősített kiváltságos helyzetéről.1100 Ilyen módon a szepesi prépost a szebenivel azonos 
jogokkal ruháztatta fel a káptalant, Kovács Zsuzsanna szerint ez lehet az exemptio magyarázata. KOVÁCS ZS, 
21.  
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Drugeth család képviselői kapták meg.1101 Az oklevelek tanúsága szerint a szászok különféle 
kiváltságok sorát szerezték meg az itáliai származású főispánoktól. 1317-ben Károly királlyal 
megerősítették korábbi kiváltságaikat.1102 Törekvéseik betetőzése lett volna az önálló szepesi 
püspökség felállítása, hiszen ezzel vallásilag is függetlenné váltak volna az esztergomi érsektől.  

Az önálló püspökség felállítására való igényüket először 1329-ben fogalmazták meg, annak 
apropóján, hogy 1328 decemberében meghalt Boleszló érsek, s a soros pápa, XXII. János magának 
tartotta fenn az érseki méltóság betöltésének jogát. Ezzel egyidejűleg pápai tizedszedőket küldött az 
országba: Berengári Jakabot és Bonofato Rajmondot. Az országba érkező adószedők elsődleges 
feladata az volt, hogy felmérjék az esztergomi érsekség állapotát, vagyoni helyzetéről pontos 
kimutatást kellett készíteniük, meg kellett vizsgálni az érsekség jövedelmi viszonyait. A tizedszedők 
számára Drugeth Vilmos szepesi főispán készítette el azt a jelentést, amelyben sanyarú képet festett az 
ott élő szepesi plébánosok helyzetéről. Ebben rámutatott arra a körülményre, hogy a tizedeket az érsek 
és a prépost beszedik, de már nem osztják el úgy, hogy a plébánosok számára ebből a megélhetésre is 
jusson. A jelentés egyik következménye egy olyan vizsgálat megindulása lett, amelyben a panaszos 
levél valóságtartalmát kellett tisztázniuk az adószedőknek, másrészt azt a kérdést kellett kivizsgálniuk, 
amit a főispán vetett fel az önálló püspökség felállításával kapcsolatosan. Felmerült tehát az 
esztergomi érsektől és az egri püspöktől is független új püspökség felállításának ötlete. A szászok 
emellett ügyük sikeressége érdekében saját javukra kívánták felhasználni a krakkói és az egri püspök 
között zajló pereket is, annak bizonyítására, hogy a területükön jurisdikciót gyakorló főpap és prépost 
kifosztja őket. E jelentésekből a pápaság számára is kiderült, hogy a szepesi kerület plébániái 
meglehetősen rossz körülmények között vannak, miután a tizedeket az érsek és a prépost szedi be, így 
a plébánosoknak nem marad annyija, hogy tisztes körülmények között éljenek. E tizedeket kellene 
fordítani pontosan a plébánosok fenntartására és körülményeik javítására, valamint a templomok 
renoválására.  

A pápai figyelem az esztergomi érsekség irányába így nem csoda, hogy továbbra is kitüntető 
maradt, hiszen 1330-ban Telegdi Csanád személyében a Vatikán olyan főpapot nevezett ki az 
esztergomi érsekség élére,1103 aki minden szempontból a lehető legalkalmasabbnak bizonyult az 

                                                 
1101 Drugeth Fülöp 1316-tól 1324-ig, Drugeth Vilmos 1328-tól 1342-ig szepesi ispán. 
1102 DF 281727, DF 285511-  AKO IV. 240-242./634., - CZENTHE 1998. KÉZIRAT.3.5.1. 1-10. 
1103 Csanád érsek, aki tehetsége mellett királypárti elkötelezettségének köszönhette fényes karrierjét. 1280 körül 
született, 1295-ben már váradi éneklőkanonok, 1299-ben olvasókanonok. Közben valamelyik itáliai egyetemet 
látogatta, ahol „decretorum doctor" címet szerzett. 1320-ban magiszterként, 1329-ben doctor de jure-ként nevezi 
egy oklevél. 1318-ban a váradi káptalan prépostja. Stallumának megtartása mellett 1318 és 1323 között 
kápolnaispán, secretarius cancellar et comes capellae (ő az első ebben a méltóságban), azaz a királyi udvarban, a 
bíróságok mellett működő hiteleshely vezetője. 1323. január 23-án, mint választott egri püspököt Temesváron a 
domonkosok Szt. László egyházában Benedek csanádi püspök, Miklós győri és Iwanka váradi püspök 
közreműködésével püspökké szentelte. 1328 és 1330 között ismét kápolnaispán volt. 1330. szeptember 17-én I. 
Károly király kifejezett óhajára XXII. János pápa jóváhagyta áthelyezését az esztergomi érseki székbe, jóllehet a 
káptalan Dörögdi Miklóst választotta. Őt I. Károly király az egri püspök stallumával kárpótolta Csanád a hitélet, 
az egyházkormányzat területén, az állami és politikai életben egyaránt nagy energiával és alkotó módon vett 
részt, és jutott ideje családja ügyeinek rendezésére is. Váradi kanonokként a székesegyházban öt új oltárt 
alapított, és egy társaskáptalant létesített a Boldogságos Szűz Mária templomban egy préposttal és hat 
kanonokkal. 1337-ben megreformálta az esztergomi Szt. György prépostságot ill. társaskáptalant. A kanonokok 
számát nyolcra emelte, elrendelte: az egyház körül minden kanonok házat építsen, ehhez pedig telket biztosított, 
az esztergomi királyi város feletti bíráskodást a szentszéki ügyekben a prépostra bízta. Mint egri püspök részese 
volt a Szent György testvérület (societas fraternitatis S. Georgii) alapításának, amelynek céljai közé tartozott az 
ország, a király és az egyház védelmezése. Ha tehette, részt vett a szentszéki bíráskodásban. 1339-ben ferences 
rendi szerzeteseket telepített a Bihar megyei Telegdre, a család ősi birtokára, ugyanakkor részt vett a bencés rend 
magyarországi megújításában. Mint egri püspök a tartományúri harcok idején szétzilálódott egyházmegyei 
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egyházmegye ügyeinek rendezésére. Telegdi nemcsak a királyi család kegyét és bizalmát élvezte, 
hanem a Szentszék teljes körű támogatását is, és személye egyértelműen garancia volt az érsekség 
anyagi körülményeinek rendezésére. Az új érsek elsődleges feladatának tartotta az esztergomi 
érsekség valamennyi privilégiumának a megerősítését, hogy következetesen tudjon ragaszkodni a 
személyét meg illető jogosítványokhoz, valamint egyházmegyéjének egységéhez.  

 Mindkét fél kölcsönösen megneheztelt a másikra, s az új érsek Telegdi Csanád semmiképpen 
nem volt hajlandó egyházmegyéjének egységét feláldozni és megcsorbítani. Az új egyházmegyét 
azonban a király és az érsek egyhangú egyetértésével lehetett kialakítani, márpedig a kialakult rossz 
viszony nem vitte előre a szepesiek ügyét.  

János II. szepesi prépost ugyanakkor meglátta a tervben annak a lehetőségét, hogy egy önálló 
püspökség esetén a prépostság rangja püspökség lehet, a mindenkori szepesi prépost, az esztergomi 
érsektől függetlenedni tud. Személyes indítékai is voltak a tervezet támogatására, minthogy a tárcafői 
per miatt kifejezetten rossz viszonyban Telegdi Csanáddal, aki közben egri püspökből esztergomi 
érsekké lett. Az ellenséges viszony hátterében az egyrészt ama konfliktus állt, amely a krakkói és 
esztergomi érsekek között bontakozott ki a szepesi prépost területi terjeszkedése miatt, másrészt az 
egri püspök korábbi igénye a tárcai kerület tizedeire.  

Nanker krakkói püspök az esztergomi érsek - illetve a szepesi prépost északi területi 
terjeszkedése ellen tiltakozott, míg a keleti területeken az egri püspök újította fel jog-és területi igényét 
a tárcafői kerületre.1104  

A tárcafői kerület tizedei miatt kirobbant vita következtében a s kerület plébánosai arra 
törekedtek, hogy a szepesi káptalanhoz tartozásukat Tamás érsek erősítse meg. Ennek az igénynek már 
tamás érsek nem tudott eleget tenni, de megtette Piast Boleszláv, az új érsek 1322-ben. 

Mint ismeretes, 1324-ben Nanker krakkói püspök azzal vádolta meg Tamás, majd Boroszló 
esztergomi érsekeket, hogy azok jogtalanul terjesztették ki hatalmukat a szomszédos Podolinre, 
Gnézdára és Lublóra, s emellett elzárják és akadályozzák a krakkói püspököket, hogy az egyházi 
joghatóságukat e területen, szabadon gyakorolhassák. Az ügy jogi képviseletét - mint utólag kiderült 
kevés eredménnyel - az esztergomi érsek és a szepesi káptalan részéről 1326-ban János szepesi prépost 
és érseki kancellár látta el. Maga, Boleszló érsek 1326. szeptember 26-án személyesen is ellátogatott a 
Szepességbe, mely látogatásnak szimbolikus jelentősége volt, miszerint a magyar egyház 

                                                                                                                                                         
birtokállományt rendbe hozta, újakkal gyarapította, és létrehozta a tárcafői főesperességet 1323-ban, amely Sáros 
megyére terjedt ki. Ugyancsak megerősíttette a királlyal az esztergomi egyház birtokairól szóló adományokat, 
sőt újakat is szerzett vétel és adomány címén. Teljesen helyreállíttatta a még 1198-ban leégett esztergomi 
katedrálist, újjáépíttette az esztergomi Szt. György prépostság templomát, és az érseki palota renoválására is 
kiterjedt figyelme. Minderre az évi 2000 aranyforint érseki jövedelme mellett saját pénzéből is bizonyára 
áldozott. 1348-ban megakadályozta a pápánál egyházmegyéjéből a szepesi rész kiszakítását, és új egyházmegye 
létrehozását. 1332-ben a király István nevű fiának keresztapja lett, majd 1333-ban a király másodszülött fiának, 
Andrásnak eljegyzése ügyében fáradozott Itáliában, ő koronázta I. Lajos királyt. Jóllehet évekkel korábban 
megtagadta azt. 1343-ban Gilétfi nádon távolléte idején helyettesítette. 1347-48-ban, a király távollétében ő volt 
a királyi helytartó. 1337-ben irányításával és tekintélyével birtokosztályt tett a Csanád nem Csanád megyei 
birtokain. A nagy főpapokhoz hasonlóan bizonyára hozzájárult és segítette unokaöccseinek tanulmányait és 
előrehaladását a papi pályán. Nem is eredménytelenül, mert nőtestvérének fia Vásári Miklós követte őt az érseki 
székben, majd pedig testvérének fia, Pongrác fia Tamás a kalocsai érsekség után került az esztergomi érseki 
székbe. Egri pecsétje 1323-tól, az esztergomi 1331-, 1335-, 1336-, 1338-, és 1342-ből maradt fenn. Az 
egyháztörténetírás Csanád érseket az egyik legkiválóbb magyar főpapként tartja számon. 

1104 1235-ben Wislaw krakkói püspök arra panaszkodott, hogy a szepesi káptalan szedi be a podoliniec-i Szent 
Mária templom papi tizedeit. 1247-ben ugyanezen panasszal fordult Prandota krakkói püspök IV. Ince pápához, 
aki az ügy kivizsgálását a wroclawi dékánra bízta kivizsgálásra. Šroka mutatott rá, hogy a per lefolyását forrás-
hiány miatt nem tudjuk feltárni. Az ügy további rendezését Nanker krakkói püspök igyekezett elérni Avignonban 
1324-ben. ŠROKA, S; 1994. 51.    
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demonstratívé is kifejezte, hogy a fentebb említett vitás területeket a hatalma alá vonta. Boleszló érsek 
így kívánta megnyerni ügyének a szepességi német lakosokat, emellett az érsek 40 napos feloldozási 
joggal ruházta fel munkatársát, a szepesi prépostot saját prépostságának határán belül.1105  

A krakkói püspök ügyésze, czarnowas-i Bertalan javaslatára távolléti ítéletet követelt, hiszen 
az esztergomi érsek illetve a szepesi prépost részéről egyetlen egy kitűzött ítélkezési napra nem 
érkezett képviselő a tárgyalásokra. A per ideiglenesen megszakadt, hiszen 1328-ban nemcsak Bertalan 
bíró halt meg, hanem Boroszló érsek is.  

János szepesi prépost a perek ellenére is ragaszkodott ahhoz, hogy káptalanának joghatósága 
megmaradjon a Podolin - Lubló terület felett a krakkói püspökkel szemben, és ez a helyzet teljes 
egészében szembefordította egymással a prépostot és az új esztergomi érseket, Telegdi Csanádot. 
1326-ban János prépost1106 a káptalannal egyetértésben és megnyerve azoknak a plébánosoknak a 
támogatását, akikről úgy gondolták, hogy a szepesi egyházhoz tartoznak, a plébánosokat képviselőül 
vallja, ezzel széleskörű felhatalmazást és cselekvési szabadságot adván nekik a per minden 
szakaszában a káptalan jogainak védelmében. 

Bertalan vártalan halála következtében Prot, premontrei kolostorfőnök lett az ügyek lengyel 
képviselője, aki 1332 február12-én Cieszyben távolléti ítéletet hozott az ügy lezárására a pápai 
nomináció alapján.1107 Az ítélet a krakkói püspök teljes joghatóságát ismerte el a vitatott területen, az 
esztergomi érseket a szepesi préposttal együtt pedig örökös hallgatásra ítélte az illetéktelenül beszedett 
jövedelem 2200 márkás visszatérítése és a 175 márkányi perköltség megtérítése mellett.1108  

János prépost a méltánytalannak tartott ítélet miatti elkeseredésében úgy vélte, hogy Telegdi 
Csanád cserbenhagyta, szándékosnak vélte az érsek látszólagos nemtörődömségét. Megfellebbezte az 
egyházi bíróság ítéletét azon a címen, hogy nem a szepesi káptalant, hanem az esztergomi érseket 
ítélték el.  

Mesterkedése oly sikeres volt, hogy 1333. május 5-én a szentszék elrendelte a perújrafelvételt. 
Borovi szerint ennek lefolyásáról nincsenek pontos adataink, mindenestre a vitás területen továbbra is 
a szepesi prépost szedte be a székpénzt és gyakorolta továbbra is a joghatóságot. Így az érsekség és a 
prépost között a végleges kenyértörésre került sor 1336-ban, midőn Telegdi Csanád az egri püspöknek 
ítélte a tárcafői tizedeket és magát a kerületet, amit a székpénzzel együtt 1245 óta a szepesi prépost 
szedett be s ezzel együtt gyakorolta a terület feletti joghatóságot is. Az ítélet tovább mérgezte az érsek 
a szepesi prépost amúgy sem harmonikus viszonyát. A szepesi prépost 1245-ben a tized egészét a 
zsigrai plébánosnak átengedte (decimas ... pro anime nostri remedio ... in perpetuuum assignantes et 
donantes), az attól kezdve oly módon fizette meg a székpénzt, hogy a tizedből a prépostnak öt 
ezüstfertót, továbbá szolgálati járulékot (racione obediencie) tartozott adni.1109 Görgő plébánosa 1278-
től fizette hasonlóan a cathedraticumot és a decensust.1110 Pál prépost azért engedte át a terület 

                                                 
1105 MES III. 147./ 84. 
1106 Lubló, Gniazdo, Podolin, Minhardus durandfalvi plébános, Durand, A rnold baltmari plébános, Ruszkin 
izsákfalvi plébános, Hunfalváról Miklós plébános - 1326.04.08. Szepeshely: DF DL 36769 -1327: DF 278931, 
DF 258 830 - AKO X. 98./126.  
1107 FEJÉR CD VIII.2.634-638. 
1108 Az ítélet végrehajtására azonban nem került sor, mert a vitatott terület 1310 körül magyar kézre került. 
ŠROKA, S; 1994.51.-54.  
1109 1245. Zsigra: „ut sacerdos de eadem ecclesia pro decima de media Sygra quinque fertones currentis argenti 
et unum fertonem racione obediencie nobis et successoribus nostris singulis annis in festo Sancti Martini solvere 
teneantur” CDES.II, 129./194. 
1110 . A szepesi prépost mivel 1245-ben a tized egészét a zsigrai plébánosnak átengedte (decimas ... pro anime 
nostri remedio ... in perpetuuum assignantes et donantes), először fizette meg oly módon a székpénzt, hogy a 
tizedből a prépostnak öt ezüstfertót, továbbá szolgálati járulékot (racione obediencie) tartozott adni.1110 Görgő 
plébánosa 1278-től fizette a cathedraticumot és a decensust. 
1278. Görgő: „Hoc etiam adiecto, quod plebanus ... cathedraticum et descensum nobis solvere tenebitur, prout 
alii plebani nobis solvere consueuerunt…”- Dl 63610 



146 
 

plébánosainak 1311-ben a tizedeket, csupán a székpénzt / cathedraticumot tartotta meg magának, hogy 
ezzel szorgalmazza a káptalan kanonok-plébánosainak a helyben maradását. Így midőn Csanád érsek 
ítélete következtében Dörögdi Miklós egri püspök rendelkezett a terület tizedeivel, János prépost ebbe 
nem törődött bele, minden erejét és befolyását latba vetette a rendelkezés visszavonása érdekében.  
1329-ben az esztergomi káptalan előtt tiltakozott, hogy Csanád -akkor még egri püspök – 
hatalmaskodással és világi támogatóival megfosztotta a káptalan a tárcai Liblou és palocsa egyházának 
tizedeitől, s bár az ügyvédek folymartosan egyeztetnek, de nincsen előrelépés az ügyben. A káptalan 
becsült kára elérte több mint 50 márkát.1111 

A káptalan jogosnak vélt sérelme orvoslása érdekében egyből a Szentszékhez fordult, ahol 
Telegdi érseket is bevádolta. Csanád érsek ellenszenvét továbbnövelte a káptalan irányába az egész 
avignoni feljelentés, visszautasította a vádaskodást és egyenesen elégtételt követelt a káptalantól.  

Az új érsek még egri püspökként Károly Róbert kíséretében látogatott el a Szepességbe, 
hiszen tisztáznia kellette a körülményeket, amelyek miatt Péter tárcai plébánost, másokkal együtt 
Csanád püspök őrizetbe vett.1112 A megkárosított plébánosok ezek után kérték a szepesi káptalan 
eljárását, amely a pápai kúriáig vitte az ügyet. 

A perre Újszandecben került sor, XXII. János pápa az ügy kivizsgálására Precławot, a 
Staniątki-i bencés női monostor prépostját jelölte ki 1330 tavaszán.  

A megkárosított plébánosokat Frowin képviselte, a szepesi káptalan egyik kanonokja.1113  
Precław 1330 nyarán elküldte az idézését Telegdi Csanád és a tárcai papok elfogásában 

serénykedő Henrik, eperjesi plébános számára, de az akkorra meg esztergomi érsekké lett Csanád és 
az egyéb megidézettek nem mentek el a pápai bíróság elé. A többszöri kísérlet ellenére sem tudta a 
pápai bíró elérni Csanád érsek és az egyéb vádlottak személyes, vagy követi úton történő megjelenését 
Újszandecben, így 1332-ben a szepesi káptalan kérte fel, hogy hallgassa ki mindkét fél tanúit, az 
eljárás jegyzőkönyvét pedig, juttassa el a bíróhoz.  

Frowin igyekezett védenceinek minél kedvezőbb helyzetet teremteni, így bemutatta Jakab 
püspök okleveleit, miszerint a patronátusi jog alapján a tárcai főesperesség különböző helységeiben a 
birtokosok által kiválasztott plébánosok lettek megerősítve. 

Telegdi Csanádot elmarasztalta a pápai bíróság ítélete, de az mégsem lépett életbe, hiszen 
továbbra is arra törekedett, hogy a főesperességet az egri püspökséghez csatolják, de a tizedszedés 
joga végül a szepesi káptalannál maradt az 1336-os eljárás értelmében. 

Avignon végül megelégelte a prépost nyughatatlanságát, bocsánatkérésre és kártérítésre 
utasította a káptalant. A megbékélési ceremóniára 1338. március 31-én Galhard pápai legátus, későbbi 
csanádi püspök, Telegdi Tamás kanonok, gömöri főesperes, Jakab barát, érseki gyóntató jelenlétében 
került sor.1114 A kibékülés ellenére mégsem volt hajlandó a továbbiakban sem támogatni az önálló 
szepesi püspökség megszervezését és kialakítását. 

Mindezen ügyek arra késztették János prépostot - a környékbeliek támogatását is bírva - hogy 
az uralkodónál is szorgalmazza az önálló püspökség létrehozatalának ügyét. Azok így elnyerték régi 
kiváltságaik teljes körű királyi megerősítését, és még újabbakat is szereztek.1115 Az uralkodói páros 
elfogadta a szepesiek azon érvelését, hogy prépostságukat túl nagy távolság választja el mind Egertől, 
mind Esztergomtól, így támogatta a szepesi püspökség létrehozását. Emellett az ügynek megnyert 
Lajos király és az anyakirályné kitüntető figyelemmel és teljes odaadással kezelte az 1347-ben a 
Visegrádon tartózkodó szepesiek kérését.  
                                                 
1111 1329.08.24-290./475., DF 272696 
1112 „…quod cum antedictus episcopus Agriensis cum rege Ungarie in Scepus transiret per Tarczam, Petrum 
plebanum de eadem Tarcza cepisset.” Rotulus 9. 
1113 Frowin a szepesi kanonoksága mellett Nowy Sąncz-i születése mellett boroszlói  és krakkói kanonok is volt. 
Emellett skalmierzi skolasztikus, Sandomierzben és Szandecben plébánosi javadalma volt. ŠROKA, 2007. 151. 
1114 JUHÁSZ K, 1946.54. 
1115 FEJÉR CD. IX. 1.470. 
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A szepesiek ügyének felkarolása és királyi támogatása1116 mögött nem a prépostnak szóló 
személyes kegy állt, hanem az a tény, hogy az 1345-ös nápolyi merénylet kibogozása ügyében igen 
sűrűvé váltak a magyar király követeinek látogatásai az avignoni udvarban. Lajos király 
mindenképpen szeretett volna elégtételt kicsikarni öccsének, András herceg haláláért és ehhez 
számított a pápai közbenjárásra és támogatásra. E követjárások során előkerültek a még rendezetlen 
egyházi ügyek is. A magyar uralkodó követe, Campellói János aradi főesperes 1346 őszén érkezett 
meg Avignonba, most elsősorban a magyar egyház zavaros ügyeinek rendezésére irányuló 
megbízatással. Borovi1117 szerint vagy Campellói János, vagy az 1347 áprilisában az avignoni udvarba 
érkező Márton fia Tamás váci kanonok, az anyakirályné udvari papja vitte a király és az anyakirályné 
levelét VI. Kelemen pápához. E a levelekben kérelmezte Lajos király és Erzsébet királyné a szepesi 
káptalan püspöki székhellyé emelését.  

A királyi udvarból hazafelé tartó szepesiek Telegdi Csanád érseket is felkeresték kérelmük 
támogatására,1118 úgy tűnik mindhiába. 

Nem hagyható figyelmen kívül az a fontos tény, hogy a Szepesség jelentős anyagi hasznot is 
jelentett, így érthető módon nem akart abba a hibába esni, hogy elherdálja az érseki javakat. A 
zűrzavaros belső viszonyokkal és gazdasági helyzettel küzdő érsek nyíltan nem akarta ellentmondani a 
királyi óhajjal is megerősített kérésnek, de egyáltalán nem állt módjában, hogy olyan területeket ki-és 
átengedjen a hatalma és befolyása alól, amelyek biztos bevételt és jövedelmet jelentettek érseksége 
számára.  Így le kell szögeznünk, hogy Csanád érsek semmilyen módon nem állt szándékában 
továbbcsorbítani érseki jogait, sőt szakadatlanul arra törekedett, hogy a szétszóródott és elidegenített 
érseki vagyont - és tulajdont újraegyesítse. Erre személyes indokai is voltak, hiszen neki kellett 
gondoskodnia a rábízott kiskorú unokaöccsök vagyonának biztonságba helyezéséről és kezeléséről is. 
Ez is azt támasztja alá, hogy az érseknek esze ágában sem volt egy olyan jelentős és nagy anyagi 
haszonnal kecsegtető területről lemondani, mint a Szepesség.  

A fentiek mellett Telegdi kánonjogi és hitéleti szempontból sem tartotta fontosnak, hogy 
Esztergom és Eger mellett még egy új püspökség kialakítását szorgalmazza, minthogy a fenti terület az 
esztergomi egyházmegyén belül a többitől is jobban - mondhatni kivételesen kedvezően - volt ellátva 
lelkészekkel, papokkal. Emellett a szepesi prépost a fentebb ismertetett jogosítványok alapján, 
jogaiból adódóan rendszeresen ellátta a főesperesi teendőket, mindenben rendszeresen helyettesítette 
az esztergomi érseket minden ügyes-bajos dologban, eltekintve a papszenteléstől. A szepesiek az 
önálló püspökség kialakításának indoklásához csak az önállóság és a lelki függetlenség érvét tudták 
csak felhozni.1119 Ezen körülmények azonban nem bizonyultak elégségesnek ahhoz, hogy Telegdi 
megváltoztassa az álláspontját, hiszen egyáltalán nem tartotta szükségszerűnek az önálló szepesi 
püspökség felállítását és az ezzel kapcsolatos tárgyalásoktól diszkréten távolmaradt.  

Kelemen pápa - nyilván Csanád érsek javaslatára - a szükséges előkészületek megtétele és a 
tények alapos átvizsgálása után a kérelem feltárására Miklós pécsi püspök mellett Szigfrid 
garamszentbenedeki és Dániel visegrádi apátokat bízta meg, hogy az ügyet azok vizsgálják ki és 
véleményezzék.1120 Előbbinek lőcsei „cipszerként” elég jó helyismerete volt a körülmények alapos és 
az érseki szempontokat is szem előtt tartó feltárásához. Munkatársaival az 1348. december 19-ei 
oklevél tanúsága szerint mozgósította a káptalan jogkörébe tartozó egyházakat, a szepesi ciszter 

                                                 
1116 Általános szimpátia és különleges támogatás övezte a folyamatosan iparosodó szepesieket a királyi 
udvarban. Hátterében az álllt, hogy a szepesiek  hősi küzdelemmel segítették Károly király a felvidéki 
tartományúri hatalom felszámolásában, majd elsőként támogatták a bányanyitási és bányászati intézkedéseket, 
amelyekkel a az Anjou-k biztos gazdasági hátteret tudtak kiépíteni központosítási törekvéseiknek. 
1117 BOROVI, 2000.31. 
1118 BOROVI, 2000.27.  
1119 BOROVI, 2000.30. 
1120 DF 264 186 
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monostort, a lechnici karthauzi kolostort, a csütörtökhelyi, lőcsei és a késmárki tiszteletreméltó 
férfiakat és a környékbeli plébánosokat, de érdemi eredmény nem történt, ugyanis az érsek a 
megbízottjait sem küldte el azokra az összejövetelekre, amelyek a szepesi püspökség ügyét kívánták 
megtárgyalni.  

Kelemen pápa megbízóleveléből egyértelműen kiderül, hogy a fentebb említett 
megbízottjainak egyértelműen meghagyta, hogy tegyenek neki arról jelentést, hogy milyen módon 
lehet a magyar király és az anyja királyné kérését teljesíteni, vagyis a szepesi prépostságot püspöki 
rangra emelni. A vizsgálattal megbízott és kiküldött apátok valamennyien jól ismerték a szepesi 
káptalan jogi helyzetét az esztergomi érsekségen belül. Tisztában voltak mindazokkal a tényekkel is, 
amelyek miatt végzetesen megromlott Csanád érsek és János prépost viszonya e kérdésben. Miklós 
pécsi püspök királyi titkárként a két bencés apáttal éppen követségben járt Avignonban a vitatott 
kérdés elmérgesedése idején, 1340. június 9-én.1121 

A pápai feladattal megbízottak igen nehéz és kényes helyzetbe kerültek. A király és az 
anyakirályné óhaját nem lett volna szerencsés nemleges válasszal illetni. Ugyanakkor nem akartak 
szembekerülni az esztergomi érsekkel sem, és eleget kellett tenniük a pápa egyértelmű támogató 
szándékú felkérésének is. Ebben a rendkívül kényes helyzetben nyilván elsősorban saját érdekeiket 
helyezték előtérbe. Tették ezt annak tudatában, hogy látszólagos nemtörődömségük egyenes 
következménye lehet a szepesiek kérésének vatikáni elfelejtése. 

Miklós pécsi püspök kedvezőbb helyzetben volt, hiszen folyamatosan hivatkozhatott a nagy 
távolságra és az utazással járó nehézségekre, ezzel ki tudott bújni a kényes és nem kevés veszéllyel 
járó feladat megoldása elől. Így a pécsi főpap hagyta, hogy a két apát tegye meg a szükséges lépéseket, 
aki 1348. december 6-ára hívta össze az érdekelt feleket a szepesi prépostsági templomba, hogy ott 
adják elő az üggyel kapcsolatos véleményüket és álláspontjukat. Az összejövetel eredményét nem 
ismerjük, csak az idéző levelet, és az eseményről feljegyzés sem készült. A két megnevezett apát 
feltehetőleg megjelent az összejövetelen, de vagy, mert túlságosan nagy volt a jelenlévők egyet nem 
értése, vagy olyan volt a tárgyalás légköre, hogy nem küldetek jelentést Kelemen pápa számára. Lajos 
és az anyakirályné, valamint János szepesi prépost nem nyugodtak bele és nem fogadták el az érseki 
eljárást. A később történteket János prépost már nem érte meg, még 1348-ban meghalt. 

Így csak Lajos királyt érintette kínosan, hogy minden esetre, eleve vesztes ügyet karolt fel. 
1350. április 14-én Jégerndorfi Pál nyitrai főesperes, királyi követ és szepesi kanonok kérdésére 
Kelemen pápa ugyanis elmondta, hogy a szepesi püspökség kérdését már jó ideje kiadta 
tanulmányozásra, de még semmilyen választ nem kapott rá a megbízottaitól.1122 

A kérdéssel kapcsolatosan több felvetés és szorgalmazás nem született. A királyt sokkal 
fontosabb ügyek kötötték le, így nem került elő újra a szepesi püspökség problematikája.  
A 14. században - a wormsi konkordátum szellemében - a király hiába akart érseki támogatás és 
jóváhagyás nélkül új püspökséget kialakítani, így minden maradt a régiben. Csanád érsek - nyilván a 
maga és jövedelmei szempontjából is - okkal hagyta ellaposodni, majd megszűnni az őt és 
egyházmegyéjét károsan érintő, igen kínos ügyet, és valószínűleg a pápai megbízottakat is ő vehette rá 
a csendes hallgatásra. 
 
          

 

                                                 
1121 BOROVI, 2000.31. 
1122 BOROVI, 2000.32. 
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 Általános következtetések, kitekintő összegzés: 

 A középkori egyházi középréteg, azaz a magyar káptalanok és kanonok történetét Köblös József 
és Fedeles Tamás elemző munkáin kívül nem születtek még hasonló átfogó, egy –egy káptalan teljes 
személyi összetételét vizsgáló tanulmányok és értekezések. Ellenben vannak olyan kanonoki 
testületek, amelyekről még sem monográfiák és még résztanulmányok sem születtek. Így Fedeles 
Tamáshoz csatlakozva egyetértek azzal a megállapítással, hogy modern egyháztörténeti kutatások 
egyik legfontosabb hiánypótlása az a munka, amely során arcontológiai és prozopográfiai összeállítást 
készítsünk. Ugyan alakult Szegeden egy egyháztörténeti kutatásokkal foglalkozó csoport, a 
Capitulum, amely többek között ilyen jellegű kutatásokat vállalt magára, de sajnálatos módon az 
utóbbi években a személyi összetételt vizsgáló kutatások lelassultak. A magyar káptalanok személyi 
összetételét feldolgozó adatbázis felállítása mellett, szükséges lenne az egyes egyházmegyék személyi 
összetételét, azok változásait is globálisan vizsgálni. E vizsgálatok eredményeként megszülethetne egy 
olyan átfogó adatbázis állhatna össze, amely az egész középkori magyar egyháztörténet fellelhető 
szereplőit és alakítóit pontosan feltárná. Így sokkal pontosabb képet kaphatnánk egy az adott káptalan 
kanonokjainak és a környékbeli plébánosok közti kapcsolatról, egy adott régióban (a társakáptalan és 
egyházi szempontú vonzáskörzete). 
 A szepesi káptalan esetében a szlovák és a lengyel kutatókkal mindenképpen szükséges lenne 
egy hatékony és rendszeres munkakapcsolatot kialakítani. Szlovákiában legutóbb 2009-ben tartottak a 
szepeshelyi prépostság megalapítása kapcsán egy nemzetközi konferenciát, ezen azonban csupán Erdő 
Péter esztergomi érsek képviselte Magyarországot, a rendszeres együttműködés sajnos még csak 
alkalmi jelleggel valósul. meg. Ez ezért is fontos hiánypótlás lenne a kutatások fellendítése érdekében, 
mert a szlovák régész kollégák a káptalannal kapcsolatban álló egyéb egyházi intézmények régészeti-
történeti kutatásait gőzerővel folytatják, ám rendszeresen publikált eredményeik a szélesebb kutató 
csoporthoz nem jut el. Egy-egy személyes partneri viszony akad a lengyel kutatókkal is, ám a két 
ország Szepes kutatói ez esetben sem cserélik ki elért eredményeiket. 
 Hiánypótló tanulmányokat hozhatna létre egy monografikus kötet, elkészítése, amely előbb a 
szepesi káptalan, később a szepesi püspökség és kapcsoltattörténetét dolgozza fel a területen 
megalakult szerzetesrendek kolostorainak és vallásos társulatainak kapcsolatait és személyi 
kapcsolatait feltárva. 
 A szepesi társaskáptalan kapcsán, mint már korábban szóltam róla- üdvös lenne, mihamarabb 
elkészíteni a hiteleshelyi tevékenységet részletező dolgozatot, áttekinteni a káptalan és birtokainak 
mindennemű jövedelmi viszonyait, a káptalan magánlevéltárának és a préposti levéltárnak diplomatika 
anyagát, a családi levéltárak diplomatikai anyagával szintén egységbe rendezni, hiszen szétszórva, 
különféle oklevéltári kiadványokban került még feldolgozásra. 
   A szepesi káptalan, mint az esztergomi érsek joghatósága alá tartozó egyik legnagyobb 
társaskáptalanná szerveződik a 14. század elejére. Prépostjai az Anjou-kor első felében más területről 
kerültek a prépostság élére. A préposttá választott 3 személy mindegyike már előzőleg is prépostként 
tevékenykedett, így minden különösebb nehézség nélkül eredményeiket, s már valamennyi modern 
kifejezéssel élve, vezetői gyakorlattal kezdte meg a szepesi egyház igazgatását. A korra vonatkozó 
források, miután csak ritkán tűntetik fel a klerikusok esetében a rokoni kapcsolatokat, így a 
származásuk rekonstruálása egyelőre nem vezetett eredményre. A 14. század második felében 
tevékenykedő prépostok családi viszonyai könnyebben fellelhetőek. 

 A vizsgált prépostok feladataik ellátásához elegendő képzettséggel rendelkeztek, de nem 
találtam nyomát külföldi egyetemi végzettségnek egyikük esetében sem. Ez a későbbiekben 
valószínűleg változni fog.  
A Szepesség éléről prépostjaink vagy visszavonulnak - mint Pál, vagy jelentősebb egyházi hivatalhoz 
jutnak, mint Henrik, a későbbi veszprémi püspök. A prépostság elnyerése személyes adottságaik 
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mellett egyértelműen magas rangú egyházi támogatójuk pártfogásának köszönhető, mint a pápai 
legátus, vagy az esztergomi érsek. A nekik, vagy a mellettük végzett szolgálat alkalmassá tette 
prépostjainkat, hogy további kegyre és jövedelmezőbb ellátást biztosító hivatalhoz juthassanak, 
jelentős tagjaivá váljanak részint az ekkor felemelkedő egyházi középrétegnek, részint bejuthattak a 
főpapok rendjébe. Külön kiérdemlik az uralkodónők szimpátiáját, hiszen valamennyien egy-egy 
királyné kancelláriájába nemcsak be, hanem annak az élére is jutnak kancellárként, vagy 
alkancellárként.  
 A prépostok távolmaradása káptalanuktól az Anjou-kor első harmadában még nem annyira 
jellemző, az utána következő időszakban a Szepességet is eléri ez a szokás. A káptalan kanonokjai, bár 
még kevésbé estek át a szűrővizsgálaton, de személyek nevei alapján alapvetően a területen élő szász 
és szláv etnikum soraiból kerülnek ki. Még nem jelentős a javadalomhalmozás, éppen csak 
elindulóban van, de már számolni kell a jelenséggel. A szepesi egyház vezetése kedvező lehetőséget 
biztosított prépostja számára az esetleges továbblépésre, kanonokjainak pedig, hanem is a legjobb, de 
egy viszonylagosan jó közepes egzisztenciát tudott biztosítani. 
A kérdés teljes körű feltárásához természetesen további vizsgálódások szükségesek. 
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Függelék: 

A szepesi káptalan méltóságviselői 1209-1450 között kitekintéssel a 15. század végére és a 
XVI. elejére 

(Prosopographiai felsorolás) 
 

Készülő munkámban a szepesi káptalan testületét részint a méltóságviselők mobilitása szerint, 
részint archontológiai szempontok figyelembevételével igyekszem a lehetőségekhez mérten a 
legteljesebb módon feltárni. E kutatómunka eredményeképpen, valamint a továbblépés, rendszerezés, 
a mobilitás feltárásának nélkülözhetetlen eszközeként készítettem el jelen archontológiai listát, amely 
a szepesi káptalan prépostjainak és kanonokjainak életpályáját, még inkább hivatali előrelépését 
hivatott bemutatni. Munkámhoz elsősorban Köblös József szempontrendszerét használtam fel.1123 Az 
ország északi peremének egyházi intézményeit még kevéssé vették górcső alá az egyháztörténet 
kutatói. Szepeskáptalant nemcsak egyedülálló földrajzi helyzete, és sajátos jogi kapcsolata az 
esztergomi érsekkel teszi a kutató számára érdekessé, hanem az országos politikában és a térség 
művelődésében betöltött szerepe is.  
A jelen lista csak kiragadott időszakot mutat be készülő munkámból. Az adattár számbaveszi mind a 
dignitáriusokat, mind az egyszerű kanonokokat is, bár az utóbbiak családi viszonyait is közéleti 
szerepét a vizsgált időszakban igen nehéz feltárni. Sajnos a legtöbb esetben nem is lehet.  

Kutatásaim megkezdésekor részint Hradszky József1124 szepesi káptalannal foglalkozó latin 
nyelven írott munkájára, részint Pirhalla Márton művére támaszkodtam. Hradszky munkája alapos, 
körültekintő, többnyire megbízható. Esetenként azonban kiegészítésre és korrekcióra szorul, míg 
Pirhalla művét többnyire kritikával és nagyobb körültekintéssel érdemes forgatni. A továbbiakban 
felhasználatam Wagner Károly, Bárdosy és Schmauk Mihály műveit. 

A Magyar Országos Levéltár DL-DF oklevélgyűjteményéből a szepesi káptalan 
magánlevéltárának méltóságsorai és a káptalani küldöttek adatai képezték az alábbi lista alapját. Az 
így kialakult képet pontosította a szepesi főesperesek, a 24 plébános fraternalitása és az egyszerű 
kanonokok által kiadott oklevelek. Minthogy kutatásaim során egyelőre elsősorban a levéltári anyagra 
támaszkodom, még nem végeztem átfogó vizsgálatot a különféle okmánytárakban kiadott oklevelek 
között. Több esetben már sikerült azonosítani a kiadott okleveleket, de nem ezt tartottam a 
legfontosabbnak. A jelen adattár még nem teljes, azzá tétele további kutatások feladata.  

Az időszak kiválasztásában az volt segítségemre, hogy a káptalan megszervezése olyan 
köztörténeti eseményekkel egy időben történt, amelyekbe a szepesi események beillesztése és 
elemzése megkönnyíthetik a káptalan személyi összetételének vizsgálatát. A káptalan élén álló 
prépostok többsége korábban a királyi kancellária munkatársa volt, mások királyi, királynéi ill. érseki 
kancellárként jutottak hozzá szepesi méltóságukhoz. A továbblépés gyakorta valamely püspökség 
élére történő bejutással zárult.  
A jelen lista záró időpontjaként feltüntetett 1301-es év a káptalan életében és szervezeti felépítésében 
is egyfajta határnak tekinthető, hiszen a későbbi korszakokról nemcsak több személyes adatot 
feltüntető forrás áll a rendelkezésünkre, hanem pontosabban nyomon követhető az egyes dignitáriusok 
mobilitása is. Az időpont megjelölése a királyi hatalom erősségének és jellegének megváltozása 
mellett a szepesi káptalan tisztviselőinek a királyi udvarban betöltött szerepéről, az országos döntések 
helyi vonatkozásairól is tisztább képet ad. Oklevelesen is megfogható a káptalan szabad 

                                                 
1123 KÖBLÖS JÓZSEF: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában. Bp.1994. 
1124 JOSEPHUS HRADSZKY, 1901: Initia progressus ac praesens status capituli ad Sanctum Martinum E. C. 
de monte Scepusio olim collegiati sub jurisdictione archiepiscopi Strigoniensis. Szepesváralja, MCMI. (a 
továbbiakban: HRADSZKY, 1901, 1901.), PIRHALLA MÁRTON: A szepesi prépostság vázlatos története a 
kezdetektől a püspökség felállításáig. Lőcse. 1899. 
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prépostválasztási joga, a káptalan birtokainak kiterjedése, a káptalan és a szepesiek kapcsolata. Az 
általam kiválasztott jelen intervallum még inkább a káptalan szervezeti kiépüléséről, a prépostok 
különféle jogairól, a káptalan és a királyi udvar, valamint az esztergomi érsekkel való kapcsolatáról, 
esetlegesen egy- egy prépost személyes karierrjéről ad többlet információt.  

 
Adattár - Prosopografiai felsorolás 

 
A 24 plébános fraternitátása: 

Conradus leibici plébános a szepesi plébánosok dékánja 1265-ben.1125 

Henrik/ Hermanus lőcsei plébános (1274.) a dékán segítője. 1126 

Rembertus csütörtökhelyi Szentlászló plébánia plébánosa.1127 

Henrik csütörtökhelyi Szent-László plébánia plébánosa, akiről elképzelhető, hogy Sandeczből érkezett 
1276-ban.1128 

János váraljai plébános, talán Görgői János testvére.1129 

Kassai Ágoston       szepesi kanonok 1478-1493. 
A káptalan egyszerű kanonokja, plébános. feltehetőleg Kassa városából származott. 1488-ban1130 
említik  
 

 Adolf                    1209?-1234?  prépost1131 
A szepesi káptalan első ismert prépostja. Feltehetőleg II. András Meráni Gertrúd nevű 

feleségének kíséretével érkezett az országba 1202 körül. A királyné nevelőjeként1132 annak udvarához 
tartozott. A későbbiekben II. András király udvarában, illetve a királyné megbízásából különféle 
diplomáciai megbízatásokat látott el.1133 A királyné kíséretének tagja volt a prépost nővére is, akinek a 
nevét nem ismerjük. Az említett nőtestvér valószínűleg a királyné udvarhölgyeinek az egyike volt, aki 
feleségül ment a királynéi kísérettel érkező és Meráni Bertold udvarából való Rüdiger/ Rudker/ 
Ruthker/ Rutger tiroli származású lovaghoz.1134 Rupp úgy tudja Adolfról, hogy II. András udvarában 

                                                 
1125 WAGNER I. 262., RA II. 2-3- Bp. 1961. 67./ 2445 
1126 DF 272731/1265. 
1127 DF 272731/1265. 
1128 CZENTE, Bp. 1998.. kézirat 
1129 „praesentes litteras nostras dicto Capitulo, mediantibus Henrico, Plebano de Leucha, et Johanne Plebano 
de Suburbio (Várallya), et comite, fratre Johanne de Gargow…” FEJÉR CD V. 3. 103./1281. 
u.e. „praesentes litteras nostras dicto Capitulo, mediantibus: Henrico, Plebano de Leucha, et Joanne Plebano 
de Suburbio, et comite, Helia Fratre Johanne de Gargow…” WAGNER I., 301., BÁRDOSY, 222. 
1130 1488: DF 272659 
1131 Okleveles utalás csak a prépostság alapítására van, arra, hogy Adolf mennyi időn át volt a káptalan élén – 
nincs adatunk. 
1132 Gertrúd Bertold nevű öccse - a későbbi kalocsai érsek – nevelője is 
1133 „…Adulphus prepositus multum in servicio nostro et regine karissime coniugis nostre tam ad dominum 
papam, quam imperatores et diversos principes personam et res periculo exposuerit et fideliter desuraverit”; 
Codex Diplomaticus et Epistolaris Slovaciae I-II. - 1209: CDES I. 122-123./154.; DL 68752, DL 68758, DL 
68827, - FEJÉR CD III.1.78., CZENTHE, 1998. KÉZIRAT, 
1134 Rüdiger lovag egyes feltevések szerint Adolf öccse volt. Berzeviczy Egyed szerint - (Mednyánszky Alajos 
feljegyzései után) - a tiroli Matray nemzetségből származott, minthogy Matray Rudolf kanonoknak a trienti vagy 
meráni székesegyházban lévő sírkövén (1190) ugyanaz a cimerkép látható, mely a magyarországi Berzeviczyek 



153 
 

tanácsosi feladatokat lát ott el 1209-ben.1135 - Személyével kapcsolatosan több, ellentétes álláspont 
van. 

A testvérek szolgálataik fejében Gertrúd öccsének, az 1208-11 között Magyarországon 
tartózkodó Meráni Eckbert bambergi püspök javaslatára és a királyné kérésére1136 részesültek királyi 
adományban. Így szerezték meg a Poprád menti területeket (terram quondam in Chypus).  

Adolf prépost 1209-es szepesi adománya lehetővé tette az akkor még feltehetően még nagyobb 
részt lakatlan birtok /terület betelepítését (libertate quos populos quos colligerint vel undecunque 
adduxerint). Czenthe Miklós1137 az adományt vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy az ott 
kialakuló Lomnic illetve az 1209-es oklevélben szereplő Izsákfalva (villa Isaac), a tatárjárás után a 
németlakta községek közé tartoztak, tehát felvetődik, hogy az 1209-es adományt esetleg a szepesi német 
betelepítésről szóló híradásnak lehet értékelni.1138 A fenti birtokot Adolf prépost unokaöccsei - 
sógorának, Rütger /Rüdiger és feleségének fiai - Rikolf és Polanus örökölték (nepotes Adolphi prepositi 
de Scepus). Az ős fiai - Rikalf/ Ricolf/ Rikolf és Herman - a terület egyik jelentős családjait alapították 
meg.1139 Rikolf lett az őse a család és Berzeviczy ágának, míg a család Tarkői, vagy Tárczay ága 
Szepesi Rikolfot1140 és fiát Rikolf magistert (1311-1360) tekintette alapítójának. Polyán leszármazói a 
Dunajeciekben keresendők.1141 

Az Adolf szepesi prépostról szóló 1209-es adat egyben a Szepes megyére a szepesi egyházi és 
világi igazgatásra vonatkozó első hiteles utalás.1142 Polyán leszármazói közül Miklós (1326-1356) is 
betöltötte a szepesi prépostokméltóságát. Adolf további pályafutásáról, ahogy a káptalan kanonokjairól 
ebből az időből még nincsen semmilyen adatunk.  
1232-ben Róbert érsek a budai zsinaton tiltakozott az ellen, hogy Ampod fia Dénes nádor1143 és 
szepesi - újvári ispán, a király bizalmasa, „több ily személy megveretett s velök csúfosan bánt; a 
szepesi préposton és plébánosokon többféle hatalmaskodást vitt végre;”1144 

                                                                                                                                                         
ősi címere volt. – BERZEVICZY 1903. 3. PALLAS, http://www. mek. iif. 
hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/098/pc009894. html 2005. 12. 31. 
Ugyanakkor a Taschenbuch für die vaterländische Geschichte csupán valószínűsíti, hogy a Berzeviczyek őse, 
Rutgerus vagy Rudegerus comes, azonos a Berthold és Ottó meráni herczegek oklevelében előforduló Rutgerus 
vagy Rudigerus de Matrayval, akinek további tiroli tevékenységéről nincsen adatunk Gertrud Magyarországra 
érkezésével. TASCHENBUCH: (Die Berzeviczy’s) 1820. 131.  
Dedek Crescens Lajos szerint viszont a fentebb említett udvarhölgy Adolf testvére, s kettejüknek juttatta 
adományként II. András a Poprád partján lévő szabad területet. Lomnic, Hunfalva, s a mára már elpusztult 
Óleszna és Meklér településeket. DEDEK CRESCENS, 1889. 97-98., 1246: RA I. 2. 252./835. 
I. Rikolf fiai, Rikolf és Palán /Polyán 1246-ban királyi megerősítésért folyamodnak birtokaikban való 
megőrzzésükért. WAGNER  I. 104. 
1135 RUPP, 1872.163. 
1136 u.a. 
1137 CZENTHE, 1998. kézirat. 3.4. 5. 
1138 Izsákfalva és Lomnic szerepel a szász plébánosok 1268-as felsorolásában (Supplementa analectorum terrae 
Scepusiensis Pars II. Szerk.: SCHMAUK MICHAEL. Szepesváralja, 1889. SCHMAUK) 227. Sőt az izsákfalvi 
plébános aktívan részt vett 1299-ben a menedékkői karthauzi kolostor megalapításában. WAGNER I. 393. 
1139 „Ricolphus et Hermannus, filii Ruthkeri, nepotes Adolphi, prepositi Scepus, nobis humiliter supplicarunt” 
FEJÉR GYÖRGY: Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I-IX. Budae, 1829-1844. (a 
továbbiakban: FEJÉR CD.) IV. 1. 416./1246. 
1140 1251: HOkl. 22; 1260: DL. 70451; 1288: RA 3480. 
1141 ENGEL PÁL: Magyarországvilági archontológiája 1301-1457. Arcanum Adabázis Kft. CD-Rom, Bp. 2004. 
1142 A Sigray János - féle 1700-as canonica visitatioról fennmaradt feljegyzés nem Adolfot, hanem Benedeket 
tette meg az első szepesi prépostnak. Balics szerint Adolf prépost birtokadományának legfőbb oka: „multum in 
servitio nostro et Reginae, tam ad Dominum papam, quam Imperatores et diversos principes personam et res 
periculo exposuerit, et fideliter desudaverit; ad instantiam ejusdem Reginae et v enerabilium fratrum suorum, 
scilicet Colocensis Archiepiscopi Bertholdi et Bambergensis episcopi et Marchionis quibus incessanter et 
fideliter et super omnes alio eorum fidelis revivit.” FEJÉR CD III. 1. 76., - BALICS, 1888. II. 204. 
1143 1231-ben nádornak írják, de csak egy kétes hitelű oklevélben.  - RA I. 471, ZSOLDOS, 2011. 19.  
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Hamy Akarius              szepesi  kanonok   1494. 
A szepesi javadalom mellett egri kanonoki javadalmat is birtokolt. Berendi Bak Gáspár prépost 
végrendeletének egyik tanúja.1145 
 
Nagysárosi Albert        1495-1517. szepesi kanonok 
Neve alapján feltehetőleg a  Sáros megyei  Nagysárosból származott.  
 
Szántai  Albert               1521. szepesi kanonok 
Tanúként vesz részt Szmrecsányi Kristóf lector Máriássy István végrendeletének előkészítésében.1146 
Alpár                                                    szepesi  cantor: 1262-75. 1147 
 1265 óta (szepes)váraljai plébános1148 
 
 
Alex/ Alexius              szepesi kanonok 1466. 
 
Ambrus               szepesi olvasókanonok 1497. 
 
Eperjesi Anasztáz                   szepesi kanonok  1536-1540. 
Neve alapján Eperjes városából, feltehetőleg polgári csládból származó kanonok. A prépost vikáriusa.  
 
Perjémesi András      egri és szepesi kanonok 1385 -1387. 

Kanizsai III. János egri püspök, majd esztergomi érsek vikáriusa.1149 Vikáriusi teendőit 1385 és 
1387 között látta el Egerben. 1150 

Családjáról annyit tudunk, hogy neve alapján valószínűleg a Csanád megyei Perjémesről 
származik. tevékenységére a források szerint a szigorúság jellemző, mint püspöki vikárius különféle 
ítéletekben szerepel. 1387-ben az egri káptalan előtt Szécsi Balázs mester fiai, Dénes és Péter 
mesterek húsz évre elzálogosították a borsodmegyei Bas birtokot 200 forintért1151 Perjémesi (dictus) 
András egri kanonoknak az egri püspök vicariusának és testvéreinek. Ezek alapján úgy tűnik, hogy 
egy fiú és két lánytestvére volt. A zálogbirtokon úgy tűnik a csalágtagok különféle építkezéseket 
folytattak, amelyeknek az értékét a birtok visszaváltáskor a zálogbaadók közbecsű alapján vállaták 
megtéríteni.1152 Valószínűleg a szepesi javadalmát az egri után szerezhette.  
1385-ben Kallói Demeter fiait: Jánost és Szaniszlót elmarasztalta, mert nem jelentek meg Túri [de 
Thuri] László által képviselt vasvári [de Vasuar] (Nyírvasvári, Szatmár m.) Fekech Miklós elleni 

                                                                                                                                                         
1144 „… qui non solummodo quamplures ecclesiasticos personas rebus suis, beneficiis et ecclesiis spoliavit; ymo 
aliquos viros ecclesiasticos fecit percuti et inhoneste tractari; ut de iniuriis et violenciis preposito et plebanis de 
Scepus per ipsum et suos illatis ad praesens taceamus,…”- CDES I. 275., BALICS, 1888. II. 263. 
1145 HRADSZKY, 1901. 375. 
1146 1542. 07.10.MáRIÁSSY, 94./351 
1147 SCHMAUK, 227. DF 272731, HRADSZKY, 298. - 1268, BÉKEFI, 222-1275/1278 
1148 DF 272731, „Alpernus, alias Harpernus cantor concanonicus, Anno 1265. elegitur in plebanum de Suburbio 
hodie Szepes- Váralja. – Harpernus occurit, …” 1275: HRADSZKY 268, BÉKEFI, 222-1275/1278 
1149 ESZTERGOMI ÉRSEKEK, 2003.197. 
1150 SUGÁR, 1984. 126. 
1151 száz dénárjával számítandó 
1152 1387: ZSO I.164. – DF 210814 
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perben,1153 majd az említettek következő távolmaradásakor a büntetésükként kiszabaott összeget 
megkétszerezve újra elmarasztalta a beidézett személyeket.1154 
András egri és szepesi kanonok,1155 mint egri vicarius kiközösítő parancsa szerint meghagyja a kassai, 
eperjesi és sárosi plebanusoknak, hogy a Sztáncsi Péter fia Miklós ellenében makacs-ság miatt egyházi 
átok alá vetett Somosi Ivánka fia János fia Péter kiközösítését a szokott módon hajtsák végre, majd  a  
makacsság miatt egyházi átok alá vetett Somosi Péter ellen, a kiközösítés tárgyában járjanak el.1156 
1387 után már nem találunk rá okleveles utalást. 
 
 
Edelényi András magister                                   szepesi olvasókanonok 1411-1437† 

A szepes megyei Durandi (de Odorino/Odonino/) Odorino = Edelényi1157 Miklós fia.1158 
Kanizsai János esztergomi érsek káplánja, komáromi főesperes. 1411-től az érsek kegyéből szepesi 
olvasókanonok, de javadalmát kevéssé élvezhette.1159 1412-ben esztergomi egyházmegyei klerikus, 
artium liberalium magister, esztergomi sublector, avagy ekkora már a tanulmányait befejezte.1160 
Ebben az évben, miután az érsek számára bizonyossá vált, hogy Rozgonyi Simon, volt esztergomi 
kanonok anélkül, hogy tőle engedélyt kért és kapott volna, az esztergomi egyháztól több éven 
keresztül távol tartózkodott, az isteni szolgálatban és más függelmeiben megszabott kötelezettségeit 
attól fogva sem maga, sem más által nem teljesítette az esztergomi egyház sérelmére. Rozgonyi 
Simont kanonokságától - és annak javadalmától, amit addig az esztergomi egyházban viselt -  
megfosztotta, őt minden jogtól, ami ott megillette, és is eltiltotta. Azért, hogy a javadalom hosszas 
üresedése folytán az isteni és világi ügyekben kárt ne szenvedjen, figyelembe véve a címzett életének 
és erkölcseinek tisztességét, becsületességét és tudományát, mint a szabad művészetek mesterének és 
állandó asztaltársának apostolica et nostra auctoritate ordinaria András mestrenek adta a megüresedett 
kanonokságot.1161 1415-től esztergomi, 1418-tól esztergomi és egri kanonok, majd Kollányi szerint is 
1418-ban szepesi lectorságát elcseréli a sasvári főesperességre Mihály korábbi főesperessel a 
javadalom jövedelmeivel együtt.1162 Ugyanakkor Hradszky úgy tudja, megőrizte szepesi szepesi 
olvasókanonoki javadalmát egészen 1437-ben bekövetkezett haláláig. 1420-ban azonban még  szepesi 
olvasókanonokként nevezik az oklevelek.1163 1436-tól szepesi helynök, 1164 ugyanis Stock János doctor 
medicine, szepesi prépostnak lelkiekben való általános vikáriusa és ügyhallgatója (auditor causarum 
generalis).1165 

 

Grosz András        szepesi kanonok 1400-1424. 

                                                 
1153 1385: KÁLLAY, 1943.,  p.235./1987.,  
1154 1385: KÁLLAY, 1943. p.240./ 2000-2001 
1155 BARABÁS, 1903. 1878. 280./IV. 307.   
1156 ZICHY, 1878. 307./257. 
1157 Ebben az alakban 1435- től nevezik a települést. FEKETE NAGY, 1934. 190. 
1158 KOLLÁNYI, 1900. 84-85., WAGNER III. 50.  
1159 Kollányi úgy tudja, hogy már javadalmak birtoklása miatt nem is juthatott hozzá. A javadalomhalmozás 
ekkor már általánossá váló jelenség az egyházi középréteg tagjai között, így nem valószínű, hogy Kollányi 
megállapítása helyes.  
1160 KÖMENDY K 2007.184/67. 
11611412:  DF 272571 ZSO III.2970. 
1162 KOLLÁNYI, 85. , ZSO.VI.2347., DF 272173 
1163 DF 281628 
1164 ZSO III. 2970, ZSO V: 927, 1276, ZSO VI. 1778, 2347, ZSO VII. 1172, 1257, 1313, BÓNIS 1977, 
Szent2431 
1165 DL 65308 
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Grosznak nevezett János fia András szepesváraljai áldozó pap, (etiam Petri de Grosz 
Suburbio) majd 1400-tól IX. Bonifác pápa szepesi kanonoknak nevezi.1166 Az iratból az is kiderül, 
hogy a jadalom megürült, ugyani korábbi birtokosa Henrikonys Mihály beállt szerzetesnek a lövödi 
karthausiakhoz. Javadalmának bevétele évi 40 arany forint volt. Rómában az esztergomi érsek ellen is 
fellépett, tiltakozásában támogatta Késmárki Péter, Korponai István, idősebb Miklós fia István, és 
Kalpaki (Calpak=Calpach) Miklós. 1167Tarkői Kelemen fiainak prerében a káptalan kiküldöttjeként 
vett részt egy határjáráson 1422-ben.1168 Közte és a másik váraljai kanonok, Klobloc-i János között 
hosszas veresengés alakult ki az 1424-ben a jól jövedelmező és épen megüresedett váraljai plébánia 
megszerzéséért.1169 kettejük vitájában Késmárki György prépost döntött, ugyanis őt illette a 
plébánosok beiktatásának a joga, amely jogot az esztergomi érsekkel szemben is meg tudott tartani.1170 
A szepesváraljai tanács végül János kanonok javára döntött, aminek András kanonok ellentmondott, 
mert úgy vélte, hogy a városi tanács jogtalanul távolította el. Az esztergomi egyházmegye bevonásával 
megersítették András kanonok eltávolítását, és örök hallgatásra ítélték.1171 1424 után andrás 
kanonokról nincsen adatunk. 

Arnold                 verbói plébános.1172 

Caucinai de la Arnold 1173     szepesi javadalmas 1352-1371. 

Arnold titeli kanonok, majd krakkói scolasticus Kelemen pápa adószedője. VI. Kelemen 
pápától azt a megbízást kapta 1344-ben, hogy gyűjtse be Magyarországon és Lengyelországban  
azokat az elmaradt tizedeket, amelyek a viennai zsinat óta elmaradtak. lengyelországban más jellegű 
gyűjtéseket és végre kellett hajtania. Felahatalmazást kapott arra is, hogy a pápai követekáltal kirendelt 
altizedszedők számadásait bekérje. Magyarországon 1345-ben kezdte meg a megbízatását, a későbbi 
feljegyzések tanúsága szerint eredményesen. Kelemen pápa halála után VI. Ince pápa szolgálatában 
állt, s a pápai tizedek hátralékán túl a megüresedett egyházi beneficiumokból származő jövedelmeket 
is, minthogy annak betöltését a Szentszék magának tartotta fenn. Ince pápa megbízásából négy éven át 
folytatta (1350-1354) a bevételek begyűjtését.  Feladatul kapta azt is, hogy vizsgálja meg a 
magyarországi szerzetesrendeket, s ahol reformokat lát szükségesnek, a bevezetésre felhatalmazása 
volt. Szepesi kanonokká történő kinevezését 1352-ban elnyerte, majd saját maga sürgetette a kinevező 
bulla expedialását a Szentszéknél.1174 1355-ben a a szepesi és a titeli javadalom mellé egy gnieznoit is 
megkérvényezett. 1357-ben visszarendelték, a további feladatok elvégzésére távollétében 
subcollectorokat rendelhetett ki. Újabb megbízatást XI. Gergely pápától kapott 1371-ben, minthogy 
Arnoldot nevezték a Magyar- és Lengyelországban az összes begyűjtött pénzek collectorává. már nem 
tudta a feladatát végrehajtani, mert még ez évben meghalt.11751176  Működése folyamán több magyar és 
                                                 
1166 MVH. IV. 164. /CCX. „Bonifacius….Venerabili fratri Episcopo Marsicano et dilectis filiis Preposito ac 
Decano ecclesie Agriensis salutem…apud nos  dilectus filius Andreas Johannis, dicti Grooz de Suburbio, 
presbiter Strigoniensis diocesis… commendatur …nos …canonicatus et prebenda ecclesie Montis sancti Martini 
in Scepus, dicte diocesis…” – ZSO II.2. 17. 
1167 HRADSZKY, 1901. 351. 
1168 1422: DL 64689, ZSO IX. 30./5. 
1169 DF 274360 
1170 SZENTIRMAI: Das recht der Erzdechanten. 1957.171. 
1171 1424: DF 274360 
1172 1265: DF 272731 
1173 MVH I.1.p LXXV./VII., és 473. 
1174 „Reverendissime Pater, placeat recordari de obtinendo a domino nostro mandátum viva voce vei per 
cedulam domino vicecancellario dirigendam, quod littere super gratia Arnoldo la Caucina collectori pro sede 
apostolica in regnis Ungarie et Pollonie facta per . . . Clementem PP. VI. de prebenda Scepusiensis, 
Strigoniensis diocesis, transeant in Cancellaria cum non obstantibus suis.” -  BOSSÁNYI, 1916. II. 265-266. 
1175 BOSSÁNYI, 1916. II. 205. 
1176 Bossányi úgy tudja, 1370-ben hunyt el. BOSSÁNYI, 1916. II.195. 
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lengyel javadalom birtokosa volt: esztergomi, szepesi, gnieznói, vratiszlavi, titeli, kalocsai kanonok, 
pápai legátus Lengyelországban és Magyarországon.  Halála után a megüresedett szepesi javadalmat a 
lengyel Paconow-i Miklós krakkói kanonok kérvényezte meg magának.  

 

Macsolai Arnold               szepesi kanonok 1401-1423. 

Váradi kanonok, dékán, szepesi olvasókanonok.1177 Neve alapján egy Sáros megyében is 
birtokló nemesi család sarja. Apja Macsolai Bálint, nagybátyja Miklós A csalának a megyében élő Úsz 
családdal szomszédosak a birtokaik. Családjáról a 1412-es adat alapján tudjuk, fratruelis testvére: 
Macsolai Miklós fia: János, míg sógora Úszfalui Úsz fia: János fia: Jakab diák mester. Ez utóbbit 
Arnold fratruélis testvére, az említett Miklós halála után a Sáros megyei Machola és Bodos birtokok 
igazgatása és védelme alól „de propria sua habitatione benevole adduxisset in eisdem moraturum, a 
birtokoknak múltbeli és vita sibi comite jövendő igazgatásáról és védelméről, valamint azok 
jövedelmének behajtásáról” felmentett.1178 1401-ben Sáros megyei Botfalva birtokát, 166 forintért egy 
évre elzálogosította. Rokonságban állt Upor István erdélyi püpökkel, titkos kancelláral, akinek váradi 
javadalmát köszönhette.1179  

Arnold kanonok leginkább a szepesi olvasókanonokságért folytatott pereskedéseiről vált 
ismertté. 1401-ben a szepesi javadalom megüresedett, miután korábbi birtokosa Domokos fia Márk 
kanonok, a korábbi lector lemondott róla.1180 A fentebbi lectorátust a IX Bonifác pápa apostoli 
hatalmával István fia Benedeknek kívánta juttatni, ami ellen Arnold kanonok tiltakozást nyújtott be, 
miszerint a kanonokság őt illeti. 

Arnold a királyi udvar megbízásából hosszú időn át nem tartozkódott javadalmában, 
valószínűleg ezt a helyzetet használta Rozgonyi Simon országbíró, midőn még gyermekkorú fiát, 
Simont a szepesi javadalomhoz a király támogatásávál hozzájuttatta, annak ellenére, hogy a szepesi 
olvasókanonokság Arnold kanonokot illette meg a pápai kinevezés alapján. 1419-ben Zsigmond király 
néhány előkelőjének unszolására az olvasókanonokság ügyében Arnold pap váradi kanonok és dékán 
javára Rozgonyi Simon ellenében oklevelet adott ki. Zsigmond előszö úgy foglalt állást a javadalom 
ügyében, hogy Arnold kanonokot illeti a kérdése javadalom, minthogy jogos igénye ellenére, családi 
kapcsolatai révén jutott hozzá az ellenfél. A megerősítés ellenére nem sokkal utána megváltoztatta az 
álláspontját és mégis elvette Arnoldtól a kanonokságot, és Rozgonyi Simonnak ítélte oda.1181 Arnold 
kanonok nem törődött bele a verességbe, és amikor alkalmassá vált az idő, újra fellépett a javadalom 
visszaszerzése érdekében.  

Zsigmond király György préposthoz írott 1423. április 12-ei  levelében elismeri, hogy 
Arnoldot Rozgonyi Simon országbíró megfosztotta a szepesi olvasókanonokságtól, kieszközölve, 
hogy azt adja fiának, Simonnak. Az ügyben fordulatot eredményezett, hogy az ifjabb Rozgonyi Simon 
a szebeni prépost élére került. A pereskedés azzal folytatódott, hogy Kanizsai János esztergomi érsek 
ismét kitúrta Arnoldot a szepesi javadalomból, és azt egymás után két káplánjának adta. A fenti évben 
a javadalom Edelényi András kezére jutott, akit az érsek helyezett a méltóságba, bár nem jogosan, 

                                                 
1177 1422: DF 272 757,  ZSO IX. 405./1273. , 1423: ZSO X . 182./382. DF 272 762 
1178 ZSO III.1986., DF 251651vö FEJÉR CD. VI. 2. 305. – VIII. 2. 403. – X. 2. 238. – X. 6. 429 és 556  – Haan 
L: Békésvármegye hajdana. II. 35.  – Nagy I: Magyarország családai. VII. 213  
1179 MÁLYUSZ, 1984. 211. MVH I.4./372./ CCCCXXXIII. 
1180 MVH I. IV. 372/CCCCXXXIII., HRADSZKY, 1901. 350. és  352. 
1181 „eundem lectoratum ab ipso Arnoldo presbitero cum universis eiusdem utilitatibus et proventibus 
aufferentes in eodem officio prefatum Simonem pacifice permanere et perseverare, eidem etiam universos 
fructus et obventiones quaslibet ipsius lectoratus per vos aministrare et aministrari facere defectu sine omni 
volentes, Rozgon-it minden igénylővel; főleg Arnolddal szemben védelmezzék meg a lectoratus birtokában.” 
ZSO II./2. 7067., DL 9595 
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minthogy Mocsolai Arnoldtól „nusquam ritet legittime per quemcumque iudicem suum ordinarium 
privatus extitisset”1182 Az uralkodó mérlegelve Arnold kanonok érdemeit parancsba adta György 
prépostnak, hogy rövid határidőn belül rendelje magához a két lectort, minden jogukat igazoló 
bizonyítékaikkal. Abban az esetben, ha kiderül, hogy Arnold kizárása jogos volt, minden marad a 
jelenlegi felállásba, ám ha másként alakulnak a dolgok, Andrást mester kell kizárni.  

Az esetet Úszfalvai Jakab fia János mester előtt vizsgálták meg, mint a szepesi egyház 
kanonokja és ügyvédje előtt.1183 János kanonok a vizsgálat során fényt derített arra, hogy Edelényi 
András jogcím nélkül jutott a javadalomhoz, ráadásul a tárgyaláson sem jelent meg, bizonyítékokat 
nem mutatott be. Ezek alapján a prépost a prépost pro tribunale előtt Arnold javára igazolta az 
olvasókanonokság jogosságát, ami be őt királyi ítélettel vissza is helyezték.1184 Arnold jogos 
igényének elismerése mellett György prépost Úszfalui Jánosnak adta a lektorátust.1185 Ezért Arnold 
kanonok jogonak vélt javadalma visszaszerzése érdekében pert indított a Szentszéknél a szepesi 
olvasókanonokság megszerzéséért. 1423 után már nem hallunk róla. 
 
Kapi András         szepesi cantor 1458-1459. 

A szepesi káptalan éneklőkanonokja Stock János prépostsága idején. Neve alapján a Szepes 
megyei Kapi/Kapussányból való kanonok. Végzettségéről nem nincsen adatunk. 1459-ben Késmárki 
Krisztián fia Sandrinnal lázadást szított a kanonokok között Stock prépost szigorú intézkedései ellen. 
Sandrin nem akart eleget tenni a helybenlakás kötelezettségének, így a préposttal a káptalani testületen 
belül feszült lett a viszonya. A lázadás vezetését lőcsei Messigloer Jánossal vállalta magára, majd 
elmenekültek a husziták kezén levő Szepesvárba, őket okolva aa káptalanon belüli bajokért. A lázadás 
következményeként a prépost Sandrinust börötönbe vetette, javadalmát Esztergomi Zsigmond fia 
Lukácsnak adta. Messingloert préposti bírói joga alapján ítéletlevéllel megfosztotta javadalmától. 
Visszaadta a korábbi méltóságukat, kinevezte Kapi Andrást kántornak. 1186 
 
Szepesváraljai András        szepesi  kanonok  1476-1493. 
András helybeli szász kanonok, váraljai plébános.  1483-tól a Szent András kápolna rektora. 
Héthársi András       szepesi kanonok 1478-1508. 
Sáros megyei 
Kelemen András        szepesi kanonok 1492. 
 
Szebeni András mester       szepesi kanonok 1479-1495. 

Neve alapján a sáros megyei Kisszebenből származhatott. Végzettségéről nem tudunk semmit. 
András kanonok 1479 januárjában a szepesi prépost szentszék előtt folyó perben, amely Farkasfalvi 
Péter özvegye és chyrbai polgárok között zajlott, kanonoktársaival tanúskodott.1187 1481-ben a 
káptalan dékánja. 1494-ben egy közjegyzői oklevél1188 másolatában említik, hogy kanonoktársával, a 
káptalani testületből Bálint „artium liberalium baccalaureussal”- a szepesváraljai Dicsőséges Szűz 
Mária plébániaegyház rectorával-választott bírákként egyházi javakban folyó perben békésen 
kiegyeznek. 
 
 Szalóki András                    szepesi kanonok 1496-1512. 

                                                 
1182 DF 272762 
1183 ZSO X. 329/795. DF 272762 
1184 ZSO X. 362-363/878., WAGNER III. 52. 
1185 ZSO X. 490./1230. 
1186 THEINER II. 343./DXXI., DF 272794 
1187 DL 65340, SZENT-IVÁNY, 1988. 59./133. 
1188 1494: EPERJES LT, 1932. II. 288./715. 
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1512-ben a káptalan dékánja.1189 A szepes megyei Szalókról származhatott. 
 
Horváth András               szepesi kanonok 1501. 
Philekfalvi András               szepesi  kanonok 1519. 
káptalani plébános 
Granchi Kolyn András mester, 1524-1530. 
a gánóczi Szent István kápolna --- 
Balpatakai Boldizsár        szepesi kanonok  1525-1527. 
 
Budai Boldizsár        szepesi kanonok 1541-1557. 
1541: káptalani jegyző 
 
Bálint         clericus, „homo capitularis” 1347. 
 
Zágrábi Bálint                      szepesi cantor 1474-1476. 
Zágrábból érkező kanonok. A káptalan kántora. 
 
Bártfai Bálint           custos 1517. 
A Sáros megyei bártfáról származó szepesi őrkanonok, aki egytemei fokozatot is szerzett. 
(baccalaureus) Sok könyve van, bibliofil, ez jobb anyagi helyzetet feltételez. 
 
 Benedek         szepesi prépost 1234/45?  

Benedek prépost személye  bizonytalan - csak Wagner és Pirhalla említik, de ők sem biztosak 
benne.1190 Pirhalla szerint szerepel a Sigray János - féle 1700-ban kelt egyházlátogatási 
jegyzőkönyvben, s vele kezdődik a prépostok sora 1234-től.1191 Talán azonosítható az 1233-ban az 
esztergomi szenttamási, vagy szentgyörgymezei préposttal,1192 aki később budai préposttá lett. 1238-
1240 között alkancellár, majd IV. Béla 1238. jan. 29.-ei oklevelében, mint tanú jelenik meg, aki előtt 
az oklevelet felolvasták. 1240. jún. 18-júl. 9. után fehérvári prépost és kancellár.1193 

Benedek          1259-12631194 szepesi  
prépost 

                                                 
1189 DF 216611 
1190 WAGNER, III. 6. 
1191 PIRHALLA, 1899. 13. 
1192 KOLLÁNYI,, 1901. 9. 
1193 FEJÉRPATAKY, 1885.103., - FEJÉR CD IV. 1. 110.,135,VII.260., - HO IV. 22.,  ÁUO VII. 67., ÁUO II. 
101., FEJÉR CD IV. 1. 194. - HO. III. 5. 
1194 Egyenes bizonyítékunk nincs reá, de nagyon valószínű, hogy azonos az ifjabb király Benedek nevű 
nótáriusával, a kiről először 1257-ben történik említés, épen, a mikor Pécsi Benedekről a levelek elhallgatnak; 
láttuk, hogy az ifjabb királyi kancelláriája Béláéból vált ki, azonkívül Béla ad számára oklevelet, hangsúlyozván 
érdemeit. Ha ez a feltevésünk áll, úgy régi nemesi, zalai családból való, a mely a tatárjárás után elszegényedett. 
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Benedek prépost egy Zala megyei előkelő nemes család sarja,1195 amely valószínűleg a 
tatárjárás után szegényedett el. Pór Antal a Nádasdi családba tartozónak vélte.1196 Rokonai, 
feltehetőleg „fraterei” voltak Kruppan, Hoda, László.1197 Édestestvérei - Dedalus zalai ispán, István, 
Beke - együttesen szerezték meg 1276-ban Szentmiklós várát.1198 Egyesek a pécsi egyházmegye 
klerikusának tartották.1199 Benedek mester pályája nagyon változatos, hiszen 1252-ben Achilles pécsi 
püspök, volt alkancellár embere Magister Benedictus de Quinqueecclesiis néven; 1255-ben a király 
szintén pécsi Benedek néven hű clericusának mondja és a Délvidéken bíz rá egy elég kényes ügyet. 
IV. Béla kancelláriájában egy határjárás során 1255-56-ban tűnt fel először, mint a király klerikusa 
vagyis „homo regius”.1200 1257-ben V. István ifjabbik király jegyzője, kancelláriai jegyző,1201 majd 
1259-64 között királynői bíró, egyidejűleg 1259-ben valkói főesperes és királyi alkancellár volt István 
udvarában.1202 Ez utóbbi méltóságát élete végéig megtartotta.1203 Talán már 1259-ben szepesi kanonok 
és prépost,1204 de 1261-ben bizonyosan.1205 1262-ben a szepesi kanonokság mellett aradi prépost, majd 
1274-től budai prépost is.1206 Ezek mellett esztergomi alkancellár és királyi kancellár volt.1207 
Esztergomi kanonokságát csak XXi János pápa említi.1208 Egyes elképzelések szerint a freisachi Szent 
Bertalan egyház prépostja volt.  

                                                 
1195 „…e praenobili prosapia descendit, quin tamen illum familiae de Kanizsa, cum Lendvaio adscribere ob 
defectum probarum auderemus. Imo potius si frater illius Dedalus idem fuerat cum Dedaleh filio Michaelis, qui 
a 1267. occurrit et etiam Dedak scribitur; tunc ex illustri familia Hunt- Pázmán ortum ducit;…. haec 
incerta…certum tamen est, illum e Comitatu Zaladiensi oriundum et familiam eius tempore persecutionis 
Tartarorum …” MES II. 33. , PAULER,  1899. 252. 
1196 „Közben, 1274-től 1276-ig, III. Benedek nevezte magát választott esztergomi érseknek, kit a főegyházi 
papság névtára – úgy tudom – helyesen a Nádasdiak nemzetségéhez számit.” PÓR A., Turul. 1907. /3. 197. 

1197 MES II. 33. 
1198 „…Magister Benedictus Electus Strigoniensis, Dedalus Comes Zaladiensis, Beke et Stephanus fratres sui…” 
ÁUO IX. 158., KARÁCSONYI, 809.,  ESZTERGOMI ÉRSEKEK, 2003. 125. 
1199 MKL 1993. 744., KOLLÁNYI, 1900.18., „ fidelem clericum nostrum magistrum Benedictum 
quinqueecclesiensem appellat…” MES II. 34. 
1200 HAJNAL, 1914. 17-18. Ebben az évben a somogyi ispán officialisának a király által küldött bírótársa volt 
egy olyan ügyben, amelyről hat oklevél maradt fenn. 
1201 A királyi kancelláriában új tisztség jelenik meg, a „notarius specialis”, vagy ahogy később nevezik, a 
„notarius secretarius”. Valójában ez a tisztségviselő a király titkára, és a királyi pecsétgyűrű kezelője. Időnként 
„apocrisiariusnak” is nevezik. A tisztség betöltője rendszerint a királyi kápolnaispán (comes capellae). 
Fejérpataky a karrier kezdetét 1258-ra teszi. FEJÉRPATAKY, 1885.117. - ÁUO. VII. 486. 
1202 Fejérpataky 1259-ben említi a szepesi prépost alkancellárságát, meg pedig ez év májusának közepéig., egy 
oklevél erejéig. FEJÉRPATAKY, 1885.107.- FEJÉR CD. IV. 2. 489., KMTL, 59. 
1203 Fejérpataky 1259-ben említi a szepesi prépost alkancellárságát, meg pedig ez év májusának közepéig., egy 
oklevél erejéig. FEJÉRPATAKY, 1885. 107., - FEJÉR CD. IV. 2. 489., KMTL, 59. 
1204 „Datum in Potok per manus Benedicti, Sepesiensis praepositi, aule regiae vicecancellarii, anno domini 
millesimo ducentesimo quinquagesimo nono.” - HRADSZKY, 1901. 297. Kollányi ezt 1261-re teszi. 
CDRS 448./643.-1259. Vele kapcsolatban Karácsonyi szerinti hamis oklevél, melyben a sárosi várhoz tartozó 
Therne földet Aadam lengyel jövevény kapja. Benedeket már ekkor szepesi prépostnak és IV. Béla 
alkancellárjának nevezik. Valójában szebeni és aradi prépost, valamint V. Istvánnak, mint királynak az 
alkancellárja volt. Karácsonyi szerint István ifj. király okleveléből vették a nevet, megtéve Benedeket szepesi 
prépostnak. RA I. 3. 377. /1233.-1259., Lásd még: Történelmi Tár. 1908. 28. ESZTERGOMI ÉRSEKEK, 2003. 
126. 
1205 CDRS I. 448./643.-1259. Vele kapcsolatban Karácsonyi szerinti hamis oklevél, melyben a sárosi várhoz 
tartozó Therne földet Aadam lengyel jövevény kapja. Benedeket már ekkor szepesi prépostnak és IV. Béla 
alkancellárjának nevezik. Valójában szebeni és aradi prépost, valamint V. Istvánnak, mint királynak az 
alkancellárja volt. Karácsonyi szerint István ifj. király okleveléből vették a nevet, megtéve Benedeket szepesi 
prépostnak. RA I. 3. 377. /1233.-1259., lásd még: Történelmi Tár. 1908. 28. 
1206 Ezt a méltóságát haláláig megtartotta. BEKE, 126. 
1207 Ez utóbbi tisztséget IV. Béla és V. István konfliktusa miatti politikai zűrzavar idején egyszerre többen is 
betöltötték. BEKE, 125. 
1208 BEKE, 125. 
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1264-ben visszatért Béla király udvarába ahol minden cím nélkül szolgált; majd 1265-ben 
szolgái számára nyer levelet, egy évnélküli oklevélben pedig királynői bíró; mégis mihelyt trónra lép, 
magához veszi István alkancellárnak. 
1274. februárja és 1276. november 18. között választott vagyis „electus” esztergomi érsekként 
tevékenykedett. A méltóságát Kán nembeli Miklóssal szemben kapta meg. A pápai megerősítés 
egészen haláláig elmaradt, mert a megbízottai - Fulkus esztergomi kanonok és Román barsi 
főesperes1209 - nem jutottak el Rómába. Utazásukra - a feljegyzések szerint - 1275-ben került sor. 
Miután azok ellenséges támadástól tartottak, csak Zengg-ig jutottak el, ahonnan visszafordultak.  

A választott érsek folyamatosan jó kapcsolatot tartott fenn a Szentszékkel. 1274-ben a pápa őt 
bízta meg a szentföldi keresztes hadjárat meghirdetésével, s a résztvevőknek különféle kiváltságokat 
neki kellett ígérnie. Tudós egyéniségnek tartották, de állhatatossága kifogásolható volt. Talán emiatt is 
elhúzódó és későn érkező pápai megerősítés már nem találta Benedeket életben, aki 1276. 
novemberében vagy decemberében meghalt. 

Benedek Pál         szepesi kanonok 1357. 
Benedek kanonok szepesi kanonok és a káptalan praebendáriusa lehetett, szepes megyei pap. 

A Szent Mártonról nevezett szepesi káptalan használatára „Capitula ad horas diurnas" címen könyvet 
másolt, mely a gyulafehérvári Battyányi-könyvtárba került. E könyvben különös figyelmet érdemel a 
naptári részben élőforduló nekrológ, melyet Wagner az „Analecta Scepusii" második kötetében tett 
közzé, s melyben 1357–1633-ig több szepesi kanonok és pap halálának ideje érdekes életrajzi adatok 
kíséretében fel van jegyezve. 
 

Benedek        szepesi scolasticus 1350.május 26.  

A káptalan és Lenger Péter viszálykodásában jelenik meg, mert Lengen lovakat lop a káptalantól.1210 

 
Himházi Benedek                szepesi prépost1357-1379.  

Benedek prépost a Veszprém megyei Döröcske nb. Himfiekkel állt rokonságba. Családi 
kapcsolataikat tekintve a talán Szalók nemzetségbeli Hímfy család tagja. Apja Anjou-kori köznemes, 
Himfi György. Padovai joghallgatósága után kapta meg a szepesi prépostságot,1211 stallumát királyi 
kérésre, mint királyi káplán kapta meg1212 pápai támogatással. Képzett kánonjogász, a hazai 
joggyakorlat jó ismerője. A történeti forrásokban 1364 és 1387 között szerepel. Az 1364-1374-es 
években veszprémi kanonok és szepesi prépost,1213 továbbra is királyi sacellanus. 1379-től haláláig 
veszprémi püspök. 1387. március 31-én Székesfehérvárott ő koronázta magyar királlyá Zsigmond 
brandenburgi őrgrófot. 
 

                                                 
1209 Mindketten esztergomi kanonokok is. KOLLÁNYI, 1990.19. 
1210 MÁRIÁSSY LT. 1916. p. 31./68. 
1211 BOSSÁNYI,1916. II, 206, 360, 387, , VERESS E, 1941. 2. vö. BÓNIS, 1971. 35.  
1212 BOSSÁNYI, 1916. II. 210. „Supplicat . . . Ludovicus rex Ungarie, quatinus dilecto capellano suo, 
Benedicto Georgii presbitero, studenti Padue in iure canonico, specialem gratiam facientes, preposituram 
ecclesie sancti Martini Scepusiensis, Strigoniensis diocesis, quam dominus electus Chenadiensis, tempore 
promotionis sue ad Chenadiensem ecclesiam obtinebat. …. preterquam per ipsius electi obitum, vacare 
contigerit, etiam si sit curata et ad eam quis per electionem assumi consueverit, conferendam eidem Benedicto 
dignemini reservare. Non obstante, quod in ecclesia Vesprimiensi canonicatum et prebendam obtinet, et in ipsa 
dignitatem etc.. expectat, cui expectationi renuntiabit.” - BOSSÁNYI, 1916. II.387. CCLXVI., DL. 41 943; 
1387: ZSO VII 6: ZSO I. 138; 1387 VIII 22: 
1213 1372:  - DL 41 876, 1374: Himházi, szepesi prépost a püspökség üres, H. V. 179 
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István Benedek              szepesi kanonok 1397. 
Származását nem ismerjuk vele kapcsolatosan indul el az a per, amelynek során Mocsolai Arnold meg 
akarrja szerezni a szepesi olvasókanonokságot. 

Görgey Benedek                szepesi kanonok 1496-1509. 
Helybeli javadalmas, a térség egyik jelentősebb birtokos családjának sarja. 1505-ben őrkanonoki majd, 
1506-1509 között éneklőkanonoki javadalmasa a káptalannak. 1214 bejutása a területi kapcsolatok 
révén történhetett.  
 
Szentiványi Bernát                   szepesi kanonok 1515-1525. 
Annyit tudunk róla, hogy feltételezhetően liptói származású és 1518-ban liptószentmiklósi 
plébános.1215 
 
Bach /Baas/ Bács Bertalan        1281/82-84 prépost 

Családi viszonyait tekintve kétféle álláspont él. Fügedi Erik szerint Bertalan prépost a 
Mezőpilis nemzetségből származó Bács (Baas/ Baach) fia,1216 aki 1263-ban V. István curia iudexe, 
gömöri (fő)ispán volt.1217 A váradi püspökség történetét kutató Bunyitai Vince szintén ezen az 
állásponton volt származásával kapcsolatban. Kovács Béla viszont,1218 az Aba nembeli Both fiaként 
azonosította.1219 Fivérei: Konrád és Gerald. IV. László király specialis jegyzője, (notarius 
specialis),1220 majd 1280-84 között fő-esetleg alkancellár,1221 (procancellarius aulae regiae)1222 
Alkancellári hivatalát a későbbiekben is megőrizte egy 1289-es oklevél méltóságsora tanúsága 
szerint.1223 1279-től egri prépost, 1281-ig  diplomata, 1224 a szepesi méltóságot 1282-től töltötte be.1225 
                                                 
1214 HRADSZKY, 1901. 377. 
1215 HRADSZKY, 1901.  
1216 FÜGEDI, 1986. 148. 
1217 MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON I. Szent István Társulat. Bp. 1993. 
1218 BUNYITAI, 121. 
1219 Kovács Béla őt Aba nb-i Both fiának véli, aki egri prépost, a királyi kancellária speciális jegyzője, majd 
1283-tól szepesi prépost lett. KOVÁCS B. Eger, 1983. 14., DL 83, 138. 
1220 A király gyűrűspecséttel megerősített okleveleiért felelt. FEJÉR CD V. 2. 564. Fejérpataky szerint 1280. 
aug.18-án nevezik őt először alkancellárnak. FEJÉRPATAKY, 135.  
1281-ben félévi megszakítás után újra alkancellár, s ezt a pozíciót 1283. májusáig töltötte be. Fejérpataky szerint 
a szepesi préposti tisztet 1283. május 25-től-1284. február 22-ig töltötte be az alkancellársággal együtt. 
Fejérpataky a szepesi tisztség 1282-re tételét egy hibás okleveles keltezéssel magyarázza. FEJÉRPATAKY, 136. 
1221 1289.: „…per manus honorabilis viri magistri Barthalomey Aule nostre vicecancellarii dilecti et fidelis 
nostri..” FEJÉR CD X. 539., SZABÓ KÁROLY: Kun László 1272-1290. Magyar Történeti Életrajzok. 
Franklin. Bp. 1886. 18. MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON I. 789. 
ÁUO IX. 271. 351, FEJÉR CD V. 3. 28., 164; WAGNER III. 13. 
FEJÉRPATAKY, 135.: 1279-ben még egri prépost, és a király speciális notariusa. -FEJÉR CD V. 2. 564., 
semelyik oklevél nem teszi ki egyházi méltóságát, csupán alkancellárnak nevezik az oklevelek. Az egri 
prépostságot a ÁUO XII. 292.,MES II.142.,hibásan: ÁUO IX.276., 1281-ben egy időre elhagyja a kancelláriát, 
de az év végén már újra ott van. 
Fejérpatakynál királyi alkancellár 1281. decemberében -1283. máj. 15-ig semmilyen egyházi címet nem visel, de 
eddig biztosan egri prépost volt, 1283. május 22-től - 1284. február 22-ig szepesi prépost jegyzi okleveleit, 
alkancellár. FEJÉRPATAKY, 136.:  
BUNYITAI szerint 1280-ban „alkorlátnok” BUNYITAI VINCE: A váradi püspökség története. Bp. 121. 
A káptalan élén már 1288. szept.22-én már Jakab prépost állt. 
Hibásan nevezi egy 1282. ápr. 28-ai oklevél szepesi prépostnak: ÁUO XII. 386., ÁUO IX. 382., MES II.186. 
HO. V. 65., alkancellárként 1280-tól tevékenykedhetett. 
1222 „Bartholomeus, e familia Comitum de Bach vel Baas, primum Praepositus Agriensis dein Scepusiensis una 
Procancellarius aulae Regiae subin Episcopus Varadiensis.” HRADSZKY, 1901.308. Ebben a minőségében a 
nagyobb királyi pecséttel megerősített oklevelek kiadásáért felelt. 
1223 FEJÉR CD X. 539. 
1224 Kovács Béla prépostságát 1275-re teszi. KOVÁCS B,1984. 14. 
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1284 után váradi püspök. Prépostsága idején visszajuttatta a káptalan számára Almás birtokot, a 
kanonokok nagymértékű szegénysége miatt.1226 

Eperjesi Bertalan               szepesi káplán 1436.1227 
Eperjesről származhat. Az olvasókanonok lektori káplán  Tanúként vett részt Filka-i 

Ymmelman Miklós és Tyl Schriban-i soltész Margit nevű lányának és fiainak pörében hozott ítélet 
meghozatalán.  
 
Trinkai Bernát mester                    szepesi kanonok1522. 
 

Bernus              szepesi kanonok 1301. 

Személyazonosságáról nem ismerjük.1301-ben a kanonoki testület egyik tagja, aki préposttá 
választotta Pál kalocsai prépostot. helyette Péter kanonok írta alá az oklevelet, és Salamon mester 
pecsétjével pecsételték le.1228 

Bogomerius                   szepesi cantor 1323.  
 

Demeter         szepesi kanonok 1342-1348. 

szepesmindszenti plébános 

Kuezti Dezső                szepesi kanonok 1403. 

Dénes              szepesi kanonok 1341. A A 
Személyét nem tudtuk azonosítani. prépost vicarius in spiritualibus generalisa-helynök.  

Domokos        szepesi   prépost 1356-1360/ 1406-1408?1229     
Minden bizonnyal az Ákos nembeli Csetneki Pelsőci Bebek/Bubek család sarja.1230  Szár Detre nevű 
nagyapja révén azon Mátyás sarja, ki IV. Béla pajzshordozója volt, és a család megalapító őse.1231 
Testvérei Bebek György, míg másik fivére, Miklós, aki kalocsai érsek lett (1391-1431).1232 Esztergomi 
illetve egri kanonok, később választott csanádi püspök. 1349-ben először találkozunk vele, ekkor egri 
klerikus, esztergomi kanonok és szenttamási prépost.1233  Az egri javadalmat a fivére, György hevesi 
főispá és királyi követ kérvényezte meg a számára, miután Fülöp fia Miklós halálával üresedés 
következett be a javadalomban.1234 Ekkor nem jut a javadalomhoz, mert a pápa helyette, Jánoki Tamás 
fiának adta.1235 Még ebben az évbe újra kérvényezi az egri kanonokságot, de már ekkor pécsi 
kanonoknak is nevezik VI. Kelemen pápa végül egri kanonokká - bullás nagyprépost - nevezi ki, ezzel 

                                                                                                                                                         
1225 1282. április 28-ai oklevélben, amelyet Pál veszprémi prépost kérésére állítottak ki: „magistri? discreti viri 
magistri Barthalomei prepositi de Scepus au. N. vicecan.” DF 264615, DF 264620 
1226 DF 272247 
1227 1436:  DL 65308 SZENT-IVÁNYI, 1988. p. 44./ 87. 
1228 Lásd a 162-es jegyzetet. 
1229 Prépostságának időszakát Wagner, Hradszky, és Pirhalla ellentétesen jelöli. A legvalószínűbb mivel 
személye azonos a későbbi csanádi és váradi püspökkel: az 1356-os időszak. –  AKO V. 384.,  
1230 A család őse Detre, aki IV. Béla pajzshordozója. A család 1318-ban és 1320-ban felosztotta birtokait, így 
alakult ki a Bebek és a Csetneki –ág. – KARÁCSONYI, 1900. 125. 
1231, FEJÉR CD I. 287—292., KARÁCSONYI, 1900.114 
1232 AKO III.260., .334-35.,  IV. 53., V.468., KARÁCSONYI, 1900. 109. 
1233 BOSSÁNYI, 1916.  I. 187. és II. 230. 
1234 BOSSÁNYI, 1916.I. 195./ CCCXCVII. – THEINER I. 774./1176. 
1235 BOSSÁNYI, 1916.I.  196./CDLXXVIII. 
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egyidejűleg megtarthatta esztergomi kanonokságát is.1236. A szepesi javadalmat ezután szerzi meg, 
1356 táján. 1237  Keveset tartózkodott a Szepességben, leginkább Visegrádon találjuk, minthogy 1351-
56 között érseki helynök. Hradszky szerint szerzetesként él korábban. Vásári miklós esztergomi érsek 
helytartója lett 1356-ban.  1360-ban csanádi püpök lett.1238 Karrierje a későbbiekben tovább 
emelkedik, hiszen Csanád után Váradon lett püspök. érsekké választják.  

Ferenc          szepesi kanonok 1419. 

Görgői Ferenc         szepesi kanonok 1437. 
 
Boldogasszonyfalvi Ferenc       szepesi kanonok 1500-1527.  
Boldogasszonyfalvi István fia.  Krakkóban 1496-ban és Bécsben tanult bölcsésztet1505-ben, így lett 
magister artium. 1239 Esztergomi és  szepesi kanonok majd hantai prépost.1240 
 
Mekcsei Ferenc             szepesi kanonok 1510. 
Mekcsei János fia Ferenc mag art. hantai prépost, szepesi esztergomi, fehérvári kanonok1241 szepesi 
helynök A baranyai Mekcséről1242 való család tagja. 1499-ben beiratkozott a krakkói egyetemre, 
magister artium1243 fokozatot szerzett. Javadalmához rokona, a korábbi prépost György (1494)  
segíthette hozzá. 1504-ben hántai prépost és szepesi kanonok, aki Esztergomban tartózkodik.1244 Az 
1510-es említésekor is hántai prépost, de hozzájut egy esztergomi és fehérvári javadalomhozis, 
mindemelett pápai kiküldött bíró. Esztergomban is bír lakóházat, valószínűleg ekkor ott él.1245 A 
fehérvári javadalmat minden bizonnyal egyházi kapcsolatainak köszönheti.  
 
Szepesvéghelyi Greniczi Ferenc mester,            kanonok1534. 
Nagykőrösi Ferenc           szepesi lector 1537-1543.  
olvasókanonok, a Krisztus Legszentebb Testének sacellájának igazgatója 
 
Frwyno/ Frowin        szepesi kanonok [1331] 1338-1342. 

 Brovinus szepesi és krakkói kanonok, sanczi /sandeczi plébános1246Azon kanonokja volt a 
káptalannak, aki egyszerre több javadalommal is rendelkezett. Elsőként jutott javadalomhoz a szepesi 
káptalanban, ami után 1331-ben XXII. János pápától jutalékot is kapott.1247A különleges kiváltság 
megszerzésében Nanker krakkói püspök lehetet segítségére, ugyanis Frowin volt a püspök ügyeinek 
első számú intézője a Boleszláv esztergomi érsekkel a szepesi települések feletti joghatóságért 
folytatott tárgyalások során.1248Vannak kutatók, akik megkérdőjelezik Frowin tényleges szepesi 
kanonokságát, ám ezt bizonyítja Csanád esztergomi érsek 1338. március 25-én kiadott oklevele, ahol a 
tanúk között említi Frowint.1249a másik bizonyték a saját maga által kiállított azon oklevél 1342-ből, 

                                                 
1236THEINER I. 774. /1176 
1237 WAGNER III. 34, 36.  
1238 PRAY GY: Hierarchia Hung. II. 294-5.  – KATONA, I. 387. –FEJÉR CD IX. 3.. 156., HO II.126. 
1239 SOLYMOSI, 2002. 43 63, 171, SCHRAUF, 1893. 1902 
1240 KÖRMENDY k, 2007.  206. 139. 
1241 Köblös 378., , kiküldött bíró- krakkó 
1242 Csánki II. 507, 554. 
1243 SCHRAUF III:7, 62 
1244 DF 278929, DF 278947, DF 278951 
1245 DF281416” in domo solite residencie mee” KÖBLÖS, 378- 379/128 
1246 DF 272416 – 1341. aug. 9. 
1247 MONUMENTA POLONIAE VATICANA (MPV) III. Ptaśnik J. Kraków 1914. 277/294 
1248 SROKA, 1995. 1-2. 58. 
1249 MES III. 443/306., HRADSZKY, 1901.337. 
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amely Demeter szepesi kanonok és Władysław, a hercovyci templom rektorának vitája kapcsán állást 
foglal.1250 Demeter kanonok ebben a perben vesztes félként távozott az ítélet kihirdetéséről, ugyanis 
Frowin a lengyel kollégának ítélte a vita tárgyát képező tizedet. Az ítélet intitulatiójában saját magát 
nevezte meg elsőként Frowin. 1251Az oklevél intitulátiójából az is kitűnik, hogy Frowin a kanonokság 
mellett János prépost préposti helynöke és lelki gondozója is volt. A titulus jelzi, hogy Frowin nem 
jelentékeny méltóságot viselt a káptalanban. A szepesi prebendát 1337-1338-tól bírhatta, ugyanis egy 
1337-es oklevélben még csak krakkói kanonoknak és sanzi plébánosnak címzi magát.1252 Csanád érsek 
oklevele, mint mondottam, már szepesi kanonokként említi. 

Fülöp               szepesi kanonok  1342. 

Nedeci Fülöp kanonok1253 Tanúként vett részt Filka-i Ymmelman Miklós és Tyl Schribani soltész 
Margit nevű lányának és fiainak pörében hozott ítélet meghozatalán.  

Boroszlói Fülöp                szepesi kanonok1475. 
Neve alapján lengyel kanonok, Boroszlóról származhat. 

Berendi Back Gáspár                            szepesi prépost 1464—1493 . 
Ifjú korában katona, Jajca ostromában vett részt 1463-ban, és a husziták elleni küzdelmekben. 

A katonai, vitézi karrierből kiábrándulva papnak állt, s így korábbi érdemeit is figyelembe véve, előbb 
csanádi klerikus,1254 majd  Mátyás király szepesi préposttá nevezte ki, amit 1464-ben az esztergomi 
érsek is megerősített. E minőségében Bonnba/Bolognába1255 ment kánonjogot s az egyéb teológiai 
szakokat tanulmányozni. 1470-ben pápai felmentést kért, hogy korábbi katonai szolgálatai ellenére 
felvehesse az egyházi rendet. 1472-ben az első miséjét Rómában mondta, s IV. Sixtus pápa jogot adott 
neki, hogy püspöksüveget s pásztorbotot használhasson a jogköre alá tartozó templomokban.8) Szepes 
megye új főispánja, korábbi kapitánya, Zápolya Imre lett, aki igyekezett befolyását kiterjeszteni a 
prépostságra is. 1474-ben ezért is fordult Gáspár prépost az uarlkodóhoz, hogy a erősítse meg őt a 
korábbi prépostok jogállásban éas kiváltságaiban. Még ugyanazon évben, mint Mátyás bizalmasa 
diplomáciai megbízással vett részt a lengyel és magyar mágnásoknak Szepes-Ófalván tartott 
gyűlésében.9). Folytatta a szepeshelyi székesegyház építését s szerencsésen befejezte 1468-ban.10) 
Pirhalla szerint 1479-ben szentelték fel.1256 1493. jún. 5-én  halt meg  amit  Pirhalla szerint 1489-ben 
halt meg.1257 Többször kellett megóvnia káptalant a területét fosztogató Thele Jakab csapatainak 
pusztításai ellen. Halála után a Zápolyák magukhoz „ragadták” a prépostok kinevezésnek jogait, azon 
az alapon, hogy a király rájuk hagyományozta.1258 Rokonát, Bak Barnabást maga tanítatta itáliai 
tanintézetekben, elsősorban Rómában.1259 

 
Kassai Gáspár        szepesi  kanonok 1477-1496. 
Bethlenfalvi Thurzó Gáspár              szepesi kanonok 1500-1502. 

                                                 
1250 CDF IX. 1. 19. 
1251 „Nos Wrouinus Cracouiensis et Scepusiensis canonicus ecclesiarum ac venerabilis viri magistri Johannis 
prepositi decte ecclesie Scepusiensis vicarius in spiritualibus generalis. „CDF IX. 1. 19. 
1252 DOKUMEMTÓW, 1969/919. 
1253 1436. DL 65308,  SZENT- IVÁNYI, 1988. 44./ 87. 
1254 PIRHALLA, 1899.101. 
1255 PIRHALLA, 1899.101. 
1256 PIRHALLA, 102 
1257 PIRHALLA, 105 
1258 PIRHALLA, 107.  
1259 VERESS E: 254. 
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 1465-ben született. Családi összeköttetéseinek köszönhetően Padovában tanult János nevű testvérével 
együtt 1489-től 1500-ig. Egyházi javadalommal 1493-tól bírt, szepesi kanonok volt.1260A II. Ulászló és 
XII. Lajos francia király között 1500. július 14-én létrejött szövetség megkötésénél, mint esztergomi 
olvasókanonok és királyi titkár szerepelt. 1501. február 24-én már szerémi püspök, azonban erről a 
méltóságáról még ebben az évben lemondott, mivel a püspökség birtokainak nagy része török kézben 
volt, így az 5-6 ezer aranyat kitevő jövedelmének még a felével sem rendelkezett.1261 Szerény 
jövedelmű püspökségét a jövedelmezőbb fehérvári prépostságra cserélte fel még ebben az évben, 
azonban továbbra is Budán élt és királyi titkárként működött.1262 1502 nyarán a király követeként 
Velencében találjuk Anna királyné fogadásán, majd fehérvéri prépostként részt vett a királyi pár 
mennyegzőjén és Anna koronázásán is.1263A király 1503. május 25-én kelt adománylevelében Worsth 
György /bethlenfalvi Hosszu Simon fia/ birtokaival jutalmazta Zsigmondot, nagybátyjait, Jánost és 
Teofilt, valamint testvéreit: Györgyöt, Pétert, Mártont és Gáspárt. A birtokok illetőleg birtokrészek: 
Bethlenfalva /innen származik a családi előnév/, Tromfalva és Marsyly praedium Szepesben. 
Ugyanezen a napon egy másik adománylevél is kelt Zsigmond javára, de a birtok nevét nem ismerjük, 
csak a korábbi birtokosét, az Fodor László volt. 1503 Thurzó pályájában választóvonal. Ettől kezdve 
jelentősebb javadalmakra tett szert, három év alatt három püspökséget nyert el. 1503. augusztus 3-án 
választott nyitrai püspök volt. 1504 végén kinevezett erdélyi püspök, II. Gyula pápa 1505. május 8-án 
erősítette meg e tisztében. 1506. január 28-án a pápa már a váradi püspökségben erősítette meg.103 
Wenczel Gusztáv követségének három irányát vázolta fel. 1506-ig /Anna királyné haláláig/ a 
Franciaország és Velence felé irányuló külpolitika meghatározó személyisége volt, 1507-ben pedig 
Ulászló a pápához küldte követül. Útjának azonban nincs nyoma, valószínű, hogy nem utazott el.1264 
1507 után Váradra vonult vissza és ott halt meg 1512-ben. 
Lipoti Gáspár szepesi kanonok 1544.  
Gobulin                           szepesi kanonok 1301. 

György                    szepesi succentor 1348-1353. 

János prépost végrendeletének tanúja 

György           szepesi prépost 1392- 1405. 

Zsarnói László fia. Esztergomi kanonok, majd pápai megerősítéssel választotta meg a káptalan 
prépostnak. Többnyire helyetteseivel kormányzott. Wagner úgy vélte, azért, mert még csak az alsó 
egyházi rendeket kapta meg. 1265 1401-től Zsigmond akaratából pozsegai prépost.  

Szentgyörgyhegyi Péter                szepesi kanonok 1393. 

Szentgyörgyhegyi Miklós fia  Péter 
 
Késmárki György               szepesi kanonok  1419. 

Lásd a későbbi prépostnál. 

Pálóczi György         szepesi prépost 1408-1419. 

                                                 
1260 KÖBLÖS, 1994. 369. Fábián Edit: Várad reneszánsz püspökei és reneszánsz emlékeik. Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltár Évkönyve XXX. Debrecen.  (2005.)17.-18.(5-23.) 
1261 BUNYITAY, 1886. 356. 
1262 KÖBLÖS, 1994. 369. 
1263 WENCZEL, 1878. 13. 
1264 WENCZEL, 1878.16-17. 
1265 WAGNER III. 41.  
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Erdélyi püspök, majd esztergomi érsek. Köznemesi származású, Pálóczi Péter fia, testvére Mátyus, a 
későbbi nádor. Családja Zsigmond király feltétlen híve. Ennek is köszönhető, hogy szinte 
gyerekkorában megkapta a szepesi kanonoki méltóságot, sőt 1401-és 1419 között a préposti 
máltóságra is eljut. IX. Bonifác pápa támogatását nem bírta, ugyanis akkor erősítette meg a káptalan 
szabad prépostválasztás jogát.  Hosszú időn át távolmaradt prebedndájától, egyetemi tanulmányokat 
folytatva és egyetemi végzettséget szerezve. A káptalan erősen megsínylette ezt az időszakot, hiszen 
helytte más irányította a káptalant, lecsökkent a kanonokok száma, nem tartották be az 
egyhelybenlakás kötelezettségét, hagyta, hogy a káptalan könyvtára és kincstára szétzilálódjon. 
Súlyosbította a helyzetet, hogy Zsigmond 1412-ben zálogosította el a 13 szepesi várost, s így az ott élő 
papok teljesen megtagatták az engedelmességet. A fennhatóságát továbbra is igyekezett az 
elzálogosított területű papok felett jogtaóságot gyakorolni, György minden évben személyesen 
látogatott meg több plébániát s iparkodott az egyházi fegyelmet minden irányban javítani. 
Végrendeletében 1000 aranyforintot hagyott sa szepesi szent Márton székesegyház javítására. 1419-
ben erdélyi püspökké, 4 évvel később pedig esztergomi érsekké lett; meghalt 1439-ben. 

György szepesi prépost 
előbb hazatérhetett, mert 1418-ban már az üresedésben lévő esztergomi érsekség vicarius 
in spiritualibus generalis-a (jóllehet a prépostságot megtartva 1419-ig)1266 

Kerlési György               szepesi kanonok 1415. 

Késmárki György         prépost 1419-1433 
Késmárki Teodor /Theodoricus fia, a polgári származású.1267 György,  győri (1414–18), majd szebeni 
(1418-tól) prépost, királyi alkancellár. Megválasztása Márton pápának írásbeli puhatolódzásokra 
szolgáltatott okot annak kánonjogi érvényességét illetőleg. Hazai szolgálatai mellett nemcsak 
Konstanzban, hanem Isztrián, Lombardiában, Franciaországban, Angliában, Lombardiában, 
Aragóniában, Savoyában, Friaulban szolgálta a királyt, ami arra enged következtetni, hogy egyike volt 
azoknak, akik szinte mindenhová elkísérték Zsigmondot.1268 Igen fontos missziókat teljesített: például 
1415 júliusában Savoyában járt, hogy Zsigmondnak Amadé gróffal való tárgyalásait készítse elő. 50 
Zsigmond király alkancellárja, Miután György a pápa méltányos követeléseinek alávetette magát. 
1420. márcz. 24-én Zsigmond király által ki neveztette 11 szepesi prépostul s e minőségében meg is 
erősíttetett 1433-ban betörtek a husziták a Szepességre; rabolva és gyilkolva indultak S z ep e svár 
felé. György biztonságakedvéért Késmárkra menekült. Miután azonban Perdus huszita vezér bevette a 
várost. György prépostot, gyalog menesztette Prágába s ott börtönre vettette, hol borzasztó kínzások 
után éhhalállal múlt ki. 
György                   szepesi kanonok 1422. 
 
Lévai Ferenc                   szepesi kanonok 1429. 
Lévai Pál fia,  György prépost capellanusa 
Körtvélyesi György        szepesi kanonok 1442-1453. 
1447 őrkanonok, 1453 káptalani plébános 
discretus vir dominus György, kari káplán, káptalani ember1453. 

                                                 
1266 BÁRÁny, 17, Ulmból ír neki a király: 1418. szeptember 12.: ZsO. VI. 2347. Igaz, áprilisban még Konstanzban állít 
ki számukra megerősítő oklevelet. ZsO. VI. 1810.; 1832.; ZsO. VI. 2554. 
1267 A 14. század végéig a szepesi prépostok elsősorban aa jelentősebb nemesi családok sarjai közül kerültek ki. 
Pirhalla, 78.Czenthe 
1268BÁRÁNY ATTILA:  Zsigmond király 1416-os angliai kísérete. AETAS, 2004. 3.13. 
Először Konstanzban említik 1415. július 16-án. ZsO. V. 871.; Angliai tartózkodásáról közvetett forrás 
szól: familiárisa, Baracskai Loránd adománylevele (lásd fentebb). Konstanz: 1418. március 8.: 
ZsO. VI. 1604. 
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Kassai György         szepesi kanonok 1477-1496. 
 
Leudeschit György        szepesi kanonok  1481-1496.  
bölcsész magiszter, decretum baccalaureus, vikárius, auditor, 1481: őrkanonok, 1488-1496: főesperes, 
békési esperes, váradi vikárius, 1539-ben halt meg, éneklőkanonok, préposthelyettes1269könyvek!!, 
unokaöccse, henkel jános.  
Mekcsei  G y ö r g y       szepesi prépost 1494-1505. 

A baranyamegyei Magyarmecske nevű faluból származott, kisbirtokos köznemesi családból. 
Nagyvalószínűséggel területi kapcsolatok révén juthatott hozzá a pécsi javadalomhoz, talán 1489-
ben1270 ugyanis a káptalan is birtokos volt azon a területen. Karrierje a 1493-tól a Zápolyák alatt ívelt 
fel, azon kegyúri jog alapján, melyet a Szapolyai-nemzetség Mátyás királytól1271 nyert, mert így  jutott 
hozzá a szepesi prépostsághoz.1272 Így történhetett meg, hogy Szapolyai István nádor korábbi 
magántitkárát/secretarius, Györgyöt tette meg préposttá, mely méltóságban Este Hyppolit esztergomi 
érsek megerősítette meg.1273György egyike volt Szapolyai legbensőbb barátainak, világi ember maradt. 
Ritkán tartózkodott a prépostságban, inkább Zápolya István oldalán, majd a királyi kancelláriában  
tevékenykedett.1274 Szapolyai István nádornak 1492-től Mekcsei György volt a titkára, aki azonban 
már 1491-ben szolgálatában állt. A Baranya megyei nemes 1489-ben pécsi kanonokként fordul elő. 
Ura 1494-ben neki juttatja a kegyurasága alatt álló szepesi prépostságot, ahol 1509-ben már utóda 
szerepel. Mekcsei lemondott és világi lett. A nádor halála után 1500-ban meghívják a vezető 
Szapolyai-familiárisok gyűlésére. 1514-1526 közt királyi titkár és tanácsos.1275 Valószínűleg magán- 
és nem nádori jegyzője volt István nádornak Sommerfeld Jeromos mester, aki 1495-ben Zólyom 
megyei birtokot kapott a ki-rálytól.1276 

Képviseletében 1494-ben Pozsegrai Miklós esztergomi kanonok,1277 az esztergomi 
Oltáriszentség kápoljának igazgatója járt el Rómában.  Tanúsította ezt az utóbbi az által is, hogy 1499. 
Pápáról keltezett végrendeletében Györgynek, illetőleg a szepesi székesegyháznak Gönc helységet 
hagyományozta. Ez adományozást II. Ulászló király 1501-ben helyben hagyta.1278 György 1505-ben 
halt meg.1279Ez téves adat lehet, ugyanis 1511-ben királyi tanácsos,1280 1512-ben pedig királyi 
titkár,1281 egy évre rá újra tanácsos.1282 1514-ben tagja a Hármaskönyvet felülvizsgáló bizottságnak, 
majd 1518-ban részt vesz a Szent györgy napi dekrétum megalkotásában. 1519-ben újra királyi titkár 
és tanácsos,1283 de nádori ember is. az is bizonyos lehet, hogy csak a források nem nevezik meg 
hivatalában, de folyamatosan szolgál a királyi titkárként és tanácsoskét.   Pirhalla szerint 1525-ben 
törvénybe idéztette Görgey Lászlót, s ekkor sem nevezte magát szepesi prépostnak. 1526-ban királyi 
tanácsos és titkár, Szapolyai oldalán, túlélve a mohácsi időszakot.  
Váraljai György        szepesi kanonok 1523-1555. 
Szepesváraljáról származó szász kanonok 1523-tól, majd 1549-től subcustos. 

                                                 
1269 Pirahalla, 117. 
1270 1489. 01.25. - DF 259585, KUBINYI 2006, 13. FEDELES 2005, 2005,, 405. 
1271  
1272 HRADSZKY Vánd 107.  
1273 WAGNER Anal. Scep. I, 351. és III. 72. 
1274 KUBINYI  ANDRÁS: A királyi titkárok II. Lajos uralkodása idején. GESTA 6: 3-22 (2006).6. 
1275 1491: DL. 90207. 1492: DL. 90208. 1489: DF. 259585. 1500: DF. 260476. – Ld. még BÓNIS 1971, 321.   
1276 BORSA 1991, 484.sz.   
1277 KOLLÁNYI. 117. WAGNER I. 351. 
1278 Anal. Seep. I. 148. 
1279 Aual. Scep. IÍÍ. 72. 
1280 DF 106083,  
1281 DF 106083 
1282 DF 106083 
1283 DF 272671 
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cantor: 1262-75: Halpernus/ Alpernus/ Harpernus/ Habenus 1265-től szepesváraljai plébános1284  
János prépostsága alatt említik meg három másik személy feltűnését. „Jacobo, Merclino, et Urbano 
presbiteris Ecclesias Dei feliciter gubernantibus.”1285concanonicus,1286 (szepes)váraljai plébános 
1265 óta, lectorsága: 1262-75,A kanonok Hradszky szerint egy 1275-es oklevélben tűnik fel, ahol1287 
Harpernus mellett még megnevezik János őrkanonokot is.1288  

1282-: Helbrandus/Hildebrand clerikus, Jamnik tizedei illetik meg1282-: Helbrandus/Hildebrand 
Jamniki clerikus 

1287-ben az oklevelek által már említett kanonokok.1289 

Henrik leibiceni plébános 

Henrik poprádi plébános 

Henrik: leibici plébános1287-ben az oklevelek által már említett kanonokok.1290 

Henrik lőcsei plébános 12741291 

Henrik                szepesi kanonok 1301.  

Henrik [Heinricus] mester jelen volt Pál prépost megválasztásánál és saját kezűleg írta alá az 
oklevelet.1292 

Henrik        szepesi kanonok 1301. Henrik 
[Herricus] kanonok jelen volt Pál prépost megválasztásánál és helyette Salamon mester írta alá az 
oklevelet.1293 

Henrik                  szepesi prépost 1315/16-1323. 
 A káptalan élére, ahogy már a korábbiakban említettem, Henrik váci prépost került, legalábbis 
az 1315-ös év második felétől, talán szeptembertől már ő intézi a prépostság ügyeit. A feltehetőleg 
nemesi származású egyházfi karrierje talán 1296-ban, váci olvasókanonokként1294 kezdődött el. A 

                                                 
1284 Békefi szerint 1275-78. között kántor. 222. 
1285 HRADSZKY, 298. 
1286 1275 05. 21.:„ad reambulationem terre eorundem Nicolaum officialem nostrum de Scepus cum Harperno 
concanonico (!) (cantore) ecclesie sancti Martini ac Joanne custode ecclesie eiusdem de Scepus…” RA 
124./2599., HRADSZKY 298, 1268, BÉKEFI, 222./1275-1278 

1287 „Alpernus, alias Harpernus cantor concanonicus,. Anno 1265. eligitur in plebanum de Suburbio hodie 
Szepes-Váralja.-Harpernus occurit „ - 1275. HRADSZKY, 1901. 298. 
1288 „In hocce documento praeter Harpernum canonicum occurunt adhuc duo canonici: Jacobus et Johannes, 
praeterea tria ecclesiastica individua, de quibus haec adnotantur: Jacobo, Merclino, et Urbano presbyteris 
Ecclesias dei feliciter gubernantibus.” HRADSZKY, 1901.298., RA 123-124./2599.-1275., WAGNER I., 107. 
1289 DF 263053, DF 263052 - FEJÉR CD V. 3. 388. 1287. november11. 
1290 DF 263053, DF 263052 - FEJÉR CD V. 3. 388. 1287. november11. 
1291 WAGNER I., 262., RA 67./2445 
1292 AKO I. p. 72./72.- DF 272735, MES II. pp. 494-496. FEJÉR CD VI.2. 3 327., CDRS I. pp. 39-40. 
1293 Lásd a 162-es jegyzetet. 
1294 Talán már 1296-tól olvasókanonok a váci prépostságba, de biztosabbnak tűnik az 1302-03-as év. Kollányi 
Ferenc úgy vélte, hogy 1309-19 között még esztergomi kanonok is. Kollányi F.: i.m. Bp. 1900. 32. 
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karrier kezdetének biztosabbnak tűnik az 1302-es év.1295 A későbbiekben, talán 1305-től  váci prépost, 
és 1309-től esztergomi kanonok is talán 1319-ig. 1313-tól talán 1315-ig budai prépost,1296  mielőtt 
megkapta a szepesi prépostságot.  
Családi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk, legfeljebb annyit, hogy mindenképpen nemesi 
származású személyről van szó. Mindössze annyit, hogy Erzsébet nevű nővére, Csák nb. Paraszt 
magister Miklós nevű fiának, Domonkosnak volt a felesége.1297 A megözvegyült és már apácaként élő 
asszony 1324-ben Tolna megyei Parasztszékely nevű birtokát, amihez részint jegyajándékként, részint 
anyósa, Margit révén jutott, a margitszigeti apácáknak kívánta eladni fivére, Henrik, akkor már 
veszprémi püspök jóváhagyásával.1298 Ismerjük még keresztkomáját, aki Tarkői Rikolf comes fia 
Rikolf magister1299volt, a chivai Szent István első vértanú egyház patrónusa. 
 Azt bizonyosra vehetjük, hogy az esztergomi érsek kancellárjakét tevékenykedő, 1309-től váci 
és 1303-től budai prépost részint személyes adottságainak, részint Monoszló nembeli II. Tamás érsek 
kegyének köszönhetően jutott a szepesi területre.  
Szepesi prépostsága mellett megtartotta érseki kancellárságát, rendelkezett Jakab plébános 
kinevezéséről.1300 
A szepeskáptalani székesegyház északi falán található festményén Henrik prépost 1317-ben a káptalan 
tagjainak jellegzetes öltözékében jelenik meg.1301 A korabeli szepesi prépostok küzül egyedül képi 
ábrázolását ismerjük. A freskón ábrázolt papi személy piliskoszorúra nyírt fejű férfi, aki a káptalani 
vörös kargallérban térdelt Tamás érsek mögött. A prépost mögött áll címeres pajzsa, közepén a 
bíbornoki kalapra emlékezető papi fejfedővek, körötte nevének és méltóságának kezdőbetűi1302. 
H=Henricus, E=ecclesiae, P= praepositus S=Scepusiensis 
A tonzúrára nyírt fizurából azt feltételezhetjük, hogy Henrik valamely szerzetesrendnek is a tagja 
lehetet, erre azonban semmilyen bizonyosságot nem találtam.  
1323.februárjától 1334-ig, haláláig veszprémi püspök,1303örökös veszprémi ispán, királynéi kancellár. 
címét haláláig megtartotta. Személyes káplánja, Miklós pap, aki dorochi plébános 1319.márc.22-től1304 

Paraszt mg.* Vö. Karácsonyi 319 (I. 297). 

   _________|_________  

            Miklós* 

1324: özvegy, Anjou VIII. 587. Ugrin* 1291: nyulakszigeti domonkos szerzetes, RA 3723; 1291: 
perjel, RA 3789 

   Margit 1324 nyulakszigeti perjel  

     1291  

                                                 
1295 AKO I. 1302. 08.25. DL 71277 
1296 Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/H/Henrik.html 
1297 Engel: Világi Archontológia CD ROOM 
1298 AKO.VII. 
1299 AKO III..213./1317.aug.11. 
1300 AKO.III.189. 1311.december 22 
.DF 272692 az oklevelet Henrik prépost váci prépostként, érseki kancellári minőségében adta ki Tamás érseket 
képviselve, s ekkor már megerősítette a szepesi földön élő szászokhoz hasonlóan fizessenke tizedet 20, 
legfeljebb 30 napos malacban, plébánost választhassanak szabadon. 
1301 „presbyteri chlamyde (tarbarda) alias sagum vocata veste; vestis haec erat larga (similis sic dicto”porköpeny” 
tegebatque Reverendam usque ad suras et erat pro aestate ex levi materia, pro hyeme habuit pellis subducturam, 
ideo „pellicicium” vocabatur.” Hradszky, 1901. 28. 
1302 IPOLYI 1997.171 
1303 Kollányi ezt 1320.jan. 18-ára teszi. P.32. 
1304 AKO.V. 162./410. 
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                                  Domokos† 1324 e. 1324: birtoka Parasztszékely (TO), Anjou VIII. 587. 

              Erzsébet, Henrik  

            veszprémi püspök nővére 1324 

 

Henrik szepesi lektor.1305 1345. 

számára  krakkói kanonokságot kér 

 

Hermanus lőcsei plébános 
Lomnici Herman        szepesi kanonok 1407. 
doctor decretorum, lőcsei plébános. A szepesi terület jelentős birtokos családjának, a Berzeciciek 
Lomnici –ágából származhat. egyetemet végzett kánonjogi doktor. Kanonokságáról lemondott, amit 
IX. Bonifác pápa, elfogadva Lomnici Hermán szepesi kanonok lemondását, kanonokságát Késmárki 
György esztergomi egyházmegyei clericusnak adja.1306 
 
Ipolit mester       szepesi kanonok 1286-1302: 1301/2-ig1307 
Valószínűleg a helybeli szászok közül kikerülő kanonok. Személyazonossága tekintetében Marcellus 
szepesi jobbágyfi fia.1308 A család az 1255-ben eladományozott Réti királyi birtokon élő 
lándzsásnemesek közé tartozott. A kanonok fivérei; Fulkus, Lampert és László /Ladezlaus, 
valamennyien szepesi lándzsásnemesek. 1309 László felesége, Margaretha /Margit, a néhai Zader 
/Zádor lánya volt.1310 A testvérek feltehetőleg női ági rokona Velk fia, Danus. Danus fiai - Péter és 
Miklós - a kanonok unokaöccsei.1311 A fivérek talán másik nőtestvérének? Elys-nek István nevű férje, 

                                                 
1305 BOSSÁNYI1916. I. 139.CCLXX 
1306 ZSO I. p. 73./608., MVH I./4. 249., 
1307 1302. jan. 21. -  BÉKEFI, 1910. 219. 
1308 RA II. 4. 246./ 4313.-1300. 07. 08., Buda; DF 219431, FEKETE NAGY, 1934. 294. 
1309 „Nos Andreas, Dei gratia, Rex Hungariae, … Falkus Lampertum et Ladislaum, filios Marcelli, fratres 
Magistri Ipolyti, Lectoris Ecclesiae S. Martini Scepusiensis, fidelis nostri, Petrum, et Nicolaum, filios Danus, 
Michaëlem ac Emericum filios Stephani, cognatos eiusdem, cum omnibus possessionibus ipsorum, hereditariis 
emptitiis, et aquisitis, ac heredes eorundem, ob meritoria servitia praefati Ipolyti Lectoris de numero et 
consortio filiorum Iobagionum de Scepus, pure et simpliciter eximendo, in coetum et societatem exercituantium 
nobilium de Scepus duxerimus transferendos; fidelitati tuae firmiter et districte praecipiendo mandamus, 
quatenus praefatos fratres et cognatos Magistri Ipolyti Lectoris, aut heredes ipsorum, ratione filiorum 
Iobagionum, vel alia occasione aliquali molestare seu impetere non praesumas; cum ipsos et heredes ipsorum 
illa velimus gaudere libertate, illoque potiri honore, quo alii exercituantes nobiles de Scepus sub vexillo regis 
militantes gratulantur, aliud facere non praesumens.„ FEJÉR CD. VII. 3. 117. BÉKEFI, Bp. 1910. 219. 
Fekete Nagy Antal kutatásai szerint a kanonok családja 1300-ban lett lándzsásnemességre emelve. FEKETE 
NAGY, 1934.294. 
1310 DF 272295, AKO. I. 1990. 111./162-1302. 01. 21., DF 220251, DF 272305 
1311 FEKETE NAGY, 294., „Andreas, Dei gratia, Rex Hungariae .. nos Fulkus, Lampertum et Ladislaum, filios 
Marcelli, fratres Magistri Ipolyty, Lectoris Ecclesiae S. Martini Scepusiensis, fidelis nostri, Petrum et Nicolaum, 
filios Danus (Danielis) Michaëlem ac Emericum, filios Stephani, cognatos eiusdem, cum omnibus possessionibus 
ipsorum hereditariis, emptitiis, et acquisitis, ac hereditariis heredes eorumdem, ob meritoria seruitia praefati 
Ipolyti Lectoris, de numero et consortio filiorum Iobagionum de Scepus, pure et simpliciter eximendo, in coetum 
et societatem exercituantium Nobilium de Scepus, duxerimus transferendos; fidelitati tuae firmiter et distincte 
praecipiendo mandamus, quatenus praefatos fratres et cognatos Magistri Ipolyti Lectoris, aut heredes ipsorum, 
ratione filiorum Iobagionum, vel alia occasione aliquali molestare, seu impetere non praesumas; cum ipsos et 
heredes ipsorum illa velimus gaudere libertate, illoque potiri honore, quo alii exercituantes Nobiles de Scepus, 
sub vexillo regio militantes gratulantur.” FEJÉR CD VI. 2. 246. 
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a rokonság révén Ipolitus sógora.1312 A házaspár fiai, Imre és Mihály1313 ugyancsak a kanonok 
unokaöccsei. A kanonokot és fivéreit és azok örököseit Ipolitus érdemeire való tekintettel, a 
jobbágyfiak közül a szepesi katonáskodó nemesek közé emelte az uralkodó.1314 Knauz említi 1286-
ban, mivel a káptalan részéről ő is részt vett a Jakab prépost elleni perben.1315 A káptalan 
olvasókanonokja. jelen volt Pál prépost megválasztásánál, és saját maga írtaalá a választásról szóló 
jegyzőkönyvet.  
 
 

István                    szepesi kanonok 1281-86. 
A káptalan első megnevezett dékánja. – (1286. die 9-a Februarii Decanus)1316 
 
István/1282-1290: Stephanus magister- zsigrai pap (sacerdos), megilleti Voikfalva tizede 

István kanonok, presbiter: 1286.1317 

 
István magister            szepesi  kanonok 1301-1311. 

Feltehetőleg a szászok közül kikerülő kanonok, aki jelen volt Pál prépost megválasztásánál. A 
szepesmárkusfalvi Mihály arkangyal templom plébánosa. 

István mester            szepesi kanonok 1322-1326. 
Henrik prépost idején Szepeshelyen élő karbeli klerikus (homo noster), később kanonok.1318 
István          szepesi cantor 1344-1350. 

Miklós fia 

István               szepesi kanonok 1345.
 András fia István pécsi klerikusból lett szepesi éneklőkanonok, miután elődje János, marchiai 
főesperes lett.1319 1350. március idusán Andreas István, korábban pécsi klerikus, aki 1351-ben 
folyamodott a szepesi kanonokságért. Majd aki 1351-ben a sancta maria in Cosmedin diaconus 
kardinálisa, prebendája megüresedett 

István            szepesi kanonok 1390. 
István kanonok, szepesmindszenti plébános.1320 Nem tudjuk, hogy Szepesmindszentről 

származik-e, vagy csak odahelyzeték. Az valószínű, hogy szász személy lehet.  Pensaurói Lénárd 
zágrábi kanonok, esztegomi vikárius és közjegyző éltal kiállított oklevél szerint, István kanonok 
kanonoktársaival Miklós préposttal szemben rendezik a különféle tizedek ügyét és az elhalt 
kanonokok jövedelmét átengedi a kanonokoknak.1321 1397- ben a káptalani testület megbízásából 
Márk olvasókanonok és István mindszenti plébános szepesi kanonok jelenlétében Lőcsén, László 

                                                 
1312 1302. 01.21.: AKO. I. p.111./162.- BÁRDOSY, 1802. 449. 
1313 „… Stephanus cognatus magistri Ipoliti, lectoris ecclesiae nostrae ex altera”- CDES 62-63./82./1302. jan. 
21., FEKETE NAGY, 1934. 294. 
1314 DF 219431 – RA II. 4. p.246./4313., DF 272305, DF 220251, valamint BÁRDOSY, 1802. 449., FEJÉR CD 
VI. 2. 245. és VII. 3. 117.  
1315 MES II. 208./188., 495, 1300-ban: HO VII. 246., FEJÉR CD VI. 2. 246. 
1316 HRADSZKY 1901.303. 
1317 HRADSZKY 1901.309. 
1318 FEJÉR CD. VIII. III.p.385. 
1319 BOSSÁNYI, 1916.195. I. 92, CLXXIV. 
1320 MÁRIÁSSY LT, 1916. p. 42/117. 
1321 1390: DF 272450, MÁRIÁSSY LT, 1916. p.42./117. 
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fráter knini püspök, a szepesi apátság commendatora és más nemes békebírák kimondták a 
Márkussfalvi család rokonságában zajló viszályában minden hatalmaskodási per megszüntetését. 
istván kanonok jelenlétében a peres felekre vonatkozó okleveleket érvénytelenítették, továbbá a 
rokonokat kötelezték, hogy László mester famulusának: Kázmérfalva Máriás Márias Máténak 
fizessenek megsebesítése miatt 28 márkát fizessenek.1322 
 

Oláh István         szepesi kanonok1323 1390.  

Oláh Mihály fia István kanonok és és egri dignitárius 1390. október 26-án halála után IX. Bonifáctól 
szepesi kanonoknak nevezi.1324 

István                              szepesi kanonok 1390-1404. 

István mester, kanonok és szepeshelyi plébános György szepesi prépost vicarius in 
spiritualibus generalisa. egytagú neve miatt nem tudjuk feltárni családi adatait. 1404-ben Pétert, a krigi 
egyház egykori plébánosát és rektorát, mivel mint felperes nem jelent meg a Strelen Miklós szepesi 
őrkanonok, akkor vicarius oklevelével megidézett krigi  János nemest, valamint „olim scultetus de 
pulcra silva iobagio ipsius Gregorius de villa Sclauonicali, továbbá a Bussan (Busson) faluba való” 
Péter alperesekkel folytatott perben, a káptalan tagjaival — Strelen távollétében — a szokott bírságban 
elmarasztalja.1325 

Upor Imre István 1390-1404. 

Srtelny István 1392-1413 

Korponai István       szepesi kanonok 1406-1412. 
István kanonok Korponai Miklós fia, szepeshelyi plébános. 1412-ben a káptalan királyi 

parancsra küldte ki az iglói bíró és mások jelenlétében az igló és márkusfalva közti terület 
határjárására.1326  
 
 István                             szepesi kanonok 1404-1423.  

Korponai Bálint fia István korponáról származó szepesi kanonok. Az egyház temetőjében 
alapította Szűz Mária egyház plébánosa1327.1415-ben esztergomi egyházmegyei pap, és két kanonoki 
javadalma van: Bald, Doranc, amiről úgy gondolták többen, hogy jogtalanul birtokolja.1328 A vád 
Simon szepesi kanonoktól eredt, és a bizonyítások során csak Bald javadalom kapcsán tekintték 
Istvánt szpesi kanonoknak. 
1423-as említése egy vitás ügyben kerül elő, amely közte és László doranci keresztesek között. 1329 
Bálint fia: István plébános és szepesi kanonok kanonoktársai nevében is eltiltja Semsei János fiát: 
Istvánt és Alapjan-i Lőrinc fiát: Jánost a káptalan összes szántóföldjeinek és rétjeinek kaszásaik által 
való lekaszálásától, elfoglalásától és birtokbavételétől1330 
Aranyasi Fekete István                szepesi kanonok 1432. 

                                                 
1322 ZSO I. p.546./4049. 
1323 MÁRIÁSSY LT, 1916. p. 42/117. 
1324 1709 – 1390-10-26Mon. Vat. I/3. 72. 
1325  1404: ZSO I. p.391/3287.  - DL. 42819. és 42820. 
1326 CSÁKY OKL. 294. 
1327 DF 256137 - ZSO V.p.258./871. 
1328 ZSO V.p 269-270./927.-DF 272705. 
1329 1423: ZSO X. 431./1077. ZSO. X. 457./1151 DL 60645 
1330 1413: ZSO IV.p.175./645.- DF 272221 



174 
 

 
Eperjesi István                  szepesi kanonok 1441-1474. 
Feltehetőleg Eperjes várossának egyik  polgári családjábólból  származó kanonok. 
 
Boroszlói István                 szepesi kanonok 1457-1477/1479.  

A lengyelországi Boroszló városából származó kanonok. Egyetemi tanulmányokat folytatott, 
és baccalareus artium liberalium fokozatott szerzett. A szepesi káptalanban Stock János prépost 
jegyzője volt. A szepesi préposti szentszék (Cristi ac Sancti Martini episcopi et confessoris nominibus 
invocato pro tribunali sedentes solumque Deum et eius iustitiam pre oculis habentes) végleges ítélet 
kimondásánál tanúként van jelen.1331 
 
Olaszi István               szepesi kanonok 1471. 
Lőcsei István         szepesi kanonok 1495-1496. 
Letonfalvi István        szepesi kanonok 1528-1530. 
Ivanca mester       ?       szepesi kanonok 1301.1332 

A káptalan olvasókanonoka, kanonoktársaival a Tárca folyó mentén, Veresalmás paptaknál 
határjáráson vett részt egy hamis oklevél szerint.1333 Létezése így bizonytalan, mert ekkor Ipolit a 
lector.1334 

Ivanca mester       ?                  szepesi kanonok 1301.1335 

A káptalan éneklőkanonoka, kanonoktársaival a Tárca folyó mentén, Veresalmás paptaknál 
határjáráson vett részt egy hamis oklevél szerint. 1336 Létezése így bizonytalan, mert ekkor Merclinus a 
cantor.1337 

Jakab magister                 szepesi kanonok 1282-1301. 

Szepesi pap, aki örököseivel együtt élvezte az arnótfalvi tizedeket.1338 

Jakab magister              szepesi kanonok 1282-1302. 
Szepesi pap, a kolcsói tizedeket kapta.1339 
Jakab                   szepesi prépost 1284-1301 szeptember 20. 
1340 
Farkasfalvi Jakab1341              szepesi lector: 1275-84. 
(szepes)olaszi plébános - 1275-84.1342 Lector: 1275-84.: Farkasfalvi Jakab (szepes)olaszi plébános, 
kanonok1343 

                                                 
1331 SZENT-IVÁNYI, 59./133. DL 65340 
1332  
1333 1301: AKO I: p. 101./138. – DL 39822 
1334 Lásd Ipolitnál.  
1335 Lásd Merklin-nél. 
1336 1301: AKO I: p. 101./138. – DL 39822 
1337 Lásd Ipolitnál.  
1338 HRADSZKY, 1901. 307. 
1339 HRADSZKY, 1901. 307. 
1340 „Jacobus, nobili genere de villa Farkasii in Scepusio natus, e Lectore Ecclesiae Scepusiensis eius 
Prepositus, Andreae III. et VencelAKO regibus carissimus, a quorum priore Ecclesiae Scepusiensis in 
Cathedralem evectae Episcopus datus fuit.” HRADSZKY, 1901.308. 
1341 SCHMAUK II. 65.-1275-1278?, BÉKEFI, 219.,  

1342 HRADSZKY, 1901. 302-303. 
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1277:„erat membrum commissionis ex parte capituli, quae certam litem super quadam particula 
terrae inter populos Eccl.S.Martini et Saxones de villa Ruszquin exortam, pacifice composuit.” 1284-
től a következő szepesi prépost. 

A klerikus középréteghez tartozó Jakab szepesi prépost és püspök prépost a Kakasfalvi 
/Farkasfalvi1344 /Stekfalvi /Steffkfalvi1345/ Farkassy1346/ nobili de genere de villa Farkasii család tagja. 
Eddig többször kísérelték meg a kutatók származását, rokoni kapcsolatait tisztázni, ám a családról is 
csak kevés, az apjáról pedig, a mai napig semmiféle információt nem lehetett fellelni. Így a prépost és 
fivérei a család első ismert tagjai. Molnár János a Farkasfalvi család tagjai közé sorolta.1347  

Karácsonyi János1348 és Fekete Nagy Antal1349 szerint a család a Heves megyei Apoc /Apos 
nemzetségből származhatott fel a Szepességbe. Kakas /Kokas comes/ gróf női ági rokona volt az iglói 
plébános. Bónis György 1350 Szepesi Jakab országbíró kapcsán említi Jakab prépostot, mint a „család 
egyik tagját.” Szepesi Jakab családját ő is a Heves megyei Apoc nemzetségből eredezteti, akik 
vásárlás révén szerezték meg Ragyolcot és Steffkfalvát.1351  Bertényi Iván kiegészítette és pontosította 
az addig ismert adatokat.1352 Szerinte a prépost fivérei, Steffalvi --Haanusfalvi - Ragyolci János 
/Hannus és Szaniszló /Sceznezlaus.  

Hannus /János nevű fivére Hannusfalva alapítója, akinek hét fia született: Miklós, Zeurus, 
Chonk, Péter, Hannus, Detre és Jakab. Közülük Detre comes fia volt az a Steffkfalvi Jakab magister, 
aki protonotáriusságból jutott az országbírói hivatalig.1353 Hanuus Jakab nevű fia, a későbbi kassai 
plébános szintén rendelkezett jogi ismeretekkel is.1354 Egyéb rokonai, vagyis unokaöccsei 

                                                                                                                                                         
1343 1284-től ő látta el a préposti feladatokat. Pályaképét lásd ott. 
1344 Magyar Katolikus lexikon. SZERK.:., V. Bp. 2000. 554, MOLNÁR JÁNOS: Farkasfalvi Jakab szepesi 
püspök, 1281-1301. Magyar Könyv-Ház XVIII. sz. Pest, 1800. 120-121 
1345 BÓNIS, 1971. 57-58. 
1346 „… quod nobiles viri Ladizlaus et Frank, fratres uterini, nepotes venerabilis in Christo patris domini nostri 
Jacobi, miseracione diuina episcopi Scepusiensis de villa Farcasii…” 1302. júl. 26. – Szepesi káptalan, AKO I. 
34.  
„Jacobus, nobili genere de villa Farkasii in Scepusio natus, e Lectore Ecclesiae Scepusiensis eius Prepositus, 
Andreae III. et VencelAKO regibus carissimus, a quorum priore Ecclesiae Scepusiensis in Cathedralem evectae 
Episcopus datus fuit.” HRADSZKY, 1901. 308. 
1347 MOLNÁR, 120-121., KOVÁCS ZS, 1987. 5. 
1348 KARÁCSONYI, 138-140. 
1349 Fekete Nagy Antal szerint a Heves megyei Apoc nemzetségből származtak el a Szepesség területére. 
FEKETE NAGY, 1934. 156-157., KARÁCSONYI Bp.1995. 138. 
1350 BÓNIS, 1971.57., PÓR 1897. IX. 788. 
1351 BÓNIS, 1971.57-58.  
1278. „Anthaleus filius Ysyp vnacum filio suo Stephano ex parte una, ex altera uero Magister Jacobus Lector 
Ecelesie Sancti Martini et Plebanus de Villa Latina unacum fratribus suis; idem Anthaleus retulit nobis, quod 
villam suam Rogolch uocatam cum omnibus utilitatibus suis, quam idem Anthaleus et sui heredes heredumque 
successores ex donacione domini Bele (Regis) inclite memorie iure hereditario possidere dinoscebantur, 
vendidit Plebano supradicto ac fratribus eiusdem pro sexaginta marcis minus tribus marcis, quam quidem 
solucionem dictus Plebanus et fratres eiusdem coram nobis antedicto Anthaleo plene et integre persoluerunt;” 
ÁUO IX. 151-152. 
1352 BERTÉNYI , 1976. 137-138. és  BERTÉNYI, 1963. 34-35. 
1353 Karrierjét Bertényi Iván dolgozta fel. BERTÉNYI, 1976. 
1354 BERTÉNYI,1963. 36. 
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(neposai),1355 Szaniszló fiai: László /Ladislaus; Frank (1295), Elek, János és Jakab olaszi plébános, aki 
Jakab prépost préposti helynöke (vicariusa) volt. Elek és János a Farkasfalvi család ősei.1356 

Állítólagos nőtestvérük összeházasodott a budai patrícius családból való Késmárki Berthold 
fia Henc-kel.1357 Örököseik - a Farkasfalvi család tagjai - hosszú éveken keresztül pereskedtek a 
férfiági leszármazókkal.1358 A köznemesi származású1359 família tagjait Károly király 1324-ben 
minden megyei bíróság hatásköre alól kivette, ezzel jutalmazva a Csák Máté ellen folytatott küzdelem 
során tanúsított szolgálataikat. Így csak a nádor vagy a király saját bírósága elé lehetett idézni a család 
tagjait, saját népeik felett is bírói hatáskört nyerve, mégsem emelkedtek az ország nagybirtokosai 
közé. Megmaradtak jómódú megyei középbirtokos famíliaként.1360  

Jakab magisternek - a királyi klerikusok pályára lépve - a királyi kápolna tagjai közül indult el 
a karrierje. 1283-ban IV. László káplánja, 1284-ben szepesi prépost majd 1293-tól szepesi püspök.  

1274-ben találunk egy Jakab nevű custost1361 a szepesi kanonokok között, de semmi biztosat 
nem tudunk a kilétéről. Kovács Zsuzsanna szerint a dignitariusok között sorrend figyelembevételével 
elképzelhető, hogy volt előbbre lépés a kanonokok között, s így az említett őrkanonok azonos a 
későbbi préposttal.1362 

1277-ben már ő a szepesi lector, akit „probus virként”, vagyis békebíróként említ meg Roland 
szepesi ispán oklevele.1363 A lectorsággal együtt megszerezte a késmárki dézsma ¾ részét.1364 Ezt 
igazolja azon 1329-es oklevél, miszerint a késmárki plébános csak a tized 1/4-t kapta meg.1365 
Fivéreinek kérésére Muthmer prépost 1278. szept. 28-ai oklevelét, miszerint ő és a fivérek 57 márkáért 
megvásárolták Mátyás prépost testvérétől, Izsép fia Antholeusnak Ragyolc nevű faluját.1366 1278-ban a 
szepesolaszi plébánosságot ehhez a méltósága mellett szerezte meg.1367  

Az 1278-as évből való az adat, miszerint Jakab mester kérésére átírja IV. László átírja 
nagyapja egyik oklevelét, amely Jakabot prépostnak titulálja. Kovács Zsuzsanna felhívta a figyelmet 
arra, hogy itt valószínűleg egy hibás keltezésű oklevéllel van dolgunk.1368 Ugyanebben az évben az 
uralkodó követségbe küldte a királyi hatalom ellen lázadó – talán Beicz - Görgényhez és Márk fia 
Roland szepesi ispánhoz, akik elfoglalták a szepesi várat. A lázadó nemesek a király nevében eljáró 

                                                 
1355 1295. okt.. 6. „… magister Ladislaus et Franco nepotes venerabilis patris domini Jacobi, miseracione 
diuina episcopi Scepusiensis…” HO VII. 244-245. 
1296. nov.8. „… magister Ladislaus et Frank, frater eiusdem, nepotes venerabilis patris domini Jacobi, 
miseracione diuina episcopi Scepusiensis…” HO VII. 251-252. 
1302. júl. 26. „… quod nobiles viri Ladizlaus et Frank, fratres uterini, nepotes venerabilis in Christo patris 
domini nostri Jacobi, miseracione diuina episcopi Scepusiensis de villa Farcasii…” ÁUO I. 34. 
1356 BERTÉNYI,1976. 137-138. 
1357 Késmárki Bertold fia Henc comes. BERTÉNYI, 1976. 137.,1295: HO. VII. 245., 1298: ÁUO X. 320. A 
lőcsei Henc fia Hannus családjával azonosítja Bertényi. RA II. 2-3.  66./3133., Engel szerint a lánytestvér 
házastársa Farkasfalvi Hench volt. ENGEL, CD ROM. Arcanum, Bp. 2004. 
1358 BERTÉNYI, 1963. 34. 
1359 Fügedi Erik szerint Szepesi Jakab országbíró a Szepesség elpusztult Ragyolc, vagy Stepkfalváról nevezett 
köznemesi család egyik egyházi pályára lépő tagjának, Jakab szepesi prépostnak, majd később püspöknek az 
unokaöccse volt. FÜGEDI, 1986. 239. 
1360 BERTÉNYI,1976. 138. 
1361 „…misimus Jacobum custodem ecclesie nostre…” 1274. FEJÉR CD VII. 5. 396-397. 
1362 BÉKEFI, Káptalani iskolák. 38-39., KOVÁCS ZS, 1987. 6.  
1363 „…mediantibus probis viris: …Jacobo lectore…” 1277. aug.22-e után - WAGNER I., 296., KATONA, Hist. 
Crit. VI. 724-725., SCHMAUK, 1899.15. 
1364 Egy 1367-es adat szerint a stagai egyház évi 4 forintot ad az olvasókanonoknak. FEKETE NAGY, 1934.233. 
1365 FEKETE NAGY, 134. 216. 
1366 RA II. 3. … /1278. 09. 28., DL 83135, BERTÉNYI,1963. 33. 
1367 „…magister Jacobus lector ecclesie Sancti Martini et plebanus de villa Latina unacum fratribus suis, 
Johanne et ZtanizlAKO…” - 1278. szept. 28., DL 83135, ÁUO IX. 376-378. és 1278. nov. 15. DL 83136, HO V. 
60. 
1368 KOVÁCS ZS., 1987. 7. 



177 
 

Jakabot fogságba ejtették, megkínozták, s csak 100 ezüstmárka váltságdíj fejében tudta magát 
kiszabadítani. Emellett a testvéreit is „zálogba/túszul kellett felajánlania.1369  

1283-ban már király káplánjaként - „capellanus noster” járt németországi követségben 
Habsburg Albertnél.1370 A követjárás célját az erről tudósító oklevél nem mondja meg, de 
valószínűsíthető, hogy a király Alberttől a Kőszegiek elleni hadjáratához kért katonai segítséget - ami 
Albert herceg ígérete ellenére - nem érkezett meg.1371 A Jakab mester a teljesített diplomáciai 
szolgálataiért fivéreivel együtt adományul kapta IV. László királytól Bechefalva/ Becsfalu birtokot, 
minthogy korábban már hasonló küldetést teljesített a lázadó Loránd szepesi comesnél és híveinél.1372  

Jakab mester Bertalan prépost távozása után, 1284-től szepesi prépostként szignálta az 
okleveleket.1373 Hivatalához a kanonoki testület választásával jutott. Az is nyilvánvaló, hogy már 
Muthmer prépost életében várományosa lehetett a préposti méltóságnak, de nem lehet tudni, miért 
nem akkor kapta meg a kinevezést.  

Préposti székét alig foglalta el, amikor ellentétbe keveredett a káptalani testülettel. A káptalan 
kanonokjai úgy vélték, hogy egyrészt az új prépost kisajátította Muthmer prépost hagyatékát, s ezzel 
megrövidítette a káptalant, másrészt, az új prépost dézsmát kért a káptalani földekből. A kialakult 
konfliktusnak csak 1286-ban az esztergomi érsek által kirendelt bíróság ítélete vetett véget.1374 Ebben 
arra kötelezték a prépostot, hogy bírja rá a káptalan kanonokjait a helyben tartózkodásra, és a hitélet 
kötelezettségeinek megtartására, annak gyakorlására. Jakab mester elfogadta az ítéletet, hiszen ő maga 
sem járt el törvényesen, hiszen ő is megsértette azzal a kánoni szabályokat, hogy a nem helyben 
tartózkodó unokaöccsét tette meg préposti helynökké, valamint a káptalan kanonokjává. 

A helyzet rendeződése után újabb konfliktus alakult ki, minthogy a szászok nem fizették meg a 
káptalannak járó tizedet. A tizedfizetés módja és mértéke a Szepességben nem egységesen történt. A 
szepesi tized két bizonytalan hitelű oklevél szerint (1198, 1202) a prépostságot, míg a szepesi vám 
tizede - az esztergomi érseket illette meg. A tized megfizetése részben pénzben, részben terményben 
történt. 1280-ban arról állapodtak meg, hogy a szászok, ezen túl a magyarok illetve a szlávok módjára 
fizetik a tizedet, nem az eddig megszokott a tizenketted részt. A tizedfizetés módjáról egyezkedett az 
esztergomi érsek előtt a szepesi prépost a szepesi jobbágyfiúkkal 1290-ben,1375 minthogy a tizedet a 
prépost terményben kérte (decimas in frugibus in specie exigere), míg a jobbágyfiúk a nekik 
előnyösebb átalányként ekealjanként egy fertót akartak fizetni (de singulis aratris singulos fertones 
pro decimis solvere). Megegyezés híján így egyáltalán nem fizettek semmit. A helyzetet a 
Szepességbe látogató Lodomér érsek személyesen rendezte oly módon,1376 hogy elődjének, Fülöpnek 
privilégiumára hivatkozva a prépostnak adott igazat és elrendelte, hogy a jobbágyfiúk tizedüket 

                                                 
1369 PAULER, 1899. 335. 
1370 „…quod Jacobus plebanus de Olasci fidelis capellanus noster ad nostram accedens presenciam … nos igitur 
considerantis serviciis et fidelitatibus dicti Jacobi plebani et fratrum suorum, que nobis tam deferendis 
legacionis nostris, …” HO V. 67., DL 83140. 
1371 Habsburg Albert herceg – Rudolf király ausztriai és stájerországi örököse - ugyan jó viszonyt tartott fenn a 
magyar királlyal, de ezt a barátságot már nem az apjától megszokott hála táplálta, hanem a tiszta politikai érdek, 
s csak addig terjedt, ameddig az érdeke megkívánta. PAULER II., 383., Magyarország történeti kronológiája I. A 
kezdetektől 1526-ig. Főszerk.: Benda Kálmán. 1983. 177. 
1372 HO. V. 67. 
1373 „magister Jacobus diuina miseracione prepositus ecclesie Beati Martini de Scepus…” 1284. szept.2., DF 
272263, MES II. 186./ 164., 275-276./ 270. 
„magister Jacobus diuina miseracione prepositus ecclesie Sancti Martini de Scepus…” 1284. nov. 11., ÁI: 
1295., 1290., DF 251668, DL 39631 – FEJÉR CD VII. 5. 462-466. 
1374 MES II. 208-213. 
1375 1290: BÁRDOSY, 1802.347. Vö. a pecérek tizede ügyében - BÁRDOSY,  1802.290 
1376 MES II. 246. 
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terményből fizessék (decimas suas in agris suis in specie solvere de cetero teneantur). Az érsek 
emellett megtiltotta Jakab mesternek, hogy a tizedszedés jogát a szászoknak bérbe adja (suarum 
decimarum interdum locare Saxonibus consueuerat), mert ezzel a szepesi jobbágyfiúknak igen nagy 
károkat okozott. Az érsek elrendelte, hogy a prépostnak ugyan joga van a tizedet bárkinek eladni vagy 
elcserélni, de ez alól a szászok kivételek (exceptis dumtaxat Saxonibus).1377 

1293-tól időnként püspöknek is nevezi magát.1378 1294-től okleveleiben következetesen 
„miseratione divina episcopus Scepusiensis” cím jelenik meg a neve mellett. VIII. Bonifác pápa 1297. 
évi március 12-én kelt levelében azonban továbbra is prépostnak címezte, s azzal bízta meg, hogy 
tájékozódjon a jászói premontrei prépostság körülményeiről. Természetesen a pápa nem ismerhette 
Jakab személyes képességeit, de megbízottai és közvetlen munkatársai révén lehettek információi 
Jakabról. Sőt 1287-ben a mátéfalvi kápolna hovatartozásának ügyében, az egyházi és világi közösség 
között szentszéki bíráskodás résztvevője volt.1379 Ezek a megbízatások azt a benyomást keltik, hogy a 
követi feladatokat is ellátó klerikusnak tisztában kellett lennie azokkal a jogszokásokkal, amely egy 
ilyen megbízatással együtt járt. A jogi ismeretek létére mindenesetre az is bizonyíték, hogy ő 
képviselte az uralkodó előtt Lodomér esztergomi érseket és János kalocsai érsek ügyét is - s ehhez is 
tisztában kellett lennie a szükséges jogi és peres eljárás alapelemeivel, annak gyakorlati fogásaival. 
Minthogy arra vonatkozólag még nem került elő semmilyen adat, hogy Jakab mester rendelkezett-e 
bármiféle egyetemi végzettséggel, így az ő esetében sem lehetett semmivel igazolni a magasabb szintű 
jogi végzettséget.  

Lodomér esztergomi érsek vicáriusaként (vicarius episcopus noster)1380 ez év márciusában ő 
szentelte fel a pozsonyi minoriták templomát, mely esemény jelentőségét jelzi, hogy a király és a 
püspöki kar számos tagja személyesen volt jelen.  

1297-ben az uralkodó kárpótlásul azokért a dolgokért, amit a szepesi vár ispánja lefoglalt, 
illetve az évente beszedett javakért, Jakab személyes érdemei miatt 10 márka ezüstöt adott évente a 
szepesi szászok terragiumából a prépostnak és egyházának.1381 1297-ben ő képviselte iglói 
plébánosként a szász provincia plébánosait.1382 1298-ban a kanonokok számára lehetővé tette, hogy 
ezen túl javaikat (a házaikat telekkel együtt) eladhassák, elajándékozhassák, vagy elcserélhessék.1383 
Egyes feltételezések szerint III. András majd Vencel uralkodása alatt főkancellárként tevékenykedett. 

1299-ben adományokat adott a menedékkői karthausi kolostornak, amit a szász plébánosok 
képviseletében támogatott Henrik lőcsei, Werner odorini, Márton izsáki/ zsákóci és Herman a leibici 
plébános is.1384 A püspök engedélyével indult meg a kolostor építése.1385  

                                                 
1377 1290: prepositus memoratus exactionem suarum decimarum interdum locare Saxonibus consueuerat, qui 
ipsis filiis iobagionum, tamquam potentiores in terra, magnum detrimentum sui iuris atrocius inserebant et de 
facto receptionem decimarum per suam insolentiam perturbabant, decrevimus pro bono pacis ut memoratis 
prepositus vendendi, commutandi et exactionem suarum decimarum, maiorem et minutarum, vel deportationem 
earundem de agris, exceptis dumtaxat Saxonibus, cuicunque voluerit, habebit liberam facultatem (BÁRDOSY, 
347) 
1378 1293. jún.29., - DF 272445, WAGNER I., 305-306. 
1379 DF 263    ápr.29./1287. 
1380 ESZTERGOMI ÉRSEKEK, 2003. 132., MES II. 400-401., WAGNER I. 307-308., KARÁCSONYI J.: 
Ferencesek I.,.230. 
1381 1297. nov. 2. - DF 272167, DF 272168, DF 272717, DF 272900, WAGNER III., 18. 
1382 CZENTHE, 1998. KÉZIRAT. 
1383 A káptalan a többi prépost határozatára hivatkozott ennek a kérésnek a beterjesztésekor. DF 264571/ 1514. 
április 24. - másolat 
1384 DEDEK CRESCENS,1889. …, DL 36444 
1385 „Tandem prefati quattuor legati, cum duobus fratribus ad reverendum in Christo patrem dominum Iacobum 
episcopum Scepusiensem accedunt, eademque supplicarunt qui mox eis prefatam donacionem domini Iordani 
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Kislomnic possessioban kápolnát létesített.1386 Átengedte a podolini dézsma felét káptalannak, hiszen 
Podolin és vidéke abban az időben a szepesi prépost joghatósága alá tartozott. 

Tagja volt annak a küldöttségnek, amely III. András halála után meghívta Vencelt a magyar trónra. 
Ekkor kelt a nagyszombati apácák számára adott búcsúlevél.1387 Halálának körülményeiről annyit 
tudunk, hogy még jelen volt Vencel 1301. évi augusztus 27-i koronázásán. Az 1301. szeptember 20-i 
oklevél arról számolt be, hogy a káptalan - miután prépostjuk, aki a püspöki címet viselte - meghalt, s 
a helyére Pál kalocsai prépostot választotta meg. Az adatok alapján Jakab prépost 1301. augusztus 27-
e után, valamikor szeptember 13-a és 20-a között halálozott el. 1301. szeptember 1-én már 
bejelentették a hírt, miszerint Pál kalocsai prépostot választották meg szepesi prépostnak. Miután a 
kánoni szabályok szerint 8 nappal a halál után új prépostot kellett választani,1388 így feltehető, hogy 
Jakab mester már Vencel koronázását sem érhette meg. A Képes Krónika tudósít arról, hogy Jakab 
prépost ott lett eltemetve, ahol király - III. András - és János kalocsai érsek, azaz a ferencesek Szent 
János evangélista patrociniuma alatt álló budai templomában.1389 

Jakab mester (Latinus)      szepesi kanonok 1286-1310. és  

Szepesolaszi plébános - Jakab prépost rokona, unokaöccse, később kassai plébános (1305-1323/1324.) 
Apja a prépost fivére, Steffkfalvi, Haanusfalvi és Ragyolci Hannus. Fivérei: Miklós, Chonk/Csánk, 
Detre, Péter és Hannus voltak.1390 Káptalani javadalmát bizonyára nagybátyja tekintélyének 
köszönhettete.1391 Jelen volt Pál prépost megválasztásánál 1301-ben, de István magister ír alá 
helyette.1392 A szepesi kanonokságot a jobban fizető kassai plébániára cserélte, ugyanis már 1310 után 
nem találjuk a kanonoki testületben? 13931322-ban újra szepesi kanonokként jelenik meg, amikor 
fivéreivel megerősítettik I. Károly királlyal Ragyolc birtokukról szóló, IV. Kun László adta 
oklevelüket. 1339-ben még mindig szepesi kanonok és  káptalan lectora1394 és kassai plébános, amikor 
tanúként részt vesz kanonoktársaival a váraljaiakkal történő megegyezésben, akik komoly anyagi 
károkat okoztak a prépostság javainak eltulajdonításával és a birtokok tönkretételével.1395 Ugyanebben 
a perben jakab őrkanonokkal és a prépost vikáriusával fogott bíraként van jelen.1396 

Jakab  magister                                                                                                   1301- 

verbói plébános 

Jakab magister                  szepesi custos 1301. 

                                                                                                                                                         
comitis Scepusiensis authoritate, qua fultus erat regia confirmavit et approbavit, promittens se tam pio operi 
consilio pariter et auxilio affuturum” WAGNER.  III. 71. 
1386FEJÉR CD. VII. 2. 181.  
1387 1301. júl. 30.-DL 1618, MES II. 494./522., „…Jacobus episcopus scepusiensis …ecclesia beate virginis in 
Tyrna in qua sorores ordinis sancte Clare, …” AKO I. 69-70./65. AKO I. 14./9., CDRS I. 38./24. 
1388 SZEREDY I., 431. 
1389 KARÁCSONYI: Ferencesek I. 154. 
1390 BERTÉNYI 1963. 163. 
13911286. „Composito amicabilis variarum querelarum inter Capitulum (Scepus) et praepositum auctoritate 
Lodomerii Archiepiscopi Strigoniensis confirmata” MES II. 496, FEJÉR CD VI. 2. 305., MVH I.1. 436., , 
HRADSZKY 1910. 309. 

1392 Lásd a 162-es jegyzetet. 
13931322:  AKO VI. p.220./596. - DF 272353, DL 83187, DL 75053, CDRS II. 384. 
1394 HRDSZKY, 1901.337. 
1395 1339: AKO XXIII.p. 227./478. -  DF. 264 172, és DF. 274 371. 
1396 AKO XXIII. p.217./452. – DF 263150 vö PITI, 1998. 282-283. és AKO XXIII. p.227./478.- DF 264172 
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Jelen volt Pál prépsot megválasztásánál. Többet nem tudunk róla. 1397 
 
Jakab magister           szepesi custos 1301-1329. 

Pál prépost választásán jelen volt, de helyette Heinricus kanonok írt alá.1398 
 
Jakab mester           szepesi custos 1337-1359. 

A káptalan őrkanonoka 1339-ben, aki fogott bíraként a nádor engedélyéval és a káptalan 
kérésére a váraljai hospesekkel való megegyezés megszületésénél a fogott bírák egyikeként vett 
rész,1399 és a megegyezést érvényenek fogadja el.1400 1357-ben részt vett a káptalan és a kázsmérfalvi 
nemesek közti tizedvita rendezésében.1401 
 

Gyenik Jakab                              szepesi kanonok 1357. 
A káptalan kanonoka, aki 1357-ben részt vett a káptalan és a kázsmérfalvi nemesek közti 

tizedvita rendezésében. 1402 
 
Jakab (Paulus)                            szepesi kanonok 1357-1363. 

A káptalan őrkanonoka1403 1357-ben, aki kanonoktársaival részt vett a káptalan és a 
kázsmérfalvi nemesek közti tizedvita rendezésében. 1360-ban a káptalan kántora lett a méltóság 
javadalmával.1404 A káptalanon belüli előrelépés tipikus esete. 
Pasna? Jakab                            szepesi kanonok 1422. 
1422-ben jelen volt abban a perben, amelyben Edelényi András, a káptalan olvasókanonoka tiltakozott 
az ellen, hogy a káptalan korábbi lektora az egyházi és világi bíróságok bizonyos tilalmait bizonyos 
konventek és káptalanok pecsétje alatt hamisan és csalárd módon fenntartotta. Különösen, mert a 
csalást elkövető olvasókanonok ellen sem szóbeli sem írásbeli tilakozás ellenére nem történt 
semmilyen fellépés.1405  
 
Pápóczi Jakab mester                                      szepesi kanonok 1429. 
Elképzelhető, hogy a vas megyei Pápócról származó személy. 
 
Ganóczi Jakab         szepesi kanonok 1446-1463. 
(de villa Joannis) egyházmegyei felszentelt pap1406 
 
Szepesolaszi Jakab                     szepesi kanonok 1448-1454.  
Valószínűleg Szepesolasziból származó szász kanonok. A káptalan plébánosa, aki nem sokkal később 
megkapta Baldóc falu prebendáját. 1454-től vikárius esztergomi felszentelt pap.1407 
 
Jakab                                                                                                           káptalani káplán  1445. 
 

                                                 
1397 Lásd a 162-es jegyzetet. 
1398 Lásd a 162-es jegyzetet. 
1399 AKO XXIII. p.165./334. 
1400 AKO XXIII. p.217./452. – DF 263150 vö PITI, 1998. 282-283. és AKO XXIII. p.227./478.- DF 264172 
1401 1357:  DF 272602.  
1402 1357:  DF 272602.  
1403 1357:  DF 272602.  
1404 1360:  DF272703 
1405 1422: ZSO IX. p.405./1273. - DF 272757 
1406 WAGNER I. 343. – HRADSZKY, 1901. 366. 
1407 HRADSZKY, 1901. 367. 



181 
 

Leibicei Jakab                                                                                                szepesi kanonok 1542. 
1531-ben lublói plébános. 
 
Frentzels Jakab                    szepesi kanonok1544. 
 
Blaatsch Jakab                   szepesi vikárius 1545. 
szepesváraljai parókus, és vikárius1544 
János               szepesi prépost 1263-64 . 
Wagner szerint királynéi kancellár.1408 
 
János                   szepesi custos 1262-74.  
Johannes1409custos: 1262-741410  
 
 
Káptalani alkalmazott: János pulsator – harangozó 1273-ból1411 Muthmer prépost egykori servusa, aki 
fiával együtt felszabadulása után családjával együtt különféle adományokat kap a káptalanban ellátott 
szolgálatai fejében. 1273: János servus, A prépostság  harangozója, akit fiával és lányával együtt tette 
a prépostság alkalmazottjává Muthmer prépost. A leányt a papi ruhák mosójává tette. Az adományozás 
során a harangozó hozzájutott Márk pap házához és udvarhelyéhez, kapott még egy fél méhészetet, és 
a prépost kertje mögötti tíz holdnyi irtásföldet., melyet János még servus korában kezdett művelni.1412 
Az adományozás nemcsak Muthmer bőkezűségét jelezte, hanem a prépost bölcseségét, aki nagy 
valószínűséggel amúgy is élni kívánt volna a közelgő hospesszabadsággal.  

János           szepesi kanonok 1294. 

Helybel, szász kanonok. 1294. év Szent Mihály havának oktáváján Kislomnic birtokon a Görgeieknek 
Jakab szepesi püspök által engedélyezett kápolnában szolgált 1413 Görgői plébános.  

János                 szepesi őrkanonok talán 1279-1300 között  
Családi viszonyairól feltételes adataink vannak, miszerint Aba comes! (nembeli?) testvére. 

14141282-ben IV. László király hozzájárult, hogy Aba comes szepes megyei egy ekényi földjét 24 
márkáért eladta a káptalan számára.1415 1294-től az Erzsébet királyné által adományozott Kattuny 
birtokosa, amit testvérétől kapott.1416 Szepesbélai plébános. Aba comes fia, Miklós szintén szepesi 
kanonokká lett. 
                                                 
1408 Őt Fejérpatakynál nem találtam meg., Wagner említi csak. Talán az a pozsonyi prépost, akit Dénes nádor 
bántalmazott. BALICS, 263.  
1409 1274. 07. 23.: RA II. 2-3.  p. 96. /2518. 
1410 Vö. 63. jegyzet 
1411 HRADSZKY, 1901. 299. 
1412 MES II. 27, SOLYMOSI 1994, 342. 
1413 „Cui sicut „Jula” Arnoldo etc. Anno 1294 in octava S. Michaelis Jacobus epicopus Scepusiensis in 
possessione Kis-Lomnicza in Scepusio capellam construendi facultatem elargitur.” HRADSZKY 1901., 310., 
„quod Ioannes Plebanus de Görgei Canonicus Ecclesiae nostrae, … postulaverint, quod in quadam villa 
ipsorum parua Lomnitza vocata, iuxta fluuium Popradum existente, libertatem Capellam aedificandi concedere 
dignaremur: … libertatem Capellam aedificandi concessimus, decimas ipsius villae supradictae Capellae in 
perpetuum annentes, ut. Iohannes plebanus eiusdem Capellae nobis et successoribus nostris munia debita et 
sancta exercere teneatur, prout alii plebani in Scepus constituti exercere consueverunt.” FEJÉR CD VII. 2. 181. 
1414 „Germanus frater comitis Aba, a quo capitulum possessionem Kahn. 24 marcis emit.” testvérének említése: 
1282. márc.16. RA…HRADSZKY, 303. DL 2651 
 
1415 RA II. 4. 26-27./ 3676-1290., valamint II. 3./ 3137- 1282- 3675, DF 272 435 
1416 DL 3780 - FEJÉR CD IV.1.340. 
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János magister       szepesi sacerdos 1282-1302. 
„Heymuth”/Arnótfalva tizedei illetik meg 1282-től őt és a hivatalban utánna következő papokat. János 
misézett a boldogságos Szűz Mária kápolnában Lukács prépost lelki üdvéért.1417 

János            szepesi clerikus 1282-1301.  

1282-től illeti meg a körtvélyesi tized illeti.1418 

Johannes/Joannus bíró  

János magister         szepesi kanonok 1301-1316. 

Közjegyző: János  

 

Custos: 1301-29: Johannes, ???akit 1301-ben Jakab követ1419Johannes?, akit 1301-ben Jakab követ1420 
     Custos: 1301-29: 

János                        szepesi prépost 1323-1347-48.  

Elképzelhető, hogy lengyel származású kanonok, de ezt pontosan nem lehet igazolni,1421 csak 
azt, hogy 1339-ben boroszlói kanonoki javadalma is van. 1422 A szepesi prépostságba iktatása során 
annyit jegyeztek fel róla, hogy „…vita laudabili et ordine dyacono, qui tricesimum annum sue etatis 
explevit, rite et legitime celebratam,…”1423 Ebből az adatból arra következtethetünk, hogy a prépost 
1290 előtt születhetett.  Jánost valószínűleg papi pályájára szánhatták gyeremekkorától fogva, hiszen 
1303-ban midőn boszniai prépostként említik, nagyon fiatal volt, ugyan már elmúlhatott 15 éves, de 
még a 20-t lehett, hogy nem töltötte be.1424 Boleszló teschen-i herceg és esztergomi érsek irodájának 
vezetője, érseki helynök, vikárius.1425 1313. március 9-én János magister esztergomi olvasókanonok. 
1426 Kollányi szerint 1308-tól 1315-ig biztosan Tamás esztergomi érsek helynöke és a gazdasági iroda 
vezetője.1427 János prépost 1313-ban Tamás érsek peres ügyekben segédkező iconomusa, illetve 1314-
ben már Henrik helyett őt nevezik az érsek távollétében vicariusnak.1428 1322-ből van arra adatunk, 
hogy a János érseki kancellár Pál kanonok (korábbi prépost) halála után az esztergomi érsektől kért az 
üresedésre való tekinttel szepesi javadalmat. Elképzelhető, hogy az akkor már esztergomi érseknek 
kinevezett Boleszló javasolta Jánost a káptalani testület számára János megválasztását. Erről oklevelek 

                                                 
1417 BÁRDOSY, 1802. 224. 
1418  
1419 u.a 
1420 AKO. I. 101. /138.,-1301.dec.30., DL 39.22 
1421 Piti Ferenc hipotézise szerint lengyel származású javadalmasról van szó. – PITI, 1991.273. 
1422 DF 263150 „ venerabilis vir dominus Johannes praepositus ecclesiae nostrae praedictae Strigoniensis et 
Wratyslauiensis ecclesiarum canonicus…” 
1423 1323: DF 272741, AKO VII. 85./171., MES III. 26./51. 
1424  …”magiter Johannes, prepositus Bosnensis, cancellarius et procurator suus in temporalibus generalis, se 
ipsum si quis est ad omnia que potest… extunc [… per] mortem magistri Pauli, quondan c[anon]ici vestre ecclesiae, 
nunc vacantes, m. dispositicioni, seu, collacioni…” MES III.19.20/40.,  
1303. augusztus 6-án boszniai prépostként írta alá és pecsételte le István kalocsai érsek által felolvasott és kihirdetett 
VIII. Bonifác pápa bullával ellátott oklevelét Mária királyné és Károly király Magyarországra vonatkozó jogait.  - 
AKO I. 231./432.  
1425 „honorabilis, discretus vir magister Johanes, prepositus Scepusiensis cancellarius et in spiritualibus noster 
vicarius generalis…” 1326. 09. 12.,  MES III. 84-85./147.  
1426 AKO. III. 465. -  DF 259774 
1427 KOLLÁNYI, 1900. 32. 
1428MES II. 694. – ESZTERGOMI ÉRSEKEK, 2003. 149. 



183 
 

hiányában nem tudunk pontos képet alkotni. Az viszont fontos adalék lehet, hogy ekkor már János 
nem volt boszniai prépost.1429  

1323-ban végül üresedés miatt a szepesi társaskáptalan élve a prépostválasztási joggal 
préposttá választja.1430 Az információt Bogomér éneklőkanonoktól tudjuk, mert a káptalan erre őt 
felhatalmazta.1431 Megválasztásánál számítottak azok a körülmények, hogy hogy becsületes életű 
szerpapnak tudták és már elérte az a kort is, ami lehetővé tette a méltóság betöltését. Megválasztása 
kapcsán merült fel annak kérdése, hogy kit illet a prépost megválasztása.1432 

Pór Antal Boleszlóról készített tanulmányában1433 arra hívja fel a figyelmet, hogy ennél az 
esetnél megkérdezték a magyar prelatus tagjait, akik arra hivatkozak, hogy a káptalan joga a prépost 
megválasztás és az esztergomi érseké (ekkor már a lengyel Boleszló) a megerősítés. Gentilis pápai 
követ azonban pontosan ezen eset kapcsán figyelmeztette az érsekséget és a magyar prelátust, mert 
Szepes társaskáptalan, ezért az a szabály vonatkozik rá, a megerősítés joga a pápát illeti meg.  János a 
továbbiakban érseki helynökként tevékenykedett, s becsülettel ellátta az érseki birtokok gondozását, 
így az érsek megbízta a jogtalanul elvett érseki birtokok visszaszerzésével. (vita a krakkói érsekkel) 

   Az érseki udvar a későbbiekben is számított János szolgálataira, így Boleszló érsek érseki 
udvarának intézője marad, s hatáskörébe tartozott az érseki birtokok gondozása is.1434 Ezen túl 
egyidejűleg esztergomi kanonok is, érseki helynök és bíró és a Szepesség fővikáriusa lett.1435 A 
szepesi préposti cím az érsek melletti személyes teendők ellátásával jelentette karrierjének csúcsát.  

A kinevezése után nem sokkal, 1324-ben hosszantartó per kezdődött János prépostsága és 
Nanker krakkói érsek között Podolin, Gnézda, Lubowla feletti egyházi joghatóság ügyében. Nanker 
érsek olyan tizedek beszedésével vádolta meg János szepesi prépostot, amely véleménye szerint őt 
illette. A per előzményei még Mátyás és Muthmer prépostsága alatt vette kezdetét, de 13. századi 
ítéletről nincs tudomásunk. Nanker érsek Avignonnál tette panaszt. János prépostot a perben Meihard 
twaroznai plébánost, Arnoldot Baldmarból, Ruszkin és Miklós Hunsdorfból képviselték, mint 
ügyvivők. A hosszúra nyúlt per során Boleszló érsek a vitatott települések lakóinak a meglévő 40 
napos feloldozás mellé újabb 40 napot adott, 1436 majd 1326-ban Szepességi látogatása során a 
káptalani testület kérésére terjedelmes okiratban erősítette meg elődei néhány intézkedését. Mindezek 
nem segíttek a per folyásán, így a későbbi tárgyalásokon sem a prépost, sem az érsek nem jelent meg. 
A távolléti ítélet kedvezőtlen érintette János prépost személyét és a tizedeket a krakkói érseknek ítélte. 
Mindezen kudarc ellenére János folyamatosan védelmezte a káptalan területét és birtokait.  

Több ízben kellett a prépostság területét megvédenie a váraljai hospesektől (1330, 1338). A 
szepesváraljai szász hospesek a prépostság Szentpál nevű birtokát támadták meg, és gyakorlatilag az 
ottani termést ellopták, a területet állataikkal feldúlták. János, akinek ekkor már nagy gyakorlata volt a 
káptalan területének oltalmazásában az országbíró (ad presenciam regiam) elé idéztette a váraljaikat. A 
szepesi ispán, aki éppen az ország nádora volt - Drugeth Vilmos - részben királyi parancsra, részben a 
felek kérésére, kivette az ügyet a királyi jelenlét bírósága alól, és a saját különös jelenléte (ad nostram 
presenciam specialem) elé halasztotta az ügyet. Az ügy ily fajta lefolytatásához alkalmazták a szászok 

                                                 
1429 MES III. 20./40. vö a 231-es jegyzetben írtakkal. 
1430 AKO VII. 26./36 és 85./171., DF 264151 és DF 272241,  
1431 AKO VII.26/35-36.- 1323.02.13.,  
1432 A választási jegyzőkönyv szerint Boleszló János esetében kérte a király jóakaratú hozzájárulását, és majd az 
esztergomi káptalannal és annak prépostjával (Teofil) valamint kánonojogi doktorokkal megvizsgálta a szepesi 
választás formai körülményeit. Miután azt szabályszerűnek találták, Jánost Isten kegyelméből, de a pápa 
meghatalmazásával megerősítette méltóságában. –  PÓR, 1901. 21. 
1433 PÓR, 1901. 20-21. 
1434 „Johannes, cancellarius et in temporalibus procurator generalis, Boleslai archiepiscopi Strigoniensis, 
prebendas, per mortem Pauli canonici, in ecclesia Strigoniensi vacantes, dispositionei suae comittendas, ab 
archiepiscopo rogat.”- MES III. 19-20./40. 
1435 MES III. 40 19-20. 
1436 Podolin – SROKA, 1994.53. 
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azon kiváltságát, hogy felettük Lőcsén a szepesi ispán ítélkezzen.1437 A tárgyalástól támadó hospeseket 
a nádor-szepesi ipán ítélete kollektíve marasztalta el, nemcsak a bűntett elkövetőit a préposttal 
szemben. Ezzel kívánta a két fél megegyezését elérni. Az ügy sajátos vonása Erzsébet királyné 
beavatkozása, aki 1339.április 2-án oklevélben nyilvánította ki, hogy személyes védnöksége alá 
helyezte a szepesi egyház prépostját és káptalanát. Piti Ferenc mindezt azért, mert a kivételes vallási 
buzgalmáról híres Piast Erzsébet a spirituális indok mellett támogatni kívánta a Piti Ferenc által a 
boroszlói kanonoksága miatt lengyelnek vélt szepesi prépostot.1438 A per megegyezéssel zárult, hiszen 
a királynéi védnökség mellett sem akart János az egész szász közösséggel állandó haragban élni. 

Végrendeletében igyekezett a kanonokról is gondoskodni, akiknek a többsége a plébániákon 
élt, ezért hat olyan kanonoki helyet alapított, akik a távollevő kanonokokat helyettesítették. Az ő 
feladatuk volt a mindennapi imádkozás elvégzése, az istentisztelettel kapcsolatos teendők ellátása. 
Ezen helyettesítők számára adta oda Szatmár és Jánosfalva jövedelmét. A végrendeletben rendelkezett 
a Szent András kápolnáról, a saját breviáriumát pedig a jánosfalvi templomra hagyta.1439  
A szepesi területeket felkereső érsek Jánosnak bűnbocsánati jogot adott prépostsága területén.  

Személyével kapcsolatosan hibás Hradszky és Pirhalla azon állítása, hogy 1348-ban veszprémi 
püspökké lett. Nem azonos a valkómegyei János kanonokkal.  

 János körülbelül 50- 55 évesen 1348-ban szepesi prépostként halt meg. legalábbis 1348 után 
nem említik, és a pápai supplikációk között találunk arra adatot, hogy a helyére Lajos király a helybeli 
Berzeviczyekkel rokon Lomniczi Miklós, szepesi kanonokot szánta, míg a pápai rezerváció révén 
Vilmos bíboros javasoltja, Pécz nb. Dörögdi Demeter fia János zempléni főeperes1440 kinevezése 
jöhetett szóba. János esperes 1349-es halála következtében nem tudta a préposti javadalmat elfoglalni. 
Így mégis Miklós kanonok került e méltóságba. 
 

Nysai János           szepesi kanonok 1334.  

Nysai Andrzej fia, lengyel származású kanonok. akit Nagy Kázmér kérésére jelöltek szepesi 
kanonokságra, de azt nem tudjuk, hogy elfoglalta-e a javadalmat.1441 

János          szepesi kanonok 1337. 

Mikós fia? János. 1337-1338 között a káptalan lector, majd cantora 1344-ig. 

Henrik fia János        szepesi lector 1345. 

Esztergom egyházmegyei felszentelt pap, Kázmér király követe és káplánja, Avignonban járt. Szepesi 
olvasókanonok előtte sublector és krakkói kanonok és javadalmas.1442 1345: János Henrik fia  
kanonok, esztergommegyei felszentelt pap, Kázmér király káplánja, tábori lelkésze és követe. 1345-

                                                 
1437 V. István 1271-es Károly király 1317-es privilégiuma. 
1438 DF 272170, PITI, 1991. 272-273., PIRHALLA, 1899. 48.  
„A királyné több alkalommal vett személyes védelme (in nostram proteccionem et tutelam specialem recipimus) 
alá egyházi intézményeket. Ez a protektorátus általában kiterjedt az adott kolostor népeire, földjeire, birtokaira és 
más javadalmaira. A szepeshelyi Szent Márton társaskáptalant 1339-ben vette védelme alá.” - SZENDE, 2007. 
107. - AKO XXIII. 83./148.; F. Romhányi, 2000. 65., DF 272 170,  
Ez a lépés inkább azzal állhat összefüggésben, hogy az Anjouk maguk is szorgalmazták a szepesi prépostság 
püspökséggé való emelését. - SROKA, 1995. 56., SZENDE, 2007. 108. 
1439 MES III.  
1440 BOSSÁNYI, 1916.I.193./CCCXCV. 
1441 MPV III. 295. 
1442 Bossányi, 190 
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ben Kázmér megbízásából járt Avignonban. Szepesi lector, krakkói javadalmas. 14431345: János, 
Henrik fia, akit már ekkor a szepesi templom lectoraként említenek. Sroka úgy véli, hogy lehet, hogy 
azonos a már 1337-ben említett János szepesi lectorral.1444  

János          szepesi prépost tizedszedője14451345. 
bussondorphi plébános 
 
Gyékényesi  János                               szepesi kanonok? 1345.1446  
Gyékényesi Pochnak mondott János. Javadalmát Nagymartoni Pál országbíró, mint jegyzőjének  
kérvényezte meg.1447 1344-ben úgy látszik, még semmi egyházi javadalommal nem bírt.  1448 eEri, 
talán szepesi kanonok 1344. március 18-án a szokott gyóntatói kegyrlemben részesül. 
János                     szepesi éneklőkanonok 1345. 
családi viszonyairól tudjuk, hogy ő Miklós fia János. 1345-ben szepesi cantor, majd javadalmát a  
pécsi egyházmegyei, marchiai, főesperességgel cserélte fel. 1449.  

János                 szepesi kanonok 1348. 
bussói plébános 
János          szepesi prépostjelölt 1349.  
János,  zempléni főesperes, Pécz nembeli Demeter fia, akit Nagy Lajos támogat a szepesi káptalan 
élére, de nem tudja elfoglalni, mert 1349-ben meghalt. A Pécz nembeli Dörögdi Miklós, egri püspök 
unokaöccse 1344 előtt egri kanonok, 1450 egyidejűleg veszprémi kanonok, 1451 Nagybátyja a számára 
kérte a szepesi prépostságot VI. Kelemen pápától a préposti stallumot a nagybátyja.1452 A kinevezést 
megkapta, de már halála miatt a dignitást elfoglalni nem tudta. 1453  
1350: János szepesi kanonok, DXLIII. 
1350. június 2. —Miklós krakói polgár kérvénye fivére, János érdekében 
szepesi kanonoki javadalomért. 
. .BoSSÁNYII.137. 

Wierznek János            szepesi kanonok 1350. 

Wirzwigi/Wirzingi Wierzynek  Miklós a  fia,  szandeci plébános1454 aki már 1350-ben megkapta a 
pápai jutalékot a szepesi kanonokságért. Kérvényét bátyja, Miklós krakkói polgár kérvényezte a 

                                                 
1443 Bossányi,  
1444 MPV III. 309., WAGNER CAROLUS: Diplomatarium  comitatus Sarosiensis. Psonii et Cassoviae, 1780. 
36/335 
1445 DL 40982 – 1345. júl. 4. 
1446 Bossányi, 195.-egri kanonok is 
 
1447 LXXVIII. 
1448 BOSSÁNYI, 45, LXXVIII.,  és 73, CXLV Item supplicat, quatinus sibi in persona predicti Johannis 
Ponch, non obstante predicta . . . gratia, de canonicatu et prebenda 
ecclesie sancti Martini collegiate Cipsiensis, Strigoniensis 
diocesis . . . eidem dignemini providre 
1449 BOSSÁNYI, 194, 230. 
1450 BOSSÁNYI, 208. 
1451 THEINER II, 6, 12 BOSSÁNYI, 207. 
1452 BOSSÁNYI, 192. CCCXCV. 
1453 1350-ben, BOSSÁNYI I. 203. 
1454 BOSSÁNYI, 195. Supplicat . . . Nicolaus Wirzvigi, civis Cracoviensis . .Item supplicat idem Nicolaus, 
quatinus Johanni, eiusdem Nicolai Wirzvigi fratri, de canonicatu ecclesie sancti Martini in Cips, Strigoniensis 
diocesis, dignemini providere. Praebendam  . . . reservare . . . Non obstante, quod . . . ecclesiam parrochialem in 
Sandecz, Cracoviensis diocesis, obtinet…” 
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szepesi javadalmat,1455 a Szentszéknél, aki maga is krakkói tanácsos volt, közreműködött a pápai tized 
Rómába juttatásában. A jutalék kiutalásakor, János sanzi plébános, aki a pápától halála óráján teljes 
bűnbocsánatot nyerte, absolutio plenaria in articulo mortist.1456 

CDLV. 
1351. július II. —Pál jöispán, királyi követ Forestoi János számára 
szepesi kanonokságot kér. 
Supplicat . . . Paulus ambaxiator . . . Ludovici Regis Ungarie, 
quatinus . . . Johanni Petri de Foresto de canonicatu sub BOSSÁNYI I:219. expectatione prebende 
ecclesie sancti Martini Scepusiensis, Strigoniensis 

diocesis, . . . dignemini providere . .220 

János         szepesi karbeli subdiakónus 1352. 

János                  szepesi kanonok 1357-1363. 
kántor 
János          szepesi őrkanonok1366. 
Viti János         szepesi kanonok 1369. 

:Chnoflauchi Hermánni /Hamanny János 1371. 
a vonatkozó kérvény szerint a Moetnitzi (minden további megjelölés nélkül) plébániáért pert folytatott 
és azt elvesztette. Támogatója volt a gurki püspök, Scherffembergi  Henrik fia János, öccse, Ottó, aki 
olmütz megyei nemeskatona, s megkérvényezte János szepesi kanonokságát. 
1457Esztergomegyházmegyei fölszetentelt pap volt. 1358. április 8-án lett szepesi kanonok.1458 
Johannes Laurentii de S. Mártim 1355. Pozsegai és pécsi kanonok, a Szepességből származott.1459 
 

János  prépost                         szepesi prépost  1379-1382. 

A lengyeleknél Kropidło János néven ismert prépost Opuliai herceg, László unokaöccse, apja 
Boleszló/Bolkó. Fiatalon jutott hozzá a préposti méltósághoz. Nagy Lajos királlyal atyafiságban volt, 
hiszen a magyar király anyja, Erzsébet és Erzsébet nevű felesége is rokonságban állt a fiatal 
herceggel.1460 Így nemcsoda, hogy Nagy Lajos támogatásával jutott hozzá a szepesi préposti 
méltósághoz, később a poznani püspökséghez, minthogy László kérésére Nagy Lajos kegyéből jututt 
hozzá a méltósághoz.  
 A Szepességben rövid ideig tartózkodott bolognai egyetemi tanulmányai miatt. Távolléte alatt Pál 
cantor helyettesítette, a spiritus vicariusa, kplánja volt. Így lehetséges az, hogy egyetlen egy 
dokumentuma maradt fenn, 1379 november 13-ai datálással. Megerősítette elődjének, Benedek szepesi 
prépostnak Lyska falura vonatkozó 1363.évi oklevelét. János Prépost 1382-ben a poznani püspökség 
kedvéért. 1461Püspöknek történő kinevezését és a megválasztását a poznani káptalan tagjai a 
Szentszéknél kívánták megakadályozni. 1384-ben a poznani püspökségből a pápa áthelyezte a kujáviai 

                                                 
1455 BOSSÁNYI, 215.CDXLIII. THEINER, 791, „abbati de Cabsdorf et priori de Lochnitz, monasterium 
Srtigon. dioc. ut predictum Johannem inducant. „ 
1456 BP II. 1342-1378. pp. 485, 493. 
1457 BOSSÁNY II. 331. 
1458 BOSSÁNYI II. 165. 
1459 BOSSÁNYI II. 165 
1460 PÓR 1901.439-440 
1461 HRADSZKY, 1901.  345., PÓR, 1901. 438., DLUGOSZ,1887. 502. 
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élére, majd 1388-ban gnieznói érsek lett. Hamar visszatért Lengyelországba, ahol Vladislaviensi 
püspök lett. 
 
Lengyel János (Pollice)      szepesi kanonok 1391. 
 Lomnici Mihály fia Hermann doktor lemondása után juthatott a prebendához, amit kevés ideig 
élvezett, mert meghalt. 1462 

Olasz János magister        szepesi kanonok 1400-1404. 

Neve alapján a Szepes megyei Szepesolasziból származhat, ott élő helypeli polgár sarja. A bécsi 
egyetem hallagtója 1400-ban.1463 Egyetemi tanulmányai azt is jelzik, hogy volt annyi jövedelme, hogy 
ezt megfinanszírozza.János szepesi kanonok, vikárius előtt a Pikfalvaiak kötelezik magukat, hogy a 
csütörtökhelyi anyaegyház plébánosának évente 26 garast és két talentum viaszt adnak.1464 
 

Kiczenberger János        szepesi kanonok 1402. 

Uszfalvi János          szepesi vikárius 1406-
14361465 

Családi viszonyai: Uszfalvi Jakab fia. A Sáros megyei Uszfalva aTekule nemzetségből származó Úsz 
család1466 birtoka volt. Valószűleg köznemesi család. vikárius, plébános 

1408 Goblini János szepesi kanonok 

1405-1413: Cunchlinnak nevezett János, capellanus Chori, presbiter 

Podolini János szepesi kanonok, 1424-1436,  

vikárius, 1419: dékán,1467 1411-1437. 

Podolini Teodor fia, 1406-ban a lőcsei Szent Jakab egyház plébánosa, Miklós prokurátora1468 

A bécsi egyetemen tanult több éven át már kanonokként, ahol 1442-ben jogász baccalaureus, 1444-ben 
megszerzi a licentiatust, 1445-ben pedig a doktori fokozatot.1469 Az anyakönyvből az is kiderült, hogy 
1427-ben iratkozott be, 3 solidust fizetett. 

1424 Kloblici Miklós fia János szepesi kanonok és szepesváraljai plébános 
1429: János, szepesi kanonok, zsigrai parókus 
1432-1450: Ros(s) János, szepesi kanonok, 1438-ban dékán1436. DL 65308 Szent- Iványi, 44./ 87. 
Tanúként vett részt Filka-i Ymmelman Miklós és Tyl Schriban-i soltész margit nevű lányának és 
fiainak pörében hozott ítélet meghozatalán.  

 
Stock János        szepesi  prépost 1433—1464. 

                                                 
1462 BP III. 226. 
1463 Schrauf, 22. 
1464 WAGNER III.41., FEJÉR CD X.4. 268., ZSO I..p.306./2640. 
1465 DF 268443 ZSOIX. 392/1230. 
1466 KARÁCSONYI, 1900. 990-990. 
1467 Hradszky, DF 274360, SCHMAUK, 228 
1468 FEKETE NAGY, 1931. 234. 
1469 SRAUF, 65, 137, 139, 140. 
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Stock János a sziléziai Glogauból/Glogova mairoból származott. Zsigmond király kinevezte 
orvosának. Stock, az orvosi tudományok tudora, a király tanácsosa és asztaltársa volt. A király állandó 
kíséretének a tagja, familiárisa, majd nemesítette.1470 Fivérével együtt 1411-ben iratkozott be a krakkói 
egyetemre, majd 1413-ban már a bécsi egyetem hallgatója. Orvosi diplomáját1471 1422-ben Padovában 
szerezte meg, majd Zsigmond udvari orvosaként emelkedett tovább karierrje. 1426-ban Rozgonyi 
Péter egri püspök kanonokká tette, és a 12 apostol oltár igazgatójává, de emellett boroszlói kanonok és 
óbudai prépost is. Ez utóbbi prebendát átengedte öccsének, Miklósnak.1472 Legfőbb támasza az 
uralkodó volt, akinek halával a pártfogás is csökkent, de elnyerte Albert és Erzsébet támogatását.. 
teljes búcsú engedélyezését kérte, annek az összegét felajánlotta Hunyadi törökellenes hadjárataira. 
Igyekezetéért 1456-ban szabad végrendelkezést kaott a pápától, sőt mátyás is igényt tartott a 
szolgálataira, így javadalmaiban is megreősítette. a Szepesi prépostként még nem volt felszentelt, ám 
1437 után maga fordult a Szentszékhez magasabb egyházi méltóság elnyerése érdekében.  
 1434-ben Zsigmond élte végéig tartó jogot adományozott neki, prépostként hogy Stock tölthesse be 
az egyházi javadalmakat, a lelkészeket ő nevezhesse ki.(1435) * E kiváltsággal Jánost prépostot 
Mátyás király is kitüntette *. Albert király halála után Erzsébet s fia László támogatója, s így 
szembefordult Ulászlóval s majdnem elvesztette a prépostságot. László tmogatóinak győzelmével meg 
tudott maradni a prépostság élén. János sokat foglalkozott a káptalan s az egyházmegye belső 
ügyeinek rendezésével. Legtöbb okot szolgáltatott erre nézve a husziták tana, mely János idejében 
erősen terjedett Szepes- és Sáresmegyében. Prépostsága idején  két egyházmegyei zsinatot tartottak, 
még pedig 1440-ben Szepeshelyt3) és 1460-ban Lőcsén.4) 1462-ben kezdé újjáépíttetni a jelenlegi 
székesegyházat.5) Meghalt 1464-ben Budán, hol a pápa parancsára egyházi ügyekben tartózkodott. 
 
 
Esztergombol valo Ioannes Gerhardi de Aranyas szepesi 
pap 1437-ben a becsi egyetem hallgatoja volt, 
Pok János          szepesi kanonok 1441. 
Fodor János         szepesi kanonok 1448. 
Boroszlói Brebesch/Berebes / Kresbiski János     szepesi kanonok 1452-1481. 
1468 dékán, 1476 káptalani plébános, 1478-ban őrkanonok 
: János          szepesi succentor 1446. 
1456: János karpap, királyi ember, kanonok?  
 
Mensterberg Pesinkirch János        szepesi kanonok 
1467-1476. 
Gimesi/Himesdi János mester       szepesi kanonok 1469-1489:  
 1492-től a szent György kápolna rektora, a lőcsai szent jakab templom építője 
Polyánkai deák János 
János           szepesi kanonok 1472. 
káptalani jegyző: 
Grebys János magister 1479-ben megjelent a szepesi préposti szentszék által tárgyal peres ügy 
ítélethirdetésén a káptalant képvielve.1473 

Váraljai János         szepesi kanonok 1498-1510. 

                                                 
1470 BÓNIS, 1971. 118. 
1471 N.TAHIN EMMA: A medicina doktorai a Zsigmond-kori egyházi társadalomban. Magyar egyháztörétneti 
Évkönyv.1994/1. 71-83 (75) 
1472 MÁLYUSZ, Zsigmon király 41. PIRHALLA M, 85.Miklós kánonjogi doktor, így zsigmond állandó kísérői 
közt találjuk. Familíárisainak tekinti a két Stock testvért, nemesíti is őket. BÓNIS, 1971 118, VERESS, 402-403 
1473 DL 65340 SZENT-IVÁNYI, 59./132. 
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A káptalan szomszédságában lévő Szepesváraljáról származó szász kanonok. 
 
Lomnici Horváth János       szepesi  prépost 1511-1544. 

Lomnici máshol Palocsai Horváth János. Horváth Mihály fia.A Sáros megyei család több 
kisebb uradalom birtokosa, kezükön van van Palocsa vára, a ricsnói uradalom. Csobádi László halála 
után Szapolyaik újbóli prépostjelöltje, majd patrónusi joguknál fogva ki is nevezik. A méltóságba 
jutását Bakócz Tamás esztergomi érsek megerősítte. is megerősítette.1474 Közel 30 éven át állt a 
káptalan élén.ebből arra következtethetünk, hogy lemondása idején elmúlhatott 50 éves. A kettős 
királyválasztás idején(1526) a Szapolyaiak oldaláról Habsburg Ferdinánd hűségére tért, amikor a 
Habsburgok az elfoglalták a Szepességet.1475 Szapolyai János hűtlensége miatt megfosztotta a szepesi 
prépostságtól és a dignitást titkárának, Bachia Ferencnek adományozta, aki azonban a prépostság 
tényleges birtokába sohasem jutott, .1476 mert a protestáns tanokkal szimpatizált. 

Hradszky úgy véli, hogy Horváth János prépost igen jó barátságban élt Leudeschit György 
egykori szepesi kanonokkal és késmárki plébánossal.1477  Hosszú prépostsága alatt nagyon keveset 
törődött a káptalan ügyeivel, aminek következtében Moller, szepesbélai plébános, és a csütörtökhelyi 
fraternitás vezetője többször támadta. Horváth tevékenységét.1478 

Prépostsága idején érte el a reformáció a Szepességet, így hazai katolikus papságnak nagyrészt 
le kellett mondania a templomokról, javadalmairól s a legfőbb jövedelemről, a tizedről.A katolikus 
egyház s a katolikus papok helyzete ez idő szerint folyamatosan nvomasztó volt. A káptalanban is 
éhínség pusztított, s ennek megváltoztatatása érdekében  Horváth prépost 1540-ben elérte, hogy I 
Ferdinánd a plébániai javadalmak  a papoknak adományozhassa, minthogy az ország törvényeinek 
értelmében e jövedelmek prépostságtól megfosztottnak nyilvánították.1479  S későn érkező királyi 
rendelet következtében a papság és az egyház javainak nagyrésze világi kézre került, a prépostság 
javait Serédy Gáspár és Báthory András fosztogatták. Horváth prépost baráti viszonyba keveredett 
Sóvári Soós Kristóf protestáns főurral, aki gyakorta járt nála vendégségbe. A Sóvári Soós 
feljegyzéséből derül fény a prépost kicsapongó életére, trágár beszédstílusára. 1480 A prépost viselt 
dolgairól több feljegyzés is fellehető a 24 szepesi plébánosok testvérületének jegyzőkönyvében. 1481 
1542-ben a lőcsi vásár alkalmával feljegyezték a prépostról, hogy részegen asszonyokat ölelget, 
trágárul beszél, máskor költséges lakomákat rendez. 1482 A feljelentés szerint megzsarolta a lomnici 
plébánost, elvette összegyűjtött pénzét. A feljelentést Ferdinánd kivizsgálatta, s a vizsgálat során 
kiderült, hogy a prépost nőkkel élt együtt, már születet két gyermeke, de azt nem tudták bebizonytani, 
hogy havonta erkölcstelen nők keresték fel lengyelországból. A prépost erkölcsi és hivatali életének 
ellenőrzésére szabályos vizsgálat indult el,  amely során kiderült, hogy a káptalan tulajdonát képező 
egyházi ruhákat és ékszereket a prépost eladta, vagy elzálogosította. Az nem kétséges, hogy Horváth 
prépost duhaj életű volt, de a korban a az egyszerű lakomákat is zeneszóval, tánccal együtt tartották 
meg, anélkül el sem volt képzelhető. A prépost kicsapongó élete jó okot adott ellenségeinek, hogy az 
uraralkodó előtt sokféle furcsasággal vádolják meg, de fentebbi vádakat a lefolytatott vizsgálat sem 
tudta hiteltérdemlően bizonytani. A terület protestán hitre tért urai János prépostot megvádolták 
Ferdinánd előtt, hogy mások javadalmait elkobozta, így a király megfosztotta őt javadalmától.1483 A 

                                                 
1474 WANER, III. 74. 
1475 HRADSZKY, 1884.119. 
1476 HRADSZKY,1884. 119. 
1477 1533-tól - HRADSZKY, Ván 119 
1478 HRADSZKY, Ván 120 
1479 HRADSZKY, Ván 120 
1480 Pirnát Antal: Horváth jános éneke- egy horvát virágének. ITK Kisebb közlemények 424. 
1481 ITK Kisebb közlemények 424. 
1482 MON. ECCl. IV. 92-93. ITK 425-426.  
1483 HRADSZKY, Ván 120 
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király a feljelentés hatására a prépostot megfosztotta a dignitastól, és ezzel együtt kizárta az egyházi 
rend tagjai közül, egyenesen fő-és jószágvesztésre ítélte.  1484 A király a prépostságot így Kretschmár 
Lőrinc székesfehérvári prépostnak, adományozta 1543-ban, aki közben szélütést kapott így a 
prépostságot tényleg nem is vette birtokába.  Horváth kieszközölte a királynál visszahelyeztetését, 
azon feltétellel, hogy Kretschmárnak élte fogytáig évenkint 100 forintot kell fizetnie a székesfehérvári 
prépostnak. 1544-ben azzal a feltétellel lemondott volna a feldúlt prépostságáról, ha helyette megkapja 
a lechnici szerzetesek birtokait, amit Dunejec várához csatolna. Mivel e kötelezettségének nem volt 
képes eleget tenni, így 1544. december 16-án lemondott Lőcsén a prépostságról, hová Horváth több 
egyházi és világi férfiút hívott össze, hogy lemondását ünnepélyesen tegye közhírré. A lemondás ténye 
a lőcsei hatóság előtt történt. Ezután Horváth egyenesen a plébánia hivatalába ment Mollerhez, ahol 
kijelentette abbeli szándékát, hogy nősülni akar, s a templomban kihirdettete házasodási szándékát. 
Horváth ezután Kakaslomnicra vonult vissza, majd később még egyszer nősült s családja körében még 
20 évig élt lemondása után. 1564. okt. 18-án halt meg. 1485 

 
Az első magyarok, akik Melanchthon Fülöp rektorsága alatt Wittenbergben az új tanokat 

tanulmányozták, a Szepességből valók voltak, mint Szíriák Márton és Siegler János, mindketten 
Lőcsiek.  Az első reformátor, ki az új tanokat a Szepességen nyilvánosan hirdette, Fischer volt. 
Először Lőcsén tevékenykedett, majd  Iglón és Svedléren.  Gencrsich szerint az új tanok hirdetése 
miatt Krasznahorka várából a mélységbe dobták.1486  

A Szepesség egy másik reformátora a lőcsei Leudeschit György volt, ki az új tanok buzgó 
pártolója volt s azokat Lőcsén, Sztrázsán, Késmárkon. Toporcon, Leibitzon s Malompatakon is 
terjesztette. Az imént említett községek között Malompatak volt az első a Szepességen, mely az új 
tanokat 1543-ban elfogadta.1487 Hatalmas támaszt nyert az új vallás Pawschnev Györgyben, a szepesi 
vár parancsnokában. 

 
 
Kőhalmi János        szepesi kanonok 1518-1519. 

Lőcsei Henkel János                                szepesi kanonok 1518-1542. 

Családja a szászországi Zittauból érkezett Magyarországra a 15. század elején. Felmenőinek 
egyike (valószínűleg apja) Hunyadi híveként 1457 tavaszán a budai börtönben raboskodott. Lőcsén 
született polgári család sarjaként 1486-ban. Apja Henkel György volt. Anyjára nézve nincs biztos adat. 
Kuntzlai Ágnes volt vagy pedig Eperjesi Dorottya, mivel Henkel György kétszer nősült. Neveltetésére 
nagy hatással volt Leudeschit György szepesi kanonok, aki korán  pártfogásába vette. 1496-os 
végrendeletében négy évenként évi húsz forintot, valamint híres könyvtárát hagyományozta. Thurzó 
Zsigmond püspök váradi kanonokká nevezte ki, melynek jövedelméből kezdhette meg tanulmányait. 
Krakkóban majd 1507-től Bécsben bölcseletet és jogi tanulmányokat folytatott, a következő  három 
évben 1507-1510  jogot hallgatott Padovában és Bolognában. Kánonjogból doktorált, s ezzel a 
végzettséggel vált az egyházjog doktorává. Hazatérve Váradon kanonokként, békési főesperesként, 
valamint a püspök helyetteseként végezte szolgálatát. 1513. február 2-án, Lőcse városa plébánosává 
választotta, amíg kiváló klasszikus műveltségei és szónoki tehetsége miatt  Mária királyné udvari 
papja és gyóntatójává nem választották 1522-ben.   
                                                                                                                                                         
 
 
1484 ITK, 424.MOn, ECCl IV. 226.227, 228-231. 
1485WAGNER III. 82. 
1486 HRADSZKY, Ván 120 
1487 Wagner II, 237. 
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Művészetpártolásáról tanúskodnak a lőcsei templom oltárképein lévő monogramjai. 1517-ben II. Lajos 
lőcsei látogatásakor tagja volt a fogadó bizottságnak. Ezt követően lett tornai főesperes. 1519-től a 
szepesi káptalan kántora volt. 1522-től lett Henkel Horváth János prépost vikáriusa, és tornai 
főesperes. 1525-ben részt vett a királynéval az augsburgi birodalmi gyűlésen.1488 

A királyné 1526 áprilisában egyházi jutalmat kért Henkel számára a pápától – ami igazolhatja 
az egykori esperes magas humanista műveltségét és az egyházban betöltött szerepét. Mint hittudós, 
Erasmussal is levelezésben állt, más protestáns teológusok mellett. Az a vád érte, hogy mivel jó 
kapcsolatokat ápolt a protestánsokkal (így a budai főiskola két külföldi tanárával, Gryneus Vilmossal 
és Vinsheimius Viddel) a királynét is az új hit számára akarja megnyerni. Ezt a vádat erősítette az a 
tény is, hogy Luther 1526-ban egyik művét Mária királynénak ajánlotta. A vádak ellen a királyné 
tiltakozását fejezte ki, és azokat sem a római, sem a velencei követek sem tudták megerősíteni a 
Szentszéknél. Ezt igazolhatja barátjának, Erasmusnak a magatartása is, aki látva, hogy mihez vezetett 
a lutheri tan, elállt Luther mellől. Henkel csupán, mint magasan művelt bölcselő teológus próbálta 
békés mederben – az egyházon belül – tartani a vitát, amit ő nyilván egymaga nem tudott megtenni. 
Nemes szándékát félreértelmezték s érte az a vád is, hogy az új tanokat szolgálja. Ezzel szemben 
viszont fontosnak tartotta az egyház megújulását a régi intézmények és hittételek megtartásával. 
Álláspontjával egyedül maradt, hiszen volt, aki a fennálló helyzetet védte katolikusként, és volt, aki 
pedig támadta azt protestánsként. Látva helyzetét – kicsit megkeseredve – a visszavonultabb élet 
mellett döntött.  

Kassa 1526-ban lelkészévé választotta, mely tisztségét a királyné hosszas vonakodása után 
sikerült csak betöltenie. Mária, hogy maradásra bírja Henkelt, az egri préposti címet is ki akarta 
eszközölni számára, de ő hajthatatlannak mutatkozott.  

Kassai plébánosként nagy tekintélyre és befolyásra tett szert a Felvidéken. A királyné újabb kísérlete, 
mellyel püspöki címet kívánt számára adományozni, szintén kudarcba fulladt, mert visszautasította. A 
mohácsi csatát követően megözvegyült királyné 1528-ban ismét támaszául kérte udvartartásába, amit 
Kassa városa és az egykori főesperes is teljesített. A kassaiak egy évig – Henkel visszatérésének 
reményében – betöltetlenül hagyták a plébániát. A királyné udvartartásával a morvaországi Znaimba 
utazott. A kassaiak 1529-ben kísérletet tettek plébánosuk visszakérésére, azonban most ő mondott le 
végleg. 1529. szeptember 6-tól a wittenbergi egyetemen tartózkodott.  

1529. november 15-én szülővárosa, Lőcse választotta meg plébánosává, mivel elődje, Henkel 
Sebestyén november 9-én elhunyt. Ezalatt Mária udvartartása Linzbe költözött, ahová a lőcseiek két 
követet küldtek. A királyné azonban az ő kedvükért sem vált meg kedvelt udvari papjától. Közben 
Henkel kérte Erasmust, hogy legújabb művét Mária királynénak ajánlja vigasztalásul, amit a nagy 
humanista barátja, kérésének eleget téve, 1529-ben teljesített. 1530-ban Augsburgba utaztak, ahol 
Melanchtonnal és más protestáns teológusokkal értekezett. Egyik dolgozatát Melanchton elküldte 
Luthernak. Emiatt V. Károly császár – aki 1530-ban Máriát nevezte ki Németalföld kormányzójává – 
kérte az özvegyet, hogy bocsássa el udvarából Henkelt, udvarmesterét, kamarását és egy udvarhölgyét. 
Ennek a kérésnek már eleget tett, hiszen testvére, a német-római császár már nem a kassai és lőcsei 
polgárok tekintélyével bírt. Henkel évjáradék mellett a királyné közbenjárására megkapta a boroszlói 
székesegyház kanonoki kinevezését. Ez azzal a feladattal is járt, hogy a protestáns többséget 
visszatérítse a katolikus hitre. Nyolc éven át, egészen haláláig töltötte be ezt a tisztséget. 1531-ben a 
sziléziai Schweidnitz lelkészévé választották amiről betegsége (reuma, köszvény) miatt később le 
kellett mondania. 1533-tól Boroszlóban élt. Évjáradéka késve érkezett és kanonoki javadalmát is egy 
                                                 
1488 http://www.btk.ppke.hu/phd/tortenelemtudomany/guitman_barnabas/disszertacio.pDF 
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Róma által támogatott vetélytárs kívánta megszerezni. Balsorsában visszaemlékezve egykori jótevőire, 
a királynénál elérte unokaöccsének – Henkel Jánosnak – kölni és löweni tanulmányai támogatását. 
1535től ismét Kassán lett plébános. Azon óhaja, hogy Magyarországon halhasson meg, nem teljesült. 
1539. november 5-én egy látogatása alkalmával halt meg Boroszlóban, ahol a székesegyházban 
temették el. 

Külföldön szerzett könyvei eddig nem kerültek elő. A történelmi Magyarország területén ránk maradt 
93 könyve. Jellemző jogi érdeklődésére, hogy a 93 közül 53 jogi tartalmú (itáliai tanulmányaiból csak 
ilyeneket hozott magával), 34 teológiai, filozófiai, és csak 6 kötet más természetű. Pedig bizonyosan 
volt még sok más könyve is, mert tudjuk, hogy Erasmus több munkáját elküldte neki, és kapcsolatban 
volt Lutherral és Melanchthonnal is. 
Könyvtárának kialakításában része volt nagybátyjának, Laudeschit György szepesi kanonoknak, aki 
minden könyvét rá hagyta, és Thurzó Zsigmond püspöknek, akitől sok könyvet kapott. Ő már nem volt 
bibliofil, a könyveknek csak tartalma érdekelte, ezért egy sincs köztük, amiben díszítés volna. Viszont 
mindet gondosan beköttette és lánccal látta el. Tehát míg egyrészt gondja volt megőrzésükre, 
bizonyosan - jó humanista módjára - lehetővé tettehasználatukat mások számára is. 1489 Jakó Zsigmond 
Johann Henckel könyvtárának 93 darabját azonosította. Véleménye szerint Henckel aláírásával 
megjelölt könyvek a Batthyáneumon kívül Kolozsváron, Budapesten és Gyöngyösön is vannak. A 
Középkori Lőcsei Könyvtárban és a mai Batthyáneumban 53 olyan kötet maradt meg, melyek az 1496 
és 1519 közötti időszakból Johann Henckel bejegyzését őrzik. Ezekből négy kódex, 25 inkunábulum, 
24 pedig korai XVI. századi nyomtatvány. Ezen túl még sok szepességi tulajdonostól származó 
könyvben látható Henckel kézírása. 

Tekintetbe véve Henckel műveltségét, érdeklődési körét, magánkönyvtárát, Lőcsén és környékén 
kifejtett hatását, a könyvekbe kézzel beírt feljegyzéseit, azt kell mondanunk, hogy minden bizonnyal ő 
szervezte és irányította a könyvek összegyűjtését a szepességi templomokból, plébániákról és más 
magántulajdonosoktól. Az ő irányításával gyűlt össze több mint 400 kötet a lőcsei Szent Jakab-
templomban. Egészen bizonyos, hogy Henckel nem akarta hozzáférhetetlen tárolóba zárni a 
könyveket. Ellenkezőleg: sikerült létrehoznia az egyik első nyilvános könyvtárat. A lőcsei könyvtár 
nyilvánossága persze viszonylagos, de talán a több olvasót szolgálni akaró szándékról tanúskodnak 
azok a láncok is, melyek még ma is rajta vannak eme gyűjtemény kézírásos és más könyvein.1490 

 

Szentmártoni János        szepesi kanonok 1524-1540. 
Késmárki János        szepesi kanonok 1533. 
Jordán magister        szepesi kanonok1282. 

 Pálmafalvi pap1282-: Jordanus magister, pálmafalvi /baldmari pap és stephkfalvi tizedeket kapja1491 

Jordán szepesi kanonok 1294. 
A Poprád folyó felett levő Kislomnácnál épült kápolna tizedét átengedi a falu plébánosának.1492 
 
Jordán         szepesi kanonok 1301-1329. 

                                                 
1489 MONOK I. 54 
1490 EVA SELECKÁ MÂRZA: A Középkori Lőcsei Könyvtár. Szeged, 1997. 18-19. 
http://mek.niif.hu/03200/03244/03244.pDF 
1491 „sex canonicus de novo ordinavimus: videlicet Johannem sacerdotem,…omnes sui successores in perpetuum 
temporibus successevit; Magistrum Stephanum, Magistrum Jacobum; item Helbrandum, et Johannem Clericos, 
item Jordanum…”-1282. WAGNER I.,302. 
1492 DL 60958 
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szepeskáptalani plébános (concanonicus) 

Károly          szepesi custos 
12741493 

Custos: Károly plébános1494 

Olaszi Kelemen        szepesi kanonok1512-1519. 
Pécsi Kelemen         szepesi kanonok 1542-1566. 
Keresztély/Krisztán         szepesi éneklőkanonok 1412. 
Saasse Krisztián magiszter1401-1434 
Zsigmond király parancsára jár el az Igló és Márkusfalvy határok közötti viszálykodásokban.1495 
 
Konrád           szepesi plébánosok dékánja 12651496 
leibici plébános majd 1274-ben már a szepesi szász plébánosok dékánja is 
Con(r)radus, aki Gurlesi fia- 1287-ben említik 

Skultéti/ Scupellenberch Kondrád      szepesi  kanoknok 1352.   
Királyi káplán, camini kanonok és kölnegyházmegyei javadalmas. 1351. július 11-én Nagy 

Lajos király, 1352. január 13-án pedig a göizi püspök^ folyamodott érdekében. A barsiról a nyitrai 
föesperességre ment át, egyben egy szepesi kanonoki javadalmat is kapott. Esztergomi és kalocsai 
kanonok, jogban járta, benefacietus escclesiae Camien. Később Vilmos bíbornok káplánja. 1497 Bebek 
Domokos csanádi püspökké szentelésével megüresedő kanonoki javadalmat számára tartatná meg a 
pápa.1498 
 

Kristóf kanonok        szepesi kanonok 1318-1331. 

Kristóf kanonok, aki 1318. február 18-ától cantor, majd 1329-től lector. 1331-ben rokonai, Arnold 
görgői nemes fiai, Hank és Jakab, Both nevű famulusával együtt meggyilkolják Görgei Arnold fiai, 
Hankó és Jakab a saját házában mgegyilkolták rokonukat. 1499 

Kristóf         szepesi kanonok 1394-1399. 

Lőcsei Kristóf        szepesi kanonok, 1496-1514. 
nemes, 1504: vikárius, causarum – auditor generalis1496-1514:  
Szmrecsányi Kristóf         szepesi kanonok 1499-1518. 
 Liptó megyeből származó kanonok.  Kristófot Szapolyai István 1491. november 11-én – még nem 
nádor! – Murányi vára várnagyával, Putnoki Györggyel együtt adószedésre küldte ki Gömör megyébe, 
egyben felhatalmazta alispánját, Jánosi Miklóst, hogy támogassa őket.15001501 közt gömöri alispán, 
1508: szepesi kapitány, 1509-1513: szepesi alispán, 1511-1513: szepesi és tokaji várnagy, tehát az 
északkeleti Szapolyai birtokok igazgatója volt. Kristóf úr 1518 előtt szepesi olvasókanonok lesz, urai 

                                                 
1493 HRADSZKY, 302. 
1494 Fejér. CD. VIII.2.484, VIII.2.485. 
1495 MÁRIÁSSY, 1917.p.47./139. 
1496 WAGNER I.262., RA I. 67./2445 
1497 BOSSÁNYI? II. 155. 
1498 BOSSÁNYI II. 416. 
1499 PIRHALLA, 48. 
1500 DL. 90206. – Családjára és helyére a csaláDFán: SZLUHA 2000, 723–724.   
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tehát a kegyuraságuk alá tartozó egy kaptalan gazdag javadalmával jutalmazták. Eredetileg nem volt 
birtokos sem Gömörben, sem Szepesben, bár végrendelete tanúsága szerint – nyilvá  
 szepesi kapitánysága alatt – kisebb részbirtokokat szerzett abban a megyében.1501Himfi kivételével 
egyikük sem tartozott a tekintélyes nemesek, az ún. előkelők közé. Ezt még inkább elmondhatjuk két 
másik várnagyról, ahol ugyan nincs Szmercsányi(Zemer(c)heni) Kristóf, szepesi kanonok,1502 1513: 
olvasókanonok, bölcsész doktor, 1518, apostoli jegyző 
 
Kunklin      szepesi karbeli presbiter és prebendárius 1340. 

presbiter chori és prebendarius  

Lampert         szepesi kanonok, 1346-66. 

 Lampert fia 

Sengoni Jakabi László        szepesi kanonok 1361-1367. 

 Jakobi de Sengon szepesi kanonok 

László mester         szepesi kanonok1388. 

 zsigrai plébános 

Csobádi László        szepesi kanonok 1495. 
őrkanonok, szepesi kanonok, és olvasókanonok, majd prépost, egri egyházmegyei felszentelt pap 
 

Csobádi László    egri pap, és szepesi olvasókanonok 1505-1510. 
Szapolyai István özvegye, tescheni Hedvig, egyetértésben János és György nevű fiaval, 

Csobádi helyett inkább Lomniczi vagyis inkább Palocsai Horváth Jánost, a ricnói várparancsnok, 
Mihály nevű fiát1503 nevezte ki szepesi préposttá. Bakócz Tamás esztergomi érsek nem támogatta e 
kinevezést, mivel Horváth még csak 15 éves volt s a káptalan megfelelő irányításához szükséges 
teológiai ismeretekkel nem rendelkezett. Ezért Tescheni Hedvig őt saját költségén Rómába küldte, 
hogy elsajátítsa a szükséges ismereteket. Erre az időre jutott hozzá László, abaúji születésű s egri 
egyházmegyei pap. 1495-től a káptalan őrkanonoka, majd 1505-ben lett szepesi préposttá.  Bakócz 
érsek tőle is megtagadta a dignitásban való jóváhagyását. Erre László prépost II. Gyula pápához 
fordult kérve a Szentszék jogorvoslatát és helybenhagyását, valamint az az egyházi jogainak 
megerősítését. A dignitáshsal járó javadalmakatnem vehette birtokba, mivel azokat Horváth mindjárt 
préposttá való kineveztetése alkalmával birtokába vette.1504 László az 1510-ik év vége felé halt 
meg.1505 

 
 

                                                 
1501 1497-1501: DL. 20592, 90246. (Itt és a következőkben csak az első és az utolsó adatot idézem.) – 1508: DL. 
57039. – 1509-1513: DL. 46923, 84072. – 1511-1513: BORSA 1988, 168. sz. – DL. 61096. – 1518: BÓNIS 1997, 
4207. sz. – A végrendelet 1520-as leírása: ETE I. k. 1902, 4–8. – Szemercsényi az északkeleti Szapolyai-
uradalmak legfontosabb tisztsé-geit kezében tartotta, nemcsak szepesi és tokaji várnagy volt, hanem a gömöri 
Pelsőc officálisa is, ebben a minőségben ő nevezte ki az ottani udvarbírót. 1510. DL. 22083, Idézi: KOLLMANN 
ÖRS 2003, 69.   
1502 MÁRIÁSSY LT. 89. 94. 
1503 Született Kakaslomnicon 1400-ben. 
1504 WAGNER, III. 73. HRADSZKY, 1884. 119 
1505 WAGNER, III. 74. 
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Almási László         szepesi kanonok 1509. 
Szepesalmásról származó szász származású kanonok lehet. 
Budai Tóth László        szepesi kanonok 1519. 
1524-ben a királyi udvarban titkárként teljesít szolgálatot, s Eperjes város ügyvédvalló oklevelében 
tűnik fel a neve.1506 1523-ban Rómában jár a magyar királyi követek titkárakét, de már kalocsai 
kanonokként.1507 Egytemi végzettségét Padovában szerezte Batthyanyi Orbánnal együtt 1521-ben.  
 
Lőrinc        szepesi és esztergomi kanonok 1286-1321. 

Liptói Bogomér fia, szepesszombati Szent György plébánia papja 1286-1321 között. Családi 
viszonyairól tudjuk, hogy előkelő családban született és valószínűsíthető, hogy anyai nagyapja, 
Haugh/Hauck Polku/Palkó, aki II. Andrástól szolgálatai fejében 1230-ban megkapta a Liptó területén 
levő üres földet, amely egykor Magiorfalué volt.1508 Nagyapja talán liptou-i Lauren/ Lőrinc, anyja 
Hauck Polku lánya volt. Lauren /Lőrincnek két fia született, Serefel /Serafin és Bogomér comes.1509 
Liptói /Liptouiai Bogomér comes hat fia közül Bodó, a Szent-Iványi család őse lett, Miklós a 
Szmercsányiak alapítója, majd Bogomér a Nádasdi - ág őse lett. A többiek egyházi pályára léptek, 
hiszen János esztergomi kanonokként halt meg 1321 előtt, míg Lőrinc szepesi kanonok lett,1510 Dénes 
nevű fivérük pedig szerzetesnek állt és a karthausiaiak menedékkői kolostorában élte életét.1511 

A család Serafintól született fiai közül, András a Pongráczok őse lett, Miklós pedig a 
Pottornyai/ Tornaaljai család megalapítását mondhatja magáénak.1512 1286-ban IV. László Bogomért 
nemességgel jutalmazta meg a különféle hadjáratokban a neki, valamit a nagyapjának és apjának tett 
szolgálataiért. Felvette Bogomért, valamint leszármazóit és rokonságát a királyi zászló alatt harcoló 
nemesek sorába és nekik adta Nadosd, Vezueres, Magorfalu, Bobrouch, Wazych, és Churba 
possessiokat földjeikkel együtt.1513 Jakab prépost 1287. évi ítéletlevele1514 arról tájékoztat bennünket, 
hogy Lőrinc magister1515 és kanonok  - s a szepesszombati szentgyörgyi plébános - perbe keveredett a 
mátéfalvi bíróval és faluval. A periratból kiderült, hogy a kanonok az anyaegyház jogán igényt tartott a 
Mátéfalván épült kápolnára. Elkísérte Lodomér esztergomi érseket Albert osztrák herceg elleni 
háborúba.1516 1303-ban már a spalatói érsek helynökeként a traui Szent-Lőrinc székesegyházban 

                                                 
1506 DF 229768,  
1507 ÓVÁRY, 1890. I. 1168.- . Kubinyi 2006. 15. 
1508 MAJLÁTH 1890. 1. 7., SZENT-IVÁNY 1988. 15./1. 
1509 SZENT-IVÁNY 1988. 18./ 12.-1286., DL 65254. DL 65250, DL 40782. 
1510 Testvérei: Bodou /Bodó, Miklós, János, Dénes, Bogomér - lásd. ENGEL, CD ROM 
1511 MAJLÁTH, 17.,Szent-Ivány, Bp.1988. 24./ 28-1321., DL 65265 
1512 MAJLÁTH, 17. 
1513 SZENT-IVÁNY, 18./12., DL 65254 
1514 „Iohannes, Plebanus de Bela, Henricus, Plebanus de Lubotza, (Leibitz) Henricus, Plebanus de Poprad, 
Sigfridus, Plebanus de villa Sueui (Schuabotz) et nos laici…quod cum inter Laurencium, Plebanum de monte 
Sancti Georgii, et Gochalcum, Iudicem et populos de villa Mathei, exorta fuisset materia questionis pro capella, 
que est in eadem villa erecta, idem Plebanus asserebat, iam dictam Capellam in praeiudicium matricis Ecclesie 
esse constructam; placuit vero vtrique parti (assumere) fidei obligationem, et sub poena viginti marcarum 
argenti, vt se nostro arbitrio committerent, et secundum quod nos, Deum pre oculis habentes, mediante iustitia 
ordinaremus, vtraque pars ratum et firmum inuiolabiliter obseruaret. Ne vero ecclesia S. Georgii, qua mater et 
domina suo iure penitus priuaretur, taliter duximus ordinandum: quod iam dicti populi, de villa Mathei debeant 
dare decem marcas argenti pro structura ecclesie S Georgii, Laurencio vero Plebano, suisque successoribus 
successiuis temporibus teneantur assignare duodecim iugera terre; que scilicet terra vicina sit, et adiaceat metis 
de monte Sancti Georgii, pacifice et quiete sine aliqua solucione perpetuo possidenda. In cuius rei memoriam 
litteras presentes sigillis nostris fecimus sigillari. Datum in octaua Sancti Martini. Anno Domini Millesimo, 
ducentesimo octuagesimo septimo.“ FEJÉR CD V 3. 388., DF 263053,  
1515 DL 65260, SZENT-IVÁNY, Bp.1988.  22./23.-1306. 
1516 KOLLÁNYI, 26-27. 
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hirdette ki a pápa és az érsek nevében, hogy minden jegyző Károlyt nevezze meg királyának.1517 
Duymo, Pharus (Lesina) szigetének püspökének 1304-ben bekövetkezett halála után Lampedrius traui 
prépost ellenében őt választották püspökké. Egyszerre spalatói és esztergomi kanonok és Mária 
királyné szicíliai káplánja.1518 Hosszadalmas vita után végül megválasztását 1308-ban Gentilis bíboros 
még sem hagyta jóvá. Gentilis a spalatói püspök kinevezését a curia joghatósága alá rendelte, így 
Lőrinc továbbra is kanonok maradt. 1310-ben már a szepesi káptalanban is van egy javadalma. Egy 
1321-ben keltezett oklevél azt bizonyítja, hogy a szepesi káptalan olvasókanonoka.1519 További 
ismereteink nincsenek róla. 

Lőrinc          szepesi kanonok 1346-1366. 

Lőrinc                    szepesi  kanonok és prebendárius1390 előtt. 
Fogol Péter fia 

 
A hittudományi karról már négy tanárt is ismerünk.  Az egyik közülük hazánkfia:  Koch 

Lőrinc, a szepesmegyei Korompa szülötte, a bécsi egyetem teológiai doktora.  Van egy kéziratos 
kiadatlan műve a bécsi skót bencések könyvtárában:  Memoriale Vitae Sancti Martini episcopi1520 

1511-1521: Lőcsei Wasserbauch Lőrinc magiszter, 1521-től vikárius 
Lőrinc magiszter 
 
Lőcsei Lőrinc                    szepesi kanonok 1424. 

A káptalan vikáriusa  és általános ügyhallgató, Leibic város prezeatációjára, amelyet 
megilletette ez a 30g "iure patronatus alapján.a jEEgsä megürült plébáaosi tisztségére György áldozárt 
kiaevezi. 

Eperjesi Lőrinc        szepesi kanonok 1534-1546. 
káptalani plébános  
Csetneki Lőrinc        szepesi kanonok 1536-1546. 
Lukács       szepesi prépost 1281-82 – (1294-1311 ) 

Családi körülményeiről keveset tudunk.1521 A kutatók egy része a Csák nemzetség sarjának,1522 
míg mások (Bárdossy, Pray, Koller) Aba nembelinek gondolták. Az utóbbiak kutatásai alapján 
feltételezte Chobot Ferenc, hogy Lukács szepesi prépost azonos a későbbi Háb/Haáb váci 
püspökkel.1523 Nevével 1276-ban találkozunk először, midőn Csák Máté atyafiának /consanguineus-
ának nevezi.1524 Chobot arra alapozta feltevését, hogy ugyan azon 1280-as oklevélben, amely sorra 
veszi az Aba-nembeli Dávid comes fiait, nem szerepelt Haab/Lukács neve. Ám szerinte Dávid comes 
birtokcseréje Haab/Lukács prépost és a szepesi káptalan kanonokjai nem érdek nélkül történt. 
Ráadásul Haab/Lukács stallumai révén igyekezett úgy szinte egy helyre koncentrálni a kezén 

                                                 
1517 AKO. I. 1990. 234./ 439.-1303. 08. 22., Trau, FEJÉR CD VIII. 1. 136. 
1518 KOLLÁNYI, 1900. 26-27 
1519 SZENT-IVÁNY, 1988. 24./28-29./1321., DL 65265, DL 65266 
1520 HECKENAST, http://www.magtudin.org/A%20Pecsi%20Egyetem.htm 
1521 Knauz szerint Hábot 1276-ban említik először, mint Csák Máté f”kedves atyafiaként-consanguinus. 
Ugyanakkor az 1280-as oklevél (FEJÉR CD V. 3. 61.) szerint Aba nb-li David comesnek három fiát nevezi meg, 
de ez nem jelenti, hogy nem volt neki több. 
1522 ÁUO XII. 182. 
1523 CHOBOT 1917.B. 485. Háb/Haáb már 1280-ban egri és szepesi prépost volt, aki emellett még az esztergomi 
prépostságot is megszerezte, így mindenképpen azonos személy Lukács királynéi kancellárral. (Háb/Aba 
Lukács) MKL IV. 1998. 439. 
1524 CHOBOT, 1917.B,  485. 
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felhalmozó birtokokat, hogy az Aba nemzetség Galgóczi - ágához vitte közelebb a kutatókat. Chobot 
és követő úgy vélik, az Aba név rosszul rögzült írása a Haab, amely név Lukács prépost nemzetség 
neve.1525 

1280-ban az esztergomi prépostságban pap, kanonok, sőt Kollányi szerint egyenesen 
nagyprépost.1526 Esztergomi prépostságával egyidejűleg egri prépost is.1527 Ezen méltóságaival 
párhuzamosan jutott hozzá a szepesi prépostsághoz, az előző prépost - Muthmer - halála után. 
Prépostsága idején szepesi káptalanban 6 új kanonoki állást létesült, ezzel a káptalani testület 
létszámát 10-re növelte.1528 Az esztergomi prépostságról 1282-ben lemondott,1529 s az egri stallumot is 
csak 1284-ig tartotta meg.1530  

Wágner szerint korábbi prépostságait 1291-ben a pozsonyival cserélte fel,1531 majd 1293 
végén, vagy 1294 elején váci püspökké választották.  

Tevékenységét Erzsébet kiküldöttjeként kezdte, ugyanis tanúként említik Éliás szepesi comes 
1280. évi oklevelében.1532 Fejérpataky szerint 1288-ban „notarius secretarius, lector ecclesiae beati 
Emerici de Alba et comes capellae”, aki 1288-ban a király gyűrűspecsétjével szignál oklevelet.1533 
További karrierje során az anyakirályné kancellárja, majd Izabella/Erzsébet számára szignál három 
oklevelet. Ekkor már mellette van egy Tamás nevű kancellárt, aki ebben az időben szerzett egyetemi 
fokozatot Paduában. Ez a bizonyos Tamás lett a későbbi esztergomi érsek. 1297-ben részt vett a 
pozsonyi ferences tempolom felszentelésén.1534 1298-ban tagja volt annak a küldöttségnek, amely 
András király lányát eljegyezte Vencel cseh király fiával, valamint azon az 1300-ban tartott pesti 
országgyűlésen, ahol határozat született a Csák Máté elleni küzdelem folytatásáról.1535 Lukács prépost 
mindvégig III. András hűséges híve maradt, folyamatosan részese volt a királyi udvar életének. 1301-
ben jelen volt Jakab szepesi püspökkel és több más püspökkel együtt a nagyszombati klarissza apácák 
búcsúengedélyének kiadásánál. András király halála után több más püspök társával együtt Vencel 
uralmának támogatója, részt vett Vencel koronázásán. A pápai támogatást élvező Károly király 
hatalomra jutásával visszavonult az aktív politikától. 1309-re elfogadta Károly Róbert uralomra 
jutását, s jelen volt a királykoronázáson is. Az erről készült oklevélben Gentilis pápai követ először 
Abba néven, majd Haab néven jegyzi meg.1536 Utolsó említése, midőn 1313-ban Tamás esztergomi 
érsek V. Kelemen pápával halálát tudatta. Halála talán hamarabb bekövetkezett, ám az új püspök 
megválasztása körüli hosszadalmas procedúra miatt csak hozták nyilvánosságra Haab/Lukács halálát.  
 
Lukács            szepesi  őrkanonok 1459-1462. 
Esztergomi Zsigmond fia 

                                                 
1525 CHOBOT, 1917.B ,486-487. 
1526 KOLLÁNYI, 21., Ezzel ért egyet Chobot is, aki 1280-1282-re teszi esztergomi nagyprépostságát, amelyet 
1282-ben cserélt fel esztergomi nagyprépostsággal, de még ebben az évben meghalt. „Aulae Majoris Reginae 
Hungariae Cancellarius …” BÁRDOSY, 223. 
Fejérpatakynál csak esztergomi prépost. FEJÉRPATAKY, 123. 
1527 FEJÉRPATAKY, 123., FEJÉR CD V. 3. 37; 41, ÁUO IV. 223., KOVÁCS BÉLA: Studensek, magisterek, 
doktorok. Archivum 11. Eger, 1983. 19. 
1528 WAGNER I.,  302., BÁRDOSY, 223. 
1529 Praepositura Posva. 25.,HO VI. 309., FEJÉR CD. V. 3. 61-63. 
1530 Valószínűbb, hogy 1291-ig. 
1531 BÁRDOSSY, Kemp: Memoria Basilicae Strigoniensis. 121. 
1532 FEJÉR CD V. 3. 47., ÁUO XII.301., FEJÉR V. 3.73., de hibásan vicekancellárnak írja, HO.VI.272. 
1533 FEJÉRPATAKY, 138. 
1534 MES II. 400. 
1535 ÁUO X. 329. 
1536 THEINER I., 821., CHOBOT,1917. 487. 
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Márk magister      szepesi kanonok 1286 vagy 1288-1314 között1537 

 Szent-Márton egyházi kanonok és presbiter (presbyter canonicus Scepusiensis). 1297. június 
4-e és 1300. április 17-e között királyi káplán, azaz udvari káplán III. András udvarában (specialis 
capellanus III. Andreae regis).1538 Családi körülményeiről annyit tudunk, hogy az apja feltehetőleg 
Gurade/ Gurede/ Gureth volt,1539 akinek a társadalmi helyzetéről smmilyen információnk nincsen. 
Márk fivére, Lengyel Mihály comes volt. Az ő fia az a Petrus dictus Lengel, aki a későbbiekben az 
egész területet magának követelte. Márk kanonok unokaöccsei, Meynhardus és Kokos voltak. 
Karrierje királyi káplánként indult, s feltehetőleg képzettsége miatt is titulálták magisternek. Márk 
elkísérte Albert osztrák herceghez Jakab prépostot németországi követjárása során.1540 Ennek 
jutalmaként jutott a kanonok a Felsőzsigrából területéből kiszakított Korotnokhoz 1294-ben.1541 
Mihály Rorov vár ostromakor jeleskedett Albert osztrák és stájer herceg hadai ellen, ezért kapta 
testvérével együtt az 1297. november 2-i oklevél szerint Korithnykot erdővel és haszonbérleteivel,1542 
amelybe az adományosokat Bald szepesi gróf s a szepesi káptalan egy kiküldöttje iktatta be, mint azt 
egy, III. András király 1297-ben kiadott, «Paulus magister prepositus Scepusiensis» által 1307. 
október 27-én átírt okmány bizonyítja.1543 Hűséges szolgálataiért III. András nemesítette őket és 
utódaikat - ami egy 1300. ápr.17-i oklevélből derült ki - midőn felmentette mindkettejüket a szepesi 
ispán joghatósága alól.1544 Ezentúl határontúli hadjáratokba is küldeniük kellett fegyverest.1545 A 
kanonok családja és leszármazói a Korotnokiak őse lettek.1546 Gurede fiai e donatiójuk révén 
szomszédságba és összeköttetésbe, illetőleg ennek folytán perbe jutnak a Sygrai Péter utódjaival.1547 A 
levéltári kutatások arra is felhívták a figyelmet, hogy 1295 után Márk mester, III. András titkára lett az 
őrzője a titkári vagy más néven gyűrűspecsétnek.1548 Sulitkova szerint 1299-től a kancelláriai 
gyakorlatban elterjedt fekete gyűrűspecsét feltehetőleg a szepesi kanonokok közül kikerült új titkár, 
jelen esetben Márk mester őrzésére lett bízva.1549 Azt sem érdektelen megjegyezni, hogy ezzel a típusú 
gyűrűspecséttel többnyire Nos-okleveleket pecsételtek meg, jelen esetben Márk kanonok számára 

                                                 
1537 HRADSZKY, 1901. 309.-310. 
1538., MÁLYUSZ, 2007.57., 72., „…Capellanus noster…” 1297./1300.- WAGNER I., 113-114., „Magister 
Marcus, Canonicus Ecclesiae B. Martini de Scepus, fidelis capellanus noster, et Comes Michael, frater eiusdem, 
filii Gurethe,” FEJÉR CD VI. 2. 75, VI. 2. 76, VI. 2. 192., VI. 2. 247. 
1539 FEKETE NAGY, .1930. 196., BÁRDOSY, 1889.420./XCVII. 
1540 FEKETE NAGY, 1934. 197. 
1541 DL 39635, RA II. 4. 132./ 3279-1294. 
1542 DL 39635, RA II. 4. 190./4144., 
1543 „Nos Magister Paulus, Praepositus Scepus. et Capitulum loci ejusdem, significamus universis, tenore 
praesentium memorie commendantes. Quod accedentes ad nostram praesenciam discreti viri, videlicet Dnus 
Marcus, Ecclesie nostre Canonicus, et Comes Michaël, frater ejusdem, litteras sigillo Illustrissimi condam 
Andree, Dei gratia, Regis Hungarie, communitas, non cancellatas, non abrasas, non in aliqua sui parte seu 
penitus vitiatas Nobis exhibuerunt; petentes a nobis, ut propter tempora impakata, in majoris cautelle 
argumentum, ipsas de verbo ad verbum rescribi faceremus, nostrisque sigillis consignari.”, FEJÉR CD VIII. 6. 
190., FEKETE NAGY,1934. 200. 
1544 WAGNER I., 114-115. 
1545 DF 263708, RA II. 4. 240-241./4297-1300. 04. 17. Buda 
1546 DL 39635, RA 3972/132. 
1547 Az adományos Guredefi Mihály fia Péter, – Petrus filius Michaelis dictus Lengel de Korotnik megölte a 
már ismert Sygrai Péterfia Fekete Lőrincet, kinek fia, Hellebrand perbe fogja apja gyilkosát, Pétert, ki kénytelen 
birtoka egy részét a halott fiának átengedni a szepesi káptalannak 1338. május 18-án kelt okmánya szerint.  

1548 A titkári vagy gyűrűspecsét használatára abban az esetben került sor, amikor a felségpecsétet őrző 
alkancellár távol volt. SULITKOVA: 1982. 42-43. 
1549 SULITKOVA, 1982.43. 
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készült privilégiumokat. 1301-ben, Jakab prépost halála után azon kanonokok egyike, aki Pál prépost 
megválasztása során segédkezett a káptalani testületben.1550 További szerepéről nem tudunk. 

Márk1551         szepesi kanonok 1286-1314. 
presbiter 
Márk          szepesi kanonok 1387. 
Poli Domokos fia Domonkos Márk, olvasókanonok15521392-1397 
Márton          1301. 

magister, szepesmátéfalvi plébános  

Márton succentor eccl. B. Martioni de Scepus1466. 
 
Ilkucs Márton         szepesi kanonok 1470. 

egyházi karierrje a Zágrág egyházmegyei goricai főesperes, az orvostudományok doktora. 1470 július 
17-én Rómában tartózkodott, oly módon, hogy Hunyadi mátyás hozzájárult, hogy távollétében is – öt 
éven keresztül megtartsa a korábbi javadalmait.  Az egyetem befejezése után kánonjogi doktorrá 
avatták, majd megkapta a szepesi kanonoki javadalmat. 1553 orvosdoktor, egyetemi tanár és budai 
plébános; 1456-ban a krakkói egyetemen bevégezte tanulását s 1459-ben magisteri fokot nyert. 1467-
ben Regiomontanussal együtt Vitéz udvarában tartózkodott, ki őt azon évben a pozsonyi egyetemre 
küldte tanárnak; később budai plébános és 1483-ban az ottani egyetem tanára volt; 1487-ben artium et 
sacrae theologiae professornak czimezi magát. 1490-ben még budán tartózkodott. Hires asztrológus és 
Vitéz Jánosnak, valamint Mátyás királynak kiváló kedveltje volt. hogy 1507-ben már Krakkóban 
tartózkodott, mutatja Calendarium Romanumja, föltéve, hogy ezen Calendariumot nem kell egy 
későbbi Ilkusch Mártonnak tulajdonítani.  

Kézirati munkái a krakkói egyetemen: Astronomiai táblái 1478 és 1488-ból (Regiomontanus után 
készítve Budáról küldte); az általa készített ércz globust és egyéb astronomiai eszközeit Mátyás király 
küldte a krakkói egyetemnek. Csillagászati táblázatos könyvet ajándékozott a budai egyetemnek 
(segítője volt e munkában regiomontanus.)  

 

Gr. Kemény József, Történelmi és irodalmi kalászatok. Pest, 1861. 10. l.  

Ábel Jenő, Egyetemeink a középkorban. Bpest, 1881. 31., 41., 70., 88. l.  

M. Könyv-Szemle 1885. 384., 385. l.  

Némethy, Ludov., Series Parochorum 641., l.  

 

Ilkusch Márton – eredeti lengyel nevén Marcin Bylica z’Olkusz – 1433-ban született 
Lengyelországban, s 1452-től 1455-ig a krakkói Jagelló Egyetemen tanult. Később Itáliába ment. 
                                                 
1550 DF 272735, MES II. 494-496., AKO I. 1990. 72./72. 1301. szept. 20. 
1551 Azonos lehet a korábbi királyi kancellárral. 
1552 MÁRIÁSSY,LT, 1917. 42/117. 
1553 WAGNER, II. 153. Történelmi Tár 1899. 3.  
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1463-ban csillagászatot tanított a padovai egyetemen, majd Rómában Pietro Barbo bíborosnak – a 
későbbi II. Pál pápának – az udvari asztrológusa lett. Itt ismerkedett meg korának legnagyobb 
csillagászával, Regiomontanussal (1436-1476), s hamarosan barátságot kötöttek. Ennek nyoma a 
tudományos irodalomban is megtalálható: Regiomontanus megörökítette Ilkuscht Dialogus inter 
Viennensem et Craviensem adversus Gerardum Cremonensem in planetarum theoridcas deliramenta 
(egy bécsi és két krakkói csillagász párbeszéde Gerardus Cremonensis bolygóelméletének 
balgaságairól) című munkájában. 

 

Liszkai Márton        szepesi kanonok 1478-1508. 
Neve alapján a zemléni olaszliszkáról származhat, ahol a káptalannak a szőlősei vannak. Csobádi  
László prépost általános helynöke és ügyhallgatójaként  ítélkezik abban a perben,1554 ami János, a 
csütörtökhelyi Szent László egyház plébánosa a plébániának járó szolgáltatások elmaradása miatt még 
1508-ban Lőcsei Kristóf kanonok, Mekcsei György prépost helynöke előtt indult. Tanúként jelen van: 
Albert mester szepesi kanonok, Leuczovia-i György, Iglo-i Lénárd, a szepesi egyház nagyobb karának 
káplánjai, Seratoris Péter Huntczdorff-i káplán, Janwsfalvá-i Thábis Miklós 
 
Keresztúri Márton        szepesi kanonok1487-1516. 
 

Guthy Márton         szepesi kanonok 1507. 
 

1516-1545: Lwpky Pál fia Márton, kanonok, közjegyző 
 

Márton         szepesi kanonok 1537-1545. 
, betániai plébános/szepesmindszenti plébános, kanonok 
Márkusfalvi Márton        szepesi kanonok 1542. 
káptalani plébános 

Mátyás     szepesi prépost 1234/ 1239/ 12451555-/1254/ 1258/ 12601556  

Valószínűleg Nürnbergi Herman(n) nemzetségéből1557 származott. Apja nevét nem biztosan 
nem ismerjük, talán Izsép.1558 Feltehetleg öten voltak fivérek, testvérei: András, Antholeus 
/Andronikus comes, Herbordus. András odaveszett a muhi csatában, 1241-ben, Andrónikus fia István 
leszármazóival (Dezső /Detricus és Mihály) a Meszesi - Liszkai család megalapítói. Herbordus fia 
Beke volt.1559 Hradszky szerint Mátyás prépost korábban esztergomi székesegyházi kanonok1560 volt, 

                                                 
1554 DL 1029 
1555 DF 263025, átírva: 1275. 
1556 Wagner 1239-től 1258-ig terjedő időszakra teszi a működését. WAGNER, I. 6. 
1557 Hermann badeni őrgróf leszármazója, aki IV. Ince pápa támogatását élvezte. 1205. október 4-én halt meg. 
1558 KARÁCSONYI JÁNOS: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. Bp. 1900. Nap Kiadó. 2004. 622. 
1559 Ha Meszesi Benedek azonos Herbord fia Bekével, akkor, a leszármazói között találjuk Demeter budai 
prépostot, aki később váradi püspök lett. 
1560 „Mathias I. de genere Hermanni, ad Sedem Archiepiscopalem Strigoniensen evectus, retenta Praepositura 
Scepusiensi. Belam IV. de adventu Tartarorum primus edocuit. In monte asperrimo et munitissimo, subin „lapis 
refugii” dicto, crudelitatem foedae gentis cum Saxonibus Scepusiensibus evasit.” HRADSZKY, 1901. 297., 
PIRHALLA, 15. Ugyanakkor Kollányi egyáltalán nem említi az esztergomi kanonokok között. 
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aki feltehetőleg már a prépostválasztás révén jutott a méltósághoz. Ennek ideje bizonytalan, hiszen 
Wagner csak 1248-tól bizonyította oklevelesen Mátyás szepesi prépostságát.1561 

Tevékenysége 1239-ben1562 indulhatott, midőn a királyi udvar követeként közbenjárt Rátót nb. 
Mátyás váci püspök esztergomi érseki székhez való juttatásában IX. Gergely pápánál.1563 Talán 
Mátyás prépost több társával együtt hozta el Rómából Mátyás esztergomi érsek számára a 
palliumot.1564 Wagner az erre az adatra alapozta azt az elképzelését, hogy az oklevélben említett, és a 
feladatat elvégzésével megbízott szepesi prépost nem lehetett más, mint Mátyás.1565 A megbízatás 
elnyerése feltételezi a magasabb szintű képzettséget, és az oklevelek a későbbiekben is magisternek 
titulálják. 

A tatárjárás pusztításait a prépost és a káptalan a szepesi várban, míg a terület lakói a Letonkőn 
vészelték át. Az addig a káptalani templom sekrestyéjében őrzött egyházi ruhákat és okmányokat a 
várat ostromló tatárok elpusztították.1566  

Mátyás prépost szepesi tevékenységének első említése a zsigrai egyházzal kapcsolatban 1245-
ből maradt fenn.1567 Ebben az évben kezdték meg a székpénz, vagyis a cathedraticum fizetését, amely 
a szorult anyagi helyzetben lévő káptalannak nyújtott anyagi segítséget. A cathedraticum teljes 
összege a prépostot illette, amit a nemesek és a szepesi lakosok valamennyien megfizettek. A prépost 
ezt a jövedelmét egyes plébánosoknak átengedte, akik ennek fizetése helyett évente egy összegben 
Szent - András napján „engedelmesség címén” egy bizonyos összeggel tartoztak. Ugyan ebben az 
évben vásárolta meg Ambrus fiai, Jánostól és Pétertől Zebehne /Zhebene földet.1568  

A tatárjárás után a prépost megvásárolta az Aba nembeli Baksi-ág alapítójának tartott 
Chemper testvére, Pósától1569 és annak Máté nevű fiától valamint Tarjányi ágbeli Chomok1570 fia 
György fia Pétertől az Ida völgyében levő Zsebest és Felgaradna/Petri-t.1571 1247-ben Pousa a 
préposnak eladott javakat erővel kisajátította.1572 A szepesi prépost az említett területre való jogos 
igényét Privarthus comes vizsgálta ki, és igazolta. Így jutott fivére révén a területhez Anthaleus.  

1248-ban IV. Bélától a szepesi vár területén egy torony és prépostsági palota emelésére kért 
engedélyt.1573 Ugyanebben az évben a káptalan számára visszaszerezte Olaszliszkát.1574 A birtokot 

                                                 
1561 FEKETE NAGY, 329. 
1562 Van, aki ezt 1234-re teszi. FEKETE NAGY, 329. 
1563 Erre az adatra okleveles utalást nem találtam. /FEJÉRPATAKY, 100., .FEJÉR CD IV. 1.159.,  
Georgius episcopus etc. „Dilectis filiis Capitulo Strigoniensi salutem etc. Dilectos filios …prepositum de 
Scippis…” THEINER I.: CCCXVI. és CCCXVII. /174. valamint CDES 45-46./64. – Laterán, [1240.] 03. 06., 
FEJÉR CD IV. 1.178. 
1564 THEINER I.: CCCXVI. és CCCXVII. /174. 
1565 WAGNER I., 293. 
1566 PIRHALLA, 15. 
1567 „Nos magister Mathias, …significamus …quod vir nobilis Iohannes, comes Sygra…postulavit…, eiusdem 
Iohannis comitis precibus inclinati, predicte ecclesie construccionem fieri premissimus, eidem ecclesie et suis 
amministratoribus decimas de media Sygra…” CDRS. 1970. 129./ 194.-1245. 08. 17. 
1568 1245. 09. 23.?: RA I. 2. 246./819. 
1569 Az Aba nem Baski ágának őse. GYÖRFFY GYÖGY: Az Árpád-koriMagyarország történeti földrajza. I. Bp. 
1987. Akadémia. 67-68. DL 40606, DF 269551, DF 272806 
1570 Az Aba nem Tarjányi ágának őse. GYÖRFFY GY, 67-68. 
1571 DRASKÓCZY I. ISTVÁN: Az Aba nemzetség Baski-ága és rokonsága. Turul. Bp. 2002./1-2., Bp. 2002. 
63.; DL 40606. 
1572 DRASKÓCZY I, 63., GYÖRFFY, 93. 
1573 „quod quem terras de Scepus generaliter ad iudicium vocessemus, et ad preambulandem singulorum terras 
ibidem dilectos et fidelis nostros, magister Akus, Albensem custudem et cancellariorum carissimae consortis 
nostra , necnon Myko, comitem in Zoloum missemus, inter mandati nostri negotia exequenda quum praedicti ad 
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Szentpétery szerint a prépost korábban a testvérei számára szerezte meg, ám a király érvénytelenítve a 
korábbi okleveleket, azt a káptalannak adományozta.1575 

A káptalan ebben az időben gyarapodott a tornai és a tárcafői kerülettel, ahová Adolf prépost 
unokaöccsei tették át a székhelyüket.1576 1249-ben IV. Béla Mátyás kérésére - prépost jövedelmének 
kiegészítésére - ismét hozzájutatta a káptalant a tatárjárás során elveszített Almás possessio1577 
birtokába, a birtokban való megerősítés mellett a szepesi várban egy torony és palota építésére is 
engedélyt kapott.1578 1250-ben jutott a káptalan Marczel várhoz, Leton-és Heymuth falvához, kivéve 
azokat a szepesi vár joghatósága alól. 

A prépost úgy vélte, hogy ezen adományok nem a káptalant, hanem személyesen a prépostot illetik, 
ezért igyekezett ezen új szerzeményeket rokonai számára elidegeníteni. A liszkai birtokot meszesi 
Antholeus comes kezére jutatta. A káptalan kanonokjai felemelték szavukat a prépost intézkedései 
ellen a királytól kértek hathatós segítséget. A várban ekkorra megépült toronyban helyezte el a 
káptalan levéltárát. 

IV. Béla 1255-ben Andronikusnak - a prépost már említett testvérének - adta a Zemplén 
megyei Meszes possessiot,1579 majd 1258-ban, az Abaúj megye területére eső Golop possessiót,1580 
amely azelőtt az Aba nemzetség Debrey - ágának tulajdona volt.1581 1260-ban a prépost Anthaleus 
nevű testvére megkapta Ragyolc birtokot,1582 amely később Jakab prépost és rokonsága kezére jutott. 
IV. Béla 1259-ben kiállított adománylevelének záradékában már püspökként szerepel. 1263. 
januárjában a váci püspökség élén találjuk, de később nem említik.1583 

A káptalan ebből az időből származó 7 db okleveléből, amelynek a kiadója vagy társkiadója volt 
Albert szepesi apáttal (1245-60.), csupán csak 3 db maradt meg teljes szövegével. Marsina feltételezte, 
hogy a csonka okleveleket ugyanaz a jegyző fogalmazhatta meg, s személyét a prépost közvetlen 
környezetében kell keresnünk.1584  

                                                                                                                                                         
terram, Almas nomine, pervenissent, ipsam in possessione fidelis nostrae Mathiae prepositus Scepu(s), 
invenerunt, … pro turri aedificanda….” FEJÉR CD IV. 2. 45-47./1249. 
1574 CDES 210-211./ 300.- 1248. 
1575 RA I. 2.,Bp. 1923. 268./890.  
1576 DL 68753, CDES 406-407./586., FEJÉR CD IV. 2. 440. 
1577.”… ad terram Almas nomine pervenissent, ipsam in possessione fidelis nostri Mathye, prepositi de 
Scepus…” DL 334, CDES 229-230. /329.-1249. 
1578 DL 339., 1249. 09. 19. - RA I. 2. p. 273./910.  
1579. „Comes Antoleus, de genere Hermanni, frater Mathiae prepositi de Scepus, ….possessio sua Mesces, in 
comitatu Zemplin existens,…” FEJÉR CD. IV. 2. .304./1255., DL 71737, CDES pp.327-328./474., - 1255. 08. 
01. - Buda = RA I. 2. p.327./1045. 
1580 „quod Andronicus frater dilecti et fidelis nostri magistri Mathye prepositi de Scepus nobis ….quod terram 
Castri nostri de Abaywar Glup vopcatam, vacuam et habitatoribus, destitutam, ..” ÁUO. VII. 480., DL 467, 
CDES I. pp. 411-412./594.  
Két Golop nevű falu volt egymás mellett, az egyik - [Felső-] Golop - Abaúj-várrmegyében, míg a másik - [Alsó-
] Golop - a szomszédos Zemplén vármegyében. A [felső-] golopi földeket adta lakatlan és üres állapotban IV. 
Béla a Hermán nembeli Andronikusnak. GYÖRFFY 1987. I. 88., Karácsonyi szerint Alsó-Golop az említett 
adomány. KARÁCSONYI, 1990. 623. 
1581  Karácsonyi szerint a család fent nevezett ágából való Makján fia Bökény 1255-ben tállyai, majd 1258-ban 
golopi birtokos. KARÁCSONYI, 67. „et premisse mete diuidunt dictam terram a terra filiorum Comitis 
Mokyani…” ÁUO. VII. 338. 481.  
1582 RA I. 3.  381. /1248.-1260. 12. 07., HO. V. 58., 60., AKO. V. 65. 
Antholeus vásárolta meg Egyházasida, Al-Gord, és Pauly nevű, korábban az Abák kezén lévő birtokokat  
1583 CHOBOT, 1917. 476., KARÁCSONYI 1900. II. 169. 
1584 MARSINA, 1990. 59. 
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Végeredményben ez az időszak még csak az oklevélkiadás kezdeti időszaka Szepesben. Egy 
1257-es oklevélből kiderül, hogy Mátyás prépost hiteles helyi hatóságként volt jelen annál a 
jogügyletnél, midőn Rikolf és Polon comesek felosztották egymás között az ősi birtokokat. Ezen az 
oklevélen a káptalan régi pecsétjét helyezték el. Az oklevél kiadója Mátyás prépost, aki személyében 
egyenrangú hatóság már ekkor a káptalannal, amelynek ezen oklevél még e nevét sem említi.1585 1260-
ban „homo regiusként” tagja IV. Béla kancelláriájának, ahol majd Muthmer - a későbbiekben szintén 
szepesi prépost - követte. 1263. januárjában már a váci püspökség élén találjuk.1586 

Káplánja: Miklós pap, aki dorochi plébános 1319. márc.22-től1587 

1310-1323: Mátyás magister,1588kanonok a szepescsütörtökhelyi Szent László templom 
plébánosa1310-1323: Mátyás mester 

1323-1327: Mátyás kanonikus 1323-27: Mátyás kanonok,  

1323: Mathias alter kanonok, cantor 1327-ben 

Mátyás kanonikus 1323.(másik) 

    

1511-1519.: Sóvári Soós Mátyás, vikárius, és szepesváraljai plébános 
Lőrinc szepesolaszi plébános 
 
1519-1524: Ilskői Mátyás, kánonjogi doktor, szepesi kanonok, a Szent András kápolna első igazgatója 
1531-1542: Váraljai Mátyás  mesterbölcsész baccalaureus, szepesi kanonok, szepesváraljai választott 
plébános, 1542: vikárius 
Bártfai Mátyás        szepesi kanonok 1544-1572. 
lócsi parókus 

Mennardus, aki Gerdrus fia – 1287. 

 

Merklinus,1589          szepesi cantor 1279-
1301. 

akit 1301-ben Ivanka magister követ1590 presbiter,. 

Cantor: Merclinus 1279-1301. között, de többet nem tudunk róla.1591 

Lőcsei Messingsloer       szepesi kanonok 1459-1462. 
 

                                                 
1585 BÁRTFAI SZABÓ 1907. 1/2. Turul (1883-1950) CD-ROM. Arcanum. Bp. 2004. 
1586 CHOBOT, 1917. 
1587 AKO. V. p.162./410. 
1588 FEJÉR.CD.VIII.I. 605-606., DL 71266,  AKO.IV.238. 
1589 Az 1301-es prépostválasztás egyik fő intézője. BÉKEFI 1910. 222.,  
AKO. I. p.361./750.-1305. jún.26., DL 63629 
1590 AKO. I. p. 101. /138.,-1301.dec.30., DL 3922 
1591 „dum inter M. Praepositum, Merelinum cantorem, et Canonicos Ecclesiae S. Martini de Scypes, 
Strigoniensis Diaecesis ex vna parte, … electi a praeposito, cantore et aliis canonicis Ecclesiae S. Martini, de 
Scypes,” FEJÉR CD V. 2. 566/1279., MES II. 209, és 495-496,  
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Mihály         szepesi kanonok 1325. 

Keresztúri Mihály        szepesi kanonok 1343. 

és dékán 

Mihály         szepesi kanonok 1359. 

Újhelyi Jakab fia 

esztergomi klerikus a szepesi prépostság adományozási körzetében kér javadalmat a Szentszéktől.1592 
Michael Jacobi de Novoloco 1 359. Esztergom egyházmegyei klerikus. 1359. május 18-i kelettel 
kapott kinevez bullát a szepesi prépost adományozási körzetébe es egyházi javadalomra.1593 

Miklós          szepesi succentor 1380. 

határjárásban vesz részt, kápztalani bizonyság-testimonium tartása.1594 

Eperjesi Czentho Mihály       szepesi kanonok1387. 

Henrikonis Mihály       szepesi kanonok 1400. 

Békássy Mihály        szepesi kanonok 1417-1419. 
Mihály szepesi olvasókanonokkal:. és Miklós 
sasvári főesperessel együtt – szolgálatai(k)ért armálist nyert. A címeradomány részesei 
voltak atyafiai, a Békási és a Tordasi családok.1595 

Mihály         szepesi kanonok 1429. 
Mártoni plébános 
Mihály szerzetes, felszentelt pap,      szepesi kanonok1451. 
Kereszthury Mihály        kanonok 1471-1485. 
1479-1485: dékán 
 
Homonnai Mihály       szepesi kanonok1516-1519. 
Hosszúmezei        Mihály kanonok 1516-1530. 
 

Miklós         1273. szepesi kanonok?1596 

Egyetelen adatunk van róla, hogy 1273-ban Miklós kanonok  és rokonai, ( Zygislaus, Mycus, 
Maraus Galaha, Betlehem, Andrea) a Tátra hegységben egy ekére való földet Zeek-i Ruthen fiának, 
Miklósnak, tizenhét márkáért eladnak.1597 A kanonok ezt az adásvétel abban az évben bonyolította, 
amikor Muthmer prépost elkészítette a végrendeletét. 

                                                 
1592 BOSSÁNYI? II. 354. 
1593 BOSSÁNYI II. 165 
1594 DL 65281, DL 65323 SZENT-IVÁNYI? 51, 52. 
1595 Bárány, 27- Konstanz: 1417. augusztus 15.: ZsO. VI. 802. 
1596 Fekete Nagy Antal szerint tévedés, hogy Miklós szepesi kanonok lett volna, valójában Nicolaus canusról  
van szó, akiről a a falu átvette a nevet.  – DL 1768 
1597 „…quod accedens ad nostram presenciam Nicolaus canonicus cum fratribus suis ZgvslAKO videlicet, 
Mycus, Marco comite, fratreque suo Maraus filiis Gahala, et duobus germanis suis Bethlehem ac Andrea, 
universis quoque cognatis suis, dixit Mvculay filio Rutheni terram usui unius aratri congruentem propriam et 
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Származásáról nem tudunk semmit, talán a Miklósfalván feltűnő családok egyik sarja.  
 
Miklós sacerdos és kanonok 1299-ben a Szent Márton egyház szepesi kerületében. Bald szepesi 
ispán officiálisának, Aba comesnek a fia, János őrkanonok unokaöccse. Testvéreivel, Peteuch /Petőch 
és Istvánnal együtt apjuk meggyilkolása után, 1299-ben jutottak hozzá Jazurmugy nevű földhöz 
Miklós kanonok érdemeire való tekintettel.1598 

 

Az egyház jegyzője: Miklós magister1599 Miklós magister1600 Az egyház jegyzője1301. 

 

Nikolaus Beke kanonok, 1323-ban skolsztikus, majd arcidiakonus, végül a káptalan jegyzője 
lett16011321-1336.1321-1336: Nikolaus Beke, aki 1323-ban scolasticus, archidiaconus, notarius 
capituli 

Miklós mester, a káptalan jegyzője16021325. 

 

Nicolaus de Gargow kanonok1342: Görgői Miklós kanonok1342: Nicolaus de Gargow kanonok1342. 

 

Theodori Miklós, 1345-ben kérvényre lett szepesi sublector/subcollector, de emellett gergely csanádi 
püspöktől még 4 javadalmat is kap. 16031345 

1348-1357: Teodory Miklós, aki olvasó kanonok, János prépost végrendeletét 1348. agusztus 15-én 
….1604 1345-es kérvény szerint szepesi sublector.1605 

 

Lomnici Miklós       szepesi prépost 1347 /1348?-1356. 

Családi kapcsolatait tekintve nemesi származású a Lomnici Berzevici család sarja,1606 
Sobchfalvi Polyán/Polyánfi András mester1607  fia, de anyai ágon is előkelő származású. Nagyapja 
                                                                                                                                                         
hereditariam cum consensu et assensu cognatorum suorum predictorum pro decem et septem marcis perpetuo 
venundasse,…” HO 156-157./122. 
1598 RA II. 4. Bp. 234/ 4281, DF 272372 
1599 AKO. I. p.133./1302.-1301. máj.1., DL 68885, DL 69133, DL 69137 
1600 AKO. I. p.133./1302.-1301. máj.1., DL 68885, DL 69133, DL 69137 
1601 Fejér.CD.VIII.2.p.485, p.659., Bárdossy.I.10. 
1602 DL 64651 – 1325. jún.23. 
1603 Bossányi, 190, 208.  Theiner 760, 1060.1006?, 137: CCLXVII 
1604 Theodoris, clerici Strigoniensis diocesis, sublectoris ecclesie sancti Martini predicte, gratiam specialem 
facientes, dignitatem, personatum .. in dicta ecclesia . . . dignemini reservare , .Bossányi,  
. 
Fiat R.3 Suppl. Clem. VI. tom. 8. fol. 89. 
1605 BOSSÁNYI, 190. 
1606 A család őse Rutker/Rüdiger német lovag hermann nevű fiának Polyánnak a leszármazói.Polyán leszármazó 
a Dunajeciek. ENGEL, Világi archontológia.632/793. 
1607 KUBIBYI ANDRÁS:  A budai német patríciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a 
XIII. századtól a XV. század második feléig. Levéltári Közlemények, 42. (1971)( a továbbiakban: KUBINYI 
1971.) (203-269. )227. FEJÉR CD VIII/2. 659. 
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Hencfi János budai rector, mosoni ispán, óvári várnagy. 1326 előtt születhetett, testvérei, Péter, akinek 
a fiai Péter és János 13000 forintért megszerezték a királytól a Dunajeci uradalmat.1608 Polyán fia 
András felesége, Hencfi János leánya volt, Miklós plébános tiltakozott a Lackfiak simontornyai 
örökösödése ellen. 1609 Apja halálával anyja másodszor is férjhez ment, ebből a házasságból született 
féltestvére, Tillman1610 fia, Miklós. Tilmann fia Miklós testvére volt (Dunajeci) Miklós plébános, 
közös anyjuk, Hencfi János leánya révén.1611 - Valószínűbb, hogy Miklós nagyanyja közös a plébános 
anyjával. Az oklevél késői, és talán a folyamatban lévő per érdekében tette meg nagyanyját anyjának.  
Nem tudni, hogy felszentelt pap-e, bár egy 1344-es adat szerint budai plébános. Mások azonban azon 
lőcsei plébánosnak gondolják, aki a krakkói perben János prépost prokátora volt. Mások szerint 
budaelőhelyi prépost.  

A szepesi prépostságot pápai kegy alapján nyerte el, aki tudós és a királyhoz hű embernek 
tartotta. Lajos nem értett egyet a kinevezéssel, mert részben a prépostságot Erzsébet királyné 
Jegerndorfi Pálnak szánta, másrészt Lajost sértette, hogy a szepesi prépost kinevezése és beiktatása a 
magyar király joga volt. 1351-ben számára kért a király búcsút, 16121355-ben Lajos király 
bizalmasának szemeli ki, Kázmér és Lajos király kozti diplomáciai ügyekintézésére.  Hradszky 
Wagner alapján úgy tudja, hogy lévén Erzsébet anyakirályné kegyelteje,1613 A szepesi püspökség ügye 
az ő prépostsága alatt folytatódott. Hunfalván lett eltemetve.  

1315-ben végrendeleti tanúként említik későbbi sógorával,, Miklós rektorral, apósával, 
Preudur Péter ispánnal1614 és a két évvel később esküdtként kimutatható Ruprecht fia Alberttel 
 

1352: Miklós kanonok, zsigrai plébános- 1355. 03.21. Sygrai Danus fia Miklós fia cems györgy és 
testvérei 1615Miklós esztergomi kanonok, Márk esztergomi cantor 

Lőcsei Miklós1616         szepesi klerikus1352. 

A lőcsei származású klerikus Lőcsei János scriptor fia volt. Magister discreti viri –nek címzik, akit 
Vilmos bíbornok kérésére neveznek ki szepesi éneklőkanonoknak.1617 Kanonokságát már 1349-ben 
megkérvényezte Vilmos bíbornok. 1618 Miklós a kanonoki javadalom mellett lőcsei plébános.”Wyncz 
fia Goblinus fia Hannus lőcsei polgár bemutatásában a káptalan átírja a saját 1349 január 30.-án kelt 

                                                 
1608 KUBINYI 1971, 226. ZSO.II.1. 11557.  
1609 DL 9481 
1610 Tilmann: budai patrícius.  
 
  
 
  
Miklós első házasságára és Merklin fia Andrással való sógorságára; 1331, AKO. III. k. 252. — Preudur Péter (Peudul, Poldul 
néven is) 1315, MonStrig. II. k. 715—716. — Miklós mester fiai: 1338, DL. 87088. — Második házassága és a Lackfiak 
örökösödése: ZsO. II/2. k. 7043. sz 
Tilmann maga is esküdt 1317-ben és az is marad állandóan 1337-ig, közben 1322-től végig apósa, majd sógora helyettese: 
Buda város első esküdtjeként albíró. Vele egy időben, 1329 és 1337 közt öccse, Miklós is kimutatható a tanácsban 
1611 DL. 9481. 
1612 BOSSÁNYI, 194.CDLXVI:  
1613 Hradszky József: Vándorlások a Szepességben. MEK, http://mek.niif.hu/07200/07207/07207.pDF 
1614 .MES II. 715-716.  
 
1615 MÁRIÁSSY, 34/80. 
1616 MÁRIÁSSY, 36/90. Geblin fia Arnold lőcsei polgár”quondam descreti viri magistri Nicolai filli Johannis 
scriptoris de Leuche fratris et concanonici nostri” 1371: 37/92. 
1617 BOSSÁNYI, 1916. 224. 
1618 BOSSÁNYI, 1916. 194 CDII 
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pátens levelét privilégiális formában és egyben bizonyitja, hogy a nevezett Hannus az átirt oklevélben 
szereplő Dulina possessió negyed részében birt részét 11 márka és egy fertó garas szepesi dénár örök 
áron eladta a nevezett lőcsei plébánosnak”1619 

Libenaui Miklós        szepesi kanonok 1360. 
Libenaui Miklós fia, cseh származású kanonok, Kázmér lengyel király udvari káplánja, boroszlói 
fölszentelt pap. A lengyel király ajánlotta kinevezésre VI. Ince pápának, 1360. aug. 17-én.1620  
kanonokságot. Azontúl boroszlói presbiter, és királyi tábori lelkész. Arról nincs pontos adatunk, hogy 
el is foglalta- e a szepesi méltóságot.1621 

 
Liptói Miklós         szepesi kanonok 1364-1366. 

Liptói László fia 

Csépánfalvi Miklós 1622       szepesi kanonok1364. 

Csépánfalvi János mester fia Miklós kanonok 

Sienai Jánosi Miklós        szepesi javadalmat kér 1371. 

egri presbiter, a kanonoksásága sub expectatione prebende,  

Paczanooi Miklós        szepesi kanonok 1371. 

Paczanoi Miklós fia, Miklós krakkói klerikus, 1371-ben a krakkói egyházmegye klerikusaként jutott 
hozzá Arnold de Lacaucina pápai kolektor halála után megüresedett kanonoksághoz. A prebendát 
Erzsébet, Nagy Kázmér unokája, császárné kérvényezte számára. A pápa 1373 januárjában a kérést 
jóvá is hagyta, amit Miklós kanonok el is foglalt.1623 

Kontz Miklós1624       szepesi kanonok 1389. 

fia  IX. Bonifác pápa Kontz Miklós esztergomi egyházmegyei papnak szepesi kanonokságot ad. 
Strelny Miklós         szepesi kanonok 1392-1413. 

Sziléziai származású, lengyel kanonok, aki 1407-től lector és káplán. 1413-tól templomőr is, de még 
ez évben meghalt.1625 

Dobó Miklós        szepesi kanonok 1412. 

Dobói Bálint fia Miklós,.Zsigmond eszközölteti neki a szepesi javadalmat, amibe János, a szepesi Szt. 
Márton-társaskáptalan kanonokja, György prépost vicarius in spiritualibus gene-ralis-a bizonyítja, 
hogy miután Doboi Vinchlo fia: Miklós szepesi kanonok bemutatta Zs. 1412. jan. 6-i oklevelét (1511), 
őt az István halála folytán megüresedett kanonokságba és Jempnik-i javadalomba bevezette.”1626 

                                                 
1619 DL 83283 
1620 BOSSÁNYI II. 165. 
1621 BP. II. 1031. 
1622 MÁRIÁSSY LT, 1917.35/85. 
1623 HRADSZKY, 345., BP. II. 1865. 
1624 MVH I/3. 51., 1278 – 1389-12-05 

1625 HRADSZKY, 350.WAGNER I.. 80. 
1626 ZSO III.p.412.1644. –DF  
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Miklós         szepesi prépost 1382-1392. 

Zalamegyei János fia. Anjou Mária királynő secretariusa és kancellára, később Zsigmond 
király sacellanusa/káplánja. Mária erősítette meg kiváltságait. Elérte, hogy a megüresedett kanonoki 
méltóságok jövedelmét a káptalan szükségketeire fordítsák, támogatta, hogy a kanonokok az 
ingóságaikról szabadon végrendelkezzenek.  
1385-ben cserével az apát arácsi birtokrészét átengedte Miklós prépostnak és nőtestvéreinek. Miklós 
szepesi prépost 1392-ben meghalt, örökösei a Hidegkútiak és az Ajkaiak lettek, akik megosztották 
maguk között az arácsi birtokot. A tihanyi apát és a megadományozottak között 1368-tól folyó 
pereskedés közben 1392-ben Miklós szepesi prépost örökösei, a Hidegkútiak és az Ajkaiak 
megosztották maguk között az arácsi birtokukat, benne egy kőházat és pincéket. 1385. október 26-án 
Miklós szepesi prépost és nőtestvérei: Erzsébet, Hidegkúti Farkas neje és Borbála, Ajkai Pál fia, 
Péternek hitvese, több helyen szétszórt birtokukat Arácson óhajtják egyesíteni. Az arácsi birtok 
rendezését kérték Farkasfia Berczik, bizonyosan az említett Hidegkúti Farkas fia - és Miklós fia 
László, mindketten arácsi nemesek. De az 1388. január 28-án kelt okmány szerint a szepesi prépost és 
nőtestvérei, Hidegkúti Farkasné és Ajkai Péterné beiktatásának a veszprémi káptalan megbízottja 
ellentmond. 1401-ben a Hidegkúti család végleg megkapja a királytól a falut. 
 
Miklós          szepesi kanonok 1385-1394 
a Boldogságos Szűz oltár magisztere 
Koncz Miklós         szepesi kanonok 1389-1393.  

Koncz Miklós fia, esztergomi presbiter, majd 1389-ben IX. Bonifác váci püpöktől – a szepesi 
egyházban kántorságot 

Laskonis Miklós        szepesi kanonok 1390-1396. 

prebendárius és a Boldogságos Szűz Oltár oltárigazgatója 

Kalpach /KolbachiMiklós      szepesi custos 1390-1404. 

Kalpach /Kolbachi Péter fia Miklós IX: Bonifáctól 1390. október 10-én kapott szepesi kanonoki 
javadalmat,1627 custos, 1390-1408: Kalpach péter fia Miklós 
Macer Miklós         szepesi kanonok 1392-1408. 
Macer Tamás fia. A mária magdolna oltár igazgatóját , aki presbiter javadalomba helyzi, collátori 
feladatokkal a prépostot bízza meg1628. 
Zalai Miklós        szepesi kanonok 1394. 

Spekt /Pekt Miklós         szepesi kanonok 1403-1424. 

Tanúként vett részt Filka-i Ymmelman Miklós és Tyl Schriban-i soltész margit nevű lányának és 
fiainak pörében hozott ítélet meghozatalán1629..  

 

Bálint Miklós         szepesi kanonok 1404-1423.  
szentmártoni plébános 
                                                 
1627 MVH 71/86. 
1628 MVH 190/216. 
1629 1436. DL 65308 Szent- Iványi, 44./ 87 
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Dobó Bálintnak nevezett Miklós1412. 
Nedeci Fülöp         szepesi kanonok 1422-1441. 
Macer Miklós          szepesi kanonok 1424.1630 
Zsigmond király parancsa szerint a káptalan kiküldötte egy birtokbaiktatáson 1411-ben értelmében 
Hasagi János fia Domonkos királyi ember és Macer /dictus/ Miklós szepesi kanonok elvégezte a 
birtokbaiktatást. 
Brega Miklós          szepesi kanonok 1432-1437.  
Braga szepesi és boroszlói kanonok., baccalaureus, a szepesi prépsoti a káptalani iskola rektora 
Karácsonymezei Miklós       szepesi kanonok1435-1454. 
Csütörtökhelyi Henkel Miklós       szepesi kanonok, 1462-1464. 
BMV apátság kormányzója Savnikban 
Tamás Miklós, született Benedek      szepesi kanonok 1435-1466. 
Karácsonymezei Tamás fia Miklós az egri egyházmegyei felszentelt pap, őrkanonok, 1435-1466 
Karácsonymezei Miklós, olyan végrendeletet hagyott 1466-ban a káptalanra, hogy az összes 
ingatlanját, pénzét, liszaki szőlőjét, váraljai malmát, és a pálinkafőzdéjét a Szent andrás kápolna 
igazgatójára hagyta, cserébe naponta Miklós kanonok lelki üdvéért kellett naponta misét mondani. 1631 
Miklós lector és vikárius 1632 
 
Tarkői Miklós                  kanonok 1518-1527. 
A sárosmegyei Tarkői Rikof fia 1526-ban dékán. 
1519-1531: Batthyány Miklós, szepesi kanonok 1519 olvasókanonok,  
 

Muthmerius-Muthmer-Mothmer      prépost 1263/1264-1281  

Családi körülményeiről nincsenek információink. Legkorábbi adatunk róla, hogy 1260-ban 
már „homo regiusként” „sacellanus regis” IV. Béla kancelláriájában.1633 Ezután indult meg karrierje, 
hiszen a királyi klerikus először IV. Béla, majd V. István udvari káplánja.1634 Fejérpataky szerint 1263-
ban már királynéi /királynői kancellár és szepesi prépost,1635 s ebben az évben a zólyomi Lipcsén a 
király mellett tartózkodott.1636 Hajnal István szerint ez azzal magyarázható, hogy nincs valamennyi 
udvari pap mindig az udvarban; hanem amint a király az ő vidékükre ment, hozzácsatlakoztak; - 
azokról pedig, akiket notarius specialisainak nevez, fölteszi, hogy állandóan mellette voltak. Amikor a 
király például északon, Beregen vagy Lipcsén tartózkodott, északi vidékről valók alkották papi 
környezetét, tehát a barsi, sasvári, honti esperesek, a szepesi prépost. Ez a papi környezet nem volt 
                                                 
16301411:  DL 89699 
1631 PIRHALLA, 1899. 104. 
1632 DL 65340, SZENT-IVÁNYI., 1988. 59./133 
1633 HAJNAL,18., WAGNER III., 10. 
1634 Pirhalla szerint azon művelt kör tagja lehetett, amely IV. Béla udvarában „mintegy udvari akadémiáját 
képezte. PIRHALLA, 1899. 20. 
1635) „…per dilectum et fidelem nostrum magistrum Muthmerium, prepositum de Scepus, cancellarium domine 
carissime consortis nostre nomine ecclesiae fecimus introduci, decernentes, ut siquis heredum nostrorum contra 
huiusmodi donationem nostram pia ac salubri consideratione dicto monasterio…” WAGNER, 295 
DF 207510/ 1263. 05. 18. RA I. 3. pp.407-408./1339-1340. 
FEJÉRPATAKY, 1885. 112-113.: Mária királyné kancellárjaként említi egy 1263-as oklevél. Ebben a királyné a 
szent-mártoniaknak ígéri, hogy ha a királytól egy adománynak arany bulla alatt történő megerősítését kérnék, 
akkor az ő beiktatására Muthmert fogja küldeni. ÁUO III. 42. Az 1263. márc. 18-ai oklevél nevét hibásan írja: 
Mutirius, de ebben is királynéi kancellárja. FEJÉR CD IV. 3. 116.,  
A IV. Béla és V. István kibékülését leíró oklevélben is szerepel a neve-a pápához- 1263. aug.3-án, de a 
kancellári címét már nem jegyzi. ÁUO III. 35. Állását átadhatta a veszprémi püspöknek az év folyamán. 
Végrendelete: MES. II. 27. 
1636 SZŰCS J, 1978. 179. 



210 
 

nagyszámú; ezért is feltűnő, hogy Mihály alkancellár IV. Béla 1263 aug.usztus 3-án a zólyomi 
Lipcsén kíséretét az utolsó barátig felsorolja: miszerint jelen volt az esztergomi érsek, kancellár, 
Farkas fehérvári választott prépost, alkancellár, Mutmér szepesi prépost, Dömötör borsi, László honti 
esperes, Felicián fehérvári őrkanonok és minorita és domonkos fráterek.1637 Mutmér, mint későbbi 
említésből tudjuk, királyi klerikus, Dömötör később Béla herceg nejének kancellárja, majd a király 
alkancellárja.1638 V. István fia, László udvari papjának, aki egyben udvari orvosa is, a szepesi 
prépostságot adományozza.1639 

1264-ben a király klerikusa1640, Bónis szerint királynéi alkancellár,  talán jogi 
végzettséggel,1641 aki arra kényszerült, hogy talán a jogi végzettség megszerzésével felhagyjon.1642 A 
jogi képzettség megszerzésének bizonyítékának tekinthetjük a prépost végrendeletében felsorolt 
könyveket, amelyek között egy Decretum és a dekretálisok egy kézirata is szerepelt. 
Később IV. Kun László nevelője lett.1643 1644 Az oklevelek tanúsága szerint magister, de abbahagyta 
valamilyen oknál fogva jogi tanulmányait, ezért nem nevezi magát „decretum doctornak.”1645  
Foglalkozását tekintve Békefi szerint orvos volt V. István és IV. László udvarában.1646 Az orvosi 
gyakorlatot folytató papi személyeket IV. Orbán pápa 1263. október 3-i keltű oklevele alapján maga 
az esztergomi érsek mentesítette az egyházi kiközösítés alól.1647 

Prépostsága kezdetén harcot kellett indítania Vyszoka / Hradiszkó birtokért, amit a királyi 
solymászok vezetője elfoglalt. A terület birtokjoga kapcsán folytatott perben a király a prépost javára 
döntött 1264-ben. A következő évben a káptalani birtokok védelmezésében Roránd / Lóránd szepesi 
gróf segítette. A birtokrendezéssel járó belső forrongás a káptalanban még mindig tart. Muthmer 
prépost is elsőbbnek tartotta saját jólétéről, mint a káptalan vagyonáról gondoskodni. E miatt nyílt 
összeütközés állott elő, a káptalan az országban időző pápai követ elé vitte az ügyet. A pereskedés 
Muthmer vereségével végződött, Lethon és Heymuth felét kénytelen volt a káptalannak átengedni. 
1265-ben a szepesi plébánosok kérésére a tárcai Szűz Mária egyházat - amely kezdettől fogva 
különálló volt, mégis engedelmességet tanúsított a prépostnak és megfizette a cathedraticumot.1648 - 
Az engedelem elmaradása esetén a prépost kiközösítette a tárcai papot.1649  
1270-ben visszaszerezte a korábban Bolosejnek és Marcellnek, Kinga krakkói és sandomiri hercegnő, 
V. István nővére servienseinek adományozott egy ekényi erdős földet.1650  

                                                 
1637 THEINER I. 244. Ezek a leírások tisztán csak a király papjait foglalják magukban; valószínű, hogy ez érsek 
s a püspökök környezetében is voltak említésre méltó papok, de ezeket nem sorolja fel. 
1638 FEJÉRPATAKY, 115., 110. Rogerius felsorolja a muhi csatában elesett papokat: a két érseket, püspököket; 
majd a szebeni prépostot, alkancellárt és utána a bácsi és esztergomi esperest. 
1639 SCHULTHEISZ, 2006.2.  
1640 „…vicecancelarii nostri, magistri Mutimerii prepositi de Scypis” THEINER I. 244./459., RA I. 2. 
434/1421.-1264. 10. 17., Győr, FEJÉRPATAKY, 1885.112. 
1641 u. a., THEINER, I. 244./1264. 
1642 u. a., THEINER, I. 244./1264., BÓNIS, 1971.28. 
1643 doctorem ducis Ladislai charissimi sui filii, quamquam autem Ladislaus, postea ex disciplina excessit, a 
bono honestoque in poravum abstractus fuit, in culpa tamen magister non est” BÁRDOSY, 39. 1889. IX. 
1644 „magister Ladislai Cumani, vir eruditione et beneficentia celeber” HRADSZKY, 1901. 299. 
1645 VERESS E, 1941. 
1646 BÉKEFI, 1896. 419. 
1647 „…quoslibet eciam clericos in prelaturis, dignitatibus vel personatibus  constitutos, nec non presbiteros, qui 
contra constitucionem ecclesie leges vel physicam audierunt, ab excommunicacionum sententiis, quibus propter 
hoc tenentur astricti…” - THEINER I., 248. 
1648 „Recognitio Plebanorum de Scepus, quod Ecclesia Sanctae Mariae de Tharcza, a prima fundatione 
pertinuerit ad Ecclesiam S. Martini de Scepus, et preposito eiusdem obedientiam praestiterit, cathedraticum 
solverit, quoque praepositus eiusdem ecclesiae sacerdotem ex eo, quo se ab obedientia retrahere voluerit, 
excommunicaverit, emanatae …” FEJÉR CD IV. 3. 312-313. /1265. 
1649 FEJÉR CD IV: 3. 312-313./1265. 
1650 RA II. 1. 71./ 1954.- 1270. 08. 10. 
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1271-ben az V. Istvántól a szászok jogot kaptak arra, hogy plébánosaikat maguk válasszák meg, akik 
községeiktől tizedet kaptak. Az így megválasztott plébánosok szintén megfizették a szokásos módon a 
székpénzt a prépostnak. ekkor A Szentiványi családnak engedélyt adott kápolna építésére a Csorba –tó 
körül, ennek az engedélynek a megerősítésére 1306-ban került sor.1651 

Művelt, nagy tudású papi személy, aki könyveit, szám szerint nyolcat Szent Márton egyház a 
prépostságára hagyott 1273-ban kelt végrendeletében.1652 Mindössze annyi kikötéssel, hogy ha valaki 
valaha elvinne közülük valamit, közösíttessék ki.1653 A káptalanra hagyott könyvek: Biblia, 2 
egyházjogi munka (Decretum Gratiani, Decrerales Gregorii IX. [Petrus Comestor]: Historia 
scholastica (bibliai történetek), [Petrus Lombardus], Liber sententiarum (alapvető teológiai 
kézikönyv), Passionalis, Libri sermonum (egyházi beszédek). Feltehetőleg ez a 8 kötet, bizonyára csak 
kiegészítés a káptalan már meglevő könyvtári állományához. Mint magánkönyvtár azonban igen 
jelentősnek számít Muthmeré akkor, amikor a bolognai egyetem tanárainak se volt általában több 
könyve 6-8 darabnál.1654 Muthmer IV. László egyik nevelője volt, királynéi kancellár. Könyveit 1273-
ban káptalanjára, a szepesi prépostság Szent Márton egyházára hagyta. Bibliája, missaléja, 
passionaléja (szentek élete) és prédikációs kötete a jómódú papi ember könyvei. Jogi műveltségét, 
melyet az udvarban és egyházi működése során egyaránt kamatoztathatott, két alapvető kánonjogi 
munka tanúsítja: Gratianus 1142 táján összeállított egyházjogi szabálygyűjteménye, a Decretum, és 
a Decretum utáni pápai döntvények gyűjteménye, a IX. Gergely pápa utasítására 1230-ban szerkesztett 
Decretales. Petrus Lombardus Szentenciás könyve és Petrus Comestor Historia scholasticája jelzik, 
hogy tulajdonosuk a teológiai felkészültséget is fontosnak tartotta, érdeklődése azonban nem volt 
speciális.1655 

A könyvek mellett a végrendelet felsorolt még 2 kelyhet, kereszteket, különféle egyházi 
eszközöket, ökröket, valamint azt az 5 velencei szőnyegeket, amelyek a templom falát fedték be. A 
testamentumban külön megemlékezett János nevű servusáról, akit fiával együtt a harangozói 
teendőket ellátásával bízott meg, az említett lánya pedig, az egyházi ruhák mosónéja lett.1656 A 
családfő ezek mellett kapott még 4 ökröt, 10 juhot, és 10 sertést is azért, hogy a szolgálat ellátására 
jobban ösztönözze. Emellett még szintén az új harangozónak adta Márk pap házát és curiáját, valamint 
a Luchkán lévő méhek felét, míg a másik felét a Boldogságos Szűz Mária templom jelen káplánjának 
jutatta.1657 Szűcs Jenő tanulmánya már felhívta arra a figyelmet, hogy a prépost szolgája felszabadítása 
után a préposti kert mögötti területből 10 holdnyit neki adományozott, amelyet a szolga már korábban 
is megművelt és saját kezűleg irtott.1658 Az önállósuló parasztgazdaságot a prépost adományának 
köszönhetően állatokkal is ellátták.1659 A végrendeletből az is egyértelműen kiderül, már ő is 
törekedett a káptalanban tevékenykedő papok létszámának növelésére, hiszen a fentebbi harangozó 
mellett említi Márk papot, és a Boldogságos Szűz Mária oltár oltárigazgatóját is. 

1274-ben a váraljai szászokkal pereskedett a Lőcséről vezető út és a Mindszentből jövő út közt 
fekvő föld hovatartozásáról. A megegyezés létrejöttét a prépost mellett a káptalan lectora és custosa 
intézte.1660 Muthmer prépost tevékeny feje a káptalannak. A királynál több esetben közbenjár, hogy a 
prépostság régi birtokainak elveszett vagy megsérült okleveleit a kancellária megújítsa. 

                                                 
1651 FEKETE NAGY, 1934.27. 
1652 HRADSZKY,1901. 299-302. 
1653 BÓNIS, 1997.52., Szentszéki regeszták 418. MES II. 27. 
1654 CSAPODI, 
1655 MONOK ISTVÁN: , 27. 
1656 Muthmerius végrendelete. HRADSZKY, 1901.299-302. 
1657 Muthmerius végrendelete. HRADSZKY, 1901.299-302. SOLYMOSI 1994. 342. 
1658 SZŰCS J, 1993. 186. 
1659 SZŰCS, 1993.193. 
1660 RA II-III 95., /2518. 
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1275-ben Zsigrai Jánosnak, a zsigrai Szentlélek tiszteletére emelt egyház építőjének kérésére, 
megerősítette a Mátyás prépost által átengedett zsigrai tizedeket, ami azt jelzi, hogy a prépost 
gyakorolta a főesperesi jogkört.1661  
1278-ban a görgői egyháztól visszavette a Mátyás prépost adta egyházi tizdet,1662 majd tudomást 
szerezve arról, hogy ennek hiányában nem lehet rendszeresen elvégezni az istentiszteleteket, a 
káptalan tanácsára visszaadta.1663 Az egyház papja évenként 5 fertály ezüstöt adjon a prépostnak 
alárendeltsége jeléül. 1279-ben a pápai legátus, Fülöp fermói püspök a prépost és a káptalan kérelmére 
rendezte a Váraljához csatolt Kolbach tizedfizetési ügyét. Mivel a szepesi prépost és a kanonokok 
megegyeztek a kalderbachi lakosokkal, valamint Arnold földesúrral.1664 A tizedet továbbra is a 
káptalan éneklőkanonokja kapta meg.1665 1279-ben Erzsébet királyné a prépost kérésére több régi 
oklevelet átirat, a melynek épsége mellett is elrendelte a szokásos vizsgálatot. A birtokok a káptalané 
lettek. 
1280-ban megerősítette a zsigrai templom korábbi kiváltságát, amelyet az még Mátyás préposttól 
kapott, és a pápai követ segítségével rendezte a tárcafői esperességben a székpénz kérdését. 
Pál prépost 1306-os oklevele szerint megengedte Liptói Bogomér fiának, Lőrinc mesternek, hogy 
rokonaival együtt Chyrba / Cirva környéki birtokaik valamelyikén (Vyrtus és Vasuenz) Szent András 
tiszteletére, illetve máshol is kápolnákat emeljenek, és a tizedet annak papjai kaphassák meg.1666 1667 
 
Pál           szepesi kanonok 1301-1323. 
magister, , lőcsei plébános és budai lector (1297-1309) 

Pál           szepesi prépost 1301-1316. 

 Az „utolsó aranyágacskának” nevezett, valóban utolsó Árpád-házi király halálával (1301. 
január 14.), a központi hatalom ellenőrzése alól mindenáron kibújni törekvő leghatalmasabb nemesek 
a zűrzavarossá vált politikai helyzetben leginkább arra törekedtek, hogy a ”zavarosban halászva” saját, 
szinte már korlátlanul megnőtt territóriumaikat fenntarthassák.  A különböző helyről felbukkant, s 
valamilyen módon Árpád-házi rokonságot, avagy származásukat igazoló trónkövetelőket támogatva, 
egymás ellen játszották ki, vagy csapták be és zsarolták meg  a  megfenyegetett és meggyengített 
uralkodójelölteket, hogy ezáltal mindenképpen ellehetetlenítsék a központi hatalom megszervezésének 
bármiféle esélyét. A Szentszék támogatását ekkor már egyértelműen élvező Anjou Károly Róbert 
valamennyi jelölt közül a tűnt a legesélyesebbnek, így a továbbiakban a korábbi megbecsüléséhez 
ragaszkodó egyháziak többsége a helyzet józan felismerése után az említett jelölt pártjára állt.  

 A szepességi szász nemesség féltve korábban megszerzett kiváltságait, frissen megszerzett 
jogaik csorbulását vélve Karoberto hatalomra jutásától, egyértelműen elutasították az Anjou-házi 
uralkodójelöltet, és annak híveit. 

                                                 
1661 1275-ben Sygrai János comesnek oly föltétellel engedi meg templom építését, ha annak javaiból a szepesi 
egyházat kánonilag illető tizedet biztosítja. WAGNER I. 108.- DF 263025 
1662 „Mathias prepositus … decimas eiusdem ville secundum quod rivulus dividit terram eiusdem Jordani a terra 
sclavorum de villa Gargov„..DL 63610., Nagy Imre: A Görgey család árpádkori okmányai. Századok.. 1872. 4. 
Arcanum. CD-ROM. Bp. 2004.  
1663 KOLLÁNYI,  
FEJÉR CD., Bp. 1906. 50. „Nos magister Mothmerius …prepositus de Scepus… ecclesia Gargov …per 
Jordanum comitem in honorem ….et eidem ecclesie Mathyas prepositus ….decimas eiusdem …” DL 63610 
/1278. 
1664 ., DL 71249, DL 1033, FEJÉR CD. V. 2. 566., BÓNIS, 53./432. 
1665 BÁRDOSY, fol. 151. 
1666 DL 65261, SZENT-IVÁNY, 22-23./23.-1306. 
1667 DL 65261, SZENT-IVÁNY, 22-23./23.-1306., FEKETE NAGY, 27. 
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 Ezek után nem csoda, hogy az 1301 tavaszán Bicskei Gergely esztergomi érsek által királlyá 
koronázott Károly Róbert pártján álló Pál prépostot nem szívesen látták a prépostság élén, sőt még 
azzal is próbálkoztak, hogy ellenjelöltet állítsanak Pál helyére. 
 Az 1301 májusában 13-a előtti koronázást a magyarországi főurak többsége nem tekintette 
érvényesnek, hiszen a megszokott koronázási feltételek szinte egyike sem érvényesült a koronázási 
aktus során. 

A trónöröklés kérdésében zavaró körülménynek számított, hogy a pápa, akkor VIII. Bonifác a 
magyar belügyekbe teljesen belefolyva erőltette a hatalomra jelöltjét, s ez visszarettentette a honi 
nemesség jelentős részét az akkor még kamaszkorú utód támogatásától. A világi és egyházi 
hatalmasok többsége, s a szepesi szász nemesek is, Vencel cseh király fiát, az anyai ágon szintén 
Árpád-házi rokonsággal rendelkező még kiskorú Vencelt1668kívánták a trónra, hiszen így a legkevésbé 
sem kellett hatalmuk csökkentésétől tartaniuk. Ennek köszönhetően maguk hozták be Vencelt az 
országba és János kalocsai érsek1669közreműködésével 1301. augusztus 27-én a székesfehérvári Szent 
István bazilikában a Szentkoronával megkoronázták. A Vencel pártján álló papság megtagadta a pápa 
támogatottját, s a kiközösítéssel fenyegetett budai papok maguk közösítették ki VIII. Bonifác pápát. 

Vencel ekkor még a délvidéki területek kivételével szinte az egész ország támogatását bírta. 

A világiak részéről Balassa Demeter, Kőszegi Henrik, Rátót nb. Domokos, míg az egyháziak részéről 
a már emlegetett Gyimesi János kalocsai érsek, András egri, Antal csanádi, Haab váci, Imre váradi, 
Jakab szepesi, és Miklós boszniai püspököket sorolták a cseh királyfi fogadására menő követség 
tagjaiként.  A Képes Krónika ugyan az írja, hogy a Csák Máté, Aba Amadé, Csák Ugrin elvben Károly 
Róbert pártján állt, de ténylegesen nem ismerték el királyuknak, ezeket főurakat  maga a krónika 
sorolja ugyancsak a Vencelért menő követség tagjai közé. 

 A kényes helyzetben a Károlyt támogató főurak is jelentős anyagi és egyéb juttatásokért álltak az 
Anjou-párt oldalára, hiszen a Subicokat értékes hadi lovakkal és évenkénti rendszeres pénzbeli 
támogatással nyerte meg az unokáját minden módon segítő nagyapa.1670 A két király között egyelőre 
dönteni nem tudó, vagy inkább a kedvező lehetőségeket váró Csák Máté Venceltől Nyitra és 
Trencsény megyéket kapta meg, mely területet majd Károly Róbert az őt támogató János nyitrai 
püspöknek1671ad1302. folyamán.  

Ekkora gyakorlatilag kedvezőbbé vált Károly Róbert helyzete, hiszen meghalt hatalomra 
jutásának egyik jelentős ellenlábasa, János Kalocsai érsek, így az érsekség élére, persze pápai 
befolyásra is az Anjou-párttal rokonszenvező István került.1672 Károly király ügyét jócskán segítette az 
is, hogy Miklós korábbi pápai legátus került 1303-ban, Bonifác pápa halála után a szentszék élére XI. 
Benedek pápa néven. A magyarországi viszonyokat meglehetősen jól ismerő új pápa mindenképpen 
                                                 
1668 II. Vencel cseh király IV. Béla dédunokája volt, s Vencel nevű fiának III. András lánya, Erzsébet volt a 
jegyese. Így mind az anyai ágon való Árpád-házi rokonság mind a leendő házasság erősítette Vencel koronázási 
és magyar királlyá választásának esélyeit.   
1669 A kalocsai érseket nem illette meg a koronázás joga, ez ellen VIII. Bonifác rosszallását fejezte ki, sőt 
felszólította János kalocsai érseket a hiba kijavítására. AKO. I. Szeged –Budapest.1990.  pp. 79-80. /88.-89. 
1301. okt 17. Laterán  
1670 Kristó Gyula:Károly Róbert emlékezete. Bp.1988. Európa, p.14. 
1671 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.163./278-279. 1301. szept.10-e előtt és szept.10-én Óbuda mellett. 
1672 VIII. Bonifác pápa János érsek halála után magának tartotta fenn a kalocsai egyház feletti rendelkezési jogot, 
sőt egyenesen megtiltotta a kalocsai káptalannak az érsekválasztást. A pozícióra alkalmas, de leginkább politikai 
hovatartozását tekintve megfelelő személy gondos kiválasztására és kiszemelésére utasította megbízottját, 
Miklós ostiai püspököt. Mindezek mellett valamennyi magyarországi egyházi testületet, főpapokat, stb. 
büntetéssel fenyeget meg, ha akadályozzák a pápai követ munkáját.  AKO.I. Szeged –Budapest. 1990.pp.87-
89./105-106., 109. 1301. november 8. Laterán. A 
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igyekezett egyfajta megegyezésre rábírni a koronáért küzdő feleket, így a két királyt a Szentszék elé 
idézete, hogy rábírja őket a megbékélésre.  

1304-ben az ország ellen támadó cseh király seregei Pestig nyomulva elfoglalta az ország egy 
részét, elűzte Esztergomból Bicskei Gergely utódját, Mihályt, a szintén az Anjou-párti érseket, Buda 
élére új elöljárót nevezett ki. Vencel király és Károly Róbert fegyveres összecsapásának végül a cseh 
király halála vetett véget, így az ifjú Vencel az energiáit a cseh korona ügyeire összpontosította. 

  Károly Róbert ebben még inkább zűrzavarossá váló helyzetben többnyire az ország 
peremterületein, és a határvidékeken élő nemesség megnyerésével foglalatoskodott. A délvidéki 
főurak szimpátiáját bírva igyekezett a maga oldalára állítani az északi területek urait, Csák Mátét ill. 
familiárisát, Aba Amadét. Az alig 16 éves király egyik fő támogatója, gyámja és vigyázója, és mindig 
hű embere Csák Ugrin volt. Ehhez a politikai csoportosuláshoz csatlakozott Aba Amádé, Rátót nb. 
Loránd, a későbbi nádorok, Borsa Kopasz,   

 Vencel félreállásával Károly Róbert Wittelsbach Ottó1673személyében 1305-ben új ellenféllel 
találta szembe magát, hiszen Vencel a magyar koronával kapcsolatos igényét ráruházta. Ottó 
legjelentősebb támogatója a Kőszegi család lett. Koronázását, szintén törvénytelen módon Antal 
csanádi és Benedek veszprémi püspökök intézték. Nem csoda, hogy Károly hatalmának stabilizálására 
1306-ban az Abák támogatását élvezve hozzálátott Ottó hatalmának visszaszorításához, megszerezte a 
még cseh kézen lévő Szepes várat.  Az Ottó párti szászok felkeresésére induló ellenkirályt végül Kán 
László erdélyi vajda fogta el, a vele kapcsolatos küzdelmek 1307. nyarán véget értek. 

A külső ellenfelekkel leszámoló uralkodó számára akkora már egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy 
hatalmának legfőbb ellenlábasai a hatalmukat féltő magyar főurak. Az esztergomi érsek felbuzdulva a 
király katonai sikerein az udvardi zsinaton felszólította az országlakosokat, hogy térjenek vissza 
Károly Róbert hűségére az egyházi tilalom terhe mellett.  

Ekkor küldte el V. Kelemen pápa a magyarországi egyházi viszonyok további romlásának 
megakadályozására és a rendteremtés céljával 1307 őszén Gentilis pápai legátust. Gentilis 
magyarországi érkezésének nyilvánvaló politikai célja volt, a pápa királyjelöltjét erősítése a magyar 
trónon. A követ elérte, hogy Csák János segítségére legyen Buda Károly Róbert pártjára való 
átállásában, sőt október 10-ére, Rákosra országgyűlést hívtak össze a viszonyok tisztázására. A 
magyar főurak közül Rátót nb. Domokos, Aba Amadé nádor, Csák Ugrin, Borsa Kopasz nádor, Ákos 
István nádor, Rátót Loránd nádor vezetésével elfogadták Károly Róbert és leszármazóinak jogát és 
jogos öröklését a magyar koronára. Az országgyűlésről azonban az ország legjelentősebb oligarchái 
maradtak el, mint Csák Máté, Kán László és a Kőszegiek.  
Ráadásul az országgyűlésen résztvevők érdekei sok mindenben egyáltalán nem egyeztek meg a király 
érdekeivel, így egyáltalán nem tekinthető eredményesnek a rákosi országgyűlés. Gentilis helyesen 
ismerte fel, hogy nem maradt más lehetősége, mint hogy egyesével próbálja a király oldalára állítani a 
legnagyobb hatalmú főurakat. Csák Máté megnyerése nem kevés anyagi ellenszolgáltatásába került az 
udvarnak, hiszen a tárnokmesteri tisztség volt a megbékélés ára. Csák Máté megnyerése a többi 
nagyhatalmú főúr király  iránti ideiglenes támogatását eredményezte, hiszen az 1308-as újabb rákosi 
országgyűlésen már ha személyesen nem is, de követi úton már képviseltették magukat. Ilyen módon 
már nem volt már semmi akadálya, hogy végre törvényesen is megkoronázzák, ill. újrakoronázzák a 
királyt. A koronázási szertartáson az oligarchák persze nem jelentek meg, ilyen módon mégsem 
valósult meg, hogy a magyar nagyurak egységesen elfogadják Károly Róbertet királyukként. Sőt nyílt 
küzdelem kezdődött Gentilis és Kán László között az uralkodó jelvények kiadása kapcsán. Kán 

                                                 
1673 Wittelsbach Ottó IV. Béla unokája volt, leányágon Árpád-házi. 
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Lászlót kiközösítéssel sújtotta, aki végül kötélnek állt, így sor kerülhetett a király immár harmadik, de 
szokásjogilag már minden kitételnek megfelelő koronázási aktusára. A koronázásról a leghatalmasabb 
főúr ismételten távolmaradt, sőt ezek után megszegve a Kékeden tett ígéretét szembehelyezkedett 
immár törvényes királyával. 
 A magyarországi tartományuraság parazita lényege ekkora vált nyilvánvalóvá, hiszen feltétel 
nélküli és azonnali behódolást követelt meg minden alávetettjétől, a területén lévő egyházi 
testületektől, nemesektől egyaránt. Az egyre nagyobb hatalomra törő főurak azzal, hogy hihetetlen 
mohóságtól hajtva minél több földet szereztek meg, nyilvánvalóan arra törekedtek, hogy mindenféle 
szempontból függetlenítsék magukat bármiféle felettük álló hatalomtól, így az uralkodótól is. Az 
erőszakos magánfamíliát nem vállaló nemesek sora a király támogatását választották, akár birtokaik 
elvesztése árán is. A szepesi szász nemesek közül a Görgeiek is a király pártjára álltak. 
 Emellett Gentilis elsődleges feladatának tartotta az egyházi fegyelem és igazgatás helyreállítását is. 
Megindult a kolostorok, apátságok, prépostságok felülvizsgálata, viszonyaik rögzítése, megjelentek a 
pápai adószedők. Az egyházi fegyelem megsértőit javadalomvesztés, vagy a kiközösítés büntetése 
sújthatta. Ez különösen fontos volt, hiszen a tartományurak az egyháziakkal kapcsolatban is a teljes 
meghódolást követelték meg. Ellenkező esetben feldúlták az egyháziak javait, személyükhöz hű 
papokkal cserélték fel az egyházi testületek vezetőit. A tartományurak fosztogatásait, pusztításait 
egyre nehezebben viselő egyháziak és a városok is fokozatosan álltak át a király pártjára 1310 után. A 
Kassa elfoglalására jó ideje készülő Aba Amadé váratlan halálával fiai szinte minden javaikat 
elveszthették, így féltve megélhetésüket és korábbi hatalmi pozícióik elvesztését, 1312-ben maguk 
szítottak ellenségeskedést a király ellen. A Sárost és Lublót ostromló Károly Róbert csapatait az 
Amadé-fiakat felkaroló Csák Máté serege veszélyeztette, így a király kénytelen volt visszavonulni a 
Szepességbe, pontosabban Lőcsére. Az apjuk halálát megbosszulni akaró Amadé-fiak és Csák Máté 
seregével az akkor már  a királyhoz csatlakozott szepesi szász nemesek seregei és a oligarcha 
önkénybe régóta belefáradt kassai polgárok sorakoztak fel.            

Pált, aki kalocsai préposti hivatalát cserélte fel 1301. szeptember 20-án1674a szepesi méltóságra 
a szepesi kanonoki testület szabad választás útján (prepositus electus)1675hívta meg e teendők 
ellátására. A királynék korábbi1676illetve későbbi kancellárja (cancellarius reginae consortis Caroli 
regis)1677a források tanúsága szerint iurisperitus, tehát jogban jártas, tanult ember volt.  

E méltóság elnyerésében segítségére volt az a közjogi helyzet, amely kialakult a hármas 
királyjelöltséggel az országban. Ágnes királyné egykori kancellára bölcsen átgondolta helyzetét, és 
már kalocsai prépostként a pápai támogatást élvező Károly király pártjára állt. Ugyanakkor a királynéi 
kancellár, aki Ágnes távozása után is megtartotta címét és méltóságát Károly Róbert ellenlábasait 
támogatta. Így az ideje korán jó pártállás választó Pál, akkor már szepesi prépost, és kisebb egyházi 
méltóság jutahatott hozzá a királynéi kancellária első méltóságához. Ámbár 1310-ig nem beszélhetünk 
királynéi udvartartrtásról, de a király 1306-ös házasságával, Máriaának is szüksége lett saját 
udvartartás kialakítására. Így gyakorlatilag felteheteőleg az erőviszonyok kiformálódása után, Pál 
megbízásával járt együtt, aki benedek veszprémi püspök 1311 július 11-én bekövetkező haláláig látta 
el kancellári feladatait. A Benedeket követő ákos nembeli /Kéki István veszprémi püspökké 
választásával helyreállt a korábbi szokás, a királyné kancellári feladatait a mindenkori veszprémi 
püspök látta el.1678 

Származásával kapcsolatban még eddig nem sikerült semmilyen érdemleges adatot találni, az 
általam eddig felhasznált források nem tartalmaztak erre utaló információt. 
                                                 
1674 Kinevezési irat DL-je!!! 
1675 U.a. 
1676 Pál prépostról tudjuk, hogy ő volt Ágnes királynénak, III. András feleségének az alkancellárja. Fejérpataky 
László: A királyi kancellária az Árpádok korában p.149. 
1677 1309.03.09. /DF 272 689 
1678 Gárdonyi Albert:  
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A korábbi kalocsai prépost első említése 1298-ból való, amikor is káptalani tagként nevezték meg.1679 
Már ekkor papi erényeiről és tudásáról ismeretes, sőt országos hírű egyházfi volt („in quo nobis placuit 
vitae, virtus, honestas morum scientia litteralis”)1680 

A III. András uralma ellen lázadó Bicskei Gergely esztergomi érsek, aki még nem is olyan rég 
András közvetlen környezetéhez tartozott. Távozásának pontos okait nem ismerjük pontosan, annyi 
bizonyos, hogy már az augusztusi országgyűlésen született határozaton nem szerepelt a neve. Gergely 
érsek több ízben szembeszegült a király és az őt támogató püspöki kar hatalmával, minthogy inkább az 
anyai ágon szintén igazolhatóan Árpád-házi származású Károly Róbert hatalmi és magyar királyi 
törekvéseivel szimpatizált. Károly Róbert bírva ugyan VIII. Bonifác támogatását, még ekkor nem 
tekinthette magát a magyar korona törvényes örökösének. 
Az 1299. év nyarán a főpapok, a bárók, és az ország nemesi Rákoson tartottak országgyűlést az ország 
békéjének és az egyház kiváltságainak helyreállítása céljából. Az érsek nem foglalkozott az 
országgyűléssel, sőt, magát az esztergomi és fehérvári adminisztrátorának, valamint az apostoli szék 
követének titulálva Veszprémbe hívott össze gyűlést, mindenkit kiátkozással fenyegetve. A főpapság 
egyértelműen rosszul élte meg, hogy az esztergomi érsek, Bicskei Gergely, uralkodójával 
szembefordulva, Károly Róbert híve lett.1681  

Az ország bárói és főpapjai a pápa segítségét kérték, sőt az országot a szentatya védnöksége 
alá helyezték. A fent említett országgyűlés egyik résztvevője volt Pál prépost, sőt a kalocsai 
prépost1682egyenesen az uralkodó, még III. András kérésére közvetíteni próbált Balogh nembeli. Ottó 
fia Henrik báró és királyi tanácsossal együtt a Veszprémben tartózkodó érsek és főpapjai közt.1683 
Mindezek mellett Pál prépost írta meg az érseknek szóló idéző levelet az országgyűlésen való 
részvételre.1684 

A királyság ügyeit rendezni akaró Ostiai Miklós pápai prelátus kezdeményezésére összehívott 
budai tanácskozás egyik résztvevője.1685 Az egyik kérdés az, hogy a kalocsai prépost, aki a püspök 
helyettese is volt, miért és hogyan került a szepesi káptalan élére. Mennyiben jelentett az új pozíció 
nagyobb függetlenséget a korábbi pozíciójához képest. Pál prépostról tudjuk, hogy 1300-1301-ben 
Ágnes királyné alkancellárja. Ebben a minőségében vállalta fel, hogy III. András halála után, Ágnes 
királyné helyett intézi, felügyeli az óbudai palota építkezéseit és karbantartási munkálatait.1686 

Jakab szepesi prépost illetve szepesi püspök halála után, 1301. szeptember 20-án a szepesi 
káptalan prépost választásán nyerte el a préposti méltóságot.1687,1688 A prépostválasztás előkészítését a 
káptalan tagjai közül Merclinus cantor-magister, Márk magister és István mesterkanonok vállalta 
magára. Az új prépost hivatalában megerősítése az oklevelek tanúsága szerint csak jóval később 

                                                 
1679 Fejér CD.VI.2.p.148 
1680 Mon. Strig. II.495. 
1681 Bunyitai Vince: A váradi püspökség története I. p.160. 
1682 Gerics József és Udvardy József tanulmánya egyértelműen Pál kalocsai prépostot nevezi meg e békítő akció 
résztvevőjeként, míg Szende László esztergomi nagyprépostnak véli.  
Gerics József: A korai rendiség kialakulása. Bp.1987. p. 292. , Udvardy József: A kalocsai főszékeskáptalan 
története a középkorban METEM Bp. 1992.p.42. Szende L. Bp.2003. p. 137. 
1683 Gerics J. i.m.Bp.1987. 1683 Fejér CD. VI.2.206. 
1684 Fejér CD. VI.2.206 
1685 Mon. Strig. II.448. 
1686 Fejér CD. VI:2.326, AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.45./7 –1301.jan.15., DF 201668., DL 34. 
Itt a királynéi udvar alkancellárja., DL 38., DF 201668.. 
Fejérpataky L.i.m. p.149.:A királynő 1300.aug.16-ai oklevelét szignálja: Fejér: VII.2.200., a királynő országban 
tartózkodása idején ő az alkancellárja., Férje halála utáni oklevele őt említi.1301.jan 15-én-CD.VI:2.326., 
VIII.1.53. 
1687 Mon.Strig. II. 495., AKO.I. Szeged –Budapest.1990. p-72./72.-1301. szept 20., DF 272735, SeDLak:  
A prépost megválasztásával kapcsolatos teendőket Merclinus cantor, Márk magister és István magister kanonok 
vállalta magára.  
1688 Fejér. CD. VIII. 1., p.80.,p.98./1302. 
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következett be. A késedelem okára csak feltételezésünk van. A káptalan feltehetőleg kényszerből 
fogadta el Pál megválasztását. A szepesi terület és egyházi intézményei a Vencel királyt támogató 
szepesi nemesség fennhatósága alatt állt. A helyi nemesség számára nem valószínű, hogy megfelelő 
lett volna egy olyan egyházi személy, aki nagymértékben élvezi Miklós pápai legátus támogatását, és 
ezzel a pápai jóindulatot. A Károly Róbert pártján álló pápa jelöltje veszélyeztette a szepesi nemesek 
eddigi jogait, szabadságait, hiszen a terület felett Pál idehelyezésével megnőhetett az Anjouk 
befolyása. A korábbi prépost, Jakab Vencel király káplánjaként és támogatójaként halt meg 1301. kora 
őszén. Nem csoda, hogy az ostiai püspök arra törekedett, hogy a káptalan tagjai közül a leginkább 
befolyásosakat nyerje meg a „szabad prépostválasztás” előkészítésére. Merclinus cantor a prépost 
helyetteseként is tevékenykedett.     

A megválasztásáról szóló iratot a kanonokok aláírásukkal és a káptalan, valamint saját 
pecsétjükkel erősítették meg. Az oklevélből világosan kiderült, hogy a prépostválasztás idején már 16 
kanonok látta el a káptalan különféle ügyeinek intézését,1689sőt közülük már heten magisteri titulussal 
rendelkeztek.1690 Az aláírásokból kiderült, hogy a választási aktuson a 16 kanonokból, csupán csak 
négyen hangsúlyozták, hogy személyesen vettek részt,1691Ipolitus lector, Jakab kanonok, Merclinus 
cantor, István kanonok. Többiek csak egyetértésükkel és aláírásukkal váltak a választás résztvevőivé. 
Az aláírók közül is néhányan másokkal íratták alá a kinevező iratot, sőt Bernus kanonok nemcsak 
hogy Péter kanonokkal1692íratta alá az oklevelet, hanem a hitelesítéshez Salamon kanonok pecsétjét 
vette igénybe. Feltehetőleg a kiválasztott személy kérdésében egyetértettek, de vagy nem mentek el a 
választásra, vagy még az aláírás előtt eltávoztak, mert valószínűleg nem tudtak írni.1693 A szepesi 
kanonok példája igazolja Mályusz Elemérnek ill. Békefi Remingnek1694azon megállapítását, hogy a 
XIV. század elején az olvasástudás, illetve a latin grammatika ismerete nem feltétlenül párosult az 
írástudással. Ugyanakkor azokról a klerikusokról, (Pál budai lector), akinek a munkaköréhez 
bizonyára kellett az írástudás, nem állíthatjuk, hogy nem voltak e képesség birtokában. Egyszerűen 
más elfoglaltságuk miatt nem voltak jelen a prépostválasztáson, de beleegyeztek Pál megválasztásába.  

                                                 
1689 „ut 16 Canonicos residentiam personalem facere cogat, cum sufficientes proventus habere dicantur, secus 
absens careat Prebenda, quod siquid perciperet, inter duos menses excommunicetur.” 
 Hradszky József: Initia progressus ac praesens status Capituli ad Sanctum Martinum E. C. Szepesváralja MCMI. 
p.20. 
1690  A káptalan hasonlómódon majd János prépost megválasztásakor élhetett a szabad prépostválasztás jogával, 
1323-ban, miután Henrik prépost elnyerte a veszprémi püspöki méltóságot. 

1691 Knauz F.- Dedek Crescens : MES II. Bp. 1882. pp.494-496. /523. 
1692 Hradszky úgy tudja, hogy a Bernát kanonok helyett aláíró Pétert csak 1315-től nevezték kanonoknak. 
Hradszky J.i.m. Szepesváralja MCMI. p.331. 
1693 Mályusz szerint a Szepesi káptalan tagjaiban ekkor még megvolt a régi törekvés, hogy székhelyükön lássák 
el feladataikat, így a káptalan prépostválasztó gyűlésére meglehetősen kevesen, tehát négyen mentek el 
személyesen. A káptalani tagok még régi képzettségű klerikusok voltak, akik olvasni tudtak, ellátták a plébánosi 
teendőiket, de nem tudtak írni, ezért helyettük kanonoktársaik írták alá Pál prépostválasztó oklevelét. Az 
oklevélé aláírói közül 3-an magisterek voltak, ők még az irat kiállítása előtt elmehettek, 5 kanonok pedig, tehát 
nem tudott írni. Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Akadémia.Bp. 1971. p.73. 
-Saját kézzel aláírta és jelen is volt:  
Ipolitus lector, Merklinus cantor, Márk kanonok, Salamon kanonok, Stephanus magister kanonok, János 
magister kanonok, Jakab magister kanonok, Márton magister kanonok, 
-Jelen volt, beleegyezett de más írta alá: 
 János custos, Jakab szent mártoni kanonok, Jakab magister olaszi plébános, Pál magister budai lector, Jordanus 
kanonok, 
Jelen volt, de más helyett írt alá, és őt is más írta alá: 
 Herricus kanonok 
-Eltávozott az aláírás előtt vagy egyáltalán nem volt jelen:  
Gobulinus kanonok, Bernus kanonok,    
1694 Békefi R.i.m. Bp.1910.pp.306-307. 
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  Az újdonsült prépost még egy darabig mindkét stallumot és méltóságot bírta, amíg Kalocsán 
nem sikerült új prépostot választani.1695 A szentszéki jóváhagyás csak később érkezett meg, hiszen az 
egyre zűrzavarosabbá váló politikai helyzetben a pápai követnek ellenőriznie kellett tulajdonképpen 
kit is illet meg a prépostválasztás joga.1696 Ugyanez év október 6-án Bicskei Gergely esztergomi és 
fehérvári electus, administrator generalis megerősítette, minthogy Jakab prépost meghalt, így az 
egyház birtokának védelme, a káptalan kötelessége, s az egyház ellen támadókat az erre a feladatra 
kiküldött iconomus egyházi fenyítékkel sújthatja, mindaddig, amíg azok nem adnak elégtételt.1697  

A káptalan mindenesetre kérte az ostiai püspököt, hogy választásukat erősítse meg, ezért 
utasította Jakabot, a szepesolaszi és Márton a mátéfalvi plébánost, hogy a választással egyet nem 
értőket idézzék eléje Budára.1698 Az új szepesi prépost beiktatásáról 1301. november 3-ai adatunk van, 
minthogy Jakab szepesolaszi1699és Márton mátéfalvi plébánosok feladata lett a választásossal egyet 
nem értők Budára való beidézése.1700 

November 8-a előtt már arról értesítette Bonifác pápát, hogy a főpapok valamennyien 
szembefordultak a választott esztergomi érsekkel, János kalocsai érsek is meghalt, az országban még 
zavarosabbá váltak a közállapotok, szükséges tehát, hogy a két érsekség élére alkalmasabb személyek 
kerüljenek.1701 A helyzet súlyosságát mindenképpen jelzi, hogy november 8-án VIII. Bonifác 
oklevélben tiltotta meg a kalocsai káptalanak, hogy új érseket válasszon, s saját magának hagyta az 
érseksége feletti rendelkezési jogot,1702de Miklós ostiai püspök feladatta lett a pozícióra alkalmas 
személy kiszemelése.1703 

1302-ben a pápai követ, Altegrandus nevű titkára szintén felülvizsgálta, kinek illetékessége a 
prépostválasztás a szepesi káptalanban. A meghívott püspökök (Pál pécsi, Antal testvér csanádi, János 
nyitrai) és Seraphinus pozsonyi prépost egyértelműen a káptalani testületet jelölték meg, mely testület 
döntését az esztergomi érseknek kellett megerősítenie. A szentszéki követ pecsétjével megerősített 
oklevél a prépostválasztásra az elhunyt Jakab esetét is említi, miszerint őt is a káptalan választotta 
meg, és megerősítését az esztergomi érsektől kapta.1704  

 Pál prépost, még kalocsai minőségében Pál pécsi illetve Imre váradi püspök a jelenlétében 
kibékítette a Dénesd és Miserd falvakon a már régóta egymással pereskedő pannonhalmi apátot és a 
pozsonyi prépostot.1705 

Új prépostságát szemmel láthatóan csak igen nehéz körülmények között foglalhatta el, hiszen 
ugyanezen évben a szepesi Berzeviczy Kakas és Rikolf rokonukat, Felicián fia Miklóst, az esztergomi 
kanonokot helyezték a káptalan élére,1706annak jelzéseként, hogy az egyértelműen Károly Róbert 

                                                 
1695 1301. november 14. – DF 285460 
1696 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.113./165.-1302. 01. 24., SeDLák p.64./84., Fejér CD VIII.1.pp.98-99.,  
DF 264 132 
1697 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.77./81. 1301 okt.6. Boldvakő,- DF 272734 
1698 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.85./100.-1301. nov. 3, Buda 
1699 Jakab szepesolaszi pap és kanonok az előző prépost unokaöccse volt. 
1700 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.85./100. –1301. november 3. Buda, DF 264 131 
1701 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.87./103..1301. nov. 8-a előtt 
1702 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.87./105.-1301. nov. 8., Laterán 
1703 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.88./106.-1301. nov. 8., Laterán,  
Valójában az ostiai püspök túllépte a hatáskörét, mert Bonifác pápa Gergely esztergomi érsek személyét 
kikezdhetetlennek tartotta. Szende László: Bicskei Gergely. In: Esztergomi érsekek Bp- 2003.p….. 
1704 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.113./165. 1302, január 24. Pozsony, Knauz F. MES II. Bp. 1882. p. 
502./535. 
1705 Mon.Strig. II. 503. , AKO.I.22. AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.8112./164.-1302. jan. 24., Pozsony 
.1706 „Nicolaus…mandat ut cum Nicolaus, filius Feliciani, canonicus Strigoniensis eiusdem patris sui , ac 
Nicolai, ipsius Feliciani fratus, et Cocosoni ac Ricolfi de Scip, fratum et Nicolai, filii Batii de Gumir, laicorum 
Strigoniensis diocesis munitus auxilio iura prepositure ecclesie Scipsiensis, dicte diocesis, violenter occupavit, 
ad denuntiationem sententiae ex comucationis ? contra predictum canonicum ac patrem et laicos memoratos 
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pártján álló új prépost kinevezését mindenképpen meg fogják akadályozni. A korábbiakban már 
említettük, hogy a Vencel-párti helyi nemesség1707nem ok nélkül tartott, hogy Károly Róbert hívének a 
Szepességbe kerülésével a számukra nem kívánatos uralkodójelölt hatalma és befolyása megnő a 
terület felett. A prépostot ért jogtalanság végül a szentszéki orvoslás útján megoldódott, hiszen az 
esztergomi kanonokot kiközösítették az egyházból.1708 A legnagyobb eredmény mégis az volt, hogy 
Pál prépostnak sikerült királya mellé állítania a térség előkelőit. Mindezek az eredményeket ügyes 
diplomáciai érzékének és jogi ismereteinek köszönhette. Nem csoda, hogy a kalocsai érsek, Gyimesi 
János halála után, az érsekké választott István volt fehérvári custos és kalocsai kanonok 
megerősítésére kérték fel Simon pécsi préposttal együtt.1709  
1303-ban engedélyezte a Görgei családnak, hogy Toporcon kőből épült kápolnát emelhessenek.1710 A 
Görgei család megnyerése 1304 végére megtörtént, hiszen Detre fiai, Arnold és Jordán szepesi 
comeseket megerősítette Körtvélyes birtoklásában, mert segítettek Bald comes árulását leleplezni és 
Szepes várát a király kezére jutatták.1711  A prépost személyes érdeke is volt a békéltető politika 
folytatása, részint a várépítményben őrizték a káptalan levéltári anyagát, részint a káptalan területe 
néhol egybeesett a várbirtokkal. A prépost valószínűleg személyes rábeszélés útján, a józan 
meggyőzés segítségével vehette rá a szepesi nemeseket az uralkodó támogatására. Másrészt a Csákok 
erőteljesen igyekeztek a Szepesség területét személyes befolyásuk alá vonni, ami korábbi kiváltságaik 
elvesztését is maga után vonhatta.     

 Az országba érkező pápai követ, Gentilis bíboros megbízatása „tekintettel a Magyarországi 
zavarokra és súlyos helyzetre, amely következtében nemcsak a királyi hatalom, a hívek, és az egyház 
károkat szenvednek el”,1712tehát nemcsak az egyházi viszonyokban való rendteremtés volt, hanem 
folytatva az ekkora már pápává választott Miklós ostiai püspök korábbi feladatát, Károly Róbert 
segítségére kellett legyen hatalmának megszilárdításában. 

1307-ben Pál prépostot bízta meg, hogy keresse fel Kán László erdélyi vajdát részint Károly 
Róbert hatalmának elfogadása érdekében, részben a koronázási jelvények kiszolgáltatása ügyében. 
Mint tudjuk, a követség, ha nem is járt teljes sikerrel, de elősegítette a közeledést az uralkodó és az 
erdélyi oligarcha között, s megkezdődhetett a következő évben tartott rákosi országgyűlés 
előkészítése. Emellett „készségesen” fogadta a sikeres csehországi hadjáratból hazatérő és Szepesbe 
látogató királyt. Az uralkodó Pál prépostnak az erdélyi követség során mutatott kifinomult diplomáciai 
tevékenységéért, hozzájárult ahhoz, hogy a prépost ítélkezzen saját jobbágyai fölött még olyan 
kivételes ügyekben is, mint a tolvajlás, a pénzhamisítás és a tized.1713 Ilyen módon felmentette a 
szepesi Szent Márton préposti egyházat a szepesi comes fennhatósága alól, s e döntését Kokos 
magister, szepesi comesnek is a tudtára adta.1714 A prépost szinte minden erejét lekötötte, a 
káptalanban uralkodó peres ügyek orvoslása, az egyházigazgatási szabályok betartatása. Ebben az 
évben a gyónó és áldozó hívek számára 40napi búcsút nyert. 

                                                                                                                                                         
procedat.” SeDLák.p.66./1302.02.20., AKO.I. Budapest-Szeged. 1990. p. p139./223.-1302. 05.01., Knauz F. 
MES II. Bp. 1882.p Ugyanakkor Kollányi nem említi. Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok 1000-1900. 
Esztergom, 1900. 
1707 Adományok Venceltől: Görgei Jordánnak, a szászok comesének adta szolgálataiért a Sandec területén lévő 
Gnezna és Lublo királyi falvakat. AKO. I. Szeged –Budapest. 1990. p.98./132.-1301. dec. 13., Prága 
 1708 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. pp. 138-139. /222-223. -1302.máj.22 előtt. ill..22-én Pozsony, AKO.I. 
Szeged –Budapest. 1990. p.299./608.-1304. máj.15., Perugia 
1709 Schem. Coloc. 1883. p.35. 
1710 AKO. I. Budapest-Szeged. 1990. p.p.194./347.-1303. 01.13. , DL 63628 
1711 AKO. I. Budapest-Szeged. 1990. p. p.325./668. 1304. dec.7. Szepesdaróc, DF 258686 
1712 AKO. II. Budapest-Szeged. 1992. p.93./201. , illetve pp. 93-96. /201-209.- 1307. aug.7- 8. Poitiers 
1713 AKO. II. Budapest-Szeged. 1992. p.104./230. 1307. aug.26. 
1714 AKO. II.. pp. 107- 108./237.1307.szept.21. Kőrös mellett 
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A tizedik tanú, Pál szepesi prépost a király 
előtt is nagy becsben állt: I.Károly a szebeni prépostságnak adott kiváltsága szerint László 
erdélyi vajdánál is járt követségben, a csehországi hadjárat után a Szepességbe látogató királyt 
és báróit pedig illő módon fogadta. 1309 márciusában mint királynői kancellárt említik, jogi 

ismereteit pedig egykor mint a király bírája (judex regis) szerezte.1715 

Pál szepesi prépost bírói 
gyakorlatában már bizonyos oklevelekkel (a 2–3. pontban említettek) nem találkozott, ezekről 

nem is tudott nyilatkozni.1716 

 

Ugyanekkor a pápai legátus körlevele a székhelyüket elhagyó szepesi kanonokokat 
javadalmaik elvételével és kiközösítéssel fenyegette meg, ha két hónapnál hosszabb időre maradnak 
távol kanonoki helyüktől,1717hiszen a távollét ideje alatt is hiánytalanul élvezhették javadalmaik 
előnyeit. A további ellentétek elkerülésére, visszaadta kanonokjainak a még Jakab püspök-prépost által 
visszatartott Jamnik és Kattun nevű birtokokról befolyó dézsmát. Mindezek mellett azt is elrendelte, 
hogy kanonoktársuknak, Tamás papnak, aki az egyház cintermében lévő Boldogságos Szűz Mária 
kápolna káplánjának és utódaiknak a tizedeikből évente a kanonoki részen felül fél márkát fizessenek 
a testvérek.1718 Majd Tamás canonicájának nagymértékű szegénysége miatt, melynek következtében 
nem tudja saját fenntartását sem biztosítani, 1313-ban neki adja a Miklós comes és szepesi várnagytól 
kapott bevételét.1719 
A prépost jelen volt 1309. június 15-én Károly Róbert 2. koronázásán.1720 

Tamás esztergomi érsek engedélyével, 1311-ben a tárcafői esperességnek1721adott át 
tizedjövedelmeket, és csak a székpénz, azaz a cathedricum1722megfizetésére kötelezte őket. A kerület 
papjait megkárosító személyeket kiközösítéssel fenyegeti meg, mind az esztergomi érsek, mind Pál 
prépost. Ugyanekkor Gnezda és Forbasz vidékének is biztosította a szabad plébánosválasztás jogát, s a 
plébános számára a tizedjövedelmek egy harmadát rendeli.1723 1301-1312 között a Sáros megyében 
eső Tárcán megalapítja a kalandosok társaságát,1724 A legrégibb ismert kalandosok a «confraternitas 
parochorum», melyet Szepes vármegye 24 plébánosa 1248. alakított s melyet 1274. IV. László is 
szabadalmakkal látott el. 1298-ban e társulatot 19 község újra alakította Csütörtökhelyen. Négy tag, 
mint rector, custos és provisor állt a társulat élén és pedig évenkint újra választva, teljes hatalommal. 
Rájuk bízták a láda négy kulcsát s a társaság pecsétjét. E társaságba egyedül jó hírű plébánosokat 
vettek föl: laikusok csak a közös imádságokban vehettek részt, a lakomákban csupán meghivatva. Ez a 
társulat még a XVII. sz.-ban is fennállott, de már 1520. négyfelé oszlott. 1301-12 közt a 
sárosvármegyei Tarczán Pál szepesi prépost alapított ilyen K.-társaságot. A nagyszebeni szék 
fraternitása már 1317. fennállt, úgy látszik tisztán vallásos célokkal. 
majd 1311-ben 40 hold földet adományozott a menedékszirti karthausi szerzeteseknek. 
                                                 
1715 AKO II. 230, 589.  CSUKOVICS, 1996.112. 
1716 CSUKOVITS, 1996.112 
1717 AKO.II. pp.250-251./575.- 1309. febr.9. Buda 
1718 AKO.II. p.258./589.-1309. márc. 9. Szentmárton 
1719 AKO.III. p.273./611.-1313. okt.3. 
1720 Gentilis ….Bp.1885.pp.304-306. 
1721AKO.III../218-219  
1722AKO.III. p.102./217.-1312. jan. 14-e előtt,  
1723 AKO.III. p.92./189.-1311. dec. 12. Lőcse Az oklevél egyik érdekessége, hogy a későbbi prépost, Henrik, 
ekkor még váci prépost és érseki kancellár kézírásával készült.  
1724 Pallas Nagylexikon Bp. …p.  
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Az 1312-ben a sárosi vár alatt tartózkodó uralkodó megerősíti régi hívét saját birtokaiban és Kolozska 
birokban. Mind ezek mellet különféle adományokkal látta el letonkői kolostor, amely a helyi nemesek 
nagylelkű adományai révén egészen tisztes jövedelemre tett szert.   

A király 1314-ben, a korábban Csák Máté táborába tartozó Doncs mester, a néhai zólyomi ispán 
unokaöccse segítségével sikerre vihette a Csákok fokozatos kiszorítását. A szepességi és sárosi 
ügyeket 1312 óta a Berzeviczyek ágába tartozó Tarkői Rikolf fiai intézték testvéreikkel együtt. Károly 
Róbert számára nem volt egyértelmű a család hűsége, így a Szepesvárba érkező király elfogadta Rikalf 
fia Kakas ispánt és Henrik nevű öccsét. Ne feledjük, a szepességi országos nemesek közül a többség 
igen keményen ellenezte Károly Róbert uralmát, illetve szepességi térnyerését. A királyi kézre került 
vár élére Drugeth Fülöpöt helyezte, aki a király egyetlen ismert nápolyi származású híve volt.1725      

1315. áprilisában még találkozunk a neve alatt megjelent oklevéllel, de már 1315-ben Henrik,1726a 
korábbi váci prépost és Tamás esztergomi érsek kancellárja intézi a káptalan ügyeit. 1316-ban még 
említik a volt prépostot, akinek a jelenlétében mutatta be az esztergomi érsek előtt az utód a néhai 
Gentilis szentszéki követ, Pál által kieszközölt 1309-es oklevelét székhelyüket túlságosan hosszú időre 
elhagyó kanonokkal szembeni eljárással kapcsolatban.1727 Feltehetőleg Pál prépost minden erőfeszítése 
ellenére a kanonokokat nem tudta arra rávenni, hogy eleget tegyenek a korábbi felszólításnak, így 
utódjára további rendteremtési feladatok vártak. Pál prépost további sorsáról bizonytalan 
információink vannak. 1322-ben Henrik prépost oklevele1728már elhunytként említi a jánosfalvai 
tizedek kapcsán.  Semmilyen későbbi említését nem tudjuk. 

 

Pál        szepesi prépost 1301-1315/16 
Születési és családi körülményeiről nincsenek információink. Első említése 1298-ból való, 

amikor is a kalocsai káptalan egyik oklevelének méltóságsorában a káptalan prépostjaként nevezték 
meg.1729 A királynék korábbi1730illetve későbbi alkancellárja (cancellarius reginae consortis Caroli 
regis)1731a források tanúsága szerint iurisperitus, tehát jogban jártas, tanult ember volt.  

Korábbi kalocsai préposti hivatalát cserélte fel 1301. szeptember 20-án1732 a szepesi 
méltóságra, midőn a szepesi kanonoki testület szabad választás útján (prepositus electus)1733 hívta meg 
e teendők ellátására. Már ekkor papi erényeiről és tudásáról ismeretes, sőt országos hírű egyházfi volt 
(„in quo nobis placuit vitae, virtus, honestas morum scientia litteralis”)1734 

A III. András uralma ellen lázadó Bicskei Gergely esztergomi érsek, aki még nem is olyan rég 
András közvetlen környezetéhez tartozott. Távozásának pontos okait nem ismerjük pontosan, annyi 
bizonyos, hogy már az augusztusi országgyűlésen született határozaton nem szerepelt a neve.  

Gergely érsek több ízben szembeszegült a király és az őt támogató püspöki kar hatalmával, 
minthogy inkább az anyai ágon szintén igazolhatóan Árpád-házi származású Károly Róbert hatalmi és 

                                                 
1725 Engel Pál: Az ország újraegyesítése I. Károly idejében In: Századok.1988.p110.  
1726 AKO.IV. Szeged, 1996. p.63./151. 
1727 AKO.IV. Budapest-Szeged. 1996 p.119./305. 1316.júl.22.Buda 
1728 AKO.VI. Budapest-Szeged. 2000.p.315./860. -1322.dec. 7. 
1729 Fejér CD. Buda, 1830. VI. 2. p.148 „Datum anno Domini 1298-o Paullo preposito, Stephano lectore, Jacobo 
cantore, Thoma Archidiacono Colocensi, Johanne custode.” 
1730 Pál prépostról tudjuk, hogy ő volt Ágnes királynénak, III. András feleségének az alkancellárja. Fejérpataky 
László: A királyi kancellária az Árpádok korában p.149. 
1731 1309. 03.09. /DF 272 689 
1732 Kinevezési irat DL-je!!! 
1733 U.a. 
1734 Mon. Strig. II.495. 



222 
 

magyar királyi törekvéseivel szimpatizált. Károly Róbert bírva ugyan VIII. Bonifác támogatását, még 
ekkor nem tekinthette magát a magyar korona törvényes örökösének. 

Az 1299. év nyarán a főpapok, a bárók, és az ország nemesi Rákoson tartottak országgyűlést 
az ország békéjének és az egyház kiváltságainak helyreállítása céljából. Az érsek nem foglalkozott az 
országgyűléssel, sőt, magát az esztergomi és fehérvári adminisztrátorának, valamint az apostoli szék 
követének titulálva Veszprémbe hívott össze gyűlést, mindenkit kiátkozással fenyegetve. A főpapság 
egyértelműen rosszul élte meg, hogy az esztergomi érsek, Bicskei Gergely, uralkodójával 
szembefordulva, Károly Róbert híve lett.1735  

Az ország bárói és főpapjai a pápa segítségét kérték, sőt az országot a szentatya védnöksége 
alá helyezték. A fent említett országgyűlés egyik résztvevője volt Pál esztergomi prépost1736 is, aki 
(kalocsai prépost)1737 egyenesen az uralkodó, még III. András kérésére közvetíteni próbált Balogh 
nembeli Ottó fia Henrik báró és királyi tanácsossal együtt a Veszprémben tartózkodó érsek és főpapjai 
közt.1738 Mindezek mellett Pál prépost írta meg az érseknek szóló idéző levelet az országgyűlésen való 
részvételre.1739 

Gerics József szerint Henrik nemes úr a kalocsai préposttal az oldalán,1740 aki ekkor már Pál 
prépost volt, igyekezett jobb belátásra bírni Gergely érseket. 

A fent nevezett Pál személyazonosságával kapcsolatban bizonytalanság merül fel. Ugyanis 
Knauz1741 és a ráhivatkozó Kollányi1742 szerint 1299-ben egy Pál nevű esztergomi prépost volt az 
országgyűlés részvevője.  

A bizonytalanság feloldására nem találtam egyértelmű megoldást. Gerics József ugyanis 
Kovachich művére1743 hivatkozik, aki a 228. oldalon1744 még Pál esztergomi prépostról beszél, majd a 
230. oldalon már ő is kalocsai prépostnak titulálja a fentebb mondott férfiút.1745 Az üggyel foglalkozó 
felehető korábbi források, részint Pray György,1746 részint Katona István 1747 szintén esztergomi 
prépostnak véli. Fejér a CD-ben1748 Kovachich közlését vette át, tehát először esztergomiként, majd 
kalocsai prépostként említve. Pauler Gyula1749 pedig esztergomi nagyprépostnak nevezi. 

                                                 
1735 Bunyitai Vince: A váradi püspökség története I. p.160. 
1736  
1737 Gerics József és Udvardy József tanulmánya egyértelműen Pál kalocsai prépostot nevezi meg e békítő akció 
résztvevőjeként, míg Szende László esztergomi nagyprépostnak véli.  
Gerics József: A korai rendiség kialakulása. Bp.1987. p. 292. , Udvardy József: A kalocsai főszékeskáptalan 
története a középkorban METEM Bp. 1992.p.42. Szende L. Bp.2003. p. 137. 
1738 Gerics J. i.m.Bp.1987. 1738 Fejér CD. VI.2.206. 
1739 Fejér CD. VI.2.206 
1740 Gerics J.p.292. 
1741 „Et cum ipsi Praelati sint maternorum uberum, filii videlicet sacrosanctae Romanae et iuvari ab eo, tamquam 
Nuncio sanctae  Matris; --Paulum praepositum Ecclesiae Strigon. Et Nobilem virum Henricum, communicato 
consilio cum Rege et regnicolis, ad eundem Electum destinarunt, ut ipsum Electum ad veniendum ad 
congregationem….” Knauz F. MES II. p.463. 
Még hozzá fűzi a megjegyzésekben, hogy nem lehet azt biztosan tudni, hogy a szentgyörgymezei vagy a 
szenttamási prépostság élén állt, csak annyi bizonyos, hogy nem volt nagyprépost. MES II. p464. 
1742 Kollányi p.30. 
1743 Kovachich  1789. p.227. 
1744 Kovachich  p.228. „ …tanquam Nuncio Sanctae Matris discretum Virum Paulum Praepositum Ecclesiae 
Strigoniensis, et Nobilem Virum Comitem Henricum communicato Consilio cum Rege et regnicolis …” 
1745 1745Kovachich  p.230. „ Cujus rei Veritas in personis praedictorum discretorum virorum, scilicet Pauli 
Praepositi Colocensis et Comitis Henrici plurimorum patuit nocioni, qui ad praefatum Electum missi, ut 
praemittitur …” 
1746 Georgius Pray: Specimen Hierarchiae Hungaricae…II. p. 167. 1779., sőt a 169. oldalon már meg sem említi, 
hogy valójában melyik káptalan tagja. 
1747 Stephanus Katona: Historia Critica Regum Hungariae stirpis Arpadianae, ex fide domesticorum et 
externorum scriptorum VI. . Buda 1782. p 1221. 
1748 Fejér györgy: Codex Dilomaticus Buda, 1830. (CD VI. 2) p.204, p 206 
1749 Pauler Gyula: A magyar nemzet története, Budapest 1899. II. pp. 464-465. 
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Szende László1750 szintén esztergomi prépostnak véli a Gergely érsek megbékítésére küldött 
Pált. 

Ugyanakkor Knauz Tamás érsek pályájának bemutatása során nem említ 1299-ből Pál nevű 
esztergomi prépostot, csak azt a Pált, aki 1282-től 1293-ig látta el a teendőket, majd pécsi püspökké 
lett.1751 

A királyság ügyeit rendezni akaró Ostiai Miklós pápai prelátus kezdeményezésére összehívott 
budai tanácskozás egyik résztvevője.1752 Az egyik kérdés az, hogy a kalocsai prépost, aki a püspök 
helyettese is volt, miért és hogyan került a szepesi káptalan élére. Mennyiben jelentett az új pozíció 
nagyobb függetlenséget a korábbi pozíciójához képest. Pál prépostról tudjuk, hogy 1300-1301-ben 
Ágnes királyné alkancellárja. Ebben a minőségében vállalta fel, hogy III. András halála után, Ágnes 
királyné helyett intézi, felügyeli az óbudai palota építkezéseit és karbantartási munkálatait.1753 

Jakab szepesi prépost illetve szepesi püspök halála után, 1301. szeptember 20-án a szepesi 
káptalan prépost választásán nyerte el a préposti méltóságot.1754  

A prépostválasztás előkészítését a káptalan tagjai közül Merclinus cantor-magister, Márk 
magister és István mesterkanonok vállalta magára. Az új prépost hivatalában megerősítése az 
oklevelek tanúsága szerint csak jóval később következett be. A késedelem okára csak feltételezésünk 
van. A káptalan feltehetőleg kényszerből fogadta el Pál megválasztását. A szepesi terület és egyházi 
intézményei a Vencel királyt támogató szepesi nemesség fennhatósága alatt állt. A helyi nemesség 
számára nem valószínű, hogy megfelelő lett volna egy olyan egyházi személy, aki nagymértékben 
élvezi Miklós pápai legátus támogatását, és ezzel a pápai jóindulatot. A Károly Róbert pártján álló 
pápa jelöltje veszélyeztette a szepesi nemesek eddigi jogait, szabadságait, hiszen a terület felett Pál 
idehelyezésével megnőhetett az Anjouk befolyása. A korábbi prépost, Jakab Vencel király 
káplánjaként és támogatójaként halt meg 1301. kora őszén. 

Az új szepesi prépost beiktatásáról 1301. november 3-ai adatunk van, minthogy Jakab 
szepesolaszi1755és Márton mátéfalvi plébánosok feladata lett a választásossal egyet nem értők Budára 
való beidézése.1756 Az 1301. szept. 20-ai választásáról szóló iratot a kanonokok aláírásukkal és a 
káptalan, valamint saját pecsétjükkel erősítették meg. Az oklevélből világosan kiderült, hogy a 
prépostválasztás idején már 16 kanonok látta el a káptalan különféle ügyeinek intézését,1757 sőt 
közülük már heten magisteri titulussal rendelkeztek.1758 Az aláírásokból kiderült, hogy a választási 
aktuson a 16 kanonokból, csupán csak négyen hangsúlyozták, hogy személyesen vettek részt,1759 

                                                 
1750 Szende László Esztergomi érsekek, Bp., 2003. p. 137. 
1751 MES II.p.549. 
1752 Mon. Strig. II. 448. 
1753 Fejér CD. VI:2.326, AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.45./7 –1301. jan.15., DF 201668., DL 34. 
Itt a királynéi udvar alkancellárja., DL 38., DF 201668.. 
Fejérpataky L.i.m. p.149.:A királynő 1300.aug.16-ai oklevelét signálja: Fejér: VII.2.200., a királynő országban 
tartózkodása idején ő az alkancellárja., Férje halála utáni oklevele őt említi.1301.jan 15-én-CD.VI:2.326., 
VIII.1.53. 
1754 Mon.Strig. II. 495., AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p-72./72.-1301. szept 20., DF 272735, SeDLak:  
A prépost megválasztásával kapcsolatos teendőket Merclinus cantor, Márk magister és István magister kanonok 
vállalta magára. Fejér. CD. VIII. 1., p.80.,p.98./1302. 
1755 Jakab szepesolaszi pap és kanonok az előző prépost unokaöccse volt. 
1756 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.85./100. –1301. november 3. Buda, DF 264 131 
1757 „ut 16 Canonicos residentiam personalem facere cogat, cum sufficientes proventus habere dicantur, secus 
absens careat Prebenda, quod siquid perciperet, inter duos menses excommunicetur.” 
 Hradszky József: Initia progressus ac praesens status Capituli ad Sanctum Martinum E. C. Szepesváralja. 
MCMI. p. 20. 
1758  A káptalan hasonlómódon majd János prépost megválasztásakor élhetett a szabad prépostválasztás jogával, 
1323-ban, miután Henrik prépost elnyerte a veszprémi püspöki méltóságot. 

1759 Knauz F.- Dedek Crescens : MES II. Bp. 1882. pp.494-496. /523. 
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Ipolitus lector, Jakab kanonok, Merclinus cantor, István kanonok. Többiek csak egyetértésükkel és 
aláírásukkal váltak a választás résztvevőivé. Az aláírók közül is néhányan másokkal íratták alá a 
kinevező iratot, sőt Bernus kanonok nemcsak hogy Péter kanonokkal1760 íratta alá az oklevelet, hanem 
a hitelesítéshez Salamon kanonok pecsétjét vette igénybe. Feltehetőleg a kiválasztott személy 
kérdésében egyetértettek, de vagy nem mentek el a választásra, vagy még az aláírás előtt eltávoztak, 
esetlegesen nem voltak írástudók.1761  

A szepesi kanonok példája igazolja Mályusz Elemérnek ill. Békefi Remingnek1762azon 
megállapítását, hogy a XIV. század elején az olvasástudás, illetve a latin grammatika ismerete nem 
feltétlenül párosult az írástudással. Ugyanakkor azokról a klerikusokról, (Pál budai lector), akinek a 
munkaköréhez bizonyára kellett az írástudás, nem állíthatjuk, hogy nem voltak e képesség birtokában. 
Egyszerűen más elfoglaltságuk miatt nem voltak jelen a prépostválasztáson, de beleegyeztek Pál 
megválasztásába.  

Az újdonsült prépost még egy darabig mindkét káptalan igazgatását ellátta, amíg Kalocsán 
nem sikerült új prépostot választani.1763 A szentszéki jóváhagyás csak később (1302. aug.) érkezett 
meg, hiszen az egyre zűrzavarosabbá váló politikai helyzetben a pápai követnek ellenőriznie kellett 
tulajdonképpen kit is illet meg a prépostválasztás joga.1764 Ugyanez év október 6-án Bicskei Gergely 
esztergomi és fehérvári electus, administrator generalis megerősítette, hogy az egyház birtokának 
védelme a káptalan kötelessége, s az egyház ellen támadókat az erre a feladatra kiküldött iconomus 
egyházi fenyítékkel sújthatja, mindaddig, amíg azok nem kapnak elégtételt.1765 

1302-ben a pápai követ, Altegrandus nevű titkára szintén felülvizsgálta, kinek illetékessége a 
prépostválasztás a szepesi káptalanban. A püspökök és a prépost egyértelműen a káptalani testületet 
jelölte meg, mely testület döntését az esztergomi érseknek kellett megerősítenie. A szentszéki követ 
pecsétjével megerősített oklevél a prépostválasztásra az elhunyt Jakab esetét is említi, miszerint őt is a 
káptalan választotta meg, és megerősítését az esztergomi érsektől kapta.1766  

                                                 
1760 Hradszky úgy tudja, hogy a Bernát kanonok helyett aláíró Pétert csak 1315-től nevezték kanonoknak. 
Hradszky J.i.m. Szepesváralja MCMI. p.331. 
1761 Mályusz szerint a Szepesi káptalan tagjaiban ekkor még megvolt a régi törekvés, hogy székhelyükön lássák 
el feladataikat, így a káptalan prépostválasztó gyűlésére meglehetősen kevesen, tehát négyen mentek el 
személyesen. A káptalani tagok még régi képzettségű klerikusok voltak, akik olvasni tudtak, ellátták a plébánosi 
teendőiket, de nem tudtak írni, ezért helyettük kanonoktársaik írták alá Pál prépostválasztó oklevelét. Az 
oklevélé aláírói közül 3-an magisterek voltak, ők még az irat kiállítása előtt elmehettek, 5 kanonok pedig, tehát 
nem tudott írni. Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Akadémia. Bp. 1971. p.73. 
-Saját kézzel aláírta és jelen is volt:  
Ipolitus lector, Merklinus cantor, Márk kanonok, Salamon kanonok, Stephanus magister kanonok, János 
magister kanonok, Jakab magister kanonok, Márton magister kanonok, 
-Jelen volt, beleegyezett de más írta alá: 
 János custos, Jakab szent mártoni kanonok, Jakab magister olaszi plébános, Pál magister budai lector, Jordanus 
kanonok, 
Jelen volt, de más helyett írt alá, és őt is más írta alá: 
Herricus kanonok 
-Eltávozott az aláírás előtt vagy egyáltalán nem volt jelen:  
Gobulinus kanonok, Bernus kanonok,    
1762 Békefi R.i.m. Bp.1910.pp.306-307. 
1763 1301. november 14. – DF 285460 
1764 AKO. I. Szeged –Budapest. 1990. p.113./165.-1302. 01. 24., SeDLák, p.64./84., Fejér CD VIII.1.pp.98-99., 
DF 264 132 
1765 AKO. I. Szeged –Budapest. 1990. p.77./81.,DF 272734 
1766 AKO.I. Szeged –Budapest. 1990. p.113./165. 1302, január 24. Pozsony, Knauz F. MES II. Bp. 1882. p. 
502./535. 
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előtt, az Pál prépost valamint  a pécsi illetve a váradi püspök a jelenlétében kibékítette a 
Dénesd és Miserd falvakon a már régóta egymással pereskedő pannonhalmi apátot és a pozsonyi 
prépostot.1767 

Pál a prépostságot csak igen nehéz körülmények között foglalhatta el, hiszen ugyanezen évben 
a szepesi Berzeviczy Kakas és Rikolf rokonukat, Felicián fia Miklóst, az esztergomi kanonokot 
helyezték a káptalan élére,1768 annak jelzéseként, hogy az egyértelműen Károly Róbert pártján álló új 
prépost kinevezését mindenképpen meg fogják akadályozni. A korábbiakban már említettük, hogy a 
Vencel-párti helyi nemesség nem ok nélkül tartott, hogy Károly Róbert hívének a Szepességbe 
kerülésével a számukra nem kívánatos uralkodójelölt hatalma és befolyása megnő a terület felett. A 
prépostot ért jogtalanság végül a szentszéki orvoslás útján megoldódott, hiszen az esztergomi 
kanonokot kiközösítették az egyházból.1769 A legnagyobb eredmény mégis az volt, hogy Pál 
prépostnak sikerült királya mellé állítania a térség előkelőit. Mindezek az eredményeket ügyes 
diplomáciai érzékének és jogi ismereteinek köszönhette. Nem csoda, hogy a kalocsai érsek, Gyimesi 
János halála után, az érsekké választott István volt fehérvári custos és kalocsai kanonok 
megerősítésére kérték fel Simon pécsi préposttal együtt.1770  

1303-ban engedélyezte a Görgei családnak, hogy Toporcon kőből épült kápolnát emelhessenek.1771 A 
Görgei család megnyerése 1304 végére megtörtént, hiszen Detre fiai, Arnold és Jordán szepesi 
comeseket megerősítette Körtvélyes birtoklásában, mert segítettek Bald comes árulását leleplezni és 
Szepes várát a király kezére jutatták.1772  A prépost személyes érdeke is volt a békéltető politika 
folytatása, részint a várépítményben őrizték a káptalan levéltári anyagát, részint a káptalan területe 
néhol egybeesett a várbirtokkal. A prépost valószínűleg személyes rábeszélés útján, a józan 
meggyőzés segítségével vehette rá a szepesi nemeseket az uralkodó támogatására. Másrészt a Csákok 
erőteljesen igyekeztek a Szepesség területét személyes befolyásuk alá vonni, ami korábbi kiváltságaik 
elvesztését is maga után vonhatta. 

Az országba érkező pápai követ, Gentilis bíboros megbízatása „tekintettel a Magyarországi 
zavarokra és súlyos helyzetre, amely következtében nemcsak a királyi hatalom, a hívek, és az egyház 
károkat szenvednek el”,1773 tehát nemcsak az egyházi viszonyokban való rendteremtés volt, hanem 
folytatva az ekkora már pápává választott Miklós ostiai püspök korábbi feladatát, Károly Róbert 
segítségére kellett legyen hatalmának megszilárdításában. 

1307-ben Pál prépostot bízta meg, hogy keresse fel Kán László erdélyi vajdát részint Károly 
Róbert hatalmának elfogadása érdekében, részben a koronázási jelvények kiszolgáltatása ügyében. 
Mint tudjuk, a követség, ha nem is járt teljes sikerrel, de elősegítette a közeledést az uralkodó és az 
erdélyi oligarcha között, s megkezdődhetett a következő évben tartott rákosi országgyűlés 
előkészítése. Emellett „készségesen” fogadta a sikeres csehországi hadjáratból hazatérő és Szepesbe 
látogató királyt. Az uralkodó Pál prépostnak az erdélyi követség során mutatott kifinomult diplomáciai 

                                                 
1767 Mon.Strig. II. 503. , AKO. I.22. 
1768 „Nicolaus…mandat ut cum Nicolaus, filius Feliciani, canonicus Strigoniensis eiusdem patris sui , ac Nicolai, 
ipsius Feliciani fratus, et Cocosoni ac Ricolfi de Scip, fratum et Nicolai, filii Batii de Gumir, laicorum 
Strigoniensis diocesis munitus auxilio iura prepositure ecclesie Scipsiensis, dicte diocesis, violenter occupavit, 
ad denuntiationem sententiae ex comucationis ? contra predictum canonicum ac patrem et laicos memoratos 
procedat.” SeDLák.p.66./1302.02.20., AKO. I. Budapest-Szeged. 1990. p. p139./223.-1302. 05. 01., Knauz F. II. 
Bp. 1882.p 
1769 hivatkozás! 
1770 Schem. Coloc. 1883. p.35. 
1771 AKO. I. Budapest-Szeged. 1990. p.p.194./347.-1303. 01.13. , DL 63628 
1772 AKO. I. Budapest-Szeged. 1990. p. p.325./668. 1304. dec.7. Szepesdaróc, DF 258686 
1773 AKO. II. Budapest-Szeged. 1992. 93./201. , illetve pp. 93-96. /201-209.- 1307. aug.7- 8. Poitiers 
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tevékenységéért, hozzájárult ahhoz, hogy a prépost ítélkezzen saját jobbágyai fölött még olyan 
kivételes ügyekben is, mint a tolvajlás, a pénzhamisítás és a tized.1774 Ilyen módon felmentette a 
szepesi Szent Márton préposti egyházat a szepesi comes fennhatósága alól, s e döntését Kokos 
magister, szepesi cemesnek is a tudtára adta.1775 A prépost szinte minden erejét lekötötte, a 
káptalanban uralkodó peres ügyek orvoslása, az egyházigazgatási szabályok betartatása. Ebben az 
évben a gyónó és áldozó hívek számára 40 napi búcsút nyert. 

Ugyanekkor a pápai legátus körlevele a székhelyüket elhagyó szepesi kanonokokat 
javadalmaik elvételével és kiközösítéssel fenyegette meg, ha két hónapnál hosszabb időre maradnak 
távol kanonoki helyüktől,1776hiszen a távollét ideje alatt is hiánytalanul élvezhették javadalmaik 
előnyeit. A további ellentétek elkerülésére, visszaadta kanonokjainak a még Jakab püspök-prépost által 
visszatartott Jamnik és Kattun nevű birtokokról befolyó dézsmát. Mindezek mellett azt is elrendelte, 
hogy kanonoktársuknak, Tamás papnak, aki az egyház cintermében lévő Boldogságos Szűz Mária 
kápolna káplánjának és utódaiknak a tizedeikből évente a kanonoki részen felül fél márkát fizessenek 
a testvérek.1777 Majd Tamás canonicájának nagymértékű szegénysége miatt, melynek következtében 
nem tudja saját fenntartását sem biztosítani, 1313-ban neki adja a Miklós comes és szepesi várnagytól 
kapott bevételét.1778 

A prépost jelen volt 1309. június 15-én Károly Róbert 2. koronázásán.1779 

Tamás esztergomi érsek engedélyével, 1311-ben a tárcafői esperességnek1780 adott át 
tizedjövedelmeket, és csak a székpénz, azaz a cathedricum1781 megfizetésére kötelezte őket. A kerület 
papjait megkárosító személyeket kiközösítéssel fenyegeti meg, mind az esztergomi érsek, mind Pál 
prépost. Ugyanekkor Gnezda és Forbasz vidékének is biztosította a szabad plébánosválasztás jogát, s a 
plébános számára a tizedjövedelmek egy harmadát rendeli.1782 

1301-1312 között a Sáros megyében eső Tárcán megalapítja a kalandosok társaságát,1783 majd 1311-
ben 40 hold földet adományozott a menedékszirti karthausi szerzeteseknek. 

Az 1312-ben a sárosi vár alatt tartózkodó uralkodó megerősíti régi hívét saját birtokaiban és Kolozska 
birokban. Mind ezek mellet különféle adományokkal látta el letonkői kolostor, amely a helyi nemesek 
nagylelkű adományai révén egészen tisztes jövedelemre tett szert.   

A király 1314-ben, a korábban Csák Máté táborába tartozó Doncs mester, a néhai zólyomi ispán 
unokaöccse segítségével sikerre vihette a Csákok fokozatos kiszorítását. A szepességi és sárosi 
ügyeket 1312 óta a Berzeviczyek ágába tartozó Tarkői Rikolf fiai intézték testvéreikkel együtt. Károly 
Róbert számára nem volt egyértelmű a család hűsége, így a Szepesvárba érkező király elfogadta Rikalf 
fia Kakas ispánt és Henrik nevű öccsét. Ne feledjük, a szepességi országos nemesek közül a többség 

                                                 
1774 AKO. II. Budapest-Szeged. 1992. p.104./230. 1307. aug.26. 
1775 AKO. II. Budapest-Szeged. 1992. pp. 107- 108./237. 1307.szept.21. Kőrös mellett 
1776 AKO.II. Budapest-Szeged. 1992. p.p.250-251./575.- 1309. febr.9. Buda 
1777 AKO.II. Budapest-Szeged. 1992. p.258./589.-1309. márc. 9. Szentmárton 
1778 AKO.III. Budapest-Szeged. 1994 p.273./611.-1313. okt. 3. 
1779 Gentilis ….Bp.1885.pp.304-306. 
1780AKO.III. Budapest-Szeged. 1994 p104./218-219  
1781AKO.III. Budapest-Szeged. 1994 p.102./217.-1312. jan. 14-e előtt,  
1782 AKO.III. Budapest-Szeged. 1994 p.92./189.-1311. dec. 12. Lőcse Az oklevél egyik érdekessége, hogy a 
későbbi prépost, Henrik, ekkor még váci prépost és érseki kancellár kézírásával készült.  
1783 Pallas Nagylexikon Bp. …p.  
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igen keményen ellenezte Károly Róbert uralmát, illetve szepességi térnyerését. A királyi kézre került 
vár élére Drugeth Fülöpöt helyezte, aki a király egyetlen ismert nápolyi származású híve volt.1784      

1315. áprilisában még találkozunk a neve alatt megjelent oklevéllel, de már 1315-ben Henrik,1785a 
korábbi váci prépost és Tamás esztergomi érsek kancellárja intézi a káptalan ügyeit. 1316-ban még 
említik a volt prépostot, akinek a jelenlétében mutatta be az esztergomi érsek előtt az utód a néhai 
Gentilis szentszéki követ, Pál által kieszközölt 1309-es oklevelét székhelyüket túlságosan hosszú időre 
elhagyó kanonokkal szembeni eljárással kapcsolatban.1786 Feltehetőleg Pál prépost minden erőfeszítése 
ellenére a kanonokokat nem tudta arra rávenni, hogy eleget tegyenek a korábbi felszólításnak, így 
utódjára további rendteremtési feladatok vártak. Pál prépost további sorsáról bizonytalan 
információink vannak. 1322-ben Henrik prépost oklevele1787már elhunytként említi a jánosfalvi 
tizedek kapcsán. Semmilyen későbbi említését nem tudjuk. 

A prépostválasztás előkészítését a káptalan tagjai közül Merclinus cantor-magister, Márk 
magister és István mesterkanonok vállalta magára. Az új prépost hivatalában megerősítése az 
oklevelek tanúsága szerint csak jóval később következett be. A késedelem okára csak feltételezésünk 
van. A káptalan feltehetőleg kényszerből fogadta el Pál megválasztását. A szepesi terület és egyházi 
intézményei a Vencel királyt támogató szepesi nemesség fennhatósága alatt állt. A helyi nemesség 
számára nem valószínű, hogy megfelelő lett volna egy olyan egyházi személy, aki nagymértékben 
élvezi Miklós pápai legátus támogatását, és ezzel a pápai jóindulatot. A Károly Róbert pártján álló 
pápa jelöltje veszélyeztette a szepesi nemesek eddigi jogait, szabadságait, hiszen a terület felett Pál 
idehelyezésével megnőhetett az Anjouk befolyása. A korábbi prépost, Jakab Vencel király 
káplánjaként és támogatójaként halt meg 1301. kora őszén. Nem csoda, hogy az ostiai püspök arra 
törekedett, hogy a káptalan tagjai közül a leginkább befolyásosakat nyerje meg a „szabad 
prépostválasztás” előkészítésére. Merclinus cantor a prépost helyetteseként is tevékenykedett.     

Az 1301. szeptember 2-ai választásáról szóló iratot a kanonokok aláírásukkal és a káptalan, 
valamint saját pecsétjükkel erősítették meg. Az oklevélből világosan kiderült, hogy a prépostválasztás 
idején már tehát már a korábban is jelzett 16 kanonok látta el a káptalan különféle ügyeinek 
intézését,1788sőt közülük már heten magisteri titulussal rendelkeztek.1789 Az aláírásokból viszont az 
derült ki, hogy a választási aktuson a 16 kanonokból, csupán csak négyen hangsúlyozták, hogy 
személyesen vettek részt,1790Ipolitus lector, Jakab kanonok, Merclinus cantor, István kanonok. Többiek 
csak egyetértésükkel és aláírásukkal váltak a választás résztvevőivé. Az aláírók közül is néhányan 
másokkal íratták alá a kinevező iratot, sőt Bernus kanonok nemcsak hogy Péter kanonokkal1791 íratta 
alá az oklevelet, hanem a hitelesítéshez Salamon kanonok pecsétjét vette igénybe. Feltehetőleg a 
kiválasztott személy kérdésében egyetértettek, de vagy nem mentek el a választásra, vagy még az 

                                                 
1784 Engel Pál: Az ország újraegyesítése I. Károly idejében In: Századok.1988.p110.  
1785 AKO.IV. Szeged, 1996. p.63./151. 
1786 AKO.IV. Budapest-Szeged. 1996 p.119./305. 1316.júl.22.Buda 
1787 AKO.VI. Budapest-Szeged. 2000.p.315./860. -1322.dec. 7. 
1788 „ut 16 Canonicos residentiam personalem facere cogat, cum sufficientes proventus habere dicantur, secus 
absens careat Prebenda, quod siquid perciperet, inter duos menses excommunicetur.” 
 Hradszky J.i.m. Szepesváralja MCMI. p. 20. 
1789  A káptalan hasonlómódon majd János prépost megválasztásakor élhetett a szabad prépostválasztás jogával, 
1323-ban, miután Henrik prépost elnyerte a veszprémi püspöki méltóságot. 

1790 Knauz F.: MES II. Bp. 1882. pp. 494-496. /523. 
1791 Hradszky úgy tudja, hogy a Bernát kanonok helyett aláíró Pétert csak 1315-től nevezték kanonoknak. 
Hradszky J.i.m. Szepesváralja MCMI. p.331. 
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aláírás előtt eltávoztak, mert valószínűleg nem tudtak írni.1792 A szepesi kanonok példája igazolja 
Mályusz Elemérnek ill. Békefi Remingnek1793azon megállapítását, hogy a XIV. század elején az 
olvasástudás, illetve a latin grammatika ismerete nem feltétlenül párosult az írástudással. Ugyanakkor 
azokról a klerikusokról, (Pál budai lector), akinek a munkaköréhez bizonyára kellett az írástudás, nem 
állíthatjuk, hogy nem voltak e képesség birtokában. Egyszerűen más elfoglaltságuk miatt nem voltak 
jelen a prépostválasztáson, de beleegyeztek Pál megválasztásába.  

Az újdonsült prépost még egy darabig mindkét stallumot és méltóságot bírta, amíg Kalocsán 
nem sikerült új prépostot választani.1794 A szentszéki jóváhagyás azonban csak később érkezett meg, 
hiszen az egyre zűrzavarosabbá váló politikai helyzetben a pápai követnek ellenőriznie kellett 
tulajdonképpen kit is illet meg a prépostválasztás joga.1795 Ugyanez év október 6-án Bicskei Gergely 
esztergomi és fehérvári electus, administrator generalis megerősítette, minthogy Jakab prépost 
meghalt, így az egyház birtokának védelme, a káptalan kötelessége, s az egyház ellen támadókat az 
erre a feladatra kiküldött iconomus egyházi fenyítékkel sújthatja, mindaddig, amíg azok nem adnak 
elégtételt.1796  

A káptalan mindenesetre kérte az ostiai püspököt, hogy választásukat erősítse meg, ezért 
utasította Jakabot, a szepesolaszi1797és Márton a mátéfalvi plébánost, hogy a választás ellenzőit, az 
ellentmondókat idézzék eléje Budára, 1301. november 3-ára.1798Ezután lehetett az új prépost iktatását 
elvégezni. 

November 8-a előtt már értesítette a nuncius VIII. Bonifác pápát arról, hogy a főpapok 
valamennyien szembefordultak a választott esztergomi érsekkel, János kalocsai érsek is meghalt, az 
országban még zavarosabbá váltak a közállapotok, szükséges tehát, hogy a két érsekség élére 
alkalmasabb személyek kerüljenek.1799 A helyzet súlyosságát mindenképpen jelzi, hogy november 8-
án VIII. Bonifác oklevélben tiltotta meg a kalocsai káptalanak, hogy új érseket válasszon, s saját 

                                                 
1792 Mályusz szerint a Szepesi káptalan tagjaiban ekkor még megvolt a régi törekvés, hogy székhelyükön lássák 
el feladataikat, így a káptalan prépostválasztó gyűlésére meglehetősen kevesen, tehát négyen mentek el 
személyesen. A káptalani tagok még régi képzettségű klerikusok voltak, akik olvasni tudtak, ellátták a plébánosi 
teendőiket, de nem tudtak írni, ezért helyettük kanonoktársaik írták alá Pál prépostválasztó oklevelét. Az 
oklevélé aláírói közül 3-an magisterek voltak, ők még az irat kiállítása előtt elmehettek, 5 kanonok pedig, tehát 
nem tudott írni. Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Akadémia, Bp.1971. p.73. 
-Saját kézzel aláírta és jelen is volt:  
Ipolitus lector, Merklinus cantor, Márk kanonok, Salamon kanonok, Stephanus magister kanonok, János 
magister kanonok, Jakab magister kanonok, Márton magister kanonok, 
-Jelen volt, beleegyezett de más írta alá: 
 János custos, Jakab szent mártoni kanonok, Jakab magister olaszi plébános, Pál magister budai lector, Jordanus 
kanonok, 
Jelen volt, de más helyett írt alá, és őt is más írta alá: 
 Herricus kanonok 
-Eltávozott az aláírás előtt vagy egyáltalán nem volt jelen:  
Gobulinus kanonok, Bernus kanonok,    
1793 Békefi Reming. A káptalani iskolák története.  Bp.1910. pp. 306-307. 
1794 1301. november 14. – DF 285460 
1795 AKO. I. Szeged –Budapest. 1990. p.113./165.-1302. 01. 24., SeDLák p.64./84., Fejér CD VIII.1.pp.98-99.,  
DF 264 132 
1796 AKO. I. Szeged –Budapest. 1990. p.77./81. 1301 okt.6. Boldvakő,- DF 272734 
1797 Jakab szepesolaszi pap és kanonok az előző prépost, Jakab unokaöccse volt. 
1798 AKO. I. Szeged –Budapest. 1990. p.85./100. –1301. november 3. Buda, DF 264 131 
1799 AKO. I. Szeged –Budapest. 1990. p.87./103.-1301. nov. 8-a előtt 
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magának hagyta az érseksége feletti rendelkezési jogot,1800de Miklós ostiai püspök feladatta lett a 
pozícióra alkalmas személy kiszemelése.1801 

Henrik megválasztásának körülményeiről nincsen adatunk. Valószínűleg részint korábban 
Tamás, majd Boleszló esztergomi érsek mellett kancellárként végzett szolgálatainak és az érseki 
támogatásnak köszönhetően jutott a szepesi prépostsághoz. 

János megválasztásának körülményeiről viszont szinte olyan részletes feljegyzés maradt fenn, 
mint annak idején Pál esetében.  Az oklevél tanúsága szerint a káptalani testület 11 kanonokkal vett 
részt a választási ceremónián. A választás megszervezésével és lebonyolításával Bogomér mestert és 
cantort, Károly custost, Jakab olaszi plébánost, Salamon lőcsei plébánost és Jordánus kanonoktársukat 
bízta meg a káptalani testület.1802 A résztvevő kanonokok közül négyen írták alá saját kezűleg a 
kinevező okmányt.1803 Ketten Beke kanonok keze által, míg öten Miklós szentmártoni scholasticus 
által írták alá az oklevelet. Henrik kanonok az egyetlen, aki másnak (Tamásnak) a pecsétjét használta a 
hitelesítéshez, ugyanis ”Sigillo careo ad presens” -ugyanis nem volt kéznél a pecsétje.1804 János 
megválasztása után is, szokás szerint a kanonokok a „Te Deumot…”-t énekelték, s nemcsak azért, 
mert a választás a böjti időszak első vasárnapjára esett. A kanonok közül öten már résztvevői Pál 
prépost 1301. évi megválasztásának, Jordán kanonok, Salamon kanonok, Mátyás mesterkanonok, 
Tamás kanonok és Pál kanonok korábban budai lector. Tisztségében Boleszló érsek 1323. május 6-án 
erősítette meg, még pedig a kanonokjaiból álló „iuris canonici professoribus”-sal 
megtanácskozván1805és Bogomérius cantor és Beke főesperes ügyvédvalló oklevelével. A káptalan 
képviselői Jánost írástudó, „dicséretes életű szerpapnak” tartották. Boleszló érsek a királyi jóváhagyás 
alapján erősíti meg.1806 

 

Pál         szepesi karpap1301-1323: 

Jakab fia Pál esztergomi klerikus, egri kanonok szepesi javadalmat kér. 1807 1345: 

Jakab fia Pál, esztergommegyei klerikus , szepesi kanonok.1808 1345: 

1348-1357: Benedek Pál, kanonok, 1349-ben vikárius, 1357-ben halt meg 

1349-1394: Szepesi Pál mester1809 

                                                 
1800 AKO. I. Szeged –Budapest. 1990. p.87./105.-1301. nov. 8., Laterán 
1801 AKO. I. Szeged –Budapest. 1990. p.88./106.-1301. nov. 8., Laterán,  
Valójában az ostiai püspök túllépte a hatáskörét, mert Bonifác pápa Gergely esztergomi érsek személyét 
kikezdhetetlennek tartotta. Szende László: Bicskei Gergely. In: Esztergomi érsekek Bp- 2003.pp.134-140. 
1802 AKO. VII. Szeged –Budapest. 1991. p.26/36.-1323. febr. 23. 
1803 Bogomér cantor, Tamás kanonok, Beke skolasztikus kanonok és Goblinus kanonok Lásd: 
Wagner.i.m.pp.313-314. 
Károly custos, Pál kanonok, Jordanus kanonok, Henrik kanonok, Mátyás kanonok helyett Miklós scolasticus 
Salamon kanonok és Mátyás kanonok helyett Beke kanonok Knauz F. MES III. p.26., AKO. VII. Szeged –
Budapest. 1991. p. 26./361.-1323. febr.13.  
1804 Hrdszky J. i. m. Szepesváralja, MCMI. pp. 338-339., Wagner Analecta Scepusiensis.p. pp.313-314., 
DF264151 
1805 MES III. p.26., AKO. VII. p. 85./171.-1323. máj. 6. Esztergom;  
Bónis Gy.: i.m. Bp. 1971. p. 43. 
1806 AKO. VII.  p. 85./171.-1323. máj. 6. Esztergom, DF 272741 
 
1807 BOSSÁNYI, 139. CCLXXI. 
1808 BOSSÁNYI, 210. 



230 
 

Pál mester 1349-1394 aki 1352-1382 kántor, majd Benedek Pál vikárius helyettese, aki Miklós prépost 
vikáriusa volt. 1393-1394-ben Zsarnó györgy vikáriusa 

 

Jägerndorfi Pál        szepesi kanonok 13521810 
és nyitrai főesperes, később Gurk1811, majd Freising választott püspöke. Az előneve származási helyére 
utal, a aszláv krnov/Kirnovára, az Oppa folyó mellett. Pál olmützi tanult pap, jogvégzett ember, aki 
ajánlással érkezett Nagy Lajos király udvarába, elsősorban Erzsébetnek, az anyakirálynénak volt a 
pártfogoltja. A lelki feladatok mellett világi dolgokkal is foglalkoztak. Jegerndorfi Pál a királyné 
követeként többször járt Avignonban.1812 VI. Kelemen pápától bátyja érdekében Erzsébet királyné kéri 
a prágai kanonoki javadalmat, ekkor már az anyakirályné káplánja. tehetségére Nagy Lajos is 
felfigyel, aki megbízza a királyi levéltár őrzésével és majd ítélőmesterré/protonotáriussá teszi. Ekkor 
még semmilyen javadalommal nem bír, ezután lesz esztergomi kanonok, amihez megkapja a pápai 
támogatást, illetve nyitrai főesperes. Az esztergomi kanonokságba mégsem kerülr be, helyette szepesi 
kanonok. A későbbiekben boroszlói javadalmas kanonok is, de csak kellemetlenségei vannak vele, így 
maga kéri VI. Kelement, hogy azt adja át másnak. A magyar király követe kancelláriai jegyzőként 
Avignonban 1351-ben, majd  többször is eljárt fontos diplomáciai kérdésekben: kieszközölte a pápánál 
Forestói János szepesi kanonokságát, 1813 
 

1353 Pál mester, jegyző és szepesi káptalani prebendárius Thome predicti . .concedere dignemini, ut 
confessor etc. Fiat R.2 Dátum Avinione III. Nonas Novembris anno quarto. Suppl. Clem. VI. tom. 8. 
fol. 89. 

Kassai Henrik fia Pál, karpini plébános, egri és szepesi kanonok. 1361.1814 

1398. Pál cantor György prépost vikáriusa1815 

 

Pál      szepesi kanonok, lelkiekben érseki helynök 1422-1424. 
 
Pál és Lampert egyházi káplánok        1446. 
 
Znoyma Pál      1481: kántor szepesi kanonok 1481-1485. 
 

Péter mester         szepesi vikárius 1262.  
1262-ből van az első adatunk arra, hogy a káptalanban vikáriust választottak. Ez volt Péter magister 
vicarius.1816 
Péter          szepesi kanonok 1315. 

                                                                                                                                                         
1809 HRADSZKY, Vánd, 98. 
1810 Pór Antal szerint hibás elnevezés. Pór, Száz 1905. 
1811 PÓR, 1905. 710. 
1812 PÓR, 1905. 694–700. 
1813 PÓR, 1905, 700. 
1814 BOSSÁNYI II. 159. 
1815 MÁRIÁSSY, 127/10. 
1816 HRADSZKY, 298. Szentirmai ezt 1252-re teszi. SZENTIRMAI ALEXANDER: Das Recht der 
Erzchdechanten. 1957.  
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Péter karpap, káptalani ember, 1315-től szepesi kanonok, prebendárius Péter karpap, káptalani ember, 
1315-től szepesi kanonok1310: 

Péter           őrkanonok  1348. 

1378 Péter, mindszenti plébános –  

IX. Bonifác pápa Kontz Miklós     szepesi kanonok (1389-1393)  

esztergomi egyházmegyei papnak szepesi kanonokságot ad erényeire és tisztes életére való 
hivatkozással. Miklós pap alkalmasságáról a váci püpököt kéri meg, hogy vizsgálja meg.1817 
Ugyanebben az évben az esztergomi papnak, Szentgyörgyhegyi Miklós fia Péternek jelölte az egyik 
szepesi javadalmat, midőn annak birtokosa Belluz-i Konyári Miklós várhatóan a szepesi menedékkői 
karthauzi rendbe fog beállni.1818 

Késmárki Péter        szepesi kanonok 1406-1456 

1431 dékán, 1437-ben káptalani plébános18191406-1456: Késmárki Péter 1431 dékán, 1437-ben 
káptalani plébános1436. Tanúként vett részt Filka-i Ymmelman Miklós és Tyl Schriban-i soltész 
margit nevű lányának és fiainak pörében hozott ítélet meghozatalán.  

Keresztúri Péter         szepesi kanonok 1409. 

Sebesi Péter         szepesi kanonok 1408. 

Sebesi László mester fia Péter Sáros város plébánosa 

Ludányi Péter        szepesi kanonok1412. 

Deliesmark Péter magister      szepesi kanonok 1423. 

A fenti évben a szepesi káptalan ügyvédje, közjegyzői oklevéllel. Henrik fia jakab és Antal pellifex 
lőcsei laikusok és a káptalan közötti perben jár el a káptalan érdekében, mert a laikus peres felek 
megkárosították a káptalant, jogtalanul élveték a hajdani lőcsei plébános javait, amit vissza kell 
szolgáltatniuk. Az oklevél jelzi, hogy jogban jártasnak kellett lennie Péter kanonoknak. 1820 
 
Csetneki Péter       szepesi kanonok 1445-1467.  
A gömör megyei Csetnekről való, ahol exempt plébánia volt, hét másik falubeli társa mellett ő is a 
krakkói egyetemre járt,1821 szepesi kanonok.1822 
 
Berzethe Péter        szepesi kanonok1493-1494. 
Feltehetőleg a szepesi Berzetéről származó kanonok. 
 
Polánkai Péter        szepesi kanonok 1541-1544. 
 
Salamon        szepesi kanonok 1301-1323. 1823 
                                                 
1817 MHV I/3. 51., ZSO I. 1278 – 1389-12-05 
1818 MVH 220./247. 
1819 DL 65308 Szent- Iványi, 44./ 87. 
1820 ZSO. X. 259-262./605., DF 272758 
1821 ALBUM studiosorum., I.107, 140, 164, 193, 293. 
1822 1453: DL 14646 – Kollmann Ö, http://phd.okm.gov.hu/disszertaciok/ertekezesek/2004/de_2139.pDF 47. 
DF 272715. 
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 Salamon kanonok lőcsei plébános.1824 Jelen volt Pál prépost megválasztásánál, helyette Péter kanonok 
írt alá, de a saját pecsétjét használta.1825 János prépost megválasztásá is jelen volt, akkor beke kanonok 
írt alá helyette.1826 

Eperjesi Regner Salamon      szepesi kanonok, 1537-1540. 
leibici plébános 
 
Lőcsei / Kirschner Sándor      szepesi kanonok 1518-1534. 
1533 kántor, magiszter 
 
Késmárki Sandrinus      szepesi custos 1459-1462.  

Késmárki Krisztián fia AA. LL. magister. neve alapján s szepesi kármák szülötte, nagy 
valószínűséggel polgári származású kanonok. Hradszky szerint egy igen izgága ember volt. A káptalan 
őrkanonoka.  Stock János prépost miután nem tudta rávenni, hogy eleget tegyen a rezidenciatartás 
kötelezettségének, megfosztotta Sandrinust a javadalomtól. Sandrinus méltóságát átadta Zsigmond fia 
Lukács számára. Sandrinus tiltakozott a prépost döntése ellen, a prépost személyes jelenlétében 
gyalázkodott, ezért Stock bebörtönöztette az engedetlen kanonokot. Stock intézkedését ugyan nem 
ítélte el a szentszék, de 3 év elteltével arra kötelezte, hogy a prépost hagyjon fel korábbi gyógyítási 
teendőivel, és a közben engedelemre tért Sandrinust helyezze vissza korábbi javadalmába. Lukács 
kanonok amúgy is meglopta a káptalant. 1827 
 
János fia Sasse mester      szepesi kanonok 1400-1431.  

Nienhangen-i Sasse Joakim Krisztián, egyszerűbben János fia Sasse mester. Gyakorta csak 
Keresztélynek nevezik. Neve alapján szász származású lehetett. Kölni klerikus egyidejűleg 
Szepesiglón plébános. 1404-1414 között már szepesi kanonoki javadalamas és a kántor. Őt küldte a 
káptalan Rómába, hogy IX. Bonifáchoz, hogy a Szentszék erősítse meg a káptalan szabad 
prépostválasztás jogát, így tiltakozva a király által a káptalan élére helyezett Pálóczi ellen.1828  

Éneklőkanonok és helyettes vikáriusként mozdította el a leibici Szt. Lélek-kórház élén álló 
káplánt, aki ott egy szegényt sem tartott, elismerte a plébános kegyúri jogát s részletesen szabályozta 
annak a kórházzal való kapcsolatát.1829Az ellene karddal támadó Jánost, a leibici Szt. Lélek-kórház 
káplánját, 50 arany-forintban elmarasztalta.1830  A szepesi káptalan Krisztián szepesi éneklőkanonok 
kérésére átírja saját 1397. nov. 28-i oklevelét (ZsO I. 5092), amelyet providi viri Petrus filius Petri et 
Iohannes filius Iohannis dicti Soltes de Sperndorf mutattak be.1831 1421-ben vikáriusként bírói jogával 
élve beidézte Dobói Vinszló fia Miklós egri egyházmegyei presbitert, aki szepesi Bottendorff 
egyházának plébániáját királyi oklevéllel jogtalanul vette birtokba.1832 1422-ben már csak a kántor 
méltóságát viselhette.1833 

 
                                                                                                                                                         
1823Kollányi őt custosnak tartja. KOLLÁNYI, 1900. 28.  
1824 HRADSZKY, 1901.330. 
1825 Lásd a 162. jegyzetet. 
1826 WAGNER I. 314. 
1827 Stock János 1458-tól Hunyadi Mátyástól jogot kapott arra, hogy saját belátása szerint nevezzen ki 
kanonokokat és létesíthet javadalmat. HRADSZKY, 1901.  367-368, THEINER  II. 343., PIRHALLA, 1899.  
96. 
1828 PIRHALLA, 1899. 69.                                                                                                                                                                       
1829 ZSO II./2. p. 193./6347. – SCHMAUK, 1899. II.153. 
1830 ZSO II./2. p. 231./6728. – SCHMAUK, 1899. II. 161. 
1831 ZSO III. p.231./2447. – DF 262677 
1832 1421: ZSO VIII. p.140./445. – BÓNIS, 1997. p.255./2167 -  DF 212700 
1833 ZSO IX. p. 405./1273. – DF 272757 
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Mitule Sebestyén      szepesi javadalom várományosa 1371.  

Sebestyén boszniai klerikus Gergely pápa uralmának 2. évében szepesi kanonokságra és prebendára 
várakozott, de még nem jutott hozzá.1834 

Symbothus / Sybitus/Sybico      szepesi vikárius 1329-1339. 

Feltehetőleg szász származású. gölnicbányai plébános és János prépost vicarius generalisa.1835 
1329-ben érseki helynökként bírói hatalmánál fogva rendezi Miklós késmárki plébános és Kristóf 
szepesi olavasókanonok ellentét a késmárki tizedek ügyében.1836 A két fél közötti perben Kristóf 
kanonok, hogy tisztessége megmaradjon, keresetlevelet nyútott be, azt kezdeményezve, hogy Miklós 
késmárki plébánost örök hallgatásra ítéljék, mert olyan tizedeket foglalt le, amelyek egykör az őrök 
birtokában voltak, de mára már a késmárkinéphez tartozik. A késmárki plébános ellenkeresetében 
Kristófot vádolta ajogtalansággal. A bizonytás után Symbotus úgy döntött, hogy a tizedek ¾-e illeti az 
olavókanonokot, a többi a plébánosé.1837 1336-ban kanonoktársaival elkészítette Péter mester, lublói és 
szepesi várnagy végrendeletét, aki már akkor nagyon közel volt a halálhoz.1838 Részt vett 1339-ben a 
szepesváraljai szászok és a János prépost viszályának rendezésébena fogott bírák1839 egyikeként, 
amely azért robbant ki, mert a váraljaiak meglopták a káptalant és tönkretették birtokait.1840 több 
említése nem fordul elő. 
 
Simon          szepesi kanonok 1291.1841 
 
Rozgonyi Simon        szepesi lector 1397-1427. 

Rozgonyi Péter, korábbi egri püspök, veszprémi püspök, kalocsai érsek unokaöccse, Rozgonyi 
Simon pozsonyi ispán, országbíró és Dabi/Dobi1842 Hedvig gyermeke, bárói származású.1843 Először a 
krakkói, majd a bécsi egyetemen tanult,1844 ahol baccalaures in artium fokozatot szerzett. Ezek után 
lett szepesi olvasókanonok,1845 szebeni prépost, esztergomi kanonok, dömösi prépost, veszprémi,1846 
egri püspök és  főkancellár. 1435-ben jelen volt az országgyűlésen, majd 1436-ban Zsigmond király 
követeként1847 járt Lengyelországban. Veszprémi püspökként1848 kiállt a királynék koronázási joga 
mellett, talán ezzel magyarázható Erszébet királyné ellenszenve a püspök irányába. Sikertelenül 
pályázott az esztergomi érsekségre, de nem kapta meg a királyi támogatást, a korábbi ellentétek miatt. 
Sikeres diplomáciájával elérte, hogy a magyar nemesség Habsburg Albert halála után Ulászlót emelte 
a magyar királyok trónjára. Az új király kancellárja,1849 annak haláláig. Eredménnyel vett részt a 
husziták elleni küzdelemben és a törökök elleni védekezésben. Életét a várnai csatában veszítette el 
1444-ben. 1850 
                                                 
1834 MVH I.1.473. 
1835 1329. 12.18.: DF 272914 
1836 AKO XIII.65./95., DF 281 704., DL 8795 
1837 AKO XIII. 393-394./663. 
1838 1336: DF 272 465, AKO XX. 237/295. 
1839 AKO. III. 226-229-/478., WAGNER III. 33., FENAROVA, 1964. 22. 
1840 AKO XXIII. 165./334. 
1841 HRADSZKY 1901.310. 
1842 KOLLÁNYI, 1900. 78. 
1843 MÁLYUSZ 1971. 177, SUGÁR, 1984.159. 
1844 FÜGEDI 1965.490. 
1845 KOLLÁNYI, 1900. 78-79.  
1846 EUBEL I. 1913. 524. 
1847 KOLLÁNYI, 78. 
1848 RÓKA, 1779. 235, 248. 
1849 KOLLÁNYI, 1900. 79. 
1850 KOLLÁNYI, 79., Sarkady István: Rozgonyi Simon . Hazánk. Pest. 1849.II. 153. 
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Sperendorfi Marot Simon       szepesi  kanonok 1415. 

Illésfalvi Sperendorfi János fia Salamon magister, baccalaureus in artibus, esztergom 
egyházmegyei pap.1851 Családi kapcsolatairól annyit tudunk, hogy a szepesi Illésfalván éltek, 
valószínűsíthetően szászok voltak. A település a szepesi vár tartozéka volt. Fejlődédét hátrányosan 
érintte a 13 szepesi város elzálogosítása. Apja Sperendorfi Maroth János. Simon kanonok 1415-ben 
Piacenzai Vicedomini Máté mindkét jog doktorával, nyitrai főesperessel és esztergomi kanonok 
vikárius felkérésére esztergomi bírói feladatokat látott el. Ítélkeznie kellett kanonoktársa, Korponai 
István javadalomhalmazása ügyében.A vitatott javadalom kánonjogilag amúgy is simon kanonokot 
illette, mert az kanonoki javadalom volt eleve, istván csak jogtalanul birtokolta.1852 

Simon          szepesi succentor 1429-1434. 
Simon a szepesi egyházban a kántorhelyettese. 1429-ben Arti Péter közjegyző oklevelében 

említika svábóci tizedekkel kapcsolatosan.1853 Talán 1434-től a Boldogságos Szűz oltárigazgatója. 
Valószínűsíthetően hosszabb ideig tartózkodott a káptalanban, eleget téve a rezidencia 
kötelezettségének.    
 
Aranyosi?/1854 Görgői Simon       szepesi plébános 1439-1488.  
A Szepesség jelentős bitokos családjának, a Görgeieknek a sarja. 1446-1488 között káptalani 
plébános, Boldogságos Szűz Mária kápolna plébánosa és oltárigazgatója, a Szent Márton egyház és 
társaskáptalan temetőjének gondozója. 1488. áprilisában  
20-án itt halt meg. 
 
Tarnóczi Simon        szepesi kanonok1447-1457. 
Valószínűleg a liptómegyei Tarnócból származott, több információnk nincs róla. 
 

Sigfrid          szepesi kanonok 1287. 

 Családi viszonyairól nincsen adatunk. Svábóci plébános, akit 1287-ben az oklevelek már kanonoknak 
említenek.1855 

Lembergi Szaniszló       szepesi custos  1518-1522. Stanislaus 
de Leopoli, lengyel származású kanonok. Bölcsészdoktor, teológia professzor, közjegyző és a káptalan 
őrkanonoki méltóságának javadalmasa.1856 A káptalan II. Lajos király 1519. augusztus 30-án Budán 
kelt iktató parancsára,Henckel György lőcsei plébánost a gánfalvi kúria birtokába ellentmondás nélkül 
beiktatta. 1857 
 
Tamás         szepesi kanonok 1309-1343. 

Tamás pap családi viszonyairól nincsen adatunk, valószínúleg helybeli kanonok lehetett. 
Tamás presbiter 1309-től szepesi kanonok, a káptalan temetőjében levő Boldogságos Szűz Mária 
kápolna káplánja, majd 1313-től oltárigazgatója ”in coemeterio eccl. B. Martini constructae”. A 
                                                 
1851 ZSO X. 299./ 696. DL 11351 
1852 1415: ZSO V. p.269-270/927. – DF 272705. 
1853 1429: DF 272 771 
1854 Varjú Elemér  a gyulafehérvári Batthyányi könyvtár gyűjteményében talált egy olyan Breviariumot, amely 
Simon kanonokot Aranyosinak nevezi. Magyar Könyvszemle, 1901.I. 29. 
1855 DF 263053, DF 263052 - 1287. november 11.: FEJÉR CD V. 3. 388.  
1856 MÁRIÁSSY LT, 1917. p.135./44. 
1857 MÁRIÁSSY LT, 1917. p.135./44. 
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szepesi káptalani testület kérésére Kattun és Jamni falvak tizedeit a kanonokok megélhetésére 
fordították Pál prépost engedélyével, de ebből Tamás kanonok minden év november 11-ig a kanonoki 
részen felül még fél márkát kap a többiektől, szerény anyagi helyzetére való tekintettel.1858 1313-ban 
pál prépost a korábbiakon túl még 3 márkát ad a megélhetésre, azt a pénz, amit Miklós szepesi 
várnagytól Mihály napra kap Rudricus falu és Leudegarius falu tizedei fejében.1859 1330-ban átírta 
János savniki apát kérésére I. Károly egyik privilégiumát az apátsához tartozó erdős területtel 
kapcsolatosan.1860 1331-ben határjárásos vett részt Jemnik birtok körül.1861 1336-ban a betegen fekvő 
szepesi és lublói várnagy, Péter mester kérésére Syboto kanonokkal elkészítik várgyak 
végrendeletét.1862 1343-ban egy határjárás tanúságára rendelték ki a káptalan megbízásából.1863A 
kanonok megélhetése javulhatott, mert az 1320-as évek után nem találunk olyan oklevelet, amely az 
anyagi helyzetére utalna. Ugyanakkor értékes lehetett az írni tudása, nagyszámú kiküldetéseiből 
gondolva. 

Zágrábi Tamás        szepesi kanonok 1345. 

Családjáról feltevéseink vannak, Zágrábi István fia. A városnév a származására utalhat. Ami bizonyos, 
hogy zágrábi kanonok is, 1864 aki akkor már szepesi javadalmas kanonok. Egyik fő támogatója, Gergyely csanád püspök, aki gyóntató 

kegyelmet is kér számára 1345-ben.1865 

Tamás         szepesi kanonok 1365-1366. 
Családi viszonyairól összesen annyit tudunk, hogy az apja János névre hallgat. Sáros megyeiek 
lehettek. Tamás kanonokot Palocsa várának határjárásakor említik 1366-ban.1866 
 
Liszkai Tamás magister        szepesi kanonok1407. 
Talán Olaszliszkáról származhat, ez esetben zemplén megyei kanonok. Pntos információnk nincs róla. 
 
Késmárki Tamás        szepesi kanonok 1445-1475. 

Késmárki származású, szász polgár család sarja. 1445-ben a káptalan kántora, majd 1465-től 
olvasókanonok1867 és vikáriusa1868 - vicarius spiritus generális. 1471-ben Bálint szepesi 
éneklőkanonok, Bethlemfalvi Thurzó Márton diósgyőri comes, Swarcz Márton lőcsei biró, Briser Elek 
ugyanottani esküdt, Sramko Miklós palocsai várnagy, Yislay András gombaszögi pálos, mint 
választott bírák előtt barátságos egyezséget kötnek. Az egyesség szerint  Wogendrossel birtokból 
évenként 100 forintot fizetnek és a míg az adósság le nem telik, addig Wogendressel, továbbá 
Batiztalva, Gerlachfalva és a batizfalvi soltészság zálogban marad.1869 Lectorként, amely méltóságot 
még 1473-ban is betöltötte János szoltavi plébánosnak meghagyta, hogy Gánfalván mise közben 
hidesse ki, hogy akinek mátéfalvi Dávid bemutatása ellen valamilyen kifogása van, 15 napon belül 

                                                 
1858 WAGNER I. 314., AKO II.p.258./589. - DF 272689 vö DF 272251, DF 263111, DF 264 601, DF 264603, 
CDRS I. 279. 
1859 1313:  AKO III. p.273./611.- DF 272694 vö. 1394: DF 272701 
1860 1330: AKO XIV. p.226./364. – DF 272929 vö. DF 258828 – I. Károly király privilégiuma hibás keltezésű 
oklevél 
1861 1331: AKO XV. p. 59./101. – DF 262678 vö. DL 71632 
1862 1336: AKO XX. p.237./297. –DF 272465 
1863 1343. AKO XXVII. p.346./ 558. – DF 232786 
1864 BOSSÁNYI, 195. zágrábi kanoknok is  
1865 1345: BOSSÁNYI, 1916. I.p. 137./ CCLXVI. és p.138./ CCLXIX. 
1866 1366: WAGNER, Dipl. Sáros.575. 
1867 1475: DF 272 199 
1868 1471: MÁRIÁSSY, 1917. I.70./236. 
1869 1471: MÁRIÁSSY, 1917. I. 70./236. 
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jelentkezzen, ellenkező esetbenmegmarad a megerősítése.1870 A végrendeletében jelentős összeget 
hagyott a préposti templom szentélyében a kanonok számára a stallum kialakítására. (stalla 
canonicorum) 
 
Báthori Tamás 
 

Liszkai/ Lászkai Tamás magiszter     szepesi kanonok 1502-1514: 1478. 
Liszkai/ Lászkai  Mihály fia Tamás közjegyző1871 Keresztúri Márton 
Liszkai Márton szepesi kanonok 
 
 
 
Tamás mühlenbachi pap 
Tordai Tamás        szepesi kanonok 1510-1512. 

Elképzelhető hogy erdélyi származású kanonok. A káptalan lectora és préposti vicarius. A 
szepesi káptalan a márkusfalvi várban ágybanfekvő beteg Máriássy István kérelmére kiküldte Tordai 
Tamás kanonokot kanonoktársával,  akik előtt István tiltakozik az ellen, hogy a míg ő Szapolyai János 
erdélyi vajda és György szepesi. örökös grófok szolgálatában távol volt, az alatt Warkócs Kristóf 
késmárki vár- és városkapitány magát titkon Svábfalva birtokba a budai káptalannal vétel címén 
beiktattatta.1872 
 
Makosfalvi/Makay János      szepesi cantor 1535-1550. 
Makosfalvi/Makay Tamás fia   
 

Urbán         szepesi kanonok 1284. 

1284-ben a lőcsei minorita szerzetes Jakab prépost káplánja (capellanus) volt, később a sáros megyei 
Tárca plébánosa lett.1873 

Urbanus-         szepesi karpap1314.
        

 Ursinus szepesi és krakkói kanonok, 1342-ben ő János prépost vikáriusa/ Krakkói Wivuin1874  

 

Vilmos bíboros              szepesi kanonok 1352. 

A franciaországi Eyrein szülötte. VI. Kelemen pápa (1342-1352) unokaöccse, aki ennek a 
rokoni szálnak köszönhetően igen sok javadalom birtokosa lett. 1342-ben a S. maria in Cosmedin 
templomról nevezett diákónus kardinális,1875 majd ugyanabben az évben egy cambriai javadalmat és a 

                                                 
1870 1473: DL 45543 
1871 A márkusfalvi MÁRIÁSSY – család levéltára. IVÁNYI BÉLA, 1916.86./310. 
1872 MÁRIÁSSY – család levéltára p.88./319. 
1873 „frater de Leucha ex ordine Minoritarum fuit primis annis Jacobi prepositi capellanus, subin plebanus in 
„Sáros-Tarcza” 1284. HRADSZKY,1901., 275. 
1874 DF 272697 – 1342. aug.18. 
1875 SchinDLer 1938. pp.368-387.Nro. 376.- FEDELES, 2005.465. 
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brüsszeli dóm főesperesi hivatalát is megkapta.1876 1343-ban Würbeni Henrik halála következtében 
megüresedett boroszlói főesperesi és egy kanonoki javadalom birtokosa lett.1877 erre a stallum már volt 
egy várományos ezért 1344-ben egy másik üresedésben levő javadalmat kapott.1878 Még ebben az 
éveben a pécsi székeskáptalan nagyprépostja,1879 egészen 1363-ig.1880 Sok javadalma közt 1352-ig a 
szepesi javadalom birtokosa, javadalmas kanonok is. 1355-ben már Kasztíliában pápapi legátus és 
erdélyi főesperes.1881 Mgyarországon annyi javadalom birtoksává vált, hogy egy francia klerikusnak 
kellett ezek bevételeit behajtania: esztergomi nagyprépost,1882 pécsi nagyprépost, titeli prépost, 
torontáli főesperes, győri kanonoki javadalmas, az esztergomi Szent István egyház és ispotály és a 
pápai főesperesi hivatal javadalmasa, újvári főesperes és egri kanonoki javadalom.1883Fedeles Tamás 
úgy véli, hogy a pápai kúria szolgálatában tevékenykedett.1884 

Wronimus /Wruimus de Suadetz, /     szepesi kanonok 1331-1342. 
Lásd a Frowinnál írottakat. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1876 u.a. - FEDELES, 2005.465. 
1877 ua. - FEDELES, 2005.465. 
1878 uo. - FEDELES, 2005.465. 
1879 FEDELES, 2005.465. 
1880 MVH I.1.453. - FEDELES, 2005. 466. 
1881 SchinDLer 1938. pp.368-287.Nro. 376. - FEDELES, 2005. 466. 
1882 BOSSÁNYI, 178, FEDELES 2005, nem említi szepesi stallumát. FEDELES 2005, 2005,, 465-466. 
1883 MVH I./1.453., 470., 475., 482., 483.- FEDELES, 2005. 466. 
1884 FEDELES, 2005. 466. 
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Rövidítések, irodalom 
 
AKO = Anjou-kori Oklevéltár. - Dokumenta Res Hungaricas 
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Tibor et alii. Budapest-Szeged, 1990.- 
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nchen . 
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Bp. 1990. 

AO  = Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis- Anjou-kori 
Okmánytár. Magyar Történelmi Emlékek.  Szerk.: Nagy Imre, 
Nagy Gyula. MTA. Bp. 1878.- 

ÁUO  = Árpádkori új okmánytár I-IX. Közzé teszi: WENCZEL 
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BÁRTFAI SZABÓ, 1997. = BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ: Három Árpád-kori ércpecsét. 
Turul. 18. 1907. 1/2. Turul (1883-1950) CD-ROM. Arcanum. 
Bp. 2004. 

BATTHYANY: Leges,  = BATTHYANY IGNATIUS: Leges ecclesiasticae regni 
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1898-1902. I.  
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Magyar Történelem. Bp. 2003pp.578-600. 

ENGEL, 2003.b  = ENGEL PÁL: A magyar világi nagybirtok 
megoszlása a 15. században I-II. Az Egyetemi 
könyvtár Évkönyvei  (1968.) (1970) In: Honor, vár, 
ispánság.Válogatott tanulmányok .Szer.: Csukovics 
Enikő. Millenniumi Magyar Történelem. Bp. 
2003.pp.9-13. 

EO   = Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos 
emlékek Erdély történetéhez I. (1023-1300) Szerk.: 
JAKÓ ZSIGMOND. Bp. 1997.  

EPERJES LT I-II. 1931-32.   = IVÁNYI BÉLA: Eperjes szabad királyi város 
levéltára. 1245-1526. (Szeged, 1932. Acta litterarum 
ac scientiarum Reg. Universitatis Hung. Francisco-
Iosephinae. Sectio iuridico-politica. Tom. 2.) 

EPERJES LT I-II. 1931-32.  =IVÁNYI BÉLA: Eperjes szabad királyi város 
levéltára. 1245-1526. (Szeged, 1931. Acta litterarum 
ac scientiarum Reg. Universitatis Hung. Francisco-
Iosephinae. Sectio iuridico-politica. Tom. 2.)  

ERDÉLY, 1989.   = Erdély története I. A kezdetektől 1606-ig. Szerk.: 
MAKKAI LÁSZLÓ – MÓCSY ANDRÁS. Bp. 1989. 
161 

ERDŐ, 2001.   = ERDŐ PÉTER: Egyházjog a középkori 
Magyarországon. Bp., 2001. 

ÉRDÚJHELYI, 1899.   = ÉRDÚJHELYI MENYHÉRT: A közjegyzőség  
hiteles helyek története Magyarországon. Bp. 
1899.81-98.   

ÉRSZEGI: KMTL, 1994.  = ÉRSZEGI: KMTL. Bp. 1994.  
ESZT. ÉRSEKEK 2003.  =  Esztergomi érsekek 1001- 2003.Szerk.: Beke 

Margit.  Bp. 2003. 

EUBEL, 1914.   = EUBEL, CONRADUM: Hieralchia Catholica 
Medii Aevi. I. Monasterii. 1913. II. 1923. 
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F. ROMHÁNY, 2000.   = F. ROMHÁNYI BEATRIX: Kolostorok és 
társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Bp. 
2000. 

FÁBIÁN E, 2005.   = FÁBIÁN EDIT: Várad reneszánsz püspökei és 
reneszánsz emlékeik. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
Évkönyve XXX. Debrecen, 2005. pp.5-23. 

FEDELES, 2005.   =  FEDELES TAMÁS: A pécsi káptalan személyi 
összetétele a késő középkorban (1353-1526). 
Tanulmányok Pécs történetéből 17. Pécs, 2005.  

FEJÉR CD.             = FEJÉR GYÖRGY: Codex Diplomaticus Hungariae  
ecclesiasticus ac   civilis. I-IX. Budae, 1829-1844. 
Szerk.. Érszegi Géza, Sölch Miklós. Arcanum. Bp. 
2008. CD-ROM 

FEJÉRPATAKY, 1895.   =  FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ: A királyi kanczellária 
az Árpádok korában. Bp. 1895. 

FEKETE NAGY, 1930.  = FEKETE NAGY ANTAL: A Petróczy levéltár 
középkori oklevelei első közlemény. In: Levéltári 
Közlemények. VIII. Bp. 1930. 

FEKETE NAGY, 1934.   = FEKETE NAGY ANTAL: A Szepesség területi és 
társadalmi kialakulása. Bp.1934. 

FEŇAROVA, 1964.   = MAGDA FEŇAROVÁ: Spišské prepoštvo. 
Stredoveké listiny 1248-1526. Štatny archív v 
Košiciach, pobočka v Levoči. Bratislava. 1964. 22. 

FENAROVÁ, 1964. =Inventár, MAGDA FENAROVÁ, Bratislava 1964. 
FONT M, 1991.   = FONT MÁRTA: II. András orosz politikája 

és hadjáratai. Századok. Bp. 1991. 126-127. 
FÖRSTER EML.  =  DR. FÖRSTER JENŐ EMLÉKKÖNYV. A SZTT, 

Lőcse, 1909; 13 (1914. ) 
FÖRSTER, 1915.   = FÖRSTER JENŐ: Szepes vármegye a tatárjárás 

előtt. Közlemények Szepes vármegye múltjából 7. 
(1915) 10, 14.,  

FRAKNÓI 1895.    = FRAKNÓI VILMOS: A magyar királyi kegyúri jog 
Szent Istvántól Mária Teréziáig Történeti tanulmány. 
Bp. 1895. 

FRAKNÓI 1900.  = FRAKNÓI VILMOS: Magyarország egyházi és 
diplomáciai összeköttetése a római Szentszékkel I–III. 
Bp. 1900–1903. 

FRAKNÓI, 1874.  = FRAKNÓI Vilmos: Magyarországi tanárok és 
tanulók a bécsi egyetemen 14-15. században. Bp. 
1874.10. 

FRAKNÓI, 1899.  = FRAKNÓI VILMOS: Mátyás király magyar 
diplomatái. Befejező közlemény. Századok. (33.).Bp., 
1899.. 



245 
 

FÜGEDI, 1959.   = FÜGEDI ERIK: Kirchliche Topographie und 
Siedlungsverhältnisse im Mittelalter in der Slowakei. 
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 5. 
Bp.1959. pp.368-375. 

FÜGEDI, 1986.     = FÜGEDI ERIK. Ispánok, bánok, kiskirályok Bp.1986.  
GÁRDONYI A, 1933.   = GÁRDONYI ALBERT: Városi plébániák 

kiváltságos állása a középkorban. In: Emlékkönyv 
Károlyi Árpád születése nyolcvanadik fordulójának 
ünnepére 1933. október 7. Bp. Sárkány –Nyomda 
Részvénytársaság. 1933. 

GÁRDONYI, 2001.  = GÁRDONYI MÁTÉ: A Konstanzi és a Bázeli 
zsinat.http://www.vigilia.hu/2001/2/gar0102.html 

GERGELY -KARDOS – ROTTLER 1997.  = GERGELY JENŐ-KARDOS JÓZSEF-ROTTLER 
FERENC: Az egyházak Magyarországon Szent 
Istvántól napjainkig. Korona Kiadó. Budapest, 1997. 
40. 

GRIGER: CINNOST KRÚZKU, 1993.  = MICHAL GRIGER: Činnosť krúžku historikov 
Spiša. Ján Beňko: K počiatkom a mestskému vývoju 
... Funkcionári a výbor SDS. Zoznam členov SDS - k 
31. 7. 1993)  

GUITMAN, 2009.  = GUITMAN BARNABÁS: A bártfai reformáció első 
évtizedei és kapcsolatrendszere. Doktori (PhD) 
értekezés. Piliscsaba, 
2009.http://www.btk.ppke.hu/phd/tortenelemtudoman
y/guitman_barnabas/disszertacio.pdf  69-70. 

GUNST, 2000.   =  GUNST PÉTER: A magyar történetírás története. 
Történelmi Kézikönyvtár. Debrecen, 2000. 

GÜNDISCH: Das Patriziat, 1993.   = KONRAD GÜNDISCH: Das Patriziat 
siebenbürgischer- Städte im Mittelalter (Studia 
Transylvanica 18). Köln, Weimar 1993. 

GYÖRFFY,1987.    = GYÖRFFY GYÖRGY: Az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajza I. Bp. 1987. 88. 

HAJNAL I, 1914.  = HAJNAL ISTVÁN: IV. Béla kancelláriája In: 
Turul, különlenyomat. Bp. 1914. 

HAJNÓCI: LŐCSE LT.   = HAJNÓCI R. JÓZSEF (közli): Lőcse szabad királyi 
város levéltárának tartalomjegyzéke. In: A 
Szepesmegyei Történelmi Társulat Évkönyve 1896–
1901.IX. Lőcse, 1901. 

HECKENST,  = HECKENAST DEZSŐ:Hatszáz éves a pécsi 
Egyetem. Jubiláló középkori főiskoláink 
http://www.magtudin.org/A%20Pecsi%20Egyetem.ht
m 

HERMANN E, 1973.   = HERMANN EGYED: A katolikus Egyház története 
Magyarországon 1914-ig. München, 1973. 54. 

HERVAY 1994.  =HERVAY FERENC LEVENTE: Ciszterciek. 
KMTL. 1994, 140., 
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HO   = Hazai Okmánytár. Szerk.: Véghely Dezső, Ipolyi 
Arnold, Nagy Imre, Pápa 2004. VI. 237. 

HRADSZKY 1895.   = HRADSZKY JÓZSEF: A XXIV. Királyi plébános 
testvérűlete  (XXIV Regalium Plebanorum 
Fraternitas) és a    reformáczió a Szepességben. 
Miskolc, 1895. 97.  

HRADSZKY, 1884.   = HRADSZKY JÓZSEF: Vándorlások a 
Szepességben. Igló, 1884. 100 

HRADSZKY, 1884.   = HRADSZKY JÓZSEF: Vándorlások a 
Szepességben. MEK, 
http://mek.niif.hu/07200/07207/07207.pdf Igló 1884. 

HRADSZKY, 1901.  = JOSEPHUS HRADSZKY: Initia progressus ac 
praesens status capituli ad Sanctum Martinum E. C. 
de monte Scepusio olim collegiati sub jurisdictione 
archiepiscopi Strigoniensis. Szepesváralja, MCMI. 
(1901.)  

HRADSZKY,1888.   = HRADSZKY JÓZSEF: Szepesvármegye a mohácsi 
vész előtt. Szepesváralja, 1888. előtt. 
http://mek.niif.hu/06700/06781/06781.pdf  106. 

IGLÓ KIRÁLYI VÁROS, 1899.                   = ILLÉSY JÁNOS: Igló királyi korona- és bányaváros. 
1899. 

IPOLYI A, MDCCCLXIV.- 1997. = IPOLYI ARNOLD: Magyarország középkori 
festészete emlékeiből. A szepesváraljai XIV. századi 
történeti falfestmény. Előadva a Magyar Tudományos 
Akadémia XXII. ünnepélyes közülésén 
MDCCCLXIV. január 23. Tanulmányok a Középkori 
magyar művészetről. –Bp. 1997. pp.163-191. 

IVÁNYI, 1911.  = IVÁNYI BÉLA:  A lőcsei Krisztus Teste testvérület 
jegyzőkönyve 1431-1584. Közlemények Szepes 
Vármegye Múltjából. 1911. 

JANKOVIC, 1974;                  = JANKOVIČ, VENDELIN: Spišska historiografia. 
In: MARSINA, Richarda kol.: Spišske mesta v 
stredoveku. Košice, Vychodoslovenske 
vydavateľstvo, 1974. 

JUHÁSZ K, 1946.              = JUHÁSZ KÁLMÁN: A csanádi püspökség története 
1307-1386. Makó, 1946. 

KACZMARCZYK, 1914.                             = Dr K. Kaczmarczyk w pracy: Das historische Archiv 
der Stadt Krakau. ... B. I. 1914. 

KÁLLAY, 1943.                                         = A nagykállói Kállay-család levéltára II. Bp.1943.  
KARÁCSONYI, 1900.   = KARÁCSONYI JÁNOS: A magyar nemzetségek a 

XIV. század közepéig. Bp. 1900. Hasonmás 
kiadásban: Nap Kiadó, Bp.1995. pp.439-440. 

KARÁCSONYI, 2004.   = KARÁCSONYI JÁNOS: A magyar nemzetségek a 
XIV. század közepéig. Bp. 1900. és 2004. 622. 
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KATONA, Hist. Crit, 1778.   = KATONA (István) Stephanus Historia critica 
primorum Hungariae Ducum, ex fide domesticorum et 
exterorum scriptorum concinnata ... Pestini, 1778. VI. 
724-725. 

KEGLEVICH, 2007.   = KEGKEVICH KRISTÓF: A szepesi apátság 
története az Árpád-és Anjou-korban. FONS. XIV. Bp. 
2007./1. 5.  

KERTÉSZ: A SZEPESSÉG 1939.   = KERTÉSZ JÁNOS: A SZEPESSÉG 
BIBLIOGRÁFIÁJA. 1939. 

KISS G, 2003.   = KISS GERGELY: „talem concessimus libertatem, 
qualem detinet monasterium Sancti Benedicti in 
Monte cassino…” Pannonhalma és a Montecassinoi 
szabadság (libertas). Középkortörténeti tanulmányok. 
A III. Medievisztikai PhD- konferencia (Szeged, 
2003. május 8-9.) előadásai. Szerk.: Weisz Boglárka. 
Szegedi középkorász Műhely. Szeged, 2003. 

KK, 2004.  = Képes Krónika. Ford.: Bollók János. Milleniumi 
magyar történelem. Bp. 2004.  

KMSZ, OKL.1913.  = Oklevélgyűjtemény A Lengyelországnak 
Elzálogosított Szepesi Városok Levéltáraiból. 
Közlemények Szepes vármegye múltjából (Lőcse 
1909—1918). 1913. 77-88, 195-203 

KMTL   = Korai magyar történeti lexikon (9-14. század) 
Szerk.: Kristó Gyula -Engel Pál - Makk Ferenc. 
Akadémiai Kiadó. Bp., 1994.  

KOLLÁNYI, 1900.   = KOLLÁNYI FERENCZ: Az esztergomi kanonokok 
1000-1900. Esztergom, 1900. XLVIII. 

KOLLÁNYI, 1901.   = KOLLÁNYI  FERENCZ: Visitatio Capituli E. M. 
Strigoniensis anno 1397. In: Történelmi Tár Bp. 1901, 
Történelmi Tár. pp. 71-106, 239-272 

KOLLÁNYI, 1906.   = KOLLÁNYI  FERENCZ: A magánkegyúri jog 
hazánkban a középkorban. Bp. 1906. 

KOSÁRY,1970.   = KOSÁRY DOMOKOS: Bevezetés Magyarország 
történetének forrásaiba és irodalmába. I. Általános 
rész I-II. Kiadás: Bp. 1970. pp. 503-506. 

KOSZTA 1993.   = KOSZTA LÁSZLÓ: A ciszterci rend története 
Magyarországon kolostoraik alapítása idején. 1142-
1270. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 5. 
(1993/1-2)  

KOSZTA, 1991.   =  KOSZTA LÁSZLÓ: A pozsegai káptalan tagjai a 
XIV. század közepéig. In:Aetas. Szeged, 1991./ 3-4. 44 

KOVÁCS  ZS, 1991.  = KOVÁCS ZSUZSANNA: A Szepesség egyházi 
jogállás a középkorban.In: EGYHÁZAK a változó 
világban. Szerk.:--Beke Margit. A nemzetközi 
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egyháztörténeti konferencia előadásai. Esztergom 
1991. május 29-31. pp.145-147. 

KOVÁCS B, 1993.   = KOVÁCS BÉLA: Studensek, magisterek, doktorok. 
In: Archivum, Eger, 1993.14. 

KOVÁCS B,1987.   = KOVÁCS BÉLA: Az egri egyházmegye története 
1596-ig. Eger, 1987. 

KOVÁCS ZS, 1987.   = KOVÁCS ZSUZSANNA: Jakab prépost (A szepesi 
püspökség eredetének kérdéséhez). Szakdolgozat. Bp. 
1987. 

KÖBLÖS, 1994.   = KÖBLÖS JÓZSEF: Az egyházi középréteg Mátyás 
és a Jagellók korában. Társadalom és 
művelődéstörténeti Tanulmányok 12. Bp.1994.  

KÖRMENDY A, 1986.   = KÖRMENDY ADRIENNE: A faluközösségi 
plébániák hatása a faluközösség kialakulására (A 
Szepesség példája). 143. Művelődéstörténeti 
tanulmányok a magyar középkorról. Szerk.: FÜGEDI 
ERIK. Bp. 1986. pp. 117-158., 324-334 

KÖRMENDY K, 2007.   = KÖRMENDY KINGA: Studentes extra regnum 
1183-1543. Esztergomi kanonokok egyetemrejárása és 
könyvhasználata 1183-1543. Bp. 2007. 

KÖRMENDY K. 1986.   = KÖRMENDY KINGA: Literátusok, magiszterek, 
doktorok az esztergomi káptalanban. 
Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar 
középkorról. Szerk.: Fügedi Erik. Bp. 1986. 184. 

KRISTÓ Bp.1988.   = KRISTÓ GYULA: A vármegyék kialakulása 
Magyarországon. Bp. 1988.  

KRISTÓ, 1988.  = KRISTÓ GYULA: Károly Róbert emlékezete. 
Bp.1988. 

KRISTÓ, 2003.   = KRISTÓ GYULA: Nem magyar népek a középkori 
Magyarországon. Kisebbségkutatási könyvek 2003. 

KRISTÓ: Szepes(ség).  1994.  = KRISTÓ GYULA: Szepes(ség) In: Korai magyar 
történeti lexikon (9-14.század) = KMTL. Bp. 1994. 
pp. 636-637. 

KRISTÓF I, 2001.  =  KRISTÓF Ilona: Személyes kapcsolatok Váradon. 
/1440-1526./ = Fons. 8. 2001. 1. pp.67-84. 

KSZM      = Közlemények Szepesvármegye múltjából (sorozat) 
KUBINYI – FÜGEDI, 1970.   = KUBINYI ANDRÁS - FÜGEDI ERIK: A budai 

társaskáptalan jegyzőkönyve. In: Történeti Statisztikai 
Évkönyv 1967-68. Bp. 1970. pp. 9-59. 

KUBINYI, 1973.   = KUBINYI ANDRÁS: A budai német patriciátus 
társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek 
tükrében a XIII. századtól a XV. századnak második 
feléig. Levéltári Közlemények 42/1973. 
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KUBINYI, 1991.   = KUBINYI ANDRÁS: Plébánosválasztások és 
egyházközségi önkormányzat a középkori 
Magyarországon. In: Aetas. Szeged, 1991./2. pp.26.  

KUBINYI, 1994.  = KUBINYI ANDRÁS: Egyház és város. In: Ünnepi 
Tanulmányok Székely György 70. születésnapjára. 
Szerk.: Sz. Jónás Ilona. Bp. 1994.  

KUBINYI, 2004.   =KUBINYI ANDRÁS: A Szapolyaiak és 
familiárisaik (szervitoraik) In: Tanulmányok 
Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk.: 
Bessenyei József - Horváth Zita - Tóth Péter. Studia 
Miskolcinensia. Miskolc, 2004. pp. 169-194  5.) 
pp.227-265. 

KURZE, D 1966.   = DIETRICH KURZE: Die Pfarrerwahlen im 
Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde 
und des Niederkirchenwesens. (Forschungen zur 
kirchlichen Rechtsgeshichte und zum Kirchenrecht 
Bd. 6.). Köln Graz, 1966. 454. 8., 460. 37.; 

LK                                     = FEKETE NAGY ANTAL: A Petróczy levéltár 
középkori oklevelei. Levéltári Közlemények IX (1931) 
38-111. 

LUX: DOBSCHAU                             =  Wörterbuch der Mundart von Dobschau Zips / 
Julius Lux. Megjelenés: Marburg : Elwert Verl., 1961.  

LUX: EINE DT. SPRACHINSEL, 1959;   = LUX, JULIUS: Eine deutsche Sprachinsel im 
Karpatenraum. Dobschau. München: Verl. d. 
Südostdeutschen Kulturwerks 1959. 

MAGY JOGTÖRT.   = FORDÍTOTTA: BÉLI GÁBOR In: A magyar 
jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény. Szerk.: 
MEZEY BARNA. Bp. Osiris. 2001. 134./106. BÉLI 
2001. 

MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRT I.  = Magyar művelődéstörténet.Domanovszky Sándor 
(szerk., 1991) I 

MAJLÁTH, 1879.   = MAJLÁTH BÉLA: A Liptó-vármegyei 
kalandosokrúl. In: Századok. Bp. 1879. 

MAJLÁTH, 1890.  = MAJLÁTH BÉLA: Liptómegyei törzsökös családok 
1526. évig II. Bogomér nemzetsége – Szmrecsányi, 
Szentiványi és Baán családok. Turul. Bp. 1890. 1. 7., 

MALOVECKÁ, 2006.   =MILOTA MALOVECKÁ: Karol Wagner- egy 
történész patriotizmusa. In: Sic itur ad astra. Bp. 2006. 
3-4. 115. 

MÁLYUSZ 1984.   = MÁLYUSZ, ELEMÉR: Zsigmond király    uralma 
Magyarországon.  Bp. 1984. 

MÁLYUSZ, 1958. 
MÁLYUSZ, 2007.   = MÁLYUSZ ELEMÉR: Egyházi társadalom a 

középkori Magyarországon. Műszaki. Bp. 2007. 
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MÁRIÁSSY LT   = IVÁNYI BÉLA: A márkusfalvi Máriássy-család 
levéltára 1243-1803. Lőcse, 1917. 

MÁRIÁSSY, 1917.   = IVÁNYI BÉLA: A márkusfalvi Máriássy család 
levéltára 1243-1803. I. (Lőcse, 1917. Különlenyomat 
a Közlemények Szepes vármegye múltjából)  

MARSINA, 1984.   = RICHARD MARSINA: A mai Szlovákia területének 
betelepüléséről a 11. század közepétől a 13. század 
közepéig. Történelmi Szemle. Bp. 1984./3. szám. 381. 

MARSINA, 1990.   = RICHARD MARSINA: XIII. századi derekán kelt 
oklevelek diplomatikai és írástani vizsgálata. Levéltári 
Közlemények Bp. 1990. 

MERCZ, 1799.   = Elenchus literalium instrum. bona venerab. capituli 
Scepusiensis in comitatibus Scepusiensi et Sárosiensi 
existentia tangentium ... in privato archivo 
reperibilium anno 1799 per juratum olim prelibata 
capituli notarium EMERICI MERCZ.-1799. 

MES I.   = Monumenta Ecclesiae Strigoniensis I. Szerk.: 
FERDINANDUS KNAUZ. Strigonii, 1874-1882.  

MES II.   = Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Szerk.: 
FERDINANDUS KNAUZ. Strigonii, 1882. 335. 
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