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Pfeiffer Attila

Vajdaság egykori legismertebb középkori hiteleshelye1

 A bácsi káptalan története a 13. századtól 1527-ig 

Bevezető

Ebben a tanulmányban a középkori Bács történetének egy olyan 
fontos egyházi intézményét fogjuk felvázolni, amely meghatá-
rozó tényezője volt a település fejlődésére nézve a kora közép-
kortól egészen a mohácsi tragédiáig. Ezen intézmény a bácsi 
káptalan. Munkánkban mindenekelőtt a káptalan fejlődéstör-
ténetét fogjuk bemutatni a 13. századtól annak megszűnésé-
ig, vagyis 1527-ig, illetve a hiteleshelyi tevékenységét fogjuk 
középpontba helyezni, hiszen a középkori közjegyzőség egyik 
fontos központja volt a Délvidéken. Ugyanakkor, a hiteleshelyi 
tevékenység mellett ki kell emelnünk a káptalanok oktatási te-
vékenységét is, ugyanis a középkori Magyarországon a káptala-
ni iskolák fontos szerepet játszottak a közművelődés területén. 
Intézményünk fontosságát jelzi az a tény is, hogy a káptalan 
sekrestyéjében őrizték azoknak a fontos kiváltságoknak és szer-
ződéseknek a másolatait, melyeket a káptalan állított ki a felek-
nek, illetve a káptalan számára adott évszázados kiváltságokra is 
itt vigyáztak a káptalan tagjai.

1. A középkori káptalanok magyarországi szakirodalma

Mielőtt azonban rátérnénk a bácsi káptalanra, szeretnénk rövi-
den ismertetni az általános szakirodalmat, mely a magyarországi 
káptalanok történetével, azok hiteleshelyi és oktatási működésével 

1 A tanulmány „Vajdaság az európai történelem kontextusában” c. projekt ke-
retein belül jött létre, melyet a Szerb Köztársaság Oktatás- és Fejlődésügyi 
Minisztériuma támogat (projektszám: 177002).
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foglalkozik a. 19. század végétől napjainkig.2 Ha a magyarorszá-
gi káptalanok történetével foglalkozunk, és a 19. századi kezdeti 
nagyobb feldolgozásokat olvassuk, akkor alapműnek számíta-
nak Békefi Remig munkái. Békefi egy nagyobb tanulmányban 
(Békefi 1901, 4–29, 102–117, 213–229) és egy monográfiában 
(Békefi 1910) tanulmányozta a káptalanok mint a világi egyház 
intézményfajtájának megalakulását és fejlődését a kezdeti kiala-
kulásuktól egészen a 16. század elejéig. Részletesen mutatja be a 
káptalan felépítését, tagjainak feladatait, és általánosan beszámol 
a középkori Magyarországon működött káptalanokról, valamint 
a káptalani iskolák megalakulásáról és fejlődéséről. Balics Lajos 
középkori magyar egyháztörténeti monográfiája három kötetben 
szintén említésre méltó, hiszen a káptalanok történetét mutatja 
be az Árpád-korban. Részletesen feldolgozza a magyarországi 
káptalanok történetét, azonban a társas káptalanokról bővebben 
számol be, mint a székes káptalanokról (Balics 1890).  

A 19. századi történészek közül azokat is meg kell említenünk, 
akik a káptalanok történetében nem az intézmények történetére 
összpontosítottak, vagyis inkább a káptalanok hiteleshelyi tevé-
kenységét mutatták be. Két történészt illik itt megemlíteni, Jerney 
Jánost és Stolz Alfonzt. Jerney kisebb monográfiájában ( Jerney 
1855, 1–164) a magyarországi hiteleshelyekről általánosan számol 
be, kitérve mindegyikre röviden, ismertetve azok nagy és kis pe-
csétjeit is. Nemcsak a káptalanok és konventek e tevékenységét 
mutatja be, de összefoglalja a testületekre vonatkozó törvényeket 
is, kik szólíthatták fel Magyarországon a hiteleshelyeket különbö-
ző oklevelek kiadására, illetve egyáltalán kiknek voltak jogaik ok-
2 Elsősorban azokat a szerzőket és munkájukat vagy munkáikat mutatjuk be, 

akik általánosan írtak a káptalanokról, illetve a hiteleshelyekről. A kivéte-
leket azok a szerzők, illetve munkáik jelentik, akik szűkebben is foglalkoz-
tak egy-egy káptalan, vagy hiteleshely történetével, azonban közvetve vagy 
közvetlenül érintették a bácsi káptalan történetét is. Így pl. a gyulafehér-
vári káptalan történetével nem foglalkozunk, de pl. a pécsivel, fehérvárival 
igen. Először az általános szakirodalmat tekintjük át, majd pedig a bácsi 
káptalannal foglalkozókat. Itt azokat a szerzőket fogjuk megemlíteni, akik 
legalább egyszer említik a bácsi káptalant, vagy magában a káptalanban va-
lamilyen funkciót betöltött személyt.
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levelek kiállítására. Stolz Alfonz  (1912) kisebb monográfiájában 
a középkori hiteleshelyek történetét mutatja be, a káptalanok és 
konventek e tevékenységére koncentrálva. Nem foglalkozik min-
den hiteleshellyel, sőt nem foglalkozik egyáltalán ezen intézmé-
nyek felépítésével és hierarchiájával, mint kollégái. Ő elsősorban a 
fenti intézmények oklevélkiadásával, az intézményekre vonatkozó 
törvényekkel, illetve az oklevelek fajtájával és a káptalanok, vagy 
konventek működésével foglalkozik a különböző perfolyamatok-
ban. Ha a századfordulói magyar történészekről beszélünk, akik 
a témával komolyan foglalkoztak, nem szabad elfelejtenünk Eck-
hart Ferencet sem. Eckhart könyvében a magyarországi hiteleshe-
lyek működésének jogi oldalát mutatta be elsősorban. (Eredetileg 
Eckhart egy nagyobb tanulmányt jelentetett meg német nyelven 
a témával kapcsolatban: Eckhart [1914]. Mi a magyar fordítást 
használtuk, illetve annak reprint kiadását: Eckhart [2012]). A 
hiteleshelyi oklevelek bizonyító erejéről, azok szerepéről az igaz-
ságszolgáltatásban, az ügyfelekről, ezen intézmények területi ha-
tásköréről, a hiteleshelyi kancelláriáról, illetve az oklevelek külső 
és belső ismertetőiről értekezett. A témával, illetve a középkori 
közjegyzőségnek nemcsak az egyházi, hanem a világi oldalával 
foglalkozott a volt századforduló egyik legnagyobb egyháztör-
ténésze, Érdújhelyi Menyhért is. Monográfiájában Érdújehlyi a 
közjegyzőség kialakulását és annak fejlődését követi Magyaror-
szágon (Érdújhelyi 1899). A hiteleshelyeket, az azokra vonatkozó 
törvényeket elemzi az évszázadok során, majd pedig a világi köz-
jegyzőséggel ugyanezt teszi. Bővebben foglalkozik az apostoli és 
császári közjegyzőkkel a középkori Magyarországon, beszámol a 
vármegyék közjegyzői tevékenységéről, de szól a középkori okle-
vél-hamisításokról is.

A múlt század első felében tevékenykedett Barta István tör-
ténész, aki szintén írt a középkori közjegyzőségről (Barta 1938, 
31–46). A szerző tanulmányában többek között azzal is foglalko-
zik, miért nem terjedt el a középkori Magyarországon a világi köz-
jegyzőség. Továbbá több helyen korrigálja és pontosítja Érdujhelyi 
állításait a középkori közjegyzőségről. A 20. század első felében 
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kezdte munkásságát, azonban a második világháború után is még 
több évtizedig végzett kutatómunkát Mályusz Elemér. Mályusz 
több munkájában is foglalkozott a középkori Magyarország vilá-
gi és egyházi társadalmával a késő középkorban, elsősorban Lu-
xemburgi Zsigmond (1387–1437) uralkodása idején. Esetünkben 
azon monográfiája fontos, melyben a magyarországi káptalanokról 
számolt be (Mályusz 1971). (Ez a jelentős monográfia megjelent 
reprint kiadásban is 2005-ben. Mi a reprint kiadást használtuk.) 
A szerző könyvében részletesen mutatja be a középkori Magyar-
ország egyházi társadalmát, így külön jelentős fejezetet szentelt az 
egyházi középréteg, vagyis a káptalanok intézményének történeté-
nek. Mályusz elsősorban a káptalanokat mint intézményt tárgyal-
ja, azok felépítését, tagjait, illetve a káptalan tagjainak feladatait 
a préposttól az egyszerű karpapokig. A káptalanok hiteleshelyi 
tevékenységére nem tér ki részletesebben. Egy nagy monográfiá-
ban foglalta össze Köblös József (1994) négy káptalan testületének 
történetét a késő középkori Magyarországon. Az egyházi közép-
rétegről, vagyis a káptalanok intézményeiről általánosan és elég 
alaposan számol be a szerző. Többek között a káptalanba való be-
jutást, a káptalanok tagjainak származását, egyetemi tanulmányait, 
személyi, egyházi, illetve területi kapcsolatait vizsgálja. Külön fe-
jezetekben tér ki a káptalanok tagjainak feladataira, a káptalanból 
való továbblépés lehetőségeire. Az általános részt követően pedig 
a budai, fehérvári, győri és pozsonyi káptalanok történetét, illetve 
tagjainak életpályáját külön vizsgálja 1458–1526 között. A káp-
talanok intézményével, illetve hiteleshelyi tevékenységével szintén 
elég sokat foglalkozott Koszta László is. A témára vonatkozó írá-
saiban főleg a káptalanok kialakulásával és kora újkori fejlődésével 
foglalkozott a 14. század közepéig (Koszta 1996, 67–81; Koszta 
1988, 15–26; Koszta 2000, 41–80; Koszta 2009, 65–85). Napjaink 
történészei közül a témával legtöbbet C. Tóth Norbert foglalkozik. 
Tanulmányiban és monográfiáiban a középkori káptalanok Zsig-
mond-kori történetét vizsgálja túlnyomórészt (C. Tóth 2002, 351–
364; C. Tóth 2007, 75–93; C. Tóth 2009, 49–64; C. Tóth 2012, 
102–118; C. Tóth 2013). Koszta Lászlóhoz hasonlóan C. Tóth 
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is ír a káptalanok testületeinek tagjairól, a káptalanok feladatai-
ról és működéséről, illetve hiteleshelyi feladatairól is. A pécsi egy-
házmegye és a Dél-Dunántúl jeles kutatója, Fedeles Tamás több 
munkájában behatóan foglalkozott a pécsi káptalan, illetve a ma-
gyarországi káptalanok történetével (Fedeles 2005; Fedeles 2007, 
73–101; Fedeles 2011, 161–197). Fedeles inkább a káptalani testü-
let történetére koncentrált. A káptalanban a fontosabb funkciókat 
betöltött személyek életrajzát is felvázolta. Számunkra természete-
sen azért érdekes a munkássága, mert a bácsi káptalanban betöltött 
egykori funkciókat viselő személyek megjelentek a pécsi káptalan 
testületében. Mint Fedeles munkáiból kiderül, a pécsi káptalan a 
középkori Magyarország káptalanjai közül az egyik leggazdagabb 
volt. Nem szabad megfeledkeznünk a középkori egyházi társada-
lommal és az egyházi joggal foglalkozó történészről sem, Bónis 
Györgyről. Bónis (1964, 118–142) a középkori világi és hiteleshe-
lyi közjegyzői tevékenységet tárgyalja, illetve a hiteleshelyi okleve-
lek külső és belső ismertetőjegyeit, illetve az oklevelek fajtáit tárja 
elénk elemezve is azokat. Természetesen ki kell emelni Solymosi 
László történész professzort is, aki szintén foglalkozott a hiteles-
helyek pecséthasználatának kezdeteivel, illetve a chirografálással 
(Solymosi 1984, 91–139; Solymosi 2012, 545–560). Végül, de nem 
utolsósorban okvetlenül meg kell még említenünk Udvardy József 
egyháztörténészt, aki a kalocsai főszékeskáptalan középkori tör-
ténetét írta meg. Ő kevésbé tér ki a kalocsai káptalan hiteleshelyi 
működésére, azonban nagyon részletesen számol be a káptalanról 
mint intézményről, a tagokról, illetve a fő funkciókat ellátó szemé-
lyekről (Udvardy 1992).

1.1. A bácsi káptalan szakirodalma

Röviden át kell tekintenünk azon szakirodalmat is, amely fog-
lalkozott, vagy legalább említette a bácsi káptalant mint intéz-
ményt, vagy mint hiteleshelyet.3 Számunkra az első ismert ki-

3 Azokat a tanulmányokat vagy szakcikkeket fogjuk említeni, amelyek lega-
lább pár mondat erejéig foglalkoztak a bácsi káptalannal.



178

sebb monográfia, mely részben foglalkozott a bácsi káptalannal 
is, a Jerney-féle ismertetése a káptalanok és konventek történe-
tének 1855-ből. A Magyar Történeti Tárban közölt hosszabb 
tanulmányában a szerző kitér a bácsi káptalanra is, annak rövid 
történetét bemutatva a valószínűsített alapításától egészen a 14. 
század közepéig ( Jerney 1855, 37–38). Ha kronológiai sorrend-
ben haladunk, akkor másodjára a Balics-féle monográfiát kell 
megemlítenünk, hiszen már a fentiekben elmondtuk, hogy külön 
fejezetben foglalkozott a káptalanokkal. E fejezetben többek kö-
zött kitért a bácsi káptalan választójogára is a kalocsai érsekekkel 
kapcsolatban (Balics 1890, 117. Konkrétan a kalocsai érsekek 
választásáról lásd a 3. lábjegyzetet). A szerző tehát csak a kápta-
lan érsekválasztási jogára tér ki, nem vizsgálja a káptalant mint 
intézményt vagy annak hiteleshelyi tevékenységét. Nem feled-
kezhetünk meg egy ismeretlen szerző által összeállított formulás 
könyvről sem, melyre először Iványi Béla hívta fel a figyelmet 
(Iványi 1904, 1905, 481–558; Iványi 1905, 33–41). A formulás 
könyv több oklevelet, levelet is tartalmaz, melyek a bácsi kápta-
lan által lettek kiállítva a 15. század végén, illetve a 16. század 
elején. Semmiképpen nem szabad kihagynunk Békefi átfogó 
monográfiáját sem a káptalani iskolákkal kapcsolatban. Békefi az 
egykori bácsi káptalani iskolát elemzi, illetve annak létére világít 
rá az olvasókanonokok és az éneklőkanokok listáját közölve. Úgy 
is fogalmazhatunk, hogy a szerző a káptalan intézményének egy 
részletét mutatja be (Békefi 1910, 66–69). Ha a 19. és a 20. szá-
zad fordulójáról beszélünk, nem szabad elfelejtenünk Érdújhelyi 
Menyhértet sem. Érdújhelyi mindkét fent említett monográfiá-
jában kitér a bácsi káptalanra. Igaz, a középkori közjegyzőségről 
szóló könyvében csak említi Bodó Miklós bácsi kanonokot (Bé-
kefi 1899, 218–219), míg a kalocsai érsekségről írt könyvében 
igen részletesen tér ki a bácsi káptalan intézményi felépítésére. A 
szerző a 15. század első felétől egészen a mohácsi vészig bemu-
tatja a káptalan prépostjait, olvasó-, éneklő és őrkanonokjait, azaz 
a káptalani hierarchiában a legmagasabb funkciókat betöltőket 
(Érdújhelyi 1899, 141–148). Rajtuk kívül kitér külön a bácsi fő-
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esperesekre, a kisprépostokra, egyszerű kanonokokra, prebendás 
és oltárpapokra, illetve az érseki helyettesekre is. A szerző rö-
viden ismerteti a káptalan hiteleshelyi működését is, konkrétan 
okleveleket is felsorol, melyek a hiteleshelyi működését igazolják 
(Érdújhelyi 1899, 148). A 20. század első felében Winkler Pál 
volt az első, aki konkrétan röviden összefoglalta a bácsi káptalan 
történetét az alapítástól egészen 1935-ig. Munkájában inkább az 
intézmény történetével foglalkozott, nem nagyon tért ki a hite-
leshelyi tevékenységre. Könyvéből hiányzik azonban a korábbi 
munkák alaposabb felhasználása, mint pl. Érdújhelyi munkája, 
így valóban kijelenthetjük, hogy inkább egy rövid összefoglalóról 
van szó, főleg, hogy a kalocsai káptalan történetét is ismerteti. 
Azonban ezen összefoglaló is hasznos kiindulópontja lehet an-
nak a kutatónak, aki a bácsi káptalannal foglalkozik (Winkler 
1935). A késő középkori Magyarország egyháztörténetét és Lu-
xemburgi Zsigmond (1387–1437) uralkodását kutató Mályusz 
Elemér munkássága is jelentős számunkra. Az egyházi társada-
lomról írt monográfiájában (Mályusz 2005, 112) a káptalanokról 
írt fejezetében természetesen megemlékezett a bácsi káptalanról 
is, igaz, csak alapvető információkat közölt róla a reneszánsz kor-
ból. Amikor a korai magyar egyháztörténetről beszélünk, illetve 
a hiteleshelyi pecséthasználat kialakulásáról, mindenképp meg 
kell említenünk Solymosi Lászlót. Monográfiájában áttekintést 
adott a 11. századtól kezdődően a 13. század végéig a magyar 
írásbeliség elterjedéséről, illetve a pecséthasználat kezdeteiről is. 
Munkájában foglalkozott a káptalanok hiteleshelyi tevékenysé-
gével, természetesen kitérve a pecséthasználatra is. A fentiekben 
még nem említettük e munkáját, melyben kitér a bácsi kápta-
lan pecséthasználatára is (Solymosi 2006, 44–71). A korai ma-
gyar egyháztörténelem kiemelkedő kutatója volt Koszta László. 
Koszta a dél-magyarországi egyházi topográfiáról írt összefogó 
részletes tanulmányában kitért természetesen a székes káptala-
nokra is. Tanulmányában a bácsi székes káptalant a jelentősebbek 
közé sorolta (Koszta 2000, 37). Koszta nem foglalkozik részle-
tesen az intézménnyel, nem tér ki bővebben hiteleshelyi tevé-
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kenységére sem, viszont az intézmény nagyságát és jelentőségét 
a kanonokok létszámának elemzésével próbálta magyarázni. Ha 
Koszta Lászlót említjük, akkor nem szabad elfelejtenünk egyik 
tanítványát sem, aki diplomamunkájában a bácsi káptalan Ár-
pád-kori történetét dolgozta fel. Parlagi Mártonról4 van szó, aki 
a bácsi káptalan hiteleshelyi tevékenységét elemezte a kezdetek-
től 1301-ig (Parlagi 1999a). Parlagi egy másik dolgozatot is írt, 
melyben a káptalan hiteleshelyi okleveleit dolgozta fel 1301-ig 
(Parlagi 1999b). A szerző sikeresen folytatta kutatásait a 2000-
es évek elején, amikor is a káptalan hiteleshelyi tevékenységét 
elemezte a 14. század első felében (Parlagi 2001, 95–113). A 
középkori Magyarország egyházi középrétegéről jelentetett meg 
komoly monográfiát Köblös József is, ahogyan a fentiekben már 
említettük. Annyit szeretnénk ebben a bekezdésben hozzáten-
ni az előbbiekhez, hogy Köblös összegyűjtötte azon kanonokok 
névsorát, akik az általa elemzett győri, budai, fehérvári és pozso-
nyi káptalanokban viseltek bácsi kanonoki méltóságokat is, tehát 
a szerző mindenképpen érintette témánkat (Köblös 1994 118, 
131, 132, 137, 140, 178, 235, 335, 339). A késő középkorral és 
a káptalanokkal is foglalkozó történészek közül még egyszer ki 
kell emelnünk C. Tóth Norbert és Fedeles Tamás nevét, hiszen 
mind a ketten érintették a bácsi káptalan tematikáját. Közülük 
C. Tóth Norbert foglalkozott közvetlenebbül a káptalan törté-
netével, egészen pontosan a prépostjaival, illetve a külföldiek ka-
nonoki kinevezésével is (C. Tóth 2013, 22–24; C. Tóth 2017, 
75–93). Fedeles Tamás a pécsi káptalannal foglalkozva érintette 
azokat az ismert kanonokokat, akik a bácsi káptalanban és a pé-
csiben is betöltöttek egyes javadalmakat. Azonban munkájának 
kezdetén a magyarországi káptalanokkal kapcsolatban egy ál-
talános áttekintést ad, melyben a bácsira is kitér részletesebben 
(Fedeles 2005, 48, 49, 50, 76, 95, 130, 131, 148, 154, 324, 331, 
332, 359, 383, 389, 446, 450, 471).

4 Ezúton szeretném megköszönni Parlagi Mártonnak, hogy rendelkezésem-
re bocsátotta szakdolgozatát és diplomamunkáját is.
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2. Káptalanok a középkori Magyarországon

Miután ismertettük a magyarországi káptalanokról, illetve a 
bácsiról szóló általános irodalmat, lássuk milyen egyházi intéz-
mény is volt a káptalan, hogyan alakult ki Magyarországon, ho-
gyan fejlődött az évszázadok során, és milyen funkciókat töltött 
be a középkori magyar társadalomban. Lássuk először is, mi a 
káptalan. A káptalan (capitulum) meghatározott egyházi törvé-
nyek, kánonok szerint élő klerikusokból, a kanonokokból (cleri-
cus canonicus) álló világi papi testület volt a középkorban (Köb-
lös 1994b, 325–326). Latin műszavának eredete kérdéses. Békefi 
Remig szerint a napi összejöveteleken felolvasott szabályzat egyes 
fejezeteinek (capitulum) elnevezése ment át a testületre (Békefi 
1910, 25). Mályusz Elemér szerint a név a római jogból jön, ahol 
adózási egységet jelentett: földbirtokosok azon egységeit, akik so-
rozáskor egy újoncot voltak kötelesek kiállítani (Mályusz 2005, 
30). Attól függően, hogy érseki, püspöki székhelyen jöttek lét-
re vagy sem, megkülönböztetünk székes- (capitulum cathedrale) 
vagy társas káptalanokat (capitulum collegiatum) (Köblös 1994b, 
325; Koszta 2009, 66–67; Koszta 2000, 36–37). A székes kápta-
lanoknak fontos egyházkormányzati szerepük is volt. A püspöki 
szék üresedésének idejére tagjai közül káptalani helynököt válasz-
tott, és – legalábbis elvben – övé volt a püspök (vagy érsek) meg-
választásának joga is, amit azonban a 13. század végétől a pápai 
reservatiók, majd a királyi kegyúri jog erősen megnyirbáltak (Ba-
lics 1890, 113–123; Udvardy 1992, 24–25; Koszta 2009, 68–69. 
Látni fogjuk majd konkrét példákon is a bácsi káptalannál a ka-
locsai érsekek választásait, illetve az akörül felmerült gondokat.).

Csak egész röviden fogunk szólni a káptalanok megjelenéséről 
és életviteléről nyugaton. A káptalanok kialakulásának kezdetei 
a 6. századra tehetők. Tagjaik a magánegyházak papjaival szem-
ben nőtlenségben éltek, részt vettek a közös imaórákon (horae 
canonicae) (Békefi 1901, 4–29; Mályusz 2005, 58). Szabályzatu-
kat Chrodegang metzi püspök fogalmazta meg a 8. században, ez 
sokban Szent Benedek reguláját követte, de kevésbé volt szigorú: 
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a kanonokok közt léteztek hierarchikus különbségek, vagyont is 
szerezhettek. A 11. századra a vita communis (közös élet) lassan 
felbomlott: a közös étkezés és a hálótermekben alvás megszűnt, 
először a püspöki és a káptalani, majd az egyes kanonoki java-
dalmakat (praebenda) is elkülönítették egymástól (Békefi 1910, 
33–34; Mályusz 2005, 60).

Ez a fejlődés játszódott le a magyarországi káptalanok eseté-
ben is. A kereszténység felvételével párhuzamosan jöttek létre az 
érsek és a püspök munkatársaiból, a székesegyház klerikusaiból 
(székeskáptalan) vagy a királyi, később főpapi, világi nagybirto-
kosi alapítású, gazdagon dotált templomok papságából, akik a 
zsolozsmázást végezték (Köblös 1994b, 326). Gellért csanádi püs-
pök korában (1030–1046) a püspök még együtt zsolozsmázott 
és étkezett papjaival, de a káptalanok szerzetesi jellegű fegyelme 
Magyarországon is gyorsan bomlásnak indult (Balics 1890, 38; 
Békefi 1910, 32–34; Mályusz 2005, 60). A 11-12. században a 
kanonokok még egyszerű életmódot folytató klerikusok voltak, 
maguk zsolozsmáztak. A 13. században anyagi helyzetük jelen-
tős javulása a közös élet felbomlásához, majd a 14. században a 
liturgiavégzésben helyettesek állításához vezetett. (A különböző 
kanonokok, illetve káptalanban betöltött funkcióikról a káptalani 
szervezet tárgyalásánál lesz szó.) Életüket minden káptalan ese-
tében saját statútumok szabályozták, ezek tartalmazták bevételi 
forrásaikat is, amelyek birtokokból, vámokból, malmokból, halá-
szó helyekből, valamint a püspöki tizednek a káptalan javára áten-
gedett hányadából álltak (Parlagi 2001, 95–113).

A káptalanok a 14. századra Magyarországon is művelődési 
központtá váltak. Tagjaik külföldi egyetemeket látogattak, majd 
vagy helyben, vagy másutt a kulturális élet, az egyházi vagy állami 
igazgatás területein kamatoztatták ismereteiket. Sok káptalannak 
jelentős könyvtára volt, iskoláik pedig (a szerzetesi és plébániai 
iskolák mellett) a hazai oktatás legmagasabb szintjét nyújtó in-
tézmények. A magyarországi káptalanok hiteleshelyekként is mű-
ködtek. (A hiteleshelyi tevékenységét a bácsi káptalannak külön 
alfejezetben fogjuk ismertetni.)
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A középkori Magyarországon székes káptalanok voltak: az 
esztergomi, nyitrai, győri, veszprémi, váci, pécsi, szerémi, zágrábi, 
boszniai, kalocsai, bácsi, csanádi, erdélyi, váradi és egri káptalanok. 
Társas káptalanok voltak: esztergom-zöldmezei, esztergom-hegy-
foki, esztergom-vári, dömösi, pozsonyi, szepesi, győri, vasvári, 
pápóci, veszprémi, felsőörsi, hántai, fehérvári (Szűz Mária), fe-
hérvári (Szent Miklós), budai, pécs-vári, pozsegai, szenternyei, 
csázmai, titeli, csanádi, aradi, szebeni, váradi (Keresztelő Szent Já-
nos), váradi (Szűz Mária), hajszentlőrinci, mislyei, ittebői (Köblös 
1994b, 326).

A káptalanok intézményeinek rövid ismertetése után nézzük, 
milyen is volt a káptalan belső felépítése. Röviden be fogjuk mutatni 
a káptalan tagjait, feladatukat, illetve tevékenységüket. Mint már 
a fentiekben említettük, a káptalanok intézményének lakói voltak 
a kanonokok. Eredetileg azokat az egyházi személyeket nevez-
ték kanonokoknak (clericus canonicus), akik az egyházi törvények 
(canon) szerint éltek (Zsoldos 1994, 323). Az elnevezés később a 
közös életet élő világi papok testületének, a káptalannak a tagjaira 
korlátozódott. A székes káptalanok tagjainak a tevékenysége kettős 
volt: a kanonokok segédkeztek az érsekeknek vagy püspököknek 
egyházkormányzati teendőik ellátásában, másrészt a kanonokok 
közösen vettek részt a székesegyházi liturgia gyakorlásában, meg-
határozott rendben és időben ájtatoskodtak (Zsoldos 1994, 323; 
Balics 1890, 35–57; Fedeles 2005, 134–137; Békefi 1910, 22–28). 
Zsolozsmájuk megegyezett a szerzetesek zsolozsmájával. A ka-
nonokok általánosan jellemző kötelezettsége volt a mindennapos 
misemondás, illetve misehallgatás. Eredetileg a közös élet fejének 
és irányítójának az érseket, illetve a püspököt tekintették, ennek 
megfelelően a főpap és a kanonokjai vagyonközösségben éltek 
(Békefi 1901, 16–17;  Békefi 1910, 32–33; Koszta 2007, 14–16; 
Balics 1890, 36–38; Mályusz 2005, 59–61). A kereszténység meg- 
gyökeresedésével együtt Magyarországon már a 14. században 
megkülönböztették a kanonokokat az egyszerű klerikusoktól. 
(A káptalani hierarchiának a későbbiekben még külön figyelmet 
szentelünk.) A vagyonközösség felbomlása Magyarországon a 13. 
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század közepén ment végbe. A folyamat együtt járt azzal a gya-
korlattal, hogy az egyes káptalani tisztségeket betöltő kanonok ál-
landó helyetteseket állítottak maguk helyett, s ezekkel végeztették 
az eredetileg rájuk háruló feladatokat. Ez a jelenség a 14. század 
folyamán teljesedett ki, amikor a helyettesek már nem az egyes 
kanonokok, hanem a káptalan alkalmazottai voltak. Az átalakulás 
folyamatát erősítette, hogy a magyar királyok mind fokozottab-
ban vették igénybe államkormányzati, diplomáciai feladatok el-
látásában a prépostok és a kanonokok szolgálatait. A kanonoki 
közösségek önállóságának szilárdságát jelzi, hogy tagjai a káptala-
nok által alkotott, az érsek, illetve püspök által megerősített stat-
útumok (szabályok) szerint éltek. A középkori magyar káptalanok 
statútumai közül nagyon kevés maradt fenn egészben. Azonban 
az alábbiakban alá tudjuk támasztani azt a tényt, hogy mindegyik 
káptalannak kellett lennie saját statútumának. Két káptalan stat-
útumát ismerjük egészben: a zágrábi káptalan statútumát 1334-
ből, és a váradi káptalanét 1374-ből. A zágrábi kiadva: Tkalčić 
Zagreb, 1874, 1–149. A váradi pedig: Bunyitai Nagyvárad, 1886. 
Emellett fennmaradt az esztergomi egyház 1397-es egyházláto-
gatási jegyzőkönyve is, amelyből kiderül, hogy voltak statútumok, 
amelyekhez akkor hozzáírták azokat a szokásokat is, amelyekhez 
addig is tartották magukat a kanonokok. Az esztergomi statútu-
mok létére is vannak adatok 1520-ból, illetve 1543-ból (Köblös 
1994, 15). A 15. századból a váradhegyfoki társaskáptalan 1495 
és 1497 között keletkezett statútumait ismerjük (Bunyitai 1879, 
181–186). Ugyanebből a századból ismerjük a vasvári káptalan 
1483-as oklevelét, melyben új rendeleteket hoz a régiek mellé 
(DL 29539, kiadva: Békefi 1910, 417–420). A 16. századból ma-
radt ránk a pozsonyi káptalan 1521-ben összeállított statútumai-
nak töredéke: Knauz 1866, 246–261. A fent említett statútumok 
mind foglalkoznak azzal, hogy hány tagjuk van a káptalanoknak, 
s milyen köztük a rangsor (Köblös 1994, 15).

A káptalanokon belül szigorú hierarchia érvényesült. A kano-
nokok közvetlen elöljárója a prépost (praepositus) volt. A pré-
post állt a káptalan élén. A karban (chorus) az övé volt az első 
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hely jobbról, a káptalani gyűlésen az első szó őt illette meg. A 
kanonokokat ő hívta gyűlésre. Szavazati joga a káptalani gyűlés-
ben csak a felszentelt kanonokoknak volt, akiknek a prépost volt 
a példaképük (Balics 1890, 47–48; Békefi 1910, 38). A hierar-
chia következő fokán az olvasókanonok (lector) állt. A karban 
bal felől az első hely, a káptalanban meg a prépost után az első 
szó illette meg. A prépost távolléte esetén ő a helyettese. Ő a 
székesegyházi iskola vezetője (rector) s ő ellenőrzi, hogy a ta-
nításban a sublector (az olvasókanonok helyettese) alkalmazko-
dik-e a növendékek egyéniségéhez. Az iskolásokat a lector vagy 
a sublector tanítja meg a helyes hangsúlyozásra. A székesegy-
házban a mise alatt a lector ügyel az evangélium, az episztolák 
és a próféciák éneklésére és a leckék olvasására. A rossz kiejtést 
és hangsúlyt korrigálja. A fölszentelendőket vizsgáló bizottság 
tagja. A káptalan pecsétje alatt megjelenő oklevelet ő írja le, de 
mást is megkérhet rá, mint pl. a jegyzőt (notarius), aki az olvasó-
kanonok távollétében állította ki a hiteleshelyen az oklevelet. Az 
olvasókanonokokat a pápák bírákul, a királyok követül küldik 
(Mályusz 2005, 60–61; Békefi 1910, 38; Balics 1890, 48–49).
Rangban az olvasókanonok után az éneklőkanonok (cantor) kö-
vetkezik. Ő vezeti a kart, mikor a zsolozsmát éneklik. Gondja 
van rá, hogy a zsolozsmázásra pontosan harangozzanak (ebben 
a succentor szokta helyettesíteni). A székesegyházi (káptalani) 
iskolákban a növendékeket (clericos) ő tanítja a succentorral 
énekre és zenére. A felszentelés előtti vizsgálatban ő is részt 
vesz. A különböző ünnepek alkalmával gondja van a megfelelő 
egyének megfelelő ruhákban való segédkezésére. Feladata a káp-
talan tagjainak a beiktatása. Ha a káptalanban nem volt kántor, 
kölcsönkértek másik káptalantól. A kántor nem volt mindig ka-
nonok. A miséken is megvolt a hierarchia. Advent alatt az első 
vasárnapon a püspök, majd a nagyprépost, majd az olvasó, végül 
az éneklőkanonok misézett. Az éneklőkanonok húsvét hetében 
szerdán misézik (hétfőn a prépost, kedden az olvasó). Nagy-
szombaton és pünkösd szombatján a próféciákat a prépost, az 
olvasó- és éneklő- és őrkanonok éneklik sorban. (Mályusz 2005, 
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60–61; Békefi 1910, 39; Balics 1890, 49). Az éneklőkanonokot 
követi az őrkanonok (custos). Ő ügyel a káptalani levéltárra és 
pecsétre, a könyvekre, kincsekre, edényekre, ruhákra, világításra, 
tisztaságra és a halottak kiharangozására (Békefi 1910, 39; Ba-
lics 1890, 49; Mályusz 2005, 61).

A fent említett káptalani tisztségek betöltőit nevezzük mél-
tóságviselő (dignitarius) vagy oszlopos (columnaris) kanonokok-
nak. Rangban utánuk következtek a főesperesek (archidiaconus, 
archipresbyter), akiknek azonban a rangjuk hivatali volt (Békefi 
1910, 40–41; Balics 1890, 50–52; Mályusz 2005, 80). A kerüle-
tekben a lelki ügyeket ő gyakorolja, tőle a püspökhöz föllebbezik 
az ügyet. Évenként beutazta kerületét vizsgálatokat folytatva (pl. 
a pap megfelelően él-e és öltözködik). Az egyházi jogot tisztesen 
kellett tudniuk (házassági kérdések vizsgálása). Három évig köte-
lesek voltak egyházjogot tanulni. A plébánosok a főesperes részére 
évenként 50 dénárt fizettek cathedraticum néven (Mályusz 2005, 
80). Szintén nagyon fontos tisztséget töltött be a dékán a kápta-
lanban. A káptalan jogi és gazdasági ügyeit vezette és intézte. Egy 
évre választották a káptalan tagjai szótöbbséggel. Újból ugyanazt a 
dékánt nem lehetett megválasztani a következő évben, kivéve, ha 
a választás egyhangú volt (Balics 1890, 54; Békefi 1910, 42–44).

A káptalanokban a fent említetteken kívül még voltak egyszerű 
kanonokok, misés papok és mesterek. Köztük is volt hierarchia: el-
sők voltak a misés papok, őket követték a mesterkanonokok, végül 
pedig az egyszerű kanonokok következtek (canonicus simplex). A 
káptalan egyéb tagjaihoz tartoztak a sekrestyés (alkincstartó) és 
az orgonáló is (Békefi 1910, 43–48). A tisztségek betöltői külön 
jövedelmeket élveztek, az egyszerű kanonokok egyedüli javadal-
ma a káptalan közös vagyonából rájuk jutó rész (praebenda) volt. 
Voltak még a karbeli papok, akik között volt klerikus, alszerpap, 
szerpap, misés pap. A karbeli papok közül kerültek ki a kápolna-
mesterek (káplánok) és az oltárigazgatók (oltárospapok). Az ol-
tárigazgató lehetett klerikus, szerpap vagy miséspap. A káptalan 
jegyzője, a notarius lehetett kanonok, klerikus, de világi ember is 
(Békefi 1910, 48–49).
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A kanonokokat eredetileg az érsek, illetve a püspök nevezte ki. 
Magyarországon különösen a 13-14. századtól kezdődően általá-
nos volt, hogy a király magának tartotta fenn a káptalani javadal-
mak betöltésének jogát, illetve a pápa nevezte ki a kanonokokat 
(reservatio). A kanonokok számára a káptalani vagyon élvezete 
lehetővé tette külföldi egyetemi tanulmányok folytatását, így ma-
guk a kanonokok az egyházi értelmiség fontos tényezőivé váltak 
(Köblös 1994b, 326).

2.2. A káptalanok hiteleshelyi tevékenysége

Miután ismertettük a magyarországi káptalanok rövid történetét, 
illetve ezen intézmények általános felépítését, röviden szólnunk 
kell az egyik legfontosabb feladatukról, amelyet évszázadokon ke-
resztül elláttak. Ez pedig a hiteleshelyi működésük. 

A hiteleshely (loca credibilia) sajátos, a közjegyzőséghez ha-
sonló magyar jogintézmény volt. Azok az egyházi testületek (káp-
talanok, konventek) számítottak hiteleshelynek, amelyek egyfelől 
természetes vagy jogi személyek megkeresésére, másfelől királyi 
parancsra vagy hatósági megbízásra közhitelű okleveleket állí-
tottak ki (Solymosi 1994, 263). A székes- és a jelentősebb társas 
káptalanok a 12. század vége óta foglalták írásba a hozzájuk for-
duló egyházi és világi személyek ügyeit. A bizalom irántuk abból 
fakadt, hogy a 11. század óta kizárólag ezek az intézmények voltak 
az istenítéletek színhelyei, itt tartották a bíráskodásban bizonyító 
eszközként széleskörűen alkalmazott tüzesvas-próbát, amelynek 
eredményéről feljegyzést készítettek (Алмаши 2013, 32). Az ok-
levelek iránt növekvő társadalmi igény hatására a 13. század első 
évtizedeiben nemcsak a királyi, hanem a magánalapítású ben-
cés, premontrei és johannita konventek is hiteleshelyekké váltak 
(Solymosi 1994, 263). A hiteleshelyekre a magánjogi írásbeliség 
ellátásán túl más feladat is hárult. Az Aranybulla 1231. évi meg-
újítása (21. tc.) felhatalmazta a hiteleshelyeket arra, hogy a jog-
szolgáltatás egyes fázisait a poroszló (pristaldus), majd később a 
királyi ember (homo regius) vagy a nádori ember perbeli és peren 
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kívüli eljárásait a tények írásba foglalásával bizonyítsák, tanúsít-
sák (Алмаши 2013, 32; Kőfalvi 2000, 51; Érdújhelyi 1899, 59–68; 
Eckhart 2012, 23–24, 30, 50; Stolz 1912, 7–9). E törvénycikknek 
a meghozatalára azért volt szükség, mert a pristaldusok sokszor 
visszaéltek hatalmukkal. „Mivel az országban sokan megvoltak ká-
rosítva a hazug poroszlók által, az ő részvételük és tanúskodásuk ne 
legyen érvényes, kivéve ha a szintén tanúskodó vármegyei püspök 
illetve káptalan előtt történik. A meggyanúsított poroszló csak az 
ő (püspök, vagy káptalan) jelenlétében tudja magát igazolni a na-
gyobb ügyekben, a kisebbekben pedig a szomszédos konventek és 
kolostorok által” (Beér–Csizmadia 1966, 97). Az eljárásokról szóló 
oklevél volt a relatio,5 míg a felek jognyilatkozatait a fassio6 tar-

5 Az eljárásokról szóló oklevelek leggyakoribb fajtái a következők voltak: 
valamilyen birtokba iktató oklevelek (littere statutoriae seu introductorie), 
oklevelek, melyek valamilyen eskütételről szólnak (littere iuramentales), 
megidéző oklevelek (littere evocatorie seu citatorie), oklevelek, melyek fel-
szólítással idéznek meg (littere proclamatorie), oklevelek, melyek birtokok 
határait jelölik ki (littere metales seu reambulatorie), oklevelek, melyek 
szemtanúk felkereséséről és kihallgatásáról szólnak (littere inquisitorie), 
oklevelek, melyek újbóli beiktatásról szólnak (littere recaptivatorie). Ho-
gyan indult meg egy eljárás? Egy eljárás elindítására feltétlenül szükség volt 
a hatóságok felé fordulni, utána pedig egy hiteleshelyen tudták az ügyet 
bejelenteni. Az intézmény az ügy kivizsgálására egy szemtanút küldött ki, 
akin keresztül figyelemmel kísérhette az ügy lefolyását, mely után nemcsak 
hogy magára vállalta az oklevél kiadást az ítélet meghozatalát követően, de 
kötelezte is magát az oklevél őrzésére, illetve számbavételére.

6 Ebbe a csoportba a következő leggyakrabban előforduló oklevélfajták cso-
portosíthatók: birtokadományok (littere donationales), adásvételi szerző-
dések (littere venditionales), felbecsülő oklevelek (littere estimationales), 
valamilyen cseréről szóló oklevelek (littere cambiales), valamilyen meg-
egyezésről-kiegyezésről szóló oklevelek (littere compositionales), békülő 
oklevelek (littere expeditorie seu quietantiales), felosztásról szóló oklevelek 
(littere divisionales), kezeskedő oklevelek (littere evictionales), szabadság 
szavatolásáról szóló oklevelek (littere manumissionales), el(tiltó) oklevelek 
(littere prohibitorie), tiltakozó oklevelek (littere protestatorie), képvise-
letről szóló oklevelek (littere procuratorie), testamentumok (testamenta), 
valamilyen érdemekről szóló oklevelek (littere impignorationles). A fenti 
oklevéltípusok kiállításához a feleknek valamelyik hiteleshelyhez kellett 
fordulniuk.



189

talmazta. (A lábjegyzetekben említett oklevelek fajtáinak további 
elemzésére lásd: Eckhart 2012, 112–156; Stolz 1912, 25–67.) A 
társadalom jogi írásbeliségének ellátására olyan egyházi testületek 
is vállalkoztak, amelyek kellő anyagi háttérrel nem rendelkeztek, 
és magánkegyuraik objektivitásukat is veszélyeztették. Ezért I. 
(Nagy) Lajos (1342–1382) király az 1351. évi törvény (3. tc.) értel-
mében felülvizsgálta a hiteleshelyek működését, és a kisebb testü-
letek pecsétjét bevonta, a hiteleshelyi tevékenységét megszüntette 
(Kővalfi 2000, 51; Érdújhelyi 1899, 88; Eckhart 2012, 39; Stolz 
1912, 13; Алмаши 2013, 41). Intézkedése nyomán a hiteleshelyek 
száma közel a felére, mintegy 40 intézményre csökkent. Egy-egy 
hiteleshely több-kevesebb megyére kiterjedő régióban, míg a bu-
dai, székesfehérvári és 1498-tól a boszniai káptalan, valamint a 
székesfehérvári johannita konvent országos hatáskörrel fejtette ki 
tevékenységét (Solymosi 1994, 264; Eckhart 2012, 68–69; Bónis 
1964, 122–125). Az okleveleket eleinte chirographálással hitelesí-
tették, majd a 13. század elejétől a chirographumot pecséttel látták 
el, és a század derekától az uralkodó típus a pecsétes oklevél lett. 
Az oklevelek viszonylagos egyöntetűségét a hiteleshelyi jegyzők 
által használt formulás könyvek biztosították (Iványi 1904, 481–
558; Fedeles 2005, 40; Solymosi 1994, 264). A kezdetektől fogva 
a hiteleshely gondoskodott kiadványai megőrzéséről: a chirograp-
hum egyik példányát megtartotta levéltára számára, a többi oklevél 
szövegét pedig teljes egészében vagy kivonatosan jegyzőkönyvbe 
(registrum, protocollum) másolta. A hiteleshelyi munka jelentős 
jövedelmet biztosított az egyházi intézmények és tagjaik számára. 
Olyannyira jól jövedelmezett, hogy 1300 táján királyi tanácsi hatá-
rozat (19. c.) rögzítette az oklevél kiállítás díjtételeit és az eljárások 
tanúsítására kiküldött hiteleshelyi megbízottak napidíját (Érdúj-
helyi 1899, 81). Ez az intézményrendszer késleltette a közjegy-
zőség magyarországi meghonosodását, s amikor ez a 14. század 
második felében bekövetkezett, a világi jog területén a korábban 
kifejlődött hiteleshelyek megőrizték pozícióikat. A közjegyzők 
működése az egyházi bíráskodás körébe tartozó ügyekre korláto-
zódott (Érdújhelyi 1899, 101–182).
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3. A bácsi káptalan középkori története

A magyarországi káptalanok és hiteleshelyek történetének rö-
vid ismertetése után lássuk a bácsi káptalan történetét a kez-
detektől a mohácsi vészig. Szólni fogunk a káptalan tagjainak 
kinevezéséről, a káptalan jogairól, kiváltságairól, illetve hite-
leshelyi tevékenységéről is. A bácsi káptalan alapításának idő-
pontját sajnos nem ismerjük, azonban annyi bizonyos, hogy 
szorosan összefügg a káptalan alapítása a kalocsai érsekség 
kalocsa–bácsivá válásához. Annyi bizonyos, hogy az érseksé-
gi központ áthelyezése Kalocsáról Bácsba megkívánta egy új 
székes káptalan megalapítását. Ezt a logikát azokra a tények-
re alapozzuk, amelyeket a fentiekben kifejtettünk a káptalanok 
egyházkormányzati és liturgikus feladataival kapcsolatban. A 
bácsi káptalan létéről első értesülést az 1158-ból származó, saj-
nos hamis II. Géza-féle oklevélből értesülünk. Az oklevélben 
szereplő szemtanúk között fel vannak tüntetve a bácsi káptalan 
tagjai közül is néhányan, akik az oklevél kiadásánál tanúskod-
tak: „…Huius renovationis privilegii testes sunt praedicti Epis-
copi et Principes: insuper Canonici Baacsienses: Obsa Decanus, 
Esau Cantor, Cheke, Beniamin, Sacerdotes, Ionathas, Azarinus, 
Latinus, et ceteri Canonici…” (Mon.Vat. 1/4, 574; Róka 1779, 
59–60; Fejér 1829, 118–129). Ha az oklevél nem lenne hamis, 
akkor nyugodtabban ki tudnánk jelenteni, hogy a XII. század 
második felében már biztosan létezett Bácsott a székes kápta-
lani intézmény, így azonban sajnos csak feltételezésnek marad 
meg ez az adat, pont mint a bácsi vár kapcsán. A káptalan első 
biztos említése 1215-ből származik tudomásunk szerint, mikor 
az érsek Kalocsára történő visszaköltözése miatt tekintélyének 
csökkenésétől félő bácsi káptalan megerősítteti jogait a pápával. 
Érdekes módon a bácsi káptalannal egy időben a kalocsai is 
így tesz, nyilván félve attól, hogy az egyik a másik jogait fogja 
csorbítani: „Preposito et capitulo Colocensibus super confirma-
tione Iurium omnium, que possideredebite dinoscuntur. Pre-
posito et capitulo Baciensibus in hunc modum” (Theiner 1863, 
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57; Winkler 1935, 22; Parlagi 1999, 4; Udvardy 1994, 318). E 
jogokat azonban csak gyaníthatjuk, mert a bulla jelzése III. Ince 
pápa regestaiból van véve, melyek a bullát magát nem közlik, 
hanem csak annak tárgyát jelzik. Bizonyosan a két káptalannak 
egymáshoz való viszonyát szabályozta, mely a bácsi székhely 
létesítésekor meg lett állapítva és a bulla elveszvén viszály tár-
gyává lett (Winkler 1932, 22).

A káptalan tagjait a 11-13. században a kalocsai–bácsi érse-
kek nevezték ki. A 14. századtól a Szentszék magának tartotta 
fenn (rezerválja) a kanonokok kinevezési jogát (Udvardy 1992, 
23). Az érsekek kinevezési joga nem szűnt meg elvileg, csupán 
a pápa felfüggesztette azt. Mivel a pápa nem ismerte a szóban 
forgó személyt, általában 2-3 főpapot bízott meg annak meg-
vizsgálására, hogy a jelölt alkalmas-e a javadalom elnyerésére. 
Amennyiben a küldöttek vizsgálata pozitív eredménnyel zárult, 
sor került a kinevezésre.  Mivel az érsekek is tovább gyakorolták 
a kanonoki kinevezést, választásukat a pápák általában megerő-
sítették miután arról értesültek. A kinevezettek általában kérték 
a pápától a választás megerősítését, nehogy valaki háborgassa 
őket a javadalom birtokában. E példát láthatjuk Katus László 
bácsi prépost kinevezésének esetében is, akit Lackfi Dénes ér-
sek (1350–1355) nevezett ki, hozzátéve a záradékban, hacsak 
nem forog fenn reservatio. Katus a pápához fordult megerősí-
tésért, nehogy háborgassák a javadalmában. A pápa végül jóvá-
hagyta a kinevezését (Udvardy 1992, 23; Schematismus 1883, 
38). Voltak azonban olyan esetek is, amikor a pápa új kinevezést 
rendelt el. Ez történt 1391-ben, amikor Helfenstein Lajos ér-
sek (1383–1391) bácsi őrkanonokot nevezett ki. Az őrkanonok 
félve attól, hogy a kinevezés nem érvényes, IX. Bonifác pápához 
fordult megerősítésért, de a pápa a prépostot bízta meg a bá-
csi őrkanonokság adományozásával, megerősítésével (Udvardy 
1992, 23; Mon. Vat. I/3. 151).

A 15. századtól a magyar királyok is igényt tartottak a főke-
gyúri jogukra, vagyis a római katolikus egyház magas méltóságainak 
kinevezéséhez fűződő jogukra, hivatkozva a káptalani javadalmak 
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adományozására.7 E jogát Luxemburgi Zsigmond hangoztatta 
az 1404-es pozsonyi országgyűlésen (Kollányi 1906, 153–154; 
Fraknói 1899, 7–11; Fraknói 1901, 304–305). Zsigmondnak ez 
az intézkedése eléggé egyoldalú és önkényes volt, amire azért 
került sor, mert IX. Bonifác pápa Nápolyi Lászlót támogatta 
Zsigmonddal szemben (Udvardy 1991, 255). A magyar királyi 
főkegyúri jogot azonban nem ismerték el a 15. századi kánonjog-
ban. Ennek ellenére a magyar királyok ragaszkodtak a káptalani 
javadalmak kinevezési jogához, azonban ezt általában mégis áten-
gedték az érseknek. Így V. László (1444–1457) megengedte Vince 
váci püspöknek és Herczegh Raffael kalocsa-bácsi érseknek, hogy 
megfelelő embereket nevezzen ki a bácsi és kalocsai káptalanok-
ban, azonban a prépostok és az olvasókanonok kinevezésének jo-
gát megtartotta magának (Udvardy 1992, 24, 37; Fraknói 1899, 
39–40). Mivel látszatra kialakult az a helyzet, hogy a káptalani 
tagok kinevezési jogát gyakorolja a magyar király, a kalocsa-bácsi 
érsek és a római pápa is, a kinevezettek jobbnak látták megerősít-
tetni újdonsült javadalmukat mind a három személynél. Így tett 
például Garai Zsigmond 1447. július 24-én, amikor is pápától 
kérte, hogy adjon neki a bácsi prépostságra szóló olyan kinevezé-
si okiratot, melyben feltünteti, hogy a javadalom a magyar király 
kegyurasága alá tartozik, és azt már az érseki kinevezés alapján 
elnyerte (Udvardy 1992, 37; Lukcsics 1938, 246).

Mielőtt a jelölt elnyerte volna javadalmát, vizsgáznia kellett az 
érsek vagy az általa delegált személyek előtt, hogy kánonilag meg-
felel-e a javadalom betöltésére. Amikor a pápai reservatio általá-
nosan elfogadott lett, elvileg a jelölteknek a Szentszék előtt kellett 
volna vizsgát tenniük. Azonban a jelöltek általában kérvénnyel 
fordultak a pápához, hogy egy delegált bizottságot küldjenek Ma-
gyarországra, hogy ott vizsgáztassák le őket (Bossányi 1918, 314; 
7 A pápák a középkorban igyekeztek a főkegyúri jogot jogot korlátozni. A pá-

paság világi hatalmának hanyatlása következtében a konstanzi zsinat (1417) 
elismerte a magyar királyok főkegyúri hatalmát, ennek értelmében Magyaror-
szágon királyi jóváhagyás nélkül pápai utasításokat, döntéseket stb. kihirdetni 
nem lehetett (Bővebben: Érszegi 1994, 338–339; Fraknói 1895, 117–118; 
Kollányi 1906, 164; Mályusz 2005).
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Udvardy 1992, 24). Bárki nevezte is ki a kanonokokat, a beiktatást 
az érsek végezte és ezzel kifejezésre juttatta a káptalani tag füg-
gőségét a főpásztortól. Nem tudhatjuk sajnos pontosan hogyan 
is zajlott a kanonokok beiktatási szertartása a bácsi káptalanban, 
azonban Udvardy véleménye szerint nem különbözhetett a kalo-
csaitól, ezért röviden lássuk, hogyan iktatta be az érsek a káptalan 
legújabb tagját:

1. Először is a kinevezett hűségesküt tett az érseknek, hogy 
neki és utódainak engedelmes lesz és hűséges. Nem ad ta-
nácsot és egyetértést, ami az érsek kárára válnék, vagy a 
tisztelete ellen lenne, hanem ennek tehetsége szerint el-
lentmond és ellenáll. Az érsek által rábízott titkot nem 
árulja el, nem fedi fel, viszont kinyilvánítja mindazt, ami 
az érsek méltóságát és tiszteletét öregbíti. Ezután történt 
ígéret a helyben lakásra (residentia). A végén az esküt az 
evangélium érintésével erősítette meg.

2. Ezután az érsek a következő szavakat intézte a kinevezett-
hez: Mi N. Isten és az apostoli Szentszék kegyelméből ka-
locsai és bácsi érsek azt a kanonokságot és prebendát, mely 
magister N. kanonok halála által jogilag és tényleg megü-
resedett, miután a kezünkbe és az evangéliumra az előírt 
esküt letetted, főpapi hatalmunkból kifolyólag (auctoritate 
ordinaria) neked N. adományozzuk, és a fejünkről a tiedre 
helyezett birretum által beiktatunk (Udvardy 1992, 24–25).

Azt is jobban szemügyre kell vennünk, hogy a bácsi káptalan-
nak milyen jogai voltak a középkor folyamán. Mint láthattuk már 
a fentiekben, a bácsi káptalannak biztosan voltak jogai, melyeket 
III. Ince pápa megerősített 1215-ben (Winkler Pálnál és Parla-
gi Mártonnál tévesen szerepel az 1201-es dátum. Udvardy is és 
Theiner is azon a véleményen voltak, hogy a pápa 1215-ban erősí-
tette meg a bácsi és kalocsai káptalanok jogait. Udvardy 1992, 37; 
Theiner 1859, 57). Ezeket, a jogokat biztosan gondosan őrizték 
a káptalan levéltárban, azonban ezek a jogok a levéltárral együtt 
megsemmisülhettek 1526-ban. A kinevezéssel és a beiktatással a 
káptalani tagok megkapták a „stallum in choro et locus in capi-
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tulo” jogot. Ennek a jognak köszönhetően különböztették meg a 
káptalani tagokat a többi karbeli paptól. A káptalani tagoknak a 
székesegyház kórusában külön stallumuk volt és a káptalani gyű-
léseken megjelenhettek, tanácskozási és szavazati joguk is volt 
(Udvardy 1992, 25).

Értekezésünk témájából kifolyólag fokozottan érdekes a káp-
talan érsekválasztási joga is. Mielőtt belekezdenénk e káptalani 
jogba, előre kell bocsátanunk azt a tényt, hogy a káptalan e joga 
erősen meg volt nyirbálva az évszázadok során. Egyrészt a királyi 
főkegyúri jog előretörése zavarta meg ebben a jogában, másrészt 
a római Szentszék azon törekvése, hogy az érseki szék betöltését 
magának tudhassa, többször háttérbe szorította a káptalannak e 
jogát. Esetünk azért is különleges, mivel a Kalocsa-bácsi érseket a 
kalocsai és bácsi káptalan közösen választotta meg, de még a két 
káptalan közti versengésre és az érsekválasztásban egymás kizárá-
sára való törekvésekre is találunk példát, amiről a következőkben 
szólni is fogunk.8

A magyar egyházszervezés korában a királyok erőteljesen bele-
szóltak a főpapok kinevezésébe. Ezen eljárás ellen szólalt fel VII. 
Gergely pápa és sürgette az electio canonica érvényre jutását, te-
hát azt, hogy a főpapokat a káptalanok válasszák. A Szentszék e 
követelésének eleget téve Kálmán király (1095–1116) 1106-ban 
a guastallai zsinaton lemondott főkegyúri jogáról. Ezzel II. Pascal 
pápa lényegében visszaadta a káptalanok számára a főpap kiválasz-
tásának jogát (Fejér 1829, 45; Winkler 1935, 8). Így a káptalanok 
jogai elvileg helyreálltak. (Azért mondjuk, hogy elvileg, mert még 
ezután is egy darabig volt rá eset, hogy a király nevezte ki a főpa-
pot.) Megállapítható, hogy a káptalanok a 13. század folyamán za-
vartalanul választották meg a főpapokat (Udvardy 1992, 25). Ilyen 
volt például Csák Ugrin érsek megválasztása 1219-ben, amikor 
a kalocsai és a bácsi káptalanok közös egyetértésben választották 
8 Azokat a századokat, amelyekben a káptalanok zavartalanul gyakorolták az 

érsekválasztási jogot, csak meg fogjuk említeni, illetve röviden számolunk 
be róluk (ezek a 12. és a 13. századok) és a késő középkorra fogunk fóku-
szálni, hiszen egyrészt ez a témakörünk, másrészt ekkor lett a káptalanok 
érsekválasztási joga korlátozva.
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meg az érseket. A választást a pápa azonban nem tudta elfogadni 
egyelőre, mert a választási procedúra lebonyolításáról nem meg-
felelően számoltak be, így arra kérte a káptalanokat, hogy egy le-
vélben számoljanak be úgy ahogyan az szokás, illetve küldjenek el 
egy káptalani küldöttet is (Theiner 1859, 19–20; Udvardy 1991, 
117–118; Winkler 1935, 8). Ugyanígy közös megegyezés alapján 
választották meg a kalocsai és bácsi káptalanok 1248-ban Gime-
si Jánost, 1254-ben Buzádi Tamást, 1266-ban Bancsai Istvánt 
(Winkler 1935, 8; Udvardy 1991, 146). A 14. századtól a pápai 
reservatiok kezdenek előtérbe nyomulni. Az 1301-ben meghalt 
Gyimesi János érsek után a kalocsai és bácsi káptalanok Istvánt 
választották meg érseknek, amit az éppen Magyarországon tartóz-
kodó pápai követ, Miklós ostitai püspök is megerősített (Udvardy 
1992, 25). A pápa, VIII. Bonifác azonban magának tartotta fent 
a reservatiot a kalocsai érsek kinevezésével kapcsolatban, és nem 
értesült időben a káptalanok választásáról. Végül a pápai követ 
közbenjárására VIII. Bonifác megerősítette a már megválasztott 
kalocsai érseket 1302. május 1-én. E forrás azért is érdekes a szá-
munkra, mert betekintést nyerhetünk a káptalanok érsekválasz-
tási eljárásába (Schematismus 1883, 25). Nemsokára az avignoni 
pápák idejében a pápai reservatio szinte teljesen kizárólagos lett. 
A koronázás után a pápa mindjárt közzétette, hogy a főpapi szé-
kek betöltését magának tartja fenn. Csák Vincze érsek halála után 
(1306–1311) a kalocsai és bácsi káptalan megválasztotta Visadoli 
Demetert érseknek. Hatéves huzavona után XXII. János pápa fi-
gyelmen kívül hagyva a káptalan választását, Jánki Lászlót nevezte 
ki érseknek 1317-ben, sőt meghagyta a káptalanoknak, hogy is-
merjék el és engedelmeskedjenek az új érseknek, különben az ér-
sek által kiszabott büntetéseket szentesíteni fogja (Udvardy 1992, 
26; Theiner 1859, 459–460). Ebben a században a káptalan érsek-
választási jogát nem tudta többet érvényesíteni, igaz még kétszer 
próbálkozott. Először 1337-ben próbálta véghez vinni az akaratát 
a bácsi és a kalocsai káptalan. A két káptalan össze is ült az említett 
évben Hájszentlőrincen a prépostsági templomban, hogy érseket 
válasszon. Itt azonban a bácsi káptalan tudomására jutott, hogy 
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ki van közösítve az egyházból, tehát nem élhet választói jogával 
(Udvardy 1991, 199; Winkler 1935, 9). Nem tudjuk, hogyan esett a 
káptalan ebbe az egyházi fenyítésbe, de tény, hogy amint ezt meg-
tudták a bácsi kanonokok, Hájszentlőrincről eltávoztak. Erre a ka-
locsai káptalan a csanádi püspököt, Piacenzai Jakabot kérelmezte 
(postulalta) érseknek. Amikor ezt a bácsi kanonokok meghallották 
visszafordultak Hájszentlőrincre és Harkácsi Büki István prépos-
tot választották meg érseknek (Udvardy 1991, 199; Winkler 1935, 
9). Mind a két választott több kanonok kíséretében a Szentszék 
előtt személyesen megjelent, hogy ki-ki a választottját elismertesse 
a pápával. Az ügyet igaz tárgyalták, de végül egyik jelöltet sem 
fogadták el (Fraknói 1901, 160; Theiner 1859, 650–652; Udvardy 
1991, 199–200). A másdogik hasonló eset Neszmélyi Miklós meg-
választása volt 1345-ben, amikor nem tudták választásukat érvény-
re juttatni a bácsi és kalocsai káptalanok.

Mint láttuk, a pápai reservatio erősen megnyirbálta a bácsi káp-
talan érsekválasztó jogát a 14. században. Érdekes módon, a királyi 
főkegyúri jog előretörésével a 15. században a bácsi káptalannak 
is újra sikerült érsekválasztási jogát feleleveníteni, igaz, ez nem 
ment zökkenőmentesen. A bácsi és kalocsai káptalan 1424-ben az 
új kalocsa-bácsi érseknek Buondelmonte János pécsváradi apátot 
választotta meg (Érdújhelyi 1899, 7; Udvardy 1992, 26). Érdekes-
ségként el kell mondanunk, hogy a főkegyúri jogot alkalmazva elő-
ször Zsigmond király nevezte ki Jánost kalocsai érseknek, és csak 
utána a két káptalan (Fraknói 1902, 5; Fraknói 1895, 126). V. Már-
ton pápa a kinevező bullában érvénytelennek mondta a választást, 
mivel az érseki szék betöltését magának tartotta fenn. Minthogy 
azonban a választott személyt alkalmasnak találta a kalocsa-bácsi 
érsekség élére, kinevezte hivatalosan is még ugyanabban az évben 
(Érdújhelyi 1899, 7; Udvardy 1992, 37; Lukcsics I, 161). A kö-
vetkező érseket, Szekcsői Herzeg Raffaelt a pápa nevezte ki ok-
iratában 1450-ben.9 Utoljára a káptalanok 1456-ban választottak 
9 Winkler szerint Raffael érseket is a bácsi és kalocsai káptalanok válasz-

tották meg, azonban Udvardy és Lukcsics alapján Winkler Pál véleményét 
el kellett vetnünk, hiszen mindkét helyen láthatjuk a pápa kinevezésének 
nyomát (Udvardy 1991, 292; Lukcsics 1939, 284).
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érseket. A két káptalan egyértelműen Várday Istvánt választotta 
érseknek (Udvardy 1991, 301, 317; Udvardy 1992, 26; Érdújhelyi 
1899, 39). III. Kalixtus pápa kinevező bullájában igaz nem mond-
ja érvénytelennek a káptalanok választását, azonban leminősíti azt 
(Udvardy 1991, 302, 317; Udvardy 1992, 36, 37; Érdújhelyi 1899, 
40–41)

A főegyházmegyének két káptalanja volt, mint a fentiekben 
jól láthattuk. Általában mindkét káptalan részt vett az érsekvá-
lasztásban, azonban voltak esetek, amikor csak a kalocsai káp-
talan választott, kihagyva a választásból a bácsi káptalant. Ezek 
az esetek a következők voltak: 1206-ban Merániai Bertold vá-
lasztása (Udvardy 1991, 104, 105, 114; Udvardy 1992, 26; Fej-
ér 1829, 49–53), 1243-ben Benedek érsek (Udvardy 1991, 134; 
Udvardy 1992, 26; Theiner 1859, 187; Bak et al. 2006, 292) és a 
már fent felvázolt 1337-es választás. Winkler Pál ezekből az ese-
tekből azt a következtetést vonta le, hogy a kettő közül a kalocsai 
káptalan lehetett a „főkáptalan” hiszen mellőzhette a bácsit az 
érsekválasztásból (Winkler 1935, 9–10). Véleményünk szerint 
itt jól látható a két káptalan közti versengés. Ez megfigyelhe-
tő mindkét káptalan 1215-ös kérvényéből is, hiszen féltek egy-
más jogainak csorbításától (ha jobban megnézzük, nem is csoda, 
hogy a bácsi kérvényezte a jogainak a megerősítését, hiszen a 
kalocsai 1206-ban nélküle választotta meg Merániai Bertoldot). 
A választás helye általában Kalocsa volt, de mint láthattuk 1337-
es esetnél, volt, hogy Hájszentlőrincen ültek össze a káptalanok 
az érsekválasztásra.

Maga a választás hogyan is folyt le? A választ szintén Udvar-
dynál találhatjuk meg. Először a nagyprépost kitűzte a választás 
napját. Miután összeültek, a káptalanok tagjai közül választottak 
három szavazatvizsgálót (scrutatores). A nagyprépost ismertette 
a jelölteket, kiemelve, hogy a kánonokban előírt tulajdonságokkal 
és követelményekkel rendelkeznek. Ezután történet a szavazás. 
Az eredményt a scrutatorok jegyzőkönyvbe foglalták és kihirdet-
ték. Majd az egyik szavazatvizsgáló a káptalanok felhatalmazá-
sával kihirdette a megválasztottat érseket és a kanonokok intéz-
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kedtek, hogy hozzák a papság és a kalocsai nép tudtára. Végül a 
káptalanok megbíztak egy-egy kanonokot, hogy Rómába járul-
ván a Szentszéknél a megválasztott érsek megerősítése ügyében 
(confirmatio) eljárjanak. A Szentszék megvizsgálta, vajon szabá-
lyos volt-e az eljárás, határidőt tűzött ki az esetleges fellebbezések 
beadásáig. Közben megvizsgálta azt is, hogy a választott kánoni-
lag alkalmas-e. Ha a vizsgálat pozitív volt és a kitűzött határidőig 
fellebbezés nem érkezett, a választottat megerősítette, érseknek 
kinevezte, és felhatalmazást adott, hogy püspökké szenteljék. Az 
érsekválasztás kiválasztásának lefolyását a fentiekben olvashattuk 
István érsek esetében 1302-ből (Udvarady 1994, 26–27; Schema-
tismus 1883, 36).

XII. Benedek levelében 1339-ből arról is beszámol, hogy a ka-
locsai és bácsi káptalannak törvényszerűen joga a kalocsai érsekség 
javainak igazgatása abban az esetben, ha az érseki szék megüre-
sedik. A probléma csak abból fakadt, hogy Károly Róbert kihasz-
nálva az érseki szék üresedését lefoglalta az egyházi birtokokat és 
várakat, azokat világi híveinek engedve át, nem véve figyelembe a 
káptalan jogait (Theiner 1859, 630–631).

A bácsi káptalan az évszázadok során több privilégiumot és 
mentességet (immunitates) kapott a magyar királyoktól is. Imre 
király (1196–1204) Szent Pál iránti tiszteletből az egyházmegye 
egész területén a papoknak és klerikusoknak elengedte örökre 
azt a vámdíjat, melyet nehezék, pondus10 néven szedtek be.11 
A pénzügyi emberek minden időben igyekeztek eltekinteni a 
kiváltságoktól és a mentességektől, és az általános törvények 
szerint igyekeztek beszedni az adókat és illetékeket. Ezenkí-
vül egyesek szigorúan értelmezték a kalocsai káptalannak adott 

10 A magyarországi márka súlyát határozták meg különböző súlyfelosztások-
ban, vagyis márkában, fertóban és pondusban. 1 márka 4 ferto, vagyis 48 
pondus (nehezék) volt. 1 ferto 12 pondusnak felet meg. A témáról lásd 
bővebben: Hóman 1916, 108–109.

11 Udvardy 1992, 27. Sajnos nem tudtunk rájönni arra, hogy Udvardy honnan 
szedte ezt az adatot. Az általa hivatkozott oklevél Fejér 1829 (III/2), 246 
nem arról szól, hogy Imre király a fent említett privilégiummal illetné az 
egyházmegye papságát.
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kiváltságokat, és nem voltak hajlandóak elismerni azokat a bá-
csi káptalan részére. Ezért Csáki Vince érsek és Lőrinc bácsi 
prépost 1311. február 3-án Károly király elé járultak és kérték, 
hogy a kalocsai káptalan mentességeit, melyeket a bácsi kápta-
lan is élvezett mindenkor, erősítse meg, eme káptalan részére is, 
minthogy a két egyház egynek tekintendő, így egyik a másikra 
is kiterjesztendő (Udvardy 1992, 27; Nagy et al. 1867, 119–121). 
A két káptalan közös kiváltságai alapján a káptalanok jobbágyai 
mentesek a beszállásolástól és élelmiszeradástól, bármilyen ran-
gú ember is követelné azokat, kivéve a királyt, királynét és gyer-
mekeit. Pénzügyi viták kapcsán a káptalani jobbágyok csak a 
káptalan előtt foghatók perbe, akár egymás között, akár mások-
kal vitáznak. A kalocsai és bácsi székesegyház népei mentesek 
az ország összes vámjainak és vásárainak illetékeitől és adóitól. 
Udvardy 1992, 27; Nagy et al. 1867, 119–121). A szabadságlevél 
büntető intézkedéseket is megnevez. A főurak (barones), nádor, 
tárnokmester, főispán hivatalvesztés terhe alatt ne merészelje 
magát a káptalanok jobbágyaihoz beszállásoltatni, vagy tőlük 
élelmet követelni, vagy a jobbágyokat pénzügyi vitákban má-
sutt, mint a káptalan előtt perelni (Udvardy 1992, 27; Nagy et 
al. 1867, 119–121). A káptalannak joga volt magát a megyei 
nagygyűléseken (congregatio generalis) képviseltetni egy sze-
mély által, aki mint hites bizonyság (testimonium) volt jelen 
(Udvardy 1992, 27; Varjú 1908, 239–240).

A káptalan birtokairól csak gyér adataink vannak. Az első 
időkben, mikor a káptalan még a monostorban közös életet élt, 
mind a kalocsai, mind a bácsi, az érsektől kapta ellátását. A káp-
talan önállósításáról és birtokokkal történt ellátásáról azonban 
nincs adatunk, ez azonban a kalocsaival egy időben történhetett 
(Winkler 1935, 24). Annyi bizonyos, hogy a bácsi káptalannak is 
volt oklevéltára, illetve könyvtára is. Sajnos ezek az évszázadok 
során többször elpusztultak, és itt nemcsak feltétlenül a tatárjá-
rást és a török harcokat kell értenünk, hanem például tűzvészeket 
is. Ez történt a bácsi székesegyházzal is 1351. április 30-án. Egy 
1355-ben kelt oklevélből értesülünk arról, hogy a székesegyház 
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leégett, és vele együtt a sekrestye is, ahol a bácsi káptalan okleve-
leit őrizték. Ebben az oklevélben László, bácsi prépost kérelmére 
I. Lajos király kiállítja a donationalis oklevelet, melyben a kápta-
lan birtokait megerősíti (Winkler 1935, 23; Fejér 1833, 364). A 
káptalan statútumai hiányában, melyek a városnak a török által 
történt elfoglalása alkalmával a káptalan összes irataival most már 
másodszor pusztultak el, nem lehet megállapítani, hogy a káp-
talan tagjai mily arányban részesültek a birtokok jövedelméből. 
Az is lehet, hogy egyes stallumai külön birtokokkal voltak dotálva 
(Winkler 1935, 23; Fejér 1833, 364).

Azonban lássuk, mely birtokokról állíthatjuk biztosan, hogy a 
bácsi káptalan birtokait képezték a középkorban.12 Nincs egyér-
telmű tudomásunk arról, hogy az Árpád-korban lettek volna bir-
tokai a bácsi káptalannak Bács és a környező vármegyékben. Egy 
érdekes adat szerint, amely 1317-ből származik, a Bodrog megyei 
Csente falu egy része a bácsi káptalan egyik tagjáé volt. Az említett 
évben a falu Gergely fia Mihály magtalan halála esetén negyedré-
szét rokonára, Albert fia Lampertre hagyta. Csente másik részének 
harmada egy bizonyos Lőrinc bácsi prépostról került Lampertre 
és unokaöccsére, a valkói Pardányi Simon fia Pálra.13 A következő 
birtokunk a bácsmegyei Tamana (Thamana, Chamana, Thoam). E 
birtokban szintén résztulajdonos volt a bácsi káptalan. Egy 1327. 
augusztus 19-én kelt kői káptalani oklevélből értesülünk arról, 
hogy a fent említett birtokban résztulajdonos a bácsi egyház kápta-
lanja (Nagy 1881, 315). Györffy Árpád-kori történeti földrajzában 
találunk még egy birtokot, azonban ez az adat is az Anjou-kor-
ból származik. Mindszent (Omnium Sanctorum Villa) birtokáról 

12 A káptalan birtokainak meghatározásában nagy segítségünkre voltak 
Györffy, Iványi, Érdújhelyi, Csánki, Katona munkái. Azokat a birtokokat is 
fel fogjuk sorolni, melyekben a káptalan csak részben volt birtokos.

13 Györffy 1987 (I), 716. Iványinál és Csánkinál nem találtunk utalást arra, 
hogy Csente falu egy része valamikor is a bácsi káptalané, vagy valamely 
tagjáé lett volna. (Iványi 1907 (IV), 20; Csánki 1894 (II), 195–196) Azon-
ban Györffy állítását kell elfogadnunk, hiszen a kői káptalan 1317-ből szár-
mazó oklevelében, tényleg említenek részbirtokosként egy bizonyos Lőrin-
cet, aki a bácsi egyház prépostja volt (DL 58469).
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van szó, amit a bácsi káptalannal összefüggésbe hoznak. A forrás a 
Károly király által 1328-ban Tamás erdélyi vajdának kiadott okle-
vél (Iványi 1907 [V], 66; Györffy 1987 [I], 227; Nagy 1883, 208). 
Volt a káptalannak egy Ethe nevű birtoka is, azonban sajnos ennek 
földrajzi helyzetét nem sikerült behatárolnunk (Érdújhelyi 1899, 
149; Katona 2001 [I], 237; Koller 1796 [IV], 322). A következő 
két oklevél több szempontból is nagyon érdekes nemcsak a bácsi 
káptalan történetére, de Bácsra nézve is. Az egyik oklevél 1431. 
szeptember 4-én kelt. Tartalma szerint Zsigmond király felszólítja 
a kői káptalant, hogy vizsgálja ki, valóban jogtalanul foglalták-e el 
a bácsi káptalan Piski nevű községét és földjeit Marothy János ma-
csói bán és László nevű fia (Érdújhelyi 1899, 149): „A tisztelendő 
bácsi káptalan részéről panaszképen előadatott nekünk, és az or-
szág nagyjainak, miképp nagyságos Macha birtokán lakó Maróthy 
János macsói bánunk…a bácsi káptalan birtokához tartozó Pyski 
helységnek földrészletét hatalmaskodó, fegyveres kézzel elfoglalta, 
egyszersmind az ő, valamint fia László parancsára felszántatta, és 
nevezett Macha birtokához csatolta, mely hatalmaskodás által a 
nevezett káptalan ellen a legnagyobb igazságtalanságot és jogsé-
relmet követtek el…meghagyjuk és parancsoljuk, hogy… a felek 
vagy megbízottjaik jelenlétében vizsgálatot tartsatok, és amennyire 
abból kiderülne, hogy a nevezett Pyski birtokrészben a többször 
nevezett János bán és fia László parancsára Cseh István tisztjük és 
jobbágyaik által elkövetett hatalmaskodó foglalás…folyt volna,… 
a kijelölt és elfoglalt Pyski birtokrész használatából és tulajdonából 
a nevezett János bánt, valamint László hát és Cseh István tisztvi-
selőjét vessétek ki, egyszersmind a nevezett káptalant, a mondott 
birtokba bevezetvén, annak igazságos jogait, minden erőszakosko-
dók… ellen megvédeni és a nevezett káptalan jogait fenntartani 
szoros kötelezettségeteknek ismerjétek… Egyszersmind rendel-
jük, hogy a szükséghez képest a káptalan közbejöttével az általa-
tok kihallgatott bizonyító tanuk névjegyzékével ellátott jelentése-
teket felségünkhöz felterjeszteni el ne mulasszátok és hogy ezen 
parancsunk elolvasása után azt küldöttünknek visszaadjátok. Kelt 
Budán, a legközelebbi (július 7.) szombaton Sarlós boldogasszony 
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ünnepe után, 1431-ik évben” (Grosschid 1890, 114–115). Mint a 
vizsgálat után kiderült, a macsói bán és fia parancsára Cseh István 
nevű tisztjük által jogtalanul vették el a káptalan birtokát, ezért a 
kői káptalan jelenti Zsigmond királynak, hogy a bácsi káptalant 
visszaiktatta Piski bácsmegyei falu birtokába, melyet a macsói bán 
a káptalantól jogtalanul elfoglalt és felszántott. „…Mi tehát, mint 
az kötelességünk, felséged parancsának hódolni és mindenben ele-
get tenni kívánván… káptalanunk részéről tisztelendő András és 
Bálint kanonok társainkat, felséged parancsa teljesítése céljából 
hiteles bizonyságul kiküldöttük. Akik is kiküldetésükből hozzánk 
visszatérvén, egyhangúlag előadták, hogy ők Szent Egyed ünnepe 
előtti ötödik napon (aug. 30. 1431.) Bácsvármegye nemessége tör-
vényszékéhez, mely Bács városában tartatni szokott, járulván, hová 
az összes nemessége a nevezett Bácsvármegyé- nek, fenséged pa-
rancsa következtében, közgyűlésre összehivatott és ahol egyszers-
mind megjelentek a panaszos bácsi káptalan részéről tisztelendő 
Gergely őr-kanonok és az egyháziakbani helytartó, úgy István a 
káptalan éneklő kanonokja, nemkülönben a panaszolt Cseh István, 
úgy János bán és László fia meghatalmazott megbízottjai, hová 
is a nevezett Pysky helység szomszédjai és határosai, úgy a ne-
vezett Bács vármegye közbirtokosai megjelenvén…mindannyian 
erősítették, hogy János bán és László fia parancsára Cseh István 
tisztjük a már említett Szent-György napja táján csakugyan erő 
hatalommal elfoglalta a bácsi káptalantól a sokszor nevezett Pysky 
helység határában fekvő kérdéses földeket… Mely vizsgálatot ek-
képp teljesítvén, a nyert bizonylat következtében a kérdéses János 
bán és fia László parancsára Cseh István tisztjük által a Pyskyi ha-
tárban elfoglalt és felszántott földekre kimenvén, az elfoglalva tar-
tott földek birtokába a bácsi káptalant mint teljes jogú tulajdonost 
és birtokost ismét visszaiktattuk, kizárván és kivetvén János bánt 
és László fiát, mint a kérdéses föld jogtalan bitorlóit” (Grosschid 
1890, 115–116).

A második okmányt 1453. november 5. napján Budán állították 
ki. Ez Garai László nádornak azon kijelentését tartalmazza, hogy a 
bácsi káptalan a bácsi és pyski határban fekvő némely birtokrészek 
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erőszakos elfoglalása miatt, néhai Maróthy János volt macsói bán 
és fia László ellen még az 1432. évben megindított perét, ezeknek 
időközben történt elhalálozása következtében örököseik, név sze-
rint Maróthy Lászlónak Lajos és Mátyás nevű fiai és Borbála nevű 
özvegye ellenében megújította. Az ügyben szükséges bírói idézés 
foganatosításával a titeli káptalant bízta meg: „A titeli káptalan 
tisztelendő jó barátainknak Garay László Magyarország nádora 
és a kunok bírája becsület teli kész jó barátságot. Tudatul adjuk, 
hogy Szent-Mihály főangyal napja utáni nyolcadik napon (1453. 
okt. 6.) itt Budán Wadkerthi Domonkos mester, a bácsi káptalan 
kanonokja, a tisztelendő bácsi káptalan megbízó levelével ellátva 
előttünk megjelenvén, bizonyos általatok kiállított vizsgálatot, bi-
zonyítani eljárást és törvénybe idézést kérő levelet mutatott elő, 
melynek tartalma a következő: Legkegyelmesebb fejedelem Zsig-
mond Magyar-, Horvát- és Csehország királyának… Felségednek 
nagyságos Garai Dezső és László a nádor fiához, macsói bánok-
hoz, úgy Bács vármegye fő- és alispánja és szolgabíráihoz intézett, 
a tisztelendő bácsi káptalan részére felségednek nagy függő királyi 
pecsétjével ellátott és kiadott parancsát hódoló engedelmesség-
gel kezeinkhez vettük, melynek tartalma a következő: Zsigmond 
Isten kegyelméből a Rómaiak, Magyar-, Cseh-, Dalmát-, Hor-
vátország királya, híveinknek nagyságos Garay Dezső és Garay 
László, Garay Miklós nádor fiának, macsói bánoknak, úgy Bács 
vármegye fő- és alispánja… A tisztelendő bácsi káptalan részéről 
nekünk, valamint az ország nagyjainak azon panaszos jelentés té-
tetett, hogy nagyságos Marothi János és annak fia László, hason-
lóan macsói bánok, és Macha és Várfalva helységekben lakosok 
embereikkel és jobbágyaikkal, Bács város, úgymint Pyski helység 
határjeleit igazságtalanul és helytelenül lerontották és megsemmi-
sítették, egyszersmind a káptalan tulajdonához tartozó, a nevezett 
városnak és helységnek határában fekvő szántóföld nagy részét 
önhatalommal elfoglalták…. meghagyjuk és parancsoljuk a neve-
zett vármegye fő- és alispánjainak, hogy azon esetre, ha Bács vá-
rosa és Pyski helységének, az elfoglalt részletekbeni szomszédjai, 
határosai, úgy Bács vármegye összehívott közbirtokos nemességé-
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nek meghallgatása és bizonysága által kitudnátok, hogy a nevezett 
bán és fia László parancsára a kérdéses Bács város és Pyski helység 
határjelei lerontása és megsemmisítése által a kérdéses földrész-
letek a nevezett káptalan tulajdonából csakugyan hatalmaskodva 
elfoglaltattak, kötelességeteknek ismerjétek a lerontott határokat 
és mezsgyéket újból helyreállítani, egyszersmind az elfoglalt föld-
részleteket Bács város határában, úgy mint Pyski helységben is a 
kői káptalan bizonysága előtt ismét az újonnan felemelt határok 
közt a sokszor említett bácsi káptalan birtokába visszaadni, amint 
azt a kői káptalanhoz küldött parancsunk által immár el is rendel-
tük…. János bán és László fia parancsára helytelenül elfoglalt föl-
deknek mezsgyéit és határait helyreállítva, azokat az újból kitűzött 
határok közt a nevezett bácsi káptalannak visszaadták,… a sokszor 
nevezett János bán és László fia parancsára annak tisztjei és szol-
gái, úgy Macha és Várfalva helység jobbágyai és népei az említett 
szántóföldeket a tulajdonos bácsi káptalantól a határok helyre-
állítása után helytelenül és igazságtalanul hatalmaskodás által, a 
nevezett káptalan nagy sérelmével és nagy kárával ismét elfoglal-
ták. Minek következtében a jogaiban visszahelyezést kérő bácsi 
káptalan kérelmére… nem engedhetjük meg, hogy az, igazságos 
jogaitól bár ki által megfosztasson; azért hűségtöknek szorosan 
meghagyjuk és parancsoljuk, hogy tudomásul vévén parancsunk, 
nevezett Bács város és Pyski helység szomszédjait és határosait, 
úgy Bács vármegye többi összehívott nemes közbirtokosait, a ti-
teli káptalan, mint hiteleshely jelenlétében… az említett feleknek 
és képviselőiknek oda történendő idézése mellett, hallgassátok ki 
és azoknak vizsgálati kihallgatásuk következtében, a kiadott pa-
rancsunk tartalma szerint, amennyire a panaszokat, mely szerint 
a bán és fia parancsára, tisztviselői és jobbágyai által a kérdéses 
Bács város és Pyski helységben a határok szétrombolása után az 
említett káptalan tulajdonához tartozó szántóföldeket csakugyan 
elfoglalva valónak találnátok, minden újabb parancsunk bevárása 
nélkül, a nevezett bánt és László fiát a birtokokból kizárva és ki-
vetvén, a határvonalak és rnezsgyék helyreállítása mellett a neve-
zett bácsi káptalannak visszaadni és őt a birtokba vezetni…köte-
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lezettségeteknek ismerjétek. A teendőket a megelőző sorrendben 
teljesítvén, meghagyjuk, hogy saját és a többi Bács város és Pyski 
helység, úgy a vármegyei köznemesség vallomást tevők neveik 
jegyzékével ellátva, a történtekről felségünknek jelentést tegyetek 
és a jelen parancsunk átolvasása után azt a bemutatónak vissza-
adjátok. Kelt Budán, szent Ferenc ünnepe utáni negyedik napon 
(1431. október 4-én) 1431. évben.

Mi tehát felséged parancsainak mindenben készséggel enge-
delmeskedni és hódolni kívánván, az adott parancs tartalma és 
sorrendje szerint együttesen Pordani István Pál fiának, nemkü-
lönben Dobokai keserew János és Gaathi Frank Bács vármegyei 
alispánok, úgy Garai Dezső és László Miklós nádor fia macsói 
bánokkal, nemkülönben Waryadi Tamás és Kereki György Bács-
vármegye szolgabíráival együttesen működvén, közülünk tisztelt 
mester Benedek kanonok társunkat a fennfoglaltak végrehajtása 
tekintetéből mint hiteles bizonyságot kiküldöttük, a ki is vég-
re visszatérvén, nekünk jelentette… (1432. március 6-án) Bács 
vármegyének Bács városában tartatni szokott törvényszéke előtt 
megjelenvén… hol egyszersmind Clemens szerémi esperes és 
Erdewdi Gergely a bácsi káptalan kanonokjai, mint kiküldöttek, 
nemkülönben Wárfalvay Márton, mint a nevezett János bán és fia 
Lászlónak küldöttje, mint a meghívott feleknek kellő meghatal-
mazással ellátott képviselői is megjelentek. Hol is Bács városában, 
úgy Pyski helységben lakó mindannyi szomszédjai és határosai a 
kérdéses elfoglalt föld részleteknek, úgy Bács vármegyének megje-
lent összes közbirtokosai,… mindannyi szomszédok és határosok 
a nevezett városból és helységből, úgy a nevezett vármegye többi 
közbirtokosai egyenkint kikérdeztetvén…bevallották… hogy a 
kérdéses határon a sokszor nevezett Bács városa és Pyski helység-
nek… az előbb említett János bán és László fia parancsára tisztjei 
és szolgái, úgy népei és jobbágyai által ismét lerontattak és így 
a kérdéses földek most is a nevezett bácsi káptalantól elfoglalva, 
a hatalmaskodók birtokában voltak…. Felséged királyi parancsa 
értelmében a bácsi káptalan határdombjai helyreállítását és a bá-
csi káptalannak birtokba vezetését eszközölni óhajtván, erre már 
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előbb hiteles bizonyságul Péter társ-kanonokunkat kiküldöttük, ki 
is onnan küldetéséből végre visszatérvén, előadta nekünk… (1432. 
március 21-én) mindannyian kimenvén a foglalás és a határjegyek 
lerombolásának színhelyére, Bács városa és Pyski helység határá-
ba, és ott a szomszédok és határosok jelenlétében, mindenekelőtt 
kizárván és kivetvén a birtokból János bánt és fiát Lászlót, egy-
szersmind a kellő határok ismét és újból helyreállíttattak, és az így 
kijelölt birtok a jogos birtokos bácsi káptalannak visszaadatott… 
Kelt a birtokbavezetés és iktatás napjától számítandó tizenötödik 
napon Urunknak 1432-ik évében.

Ennek megtörténte után a fennevezett káptalan kanonok-
ja Domonkos mester azt hozta fel, hogy ily módon a jelen per 
le fog szállíttatni, mert János macsói bán és László fia időköz-
ben elhaltak, és birtokjogaik László fiaira Lajos és Mátyásra, úgy 
László özvegyére Borbálára szállottak át, kérvén ezen oknál fog-
va néhai László fiait Lajost és Mátyást, úgy özvegyét Borbálát a 
fenn kitűzött napra élőnkbe idézni. A többször idézett káptalan 
által előadott ezen igazságos kérelemnek helyt adni kellett, azért 
is felhívlak és megkereslek benneteket, hogy hiteles bizonyságul 
küldjétek ki a káptalan részéről magatok közül egy hiteles egyént, 
kinek jelenlétében Zenthmártoni Pál, István vagy Balázs, vagy 
Naghwölghi Gergely, László, vagy másik László, vagy Feldwari 
Frank, vagy Balase Pál, mások távollétében mint királyi küldött 
(homo regius) által a nevezett Lajost és Mátyást, úgy özvegy Bor-
bálát az előrebocsátottakra nézve a bácsi káptalan ellen a most 
következő Szent György vértanú napja utáni nyolcadik napra… 
(1432. május 2.) elénk idézzétek és annak utána az idézetteknek 
névsorát nekünk barátságosan Írjátok meg. Kelt Szent Mihály 
főangyal napja nyolcadikának (octava) harmincadik napján urunk 
1453-ik évében, (nov. 5.)” (Grosschid 1890, 118–125).

Mint láthattuk a forrásból, a bácsi káptalan nem csak Piski falu 
és környékén volt birtokos, hanem ami még érdekes, hogy a má-
sodik forrás állítása szerint Bács városa határának egyes részeit is 
magáénak mondhatta. Véleményünk szerint ez azért is jelentős, 
mert eddig úgy hittük, hogy a város teljesen a kalocsai érseké volt, 
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hiszen mint majd láthatjuk, a város hosszabb-rövidebb időre ér-
seki székhely is volt. Ebből kifolyólag idéztük a fenti forrásokat 
oly részletesen, hogy bizonyítsuk, a város nem volt kizárólagosan 
a mindenkori bács-kalocsai érsekek birtoka. A Katona József-féle 
kalocsai érsekség történetének újbóli kiadásában a kalocsa-bácsi 
érsekségről található egy térkép, melyen természetesen a bácsi 
káptalan birtokai is fel vannak tüntetve. Érdekes módon Bács vá-
rosát teljesen körbeveszik a káptalan birtokai.14 Mint láttuk Bács 
város némely része és még legalább vagy öt szomszédos helység 
a bácsi káptalané volt (Érdújhelyi 1899, 150; Csánki 1894 [II], 
135). Ilyen volt például Csereg helység Bácstól északra. Csánki 
szerint Csereg (Cheregh) a bácsi káptalané, s részben a Garaiaké 
is (Csánki 1894 [II], 146). A következő forrásokat említi a XV. 
századból: 1438 (DL 13239), 1450 (DL 13398) Következő bir-
tokunk Szopor, melyet Derzs és Bács környékén kell keresnünk. 
Csánki nyomán szintén a bácsi káptalané volt a birtok. (Csánki 
1894 [II], 164; Nagy 1884, 585) Szintén Bács vármegyében fekvő 
Kürtön volt földesúr (Csánki 1894 [II], 168; Fejér 1832, 158). 
Érdújhelyi szerint részbirtokos volt a káptalan a szintén Bács vár-
megyei Kerekiben. Ezt a tényt a bácsi káptalan által kiadott 1518-
ból származó oklevéllel bizonyította (Érdújhelyi 1899, 149; DL 
22330). A bácsi káptalan szintén részbirtokos volt a következő 
Bács megyei helységekben: Keresztúr, Újfalu, Répásszentkirály 
(Érdújhelyi 1899, 149; DL 18693). Érdekes, hogy Csánki egész 
mást mond ezekről a helységekről. Szerinte Újfalu a kalocsai érse-
ké volt 1334-ben (Wenzel 1873 [X], 430). 1455-ben a lekcsei Su-
lyok család birtokában említenek egy Wyfalw-t. Csánki nem fog-
lalkozik a Bács vármegye által kiadott 1482-es oklevéllel (Csánki 
1894 [II], 167). Lehetségesnek tartjuk, hogy 1482-ben a bácsi 
káptalannak, mint az oklevélből olvasható, valóban részbirtoka 
lett volna Újfaluban. Keresztúr Csánki (1894 [II], 154) szerint 
nem volt egyházi kézben, tehát sem a kalocsai érseké, sem a bácsi 
14 Katona 2001–2003 (I–II). Kalocsa. A középkori kalocsa-bácsi érsekség fő-

esperességei, birtokai, valamint a területén fekvő, apátságok, prépostságok, 
kolostorok. A térképet készítették: Thoroczkay Gábor, Nagy Béla. Lekto-
rálta Kristó Gyula és Tringli István.
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káptalané nem volt e birtok. Répásszentkirály viszont 1391-ben 
és 1503-ban a kalocsai érseké volt (Csánki 1894 [II], 162), ezt for-
rásokkal is alátámasztja Csánki (1391: Nagy-Nagy-Véghely 1878, 
468; 1503: DL 21229). Érdekes, hogy Csánki említi az 1482-es 
oklevelet is, viszont nem említi a bácsi káptalant mint birtoktu-
lajdonost Répásszentkirályon. Érdújhelyi szerint viszont a bácsi 
káptalan is részbirtokosa Répásszentkirálynak és Újfalunak is 
(Érdújhelyi 1899, 149). Miután mi is megvizsgáltuk a kérdéses 
oklevelet 1482-ből, Érdújhelyivel kell egyetértenünk, vagyis, hogy 
a káptalan valóban részbirtokos volt Répásszentkirályon. A kápta-
lannak nemcsak Bács városának környékén voltak birtokai, hanem 
Valkó vármegye területén kívül is. Ilyen birtok volt a Sályi birtok, 
Szata és Újlak vára között (Csánki 1894 [II], 347; DL 18693). 
Baranya megyében is volt a káptalannak birtoka, méghozzá egy 
Horpács nevű falu (Csánki 1894 [II], 491; Nagy 1888 [V], 509).

A fent említett birtokokon kívül egyelőre nem tudunk másokról, 
bár véleményünk szerint biztosan voltak. Azonban, ha összehason-
lítjuk a bácsi káptalan birtokainak számát például a pécsivel, akkor 
azt is mondhatjuk, hogy a kisebbek közé tartozott (Fedeles 2005, 
47–48). Fedeles szerint a pécsi káptalan 130 település földesura volt 
a késő középkorban. Persze, még így is nagyobb birtokai voltak, 
mint a kalocsai székes káptalannak, ha a fent említett káptalanok 
birtokviszonyait vizsgáljuk. A bácsi káptalannak tehát a késő kö-
zépkorban 10 birtoka volt Bács, Bodrog, Valkó és Baranya várme-
gyék területén. (Ugyanakkor érdekes, hogy a kalocsai káptalannak 
9 birtokát sikerült azonosítanunk a vizsgált korszakból.) Már Ér-
dújhelyi is úgy gondolta, hogy a bácsi káptalan jelentősebb volt a 
kalocsainál. Ezt egyrészt abból következtette, hogy a bácsi káptalan 
hiteleshelyi tevékenysége sokkal szerteágazóbb volt, több oklevelet 
adott ki, nagyobb volt a hatóköre, 3 főesperesség tartozott alá, még 
a kalocsaihoz kettő. Ezt a tényt hivatott alátámasztani II. Ulászló 
király 1498. évi törvényének 20. cikkelye, melyben a honvédelemre 
felállítandó egyházi hadseregeket szabályozta. Ebben a cikkben fel 
vannak sorolva azok a főpapok, illetve káptalanok, melyek kötelesek 
kiállítani bizonyos katonaságot is. A bácsi káptalannak 50 lovast 
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kellett kiállítania, míg a pécsinek 200-at, a kalocsai káptalan viszont 
meg sincs említve ebben a felsorolásban. Winklernél és Érdújhelyi-
nél 500 lovas szerepel, azonban ez a létszám óriási és pontatlan. Ha 
a pécsi káptalannak 130 birtokát ismeri a történetírás és 200 lovast 
kellett kiállítania, akkor a bácsi káptalannak legalább 260 birtoka 
kellett volna, hogy legyen az akkori Magyarországon (Winkler 
1935, 25; Érdújhelyi 1899, 150; Márkus 1899, 607).

4. A bácsi káptalan hiteleshelyi tevékenysége

Tanulmányunk utolsó részében még szólnunk kell röviden a káp-
talan hiteleshelyi tevékenységéről is. Azért mondjuk, hogy röviden, 
mert nem vállalkozhatunk a káptalan hiteleshelyi tevékenységé-
nek teljes bemutatására, hiszen csak e tevékenységéről nyugodtan 
születhetne egy külön doktori disszertáció is. Jelen munkában arra 
teszünk kísérletet, hogy röviden ismertessük, a késő középkorban 
milyen típusú okleveleket adott ki az esetek többségében a kápta-
lan, illetve milyen ügyek kapcsán fordultak a bácsi káptalanhoz a 
királyok, országos méltóságok és magánszemélyek. Az oklevelek 
belső és külső ismertetőjegyeit nem részletezzük, azonban a káp-
talani oklevelek fajtáját, őrzési helyét, a káptalani személyek „te-
repmunkáját”, illetve a káptalan hatókörét részletesen bemutatjuk 
az egyes oklevelek esetében.15 A káptalan hiteleshelyi tevékenysé-
gének kezdeti időszakából, összesen 31 oklevél maradt fenn (Par-
lagi 1999b, 12. A bácsi káptalan Árpád-kori hiteleshelyi okleveleit 
Parlagi Márton még egy dolgozatban feldolgozta részletesen). A 
legelső hiteleshelyi oklevele a káptalannak, tudomásunk szerint, 
1229-ből származik. Ebben az oklevélben Tamás bán kiegyezik 
az oronthi udvarnokokkal egy vitás földterület miatt az Úz folyó 
mentén, vagyis Bács vármegyében. Tehát egy egyezségről (littere 
15 Mivel a tanulmányban csak korlátozott oldalszám áll rendelkezésünkre, 

ezért nem tudjuk vállalni azt a feladatot, hogy mindegyik káptalani okle-
velet külön-külön vizsgáljunk meg. A kiadott és a kiadatlan forrásokról így 
rövid áttekintést fogunk adni, főleg az 1353–1387-es, illetve 1426–1526-os 
korszakokból, mivel ezeket az időszakokat még nem dolgozták fel forrás-
gyűjteményekben, forráskiadásokban Magyarországon.
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compositionales) szóló oklevélről beszélünk, melyet a bácsi káp-
talan állított ki (Ipolyi–Nagy–Véghely 1880, 15; DL 152; Parlagi 
1999a, 9–10).

Az Árpád-korból fennmaradt legtöbb káptalani oklevél adás-
vételi szerződés (littere venditionales), melyből 10 maradt ránk 
(1244: DL 275; 1244: DL 86825; 1247: DL 313; 1252: DL 374; 
1256: DL 76142; 1263: DL 91112; 1272: DL 821; 1279: DF. 248 
641; 1280: DF. 86853; Parlagi 1999a, 14). Ezeket azonban mivel 
nem a mi vizsgált korszakunkból származnak, nem fogjuk részle-
tezni. Három oklevél birtokadományozásról (littere donationales) 
szól ebből a korszakból (1244 előtt: Nagy 1891, 43–44; 1272: DL 
822; 1297: DL 34091; Parlagi 1999a, 16). Három oklevél birtok-
csere jellegű (littere cambiales) (1246: DL 40790; 1269: Nagy 
1891, 429–430; 1289: DL 1263; Parlagi 1999a, 16–17). Két okle-
vél lemondásról szól, de ezeket a megegyezés kategóriába sorol-
hatjuk (littere compositionales) (1229: DL 152; 1299: DL 1550; 
Parlagi 1999a, 17). Ebből az időszakból egy oklevél szól zálogá-
törökítésről (littere impignorationales) (1297: DF 259576; Par-
lagi 1999a, 17). A birtokmegosztásokról (littere divisionales) két 
oklevelünk maradt fenn (1237: Ipolyi–Nagy–Véghely 1880, 21; 
1275: DL 74457; Parlagi 1999a, 18). Egy permegszüntető oklevél 
(littere expeditorie seu quietantiales) és egy egyezségről szóló ok-
levél maradt fenn az Árpád-korból (1275: DL 74457; 1290: Nagy 
1891, 232; Parlagi 1999a, 19). Egy oklevelünk szól kivizsgálásról 
(littere estimationales), amelynek évszámát azonban nem tudjuk 
meghatározni (Wenzel 1873 (X), 429–430; Parlagi 1999a, 20). 
Szintén egy kötelezvény tartalmú oklevelünk van (1263: DL 555; 
Parlagi 1999a, 20), illetve egy testamentumunk (1244 előtt: Nagy 
1891, 43–44; Parlagi 1999a, 21). A hátramaradt három oklevelet 
nem soroltam be egyik típusba sem, mivel diplomatikai szempon-
tokból erősen kétségesek (Ezekről az oklevelekről bővebben lásd: 
Parlagi 1999a, 22–23).

Áttérve a késő középkorra, vagyis a 14-15. századra, a káp-
talani okleveleket két korszakra osztottuk fel, követve a Parla-
gi-féle sémát. Az első korszak 1301–1353-ig tart, majd a máso-
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dik 1353–1387-ig, és a harmadik 1387–1426-ig.16 Nézzük akkor 
az első korszakot.

Parlagi Márton szerint a vizsgált korszakból a bácsi káptalan-
nak 97 oklevele maradt fenn (Parlagi 2001, 97–98). Ha összevet-
jük az egész Árpád-korral, ahol tudomásunk szerint 31 oklevele 
maradt fenn a bácsi káptalannak, akkor az oklevelek számának ki-
adása ugrásszerűen növekedett a 14. század első felében. A jelen-
tős különbség elsősorban az oklevelek fajtáiban mutatkozik meg. 
Míg az Árpád-korban az oklevelek csaknem 100%-a bevallássze-
rű (fassio) volt, az 1301–1353-as korszakban kb. 40%-a bevallás 
(Parlagi 2001, 99). Szintén jelentős a felettes szervekhez intézett, 
valamely elvégzett feladatokról szóló jelentésszerű oklevelek (re-
latio) számának a megnövekedése, melyek a korszakban 44%-os 
arányt mutatnak (Parlagi 2001, 99). Azonban a korábban kelet-
kezett oklevelek átiratainak száma sem elhanyagolható, a kor-
szak okleveleinek 15%-át teszik ki (Parlagi 2001, 99). Viszony-
lag kis számban, három esetben fordul elő, az Anjou-kor egyik 
újítása a mandatum generale, amely alapján eljárt a bácsi kápta-
lan (14.08.1330.; Almási–Kőfalvi 2004, 289; DL 76431; Parla-
gi 2001, 99. Parlaginál téves oklevélszám szerepel [DL 76731]; 
24.05.1348.; Almási 2015, 174; DL 56739, Parlagi 2001, 99; 
10.10.1348.; Almási 2015, 329; DL 76901; Nagy–Nagy–Véghely 
1872 [II), 298–299; Parlagi 2001, 99). Mind egyházi testületek, 
mind világiak fordultak ilyen ügyben a káptalanhoz. Az átiratok 
számának növekedése szintén következik az írásbeliség fejlődésé-
ből. A 14. század harmincas éveitől terjednek el főleg az átírások. 
Körülbelül fele részben írtak át saját maguk által, illetve mások 
16 Ahogyan fent is említettük Parlagi korszakfelosztásából indultunk ki. Az 

1301-es év az Árpád-ház kihalását jelzi, valamint a késő középkor kezdetét 
a magyar történelemben. Az 1353-as dátum már részletesebb magyarázat-
ra szorul. I. (Nagy) Lajos uralkodása alatt, ugyanis a hiteleshelyek pecsét-
jei országos szinten be lettek szolgáltatva, hiszen elég nagy túlkapásokra 
került sor az oklevelek kiállítása során. A harmadik korszak 1387-ig tart, 
Luxemburgi Zsigmond uralkodásáig. Ebben a korszakban viszonylag kevés 
megjelentetett káptalani oklevelet tudunk felmutatni a magyar szakiroda-
lomból, így kiadatlan forrásokkal is dolgoznunk kellett. Az 1426-ig tartó 
korszakban szintén segítségünkre voltak a Zsigmond-kori oklevéltárak.
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által kiadott okleveleket, azonban utóbbi esetben, sohasem más 
hiteleshely, hanem valamely világi tisztségviselő személy okleve-
lét írták át (Parlagi 2001, 100). Ez alapján, úgy tűnik, érvényesült 
az az elv, miszerint egy hiteleshelyi oklevélnek úgy van nagyobb 
hitele, ha a kibocsátója írja át. Az átírások okai különbözőek le-
hettek, a fő ok az eredeti oklevél elvesztése, illetve az attól való fé-
lelem lehetett. Az átírt oklevelek időbeli távolsága nagyon változó, 
egyesek között pár hónap, mások között száz év különbség is lehet 
(Parlagi 2001, 100).

A káptalan tevékenységével kapcsolatban nem vonható érték-
határ, bár a 150 márkát csak konkrétan kétszer lépték át: 1331.  
május 14. és1331. május 26. között 240 márka értékű birtokot ik-
tatnak (DL 87013; Tóth 2004, 110; Parlagi 2001, 100–101), 1337. 
július 27. előtt pedig 400 márka értékű birtokot becsülnek fel (DL 
33739; Almási 2012, 237–240; Smičiklas 1912, 400–406; Parlagi 
2001, 101. Parlaginál tévesen van feltüntetve a dátum. Szerinte 
1337. szeptember 15. előtti az oklevél keltezése), mindkettőt fel-
sőbb utasításra végezték el. A 100-150 márka alatti érték körüli 
ügylet azonban többször is előfordul. Emellett előfordulnak még 
valószínűleg jelentős értékeket tartalmazó ügyek is: ide tartozik az 
1330. április 13-i birtokok feletti megegyezés, melyben 50 márká-
ban egyeztek meg a sanctio összegében (DL 2601; Almási–Kő-
falvi 2004, 129; Nagy 1881, 482–483; Parlagi 2001, 101), illetve 
az 1337. április 24. és május 8. között kelt birtokmegosztó okle-
vél, ahol közel 50 falut osztottak fel (DL 3064; Blazovich–Géczi 
2005, 117–118; Nagy 1883, 357–359; Parlagi 2001, 101). Ennek 
ellenére jellemzőbbek a kisebb, 50 márka, illetve az alatti ügyletek.

A külső hiteleshelyi tevékenységet valamilyen mandátum alap-
ján végezték. Ezeknek többsége relatio, de van privilégium17 is. A 
korszakból származó oklevelek legnagyobbrészt a hatalmaskodás 
17 A privilégiumok, ünnepélyes formában kiállított, különösen fontos jogokat 

biztosító oklevelek formájában voltak kiadva (Kőfalvi 2007, 90). Ebben a kor-
szakban egy privilégiumot talált Parlagi 1339. október 6-i dátummal (DL 
90911; Piti 1999, 282; Parlagi 2001, 103). A káptalan az oklevelet privilégiális 
pecsétjével látta el (privilegiale sigillum). Tehát ebben az esetben a manda-
tumra nem relatio formájában válaszoltak, hanem privilégiumot adtak ki.
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bűntettét hivatottak kivizsgálni, illetve egyes birtokok tulajdonjogát 
megállapítani (Parlagi 2001, 100–102). A nagyobb értékű, illetve 
bonyolultabb esetekben a káptalan egyszerre két embert is kiküld-
hetett az ügy elintézésére (Parlagi 2001, 104. 46. jegyzet. Miután 
megvizsgáltuk a lábjegyzetet, több hibára is felfigyeltünk. Az 1337. 
május 8. előtt keletkezett oklevél nem a bácsi káptalan tevékenysé-
gét tartalmazza, hanem az egri káptalanét [Blazovich–Géczi 2005, 
139], illetve a pécsváradi konvent hiteleshelyi feladatairól szól [DL 
3063]. A második említett oklevél, az 1337. szeptember 15-i már 
helyénvaló, hiszen habár nem közvetetten a bácsi káptalan okle-
veléről van szó, de közvetetten említést tesznek arról, hogy a bácsi 
káptalan András éneklőkanonokot, illetve Egyed papot küldte ki 
vizsgálatra [Piti 2012, 239; DL 33739; Smičiklas 1912, 400–406]. 
A harmadik oklevél, amely 1350 augusztus 1. és augusztus 8. kö-
zött keletkezett, a bácsi káptalantól származik közvetlenül, amely-
ben birtokvizsgálatra Kozma éneklő- és Tamás kanonokot küldte 
ki [Teiszler 2013, 323; DL 4162]). Ez általában két királyi ember 
kiküldésével is járt. A költségek, melyeket a hiteleshelyi tevékeny-
séget igénybe vevőknek kellett fizetniük, így értelemszerűen na-
gyobbak voltak, azonban nagyobb értékű birtokok esetében, illetve 
ha az ügy bonyolultabb volt, még így is megérte a feleknek (A két 
kiküldött valószínűleg annak tudható be, hogy a felek maguk jelöl-
hették ki a kiküldött királyi embereket. Peres ügy esetében nyilván 
nem bíztak meg a másik fél által kijelölt királyi emberben, ezért 
általuk kijelölt eljáró embert igényelhettek, értelemszerűen még 
egy káptalani kiküldöttel [Koszta 1998, 98]). Így mint az 1337-es 
oklevélből láthatjuk 3 páros kiküldöttel igyekeztek eldönteni a 400 
márkás birtok sorsát (Parlagi 2001, 104).

A káptalan a külső hiteleshelyi tevékenység során az őt képvi-
selő személyt mindig pontosan megjelöli, névvel és egyházi állás-
sal együtt. A fennmaradt anyag alapján, úgy tűnik Parlagi nyomán, 
hogy nagyjából egyforma számban küldtek ki kanonokokat és egy-
szerű klerikusokat, papokat, tehát a kanonoki réteg sem vonta ki 
magát az ilyen jellegű feladatok alól a 14. század első felében. 18 
esetben kanonokot, 15 esetben pedig nem kanonokot küldtek ki a 
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külső hiteleshelyi tevékenységre (Parlagi 2001, 104–105). A kikül-
dött kanonokok többsége nem töltött be méltóságot a káptalanban, 
bár ilyen esetre is van példa. Az igazi méltóságviselők közül a vi-
szonylag alacsonyabb rangúak, mint a dékán, custos, vagy valamely 
főesperes végezték el a feladatot. Parlagi szerint a nagyobb méltó-
ságviselők, mint a prépost, olvasó- és éneklőkanonok nem végeztek 
ilyen jellegű munkákat (Parlagi 2001, 105). Azonban erre a kije-
lentésre rá tudunk cáfolni az 1338. július 27-i országbírói oklevéllel 
(Piti 2012, 239; DL 33739), amelyben a bácsi káptalan éneklőka-
nonokja András, illetve Egyed nevű papja végeztek külső hiteles-
helyi tevékenységet. Az éneklőkanonok kiszállását talán magyaráz-
hatjuk az ügy fontosságával, illetve, hogy a birtok elég szép összegre, 
400 márkára lett felbecsülve, mint azt a fentiekben láthattuk. A 
kiküldöttek között vannak többször szereplő személyek, azonban 
az egynevű névadás folytán a konkrét személyhez való kötés meg-
lehetősen nehéz feladat, ráadásul kevés adat áll a rendelkezésünkre, 
ezért nem lehet megállapítani, hogy a káptalannak voltak-e a külső 
hiteleshelyi tevékenységre „szakosodott” tagjai (Parlagi 2001, 105).

Hiteleshelyek esetében szokásban volt a kiállított oklevelek 
egy-egy példányát a kincstárban megőrizni. Erre a bácsi káptalan 
esetében is van néhány utalásunk. Összesen négy oklevél megőr-
zéséről tudunk. Az persze a fennmaradt anyag alapján nem bizo-
nyítható, hogy a káptalan már a kezdetektől fogva folytatott ilyen 
megőrzést, az első adatok ugyanis az 1290-es évekre vonatkoz-
nak.18 Az Anjou-korban azonban négy káptalani oklevél is bizo-
nyítja, hogy a káptalan megőrizte az általa kiadott okleveleket. Az 
18 Az első év nélküli (1290–1301) átírása IV. Béla király 1242-ben írt oklevelé-

nek, azonban nem tudjuk biztosan, hogy mikor került Bácsba, csak azt, hogy 
az 1290-es években már Bácsott őrizték (Parlagi 2001, 106; DF 260418). A 
másik 1297-es oklevél (átírva 1332. augusztus 19-én) a bácsi káptalan által 
lett kiadva, és valószínűleg egy példánya a káptalani levéltárba kerülhetett 
(Parlagi 2001, 106). Ez a bizonyos oklevél azonban nem az a sorszám alatt 
szerepel, melyet Parlagi említ tanulmányában (DL 34019). Igyekeztünk fel-
kutatni az oklevelet, melyet meg is találtunk (Wenzel 1874 (XII) 603–604; 
DL 34091). Az első oklevelet rossz minőségű felbontása miatt nem tudtuk a 
MOL honlapján elolvasni, a másodikban pedig nem találtunk olyan utalást, 
mely azt sugallná, hogy a káptalan az oklevelet a levéltárában őrizte volna.
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első oklevél, a már említett 1297-es, amelyet 1332-ben írtak át, 
véleményünk szerint nem bizonyítja az őrzést a káptalani levél-
tárban vagy kincstárban. A másik Parlagi által ismertetett okle-
vélből tisztán kivehető, hogy a káptalan egy 1325-ös privilégiális 
oklevelet 1336-ban átír, amelyben szót ejt arról, hogy az oklevél a 
káptalani camarában (camera) megtalálható. (Az eredeti 1325-ös 
oklevélre lásd: DL 2320; Nagy 1881 [II], 211–212; Géczi 1997, 
218–219; az átírt oklevelet 1336-ből: DL 2320; Blazovich–Géczi 
2000, 242. Parlagi 2001, 106). Az 1348-as oklevél szerint a bácsi 
káptalan I. Lajos parancsára camerájából előkereste azt a privilé-
giális oklevelet, mely egy birtokeladást bizonyít (DL 87224; Se-
bők 2015, 270–271; Parlagi 2001, 106). Az utolsó oklevél, melyre 
Parlagi hivatkozik 1352. május 30-ai keltezésű, ez szintén egy 
korábban kiadott privilégiális oklevél átírása. A káptalan szerint 
habár az egyház sacristiaja (sekrestyéje) és más haszonvételei is 
leégtek, a conservatorium oltalma folytán megtalálták, és most 
ezen oklevelet adják ki a káptalan pecsétjével ellátott privilégiu-
mában (DL 3737; Parlagi 2001, 106. Meg kell jegyeznünk, hogy 
Parlaginál a MOL diplomatikai levéltári száma megint csak hibás 
[DL 23737]). Sőt, az oklevelek megőrzéséről mint hagyományról 
beszél a bácsi káptalan az 1348-as oklevelében (1348. augusztus 
17: „in camara nostra quandam privilegium nostrum […] ad con-
servandum more positum” DL 87224; Parlagi 2001, 106). Mivel 
az átírt oklevelek mind privilégiumok, ezért csak a privilégiumok 
megőrzéséről tudunk biztosan. Az oklevelek megőrzésének helyei 
csak az Anjou-korból ismeretesek. Mint láttuk, legtöbbször a tág 
jelentéskörrel bíró camara (illetve camera) kifejezést használják, 
emellett időnként előfordul a sacristia (sekrestye), s egyetlen egy 
alkalommal a conservatorium is, utóbbi azonban valószínűleg csak 
a királyi mandatum hatására (Parlagi 2001, 106). A megnevezések 
alapján felvetődik a kérdés, hogy mennyiben azonosíthatjuk a hi-
teleshelyi levéltárat és a sekrestyét. A sekrestye ugyanis a székes-
egyház, így a hozzá kapcsolódó káptalan értékeinek őrzéshelye is 
volt, a camara kifejezés pedig megengedi a sekrestye értelmezést 
is. A kérdést a sacristia kétszeri megjelenése, legalábbis az 1353-
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ig vizsgált időszakban eldönti Parlagi szerint. A 14. század első 
felében a hiteleshelyi levéltár (camara) és a sekrestye Bács eseté-
ben még szoros kapcsolatban volt, gyakorlatilag azonosnak lehet 
tekinteni, vagyis a camara a sacristia részét képezhette (Parlagi 
2001, 107). Perdöntőnek tekinti Parlagi az 1332-es oklevél azon 
részét, mely ezt mondja: „in nostra camara, sive sacristia”. Szerinte 
a sacristia és a camara kifejezés ugyanarra a helységre vonatkoz-
hatott, melyben a káptalani okleveleket őrizhették. Ugyanezt látja 
az 1352-es oklevél azon részében is, miszerint a székesegyház a 
sekrestyével és egyéb tartozékaival ugyan leégett, a Gondviselés 
révén azonban a levéltár (conservatorium) megmenekült (Parla-
gi 2001, 107). A hiteleshelyi levéltár vezetője a custos, illetve a 
helyettese a subcustos (a pécsi káptalanban 1330-tól ismerjük e 
tisztséget: Koszta 1998, 116), mint láthattuk, az ő feladata volt a 
káptalan egyéb értékeinek az őrzése. A bácsi káptalani oklevelek-
ben azonban nem találkozunk e tisztséggel, ami persze nem zárja 
ki létezésének lehetőségét.

Ami a káptalan hiteleshelyi tevékenységének hatókörét ille-
ti 1353-ig, Parlagi Márton nyomán a következő eredményeket 
tudjuk közölni. Az oklevelekben 96 helység szerepel, amelyből 
neki 57-et sikerült azonosítania (A részleteket lásd: Parlagi 2001, 
107–108). Miután a birtokokat térképre vitte, megállapította, 
hogy a káptalan hatásköre az Árpád-korhoz képest jelentősen 
megnövekedett. Noha az azonosítható birtokok több mint fele 
most is Bács megye nyugati, illetve Valkó északkeleti felében ta-
lálható, szép számmal akadnak Bodrog vármegye délkeleti, illetve 
Baranya vármegye nyugati felében elhelyezkedő birtokokkal kap-
csolatos ügyeik is, melyek úgy tűnik, hogy a Duna, illetve a vele 
párhuzamos szárazföldi utak körül csoportosulnak (Parlagi 2001, 
108). Ezeken kívüli birtokok csak elszórtan jelentkeznek, de so-
kat mondó, hogy ez az elszórt megjelenés immár nem Bodrogra, 
Baranyára és Szerémre vonatkozik, hanem Körösre, Csongrádra, 
Csanádra, Torontálra és Abaújra (Parlagi 2001, 108). A birtokok 
többsége ugyan továbbra is 50 km-en belül feküdt, de tekinté-
lyes számban akadnak ennél távolabbi birtokok is, noha 75 km-
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en kívül már csak 11 birtok található, 100 km-nél távolabb pedig 
már csak három birtok (Parlagi 2001, 108). Egyetlen 150 km-
nél távolabbi birtok ügyében állítottak ki oklevelet 1303-ban, a 
kb. 400 km-re Abaújvár megyében fekvő Lanch birtok ügyében. 
(Parlagi tévesen tüntette fel az oklevél keletkezését. Szerinte az 
oklevél 1313-ban keltezett, valójában azonban 1303-ban. Az ok-
levéllel kapcsolatban lásd: DL 1660; Kristó 1990, 261–262; Nagy 
1878 [I], 68–69, Smičiklas 1910, 68–69.) Előfordulása azt mu-
tatja, hogy káptalan hatóköre nem volt korlátozva, tehát elvileg 
érvényes volt egész Magyarországra nézve is, azonban gyakorlati 
okokból kifolyólag értelemszerűen ennél szűkebb területre kor-
látozódott, hiszen az ilyen jellegű tanúságra igényt tartók tartóz-
kodási helyükhöz közelebb is találhattak megfelelő hiteleshelyet. 
Ebben az esetben azonban mégis azért fordulhattak a bácsi káp-
talanhoz, mert a birtokcserében szereplő másik birtok, Theluky 
meglehetősen közel feküdt a káptalanhoz, Valkó vármegyében 
(Parlagi 2001, 108). A hatókör ténylegesen kisebb voltára utal az a 
tény is, hogy az abaújvári birtok eredeti tulajdonosa a záradékban 
vállalja, hogy a cseréről privilégiumot állíttat ki az egri káptalannal 
vagy a jászói konventtel, akinek az ottani ügyekben, nyilvánvalóan 
nagyobb jártasságuk, s talán hitelük is volt (Parlagi 2001, 108).

A következő periódusunk az Anjou-kor második felét öleli fel, 
pontosabban az 1353-tól 1387-ig tartó időszakot fogjuk vizsgál-
ni a következőkben. Igyekezni fogunk feldolgozni a kiadott, de a 
kiadatlan forrásokat is, amennyire ezt persze az értekezés korlá-
tai megengedik. Ismertetni fogjuk e korszak statisztikáját is rövi-
den.19 Az 1353-tól 1387-ig tartó időszakból 40 oklevelet vizsgál-
tunk meg. E oklevelek közül 11 kiadott, a többi kiadatlan forrás. 
(Kiadott oklevelek: 1366 [DL 7738] Nagy–Nagy–Véghely 1874 

19 Elsősorban azt fogjuk vizsgálni, hogy a korszakban az általunk átnézett ok-
leveleknek a többsége eredeti-e vagy átírás, privilégiális oklevélről van-e szó, 
fassio vagy relatio, ha birtokeladásról vagy felbecsülésről van szó, akkor mi-
lyen összegekről beszélünk. Szó lesz e korszakban is a káptalan külső hite-
leshelyi tevékenységéről is, hogy a káptalan kitől és milyen mandátumokat 
kapott. Igyekszünk majd besorolni földrajzilag az oklevelekben feltüntetett 
birtokokat, ezzel a területi hatókörét is megállapítva a káptalannak.
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[III], 323; 1371. 7. 31. [DL 77479] Nagy–Nagy–Véghely 1874 
[III], 429–430; 1372. 9. 29. [DL 77521] Nagy–Nagy–Véghely 
1874 [III], 468–470; 1373. 3. 26. [DL 77540] Nagy–Nagy–Vég-
hely 1874 [III], 488–490; 1373. 10. 1. [DL 77554] Nagy–Nagy–
Véghely 1874 [III], 506–507; 1373. 3. 26. [DL 77539] Nagy–
Nagy–Véghely 1874 [III], 490–491; 1375. 2. 13. [DL 77608] 
Nagy–Nagy–Véghely 1874 [III], 599-600; 1376. 5. 11. [77642] 
Nagy–Nagy–Véghely 1874 [III], 636–638; 1379. 10. 4. [DL 
77752] Nagy–Nagy–Véghely 1878 [IV], 114–115; 1379. 10. 4. 
[DL 77751] Nagy–Nagy–Véghely 1878 [IV], 116–117; 1381. 9. 
22. [DL 77835] Nagy–Nagy–Véghely [IV], 214–215). Az emlí-
tett korszakból 33 eredeti oklevélre bukkantunk, illetve 7 átírásra. 
Az átírásokról elmondhatjuk, hogy három esetben történt kápta-
lani oklevelek átírása, egy esetben királyi parancsra, egy esetben 
egyházi méltóságnak, illetve egyszer főúri kérelemre. (1355. 6. 27. 
– 1435-ben [DL 39471], 1359. 6. 17. – 1360-ban [DL 41455], 
1363.  8. 14. – 1369-ben [DL 5224], 1364.  2. 28. – 1381-ben [DL 
5288], 1324. 11. 4. – 1360 8. 9-én [DL 8789], 1358. 2. 7.– 1377-
ben [DL 42046]) Az oklevelek közül 23, vagyis 55% bevallás 
(fassio), 17, azaz 45% pedig írásos jelentés (relatio). Az oklevelek 
többsége nem privilégiális, mindössze 8 oklevélről mondhatjuk el 
csupán, hogy privilégiális lenne (1355. 6. 27. [DL 39471], 1364. 2. 
28. [DL 5288], 1324. 11. 4. [DL 8789], 1361. 12. 31. [DL 41499], 
1381. 8. 9. [DL 5288], 1358. 2. 7. [DL 42046], 1386. 1. 1. [DL 
7182], 1368. 7. 3. [DL 5681]). Az Anjou-kor második felében az 
oklevelek kicsivel több mint egyharmada (11 összesen) valamilyen 
tiltásról szól. Többségében magánszemélyek jelentek meg a bácsi 
káptalan előtt eltiltva egyes személyeket, vagy családokat birtoka-
ik megszerzésétől. A második leggyakoribb oklevélfajta (10 ösz-
szesen) a kivizsgálás. Sok esetben hatalmaskodások, visszaélések, 
erőszakos birtokfoglalások ügyében vizsgálódtak a bácsi káptalan 
kiküldöttjei. Azonban olyan esetek is voltak, amikor szemtanúkat 
hallgattak ki vitás ügyekben. A harmadik leggyakoribb oklevél-
fajta ezen korszakból a birtokfelosztás volt (5 összesen). (A bácsi 
káptalan valamilyen tiltással/eltiltással foglalkozó oklevelei: 1354. 
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4. 5. [DL 4420]; 1363. 3. 15. [DL 91589]; 1368. 4. 2. [DL 91737]; 
1370. 10. 12. [DL 91771]; 1373. 3. 16. [DL 91803]; 1374. 12. 4. 
[DL 87487]; 1382. 7. 22. [DL 52425]; 1384. 4. 15. [DL 87558]; 
1371. 7. 31. [DL 77479]; 1368. 4. 2. [DL 91737]. Káptalani ok-
levelek, amelyek valamilyen kivizsgálással foglalkoznak: 1353. 10. 
9. [DL 91455]; 1356. 7. 10. [DL 91486]; 1362. 4. 6. [DL 91575]; 
1364. 2. 28. [DL 65388]; 1373. 3. 26. [DL 77540]; 1373. 10. 1. 
[DL 77554]; 1373. 3. 26. [DL 77539]; 1376. 5. 11. [DL 77642]; 
1379. 10. 4. [DL 77752];1379. 10. 4. [DL 77751]. Végezetül azon 
oklevelek, melyek birtok- vagy vagyonfelosztásról szólnak: 1363. 
8. 14. [DL 5224]; 1364. 2. 28. [DL 5288]; 1381. 8. 9. [DL 5288]; 
1386. 1. 1. [DL 7182]; 1368. 7. 3. [DL 5681]). A korszakból szár-
mazó oklevelek közül kettőben találhatunk konkrét összeget, ezek 
az értékhatárok szempontjából fontosak számunkra. Mindkét ok-
levélben viszonylag csekély összegről, 50 és 60 forintról van szó 
(1363. 5. 28. [DL 5213]; 1376. 5. 11. [DL 77642]). Vannak olyan 
oklevelek is azonban, melyekben nem közöltek konkrét összege-
ket, ezek esetében azonban biztosan nagyobb összegekről beszél-
hetünk, mint 50-60 forint (1365. 9. 8. [DL 94091], 1355. 6. 27. 
[DL 39471]). Pontos összegeket szinte lehetetlen megállapítani, 
hiszen a természetben megállapított értékeket nem lehet visz-
szakövetni, mivel egy leány negyed kifizetéséről van szó az első 
forrásban, a másik esetben pedig akkora összeg visszafizetéséről, 
amekkora kölcsönbe lett adva.) Ezért kimondhatjuk, hogy az 
1301–1353 közti periódushoz képest visszaesést tapasztalhatunk, 
az értékhatároknál. Igaz, azt is hozzá kell tennünk, hogy a 40 ok-
levélből csupán egy foglalkozik olyan elzálogosítással, amelyben 
az illető a bácsi káptalan előtt 50 forintért zálogosít el birtokot, a 
másik esetben pedig egy vizsgálat során kiderült visszaélés folytán 
az alperes volt kénytelen fizetni 60 forintnyi bírságot.

A külső tevékenységet végző, kiküldött káptalani emberek 
összetételét is megvizsgáltuk. A kiküldött káptalani embereket 
három nagy csoportba oszthatjuk. Az egyszerű kanonokokra, a 
karpapokra, és a káptalanban valamilyen funkciót betöltőkre. 
Összesen tizenkét esetet tudunk, amikor is káptalani emberek 
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kiszálltak az adott helyszínre és ott végezték el munkájukat. Az 
egyszerű kanonokok esetében Bernát, Gergely és Tamás nevét is-
merjük, akik mint káptalani emberek vettek részt kiküldöttekként. 
(Bernát mester kanonok [1368. 7. 24. DL 91740], György kano-
nok [1373. 2. 26. DL 77539; 1376. 5. 11. DL 7764], Tamás [1355. 
6. 27. DL 39471], Benedek kanonok [1416. 7. 13. DL 10161]). 
Hat olyan esetről tudunk, amikor karpap végzett külső káptalani 
tevékenységet. Ők Kelemen, András, János, Lőrinc, Miklós, Péter 
és Mátyás. (Kelemen áldozópap, a Szent Lőrinc templom papja 
[1359. 6. 17. DL 41455], András a bácsi kórus előjárója [1362. 
4. 6. DL 91575], András a káptalan kórusának tagja [1379. 10. 
4. DL 77751], János a bácsi káptalan kórusának tagja [1374. 12. 
4. DL 87487], Péter a kórus elöljárója [1375. 2. 13. DL 77608], 
Mátyás a káptalan kórusának tagja [1381. 9. 22. DL 77835], Má-
tyás áldozópap a kórus tagja [1436.  1. 19. DL 12854; 1436. 5. 
28. DL 88109]. Olyan esetről is tudunk, amikor a káptalan két 
tagját küldte ki tanúként a hiteles eljárást elvégezni. Ők Lőrinc 
kórusi tag és Miklós kanonok [1364. 2. 28. DL 65388]. Olyan 
esetekről is tudunk Luxemburgi Zsigmond király korából, ami-
kor a külső hiteleshelyi munkákat a káptalan szolgálatában álló 
világi közjegyzők is végezték. Ők Tamás közjegyző [1416. 9. 10. 
DL 33545]; Aponyi Péter, akit a káptalan a „mi közjegyzőnknek” 
[1420. 1. 15. DL 79589]; illetve Kálmán, akit a káptalan szintén 
saját közjegyzőjének nevez [1421. 8. 1. DL 39206].)Végül pe-
dig azon káptalani tagokat kell megemlítenünk, akik, valamilyen 
funkciót láttak el a káptalani testületben. Három ilyen személy-
ről van tudomásunk. Ők János szerémi főesperes, János dékán és 
János alolvasókanonok. ( János szerémi főesperes [1361. 12. 13. 
DL 41499], János dékán kanonok [1372. 9. 29. DL 77521], János 
alolvasókanonok a bácsi kórus tagja [1386. 1. 1. DL 7182].)

Azt is vizsgáltuk, hogy a 14. század második felében a kápta-
lani oklevelekben, vajon találunk-e utalást az oklevelek őrzési he-
lyére. Sajnos a 40 oklevélből csak egyben találtunk arra vonatkozó 
információt, hogy az oklevelet hol őrizték. Azonban, ha jobban 
szemügyre vesszük ezt az oklevelet, akkor megállapíthatjuk, hogy 
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egy 15. századi átírásról van szó, tehát az oklevél nem ebből a vizs-
gált korszakból származik. Olvasva az oklevelet, valóban megálla-
pítottuk, hogy az oklevél egy része utal a camarában való őrzésre, 
amelyből megállapítható, hogy 15. századi átírással van dolgunk 
(1355. 6. 27. [átírás 1435. 11. 30. DL 39471]).

Végül a korszakot vizsgálva szeretnénk még szólni a bácsi káp-
talan területi hatóköréről. Az esetek többségében elmondhatjuk, 
hogy a káptalan Bács, Bodrog, Valkó és Baranya vármegyék terü-
letén volt aktív, vagyis nagyjából 50-100 km-es hatókörben. Eze-
ket az eseteket nem is szeretnénk részletezni, hanem a 100 km-en 
felüli hatósugarú tevékenységét emelném ki. Három ilyen esetet 
regisztráltunk ebből a korszakból. Az első egy Szolnok vármegye 
területén fekvő birtok ügye, melyben a káptalan a birtok elado-
mányozására, eladására és elzálogosítására hitelesített egy felha-
talmazó oklevelet (1371. 4. 24. DF 278630). Szolnok vármegye 
Bácstól kb. légvonalban 200 km-re feküdt. A másik esetben He-
ves vármegye területén tevékenykedett a káptalan, amikor is egy 
idéző oklevelet adott ki és hitelesített (1355. 8. 5. DL 87310). He-
ves vármegye kb. 250 km-re volt a néhai Bács vármegyétől. A har-
madik estben a káptalan az egykori Gömör vármegye területére 
vonatkozóan végezte munkáját, amikor is egy tiltó oklevelet adott 
ki Krasznahorka várával kapcsolatban (1354. 4. 5. DL 4420). Az 
egykori Gömör vármegye és Krasznahorka vára kb. 380 km-re 
feküdtek Bácstól. Következtetésképpen elmondhatjuk, hogy terü-
leti, hatásköri korlátja nem volt a bácsi káptalannak.

A Zsigmond-korszakból (1387–1437) 76 oklevelet vizsgál-
tunk meg összesen a már fent megállapított kritériumok alapján. 
Ebből 60 oklevél számít eredetinek és 15 átírásnak. (Az 1435. 9. 
5-én keltezett oklevelet [DL 108046] sajnos nem tudtuk feldol-
gozni, elolvasni, mivel nagyon rossz állapotban maradt fent.) A 
76 oklevél közül 11 kiadott forrás (1390. 4. 12.Nagy et al. 1866, 
243–244; Mályusz 1951 [I], 164; 1391. 2. 10.[DL 78053] Nagy–
Nagy–Véghely 1878, 449–451; 1395. 5. 28. [DL 8064] Fejér 
1834, 331–333; 1400. 1. 10. [DL 78328] Nagy 1888.,146–147; 
Mályusz 1956, [II/1], 3; 1403. 12. 1. [DL 78572] Nagy 1888, 
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349–350; Mályusz 1956 [II/1], 331; 1405. 5. 27. [DF 271987] 
Kammerer 1907 [X], 255; Mályusz 1956 [II/1], 476; 1420. 1. 15. 
[DL 79589] Nagy 1894 [VI], 575–578; Mályusz 2001 [VII], 
271; 1422. 6. 1.[DL 79734] Kammerer 1895 [VIII], 55; Borsa 
2004, 190; 1424. 9. 6. [DL 79920] Kammerer 1895 [VIII], 190; 
C. Tóth 2008 [XI], 433; 1424. 10. 20. [DL 79926] Kammerer 
1895 [VIII], 193–194; C. Tóth 2008 [XI], 482; 1425. 3. 29. [DL 
79965] Kammerer 1895 [VIII], 240–241; C. Tóth 2013 [XII], 
154; 1436. 10. 24. [DL 80582] Kammerer 1895 [VIII], 593). 
Az oklevelek közül 35 számít bevallásnak (fassio), még 35 jelen-
tésnek (relatio), vagyis szinte fele-fele arányban oszlanak meg 
az oklevelek típusai ebben a korszakban. A Zsigmond érából 
származó káptalani okleveleknek 30%-a privilégiális (összesen 
23 darab). A bácsi káptalan oklevelei közül legtöbb birtokba ik-
tatás volt (littera statutoria seu introductoria), összesen 20 darab. 
(1390. 4. 12. Nagy et al. 1866, 243–244; Mályusz 1951 [I], 164; 
1398. 3. 25. [DL 8301] Mályusz 1951 [I], 576; 1400. 1. 10. [DL 
78328], Nagy 1888 [V] 146–147; Mályusz 1956 [II/1], 3; 1403. 
11. 23. [DL 33538] Mályusz 1956 [II/1], 329; 1403. 12. 26. [DL 
8905] Mályusz 1956 [II/1], 337; Dudás 1894, 45; 1404. 5. 18. 
[DL 8949] Mályusz 1956 [II/1], 376; Dudás 1894, 47; 1404. 
7. 21. [DL 29219] Mályusz 1956 [II/1], 393; 1406. 1. 22. [DL 
9151] Mályusz 1956 [II/1], 542; Iványi 1895, 167; 1409. 9. 10. 
[DL 9567] Mályusz 1958 [II/2], 279; Dudás 1894, 144; 1410. 
7. 22. [DL 9661] Mályusz 1958 [II/2], 388; 1411. 7. 16. [DL 
9802] Mályusz 1993 [III], 220; 1412. 1. 15. [DF 266107] Má-
lyusz 1993 [III], 400–401; 1414. 4. 5. [DL 8099] Mályusz 1994 
[IV] 423; 1416. 7. 13. [DL 10161] Mályusz 1997 [V], 563; Du-
dás 1894, 188; 1418. 5. 15. [DL 10682] Mályusz 1999 [VI], 
485–486; Dudás 1894, 190; 1421. 8. 1.[DL 39206] Borsa 2003, 
245; 1422. 2. 10. [DL 11161], Borsa 2003, 386; Dudás 1895, 
41; 1437. 4. 12.[DL 88118]). A második, harmadik és negyedik 
helyen a kivizsgálással foglalkozó oklevelek (littere inquisitorie), 
tiltakozó oklevelek (littere protestatoriae) és a birtokhatárokat 
meghatározó oklevelek állnak (littere metales seu reambolatu-
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riae). (Kivizsgáló oklevelek: 1389. 3. 30. [DL 7485]; 1391. 2. 10. 
[DL 78053], Nagy–Nagy–Véghely 1878 [IV], 449–451; 1395. 
5. 28. [DL 8064] Fejér 1834, 331–333; Mályusz 1951 [I], 438; 
1395. 11. 9. [DL 8099] Mályusz 1951 [I], 454; 1420. 1. 15. [DL 
79589], Nagy 1894 [VI], 575–578; Mályusz 2001 [VII], 271; 
1423. 1. 9. [DL 11269] C. Tóth 2007 [X], 36; 1425. 7. 2. [DL 
11664] C. Tóth 2012, 301; 1436. 1. 19. [DL 12854]. Tiltako-
zó oklevelek: 1400. 12. 2. [DL 8602] Mályusz 1956 [II/1], 78; 
1404. 4. 19. [DL 32877] Mályusz 1956 [II/1], 370; Dudás 1894, 
47; 1414. 5. 2. [DL 11018] Mályusz 1994 [IV], 443; 1415. 7. 8. 
[DF 259553] Mályusz 1997 [V], 251; 1418. 1. 25. [DF 259949] 
Mályusz 1999 [VI], 388; Dudás 1894, 190; 1424. 10. 20. [DL 
79926] Kammerer 1895 [VIII], 193–194; C. Tóth 2008, 482; 
1431. 7. 3. [DL 12400]. Birtokhatárokat meghatározó oklevelek: 
1399. 6. 29. [DF 257486] Mályusz 1951 [I], 658; 1399. 8. 28. 
[DL 42716] Mályusz 1951 [I], 670; 1399. Mályusz 1951 [I], 
692; 1436. 5. 28. [DL 88109]. Békítő oklevelek: 1407. 9. 1. [DL 
9344]; 1416. 3. 1. [DF 259521]; 1422. 6. 1. [DL 79734]; 1423. 
5. 11. [DL 11354]). 

Ami az oklevelekben felbukkanó értékhatárokat illeti, az 
Anjou-korhoz képest elég nagy változásokra figyelhetünk fel. 
A forrásokban szereplő összegek jóval magasabbak, két eset-
ben meghaladják az 1000 forintot is, amire az előző korszak-
ban egyetlen példát sem találtunk. Összesen nyolc olyan okle-
velet találtunk, melyekben valamilyen összeg szerepel. Három 
esetben zálogba adásról szólnak az okiratok. (A zálogba adó 
okleveleknél 60, 130, illetve 300 forintról beszélhetünk: 1429. 
2. 22. (DL 11288); 1422. 3. 21. (DL 11190); 1391. 3. 10. (DL 
91969); 1422. 3. 21. (DL 11190). Két adásvételi szerződést ta-
láltunk a Zsigmond-korszakban. A szerződésben lévő összegek 
jelentősek, hiszen a legkisebb 300, a legmagasabb érték 2000 
forint. (1416. 10. 9. [DL 33545]; 1428. 1. 6. [DF 248680]). Az 
említett eseteken kívül találtunk egy végrendeletet (1423.2. 27. 
[DF 251138]), birtokadományt (1425. 9. 3. [DL 33557]) és két 
adásvételi szerződést (1424. 6. 9. [DL 79920]; 1426. 1. 24. [DL 
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102030]), melyekben a legkisebb összeg 100 forint, a legma-
gasabb pedig 1200, bár az egyik megegyező szerződésben 70 
ökörben egyeztek ki, vagyis a pontos összeget nem jelölték meg, 
annyi azonban biztosan megállapítható, hogy nagyobb értékről 
beszélhetünk itt is.

Ami a káptalan külső tevékenységét illeti, úgy, mint az An-
jou-korban, itt is három csoportba oszthatjuk a külső tevékeny-
séget elvégző tagokat. Az első csoportba, az egyszerű kanonokok 
tartoztak, a másodikba a karpapok, a harmadikba pedig a káp-
talanban valamilyen méltóságot betöltő személyek. (A külső hi-
teleshelyi tevékenységet elvégzett bácsi kanonok: István [1390. 
12. 4. Nagy et al. 1866, 243–244; Mályusz 1951, 164]; Illés 1403. 
12. 1. [DL 78572], 1406. 1. 22. [DL 9151]; Gál 1404. 7. 21. [DL 
29219]; György 1399. 6. 29. [DF 257486], 1400. 1. 10. [DL 
78328]). Véleményünk szerint valószínű, hogy György egykori 
helynök és kanonok (1418. 5. 15. [DL 10682]) nem egyezik meg 
az 1399-ben illetve 1400-ban külső tevékenységet végzett Györ-
ggyel, hiszen azokban az oklevelekben nincs feltüntetve a neve 
mellett, hogy néhai vikárius lett volna. A „kiszállásokat” elvégző 
bácsi káptalan karpapjai: László 1391. 2. 10 (DL 78053); 1395. 
5. 28 (DL 8064); Gál 1395. 11. 9. (DL 8099); János 1403. 11. 
23. (DL 33538); Márton 1403. 12. 26. (DL 8905); Fülöp 1404. 
5. 18. (DL 8949); 1422. 2. 10. (DL 11161); Tamás 1423. 1. 9. 
(DL 11269); Imre 1425. 7. 2. (DL 11664); Miklós 1436. 5. 28. 
(DL 88109). A bácsi káptalanban méltóságot betöltő személyek, 
akik mint káptalani kiküldöttek jelennek meg az oklevelekben: 
János szerémi főesperes 1410. 5. 30. (DL 9661); Pál a Keresz-
telő Szent János oltár olvasókanonoka 1411. 7. 16. (DL 9802); 
Mihály szegedi főesperes 1416. 9. 10. (DL 33545) Van azonban 
egy jelentős különbség az Anjou- és a Zsigmond-kor közt. Most 
először jelennek meg világi közjegyzők, akik igaz káptalani em-
berek voltak, de mégsem tartoztak a klérushoz. (Három olyan 
esetet találtunk, mikor is közjegyző (notarius) végezte el a bácsi 
káptalan külső tevékenységét. Az egyik esetben Tamás (1416. 
7. 13. [DL 10161]), a másik esetben Aponyi Péter (1420. 1. 15. 
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[DL 79589]), a harmadik oklevélben pedig Kálmán közjegyző 
neve tűnik fel (1421. 8. 1. [DL 39206]). A világi közjegyzőségre 
lásd: Érdújhelyi 1899, 102–124.)

Ami az oklevelek őrzési helyét illeti, még szűkösebbek az in-
formációink, mint az előző korban. Konkrétan csak egy esetet 
regisztráltunk, melyben a káptalani sekrestyét említi a káptalani 
oklevél, amelyben őrizni fogják az 1404-ben kiállított oklevelet. 
(„in nostra sacristia seu conservatoria” 1404. 5. 17. (DL 8949).

Ami a káptalan területi hatókörét illeti, elmondhatjuk, hogy 
Bács vármegye és a  szomszédos vármegyék területén munkálko-
dott legtöbbet. A 75 oklevél közül 32-ben állapítottuk meg, hogy 
a káptalan Bács vármegye területén végezte hiteleshelyi tevékeny-
ségét, vagy a vármegye területén járt el hivatalos ügyekben. Bács 
vármegyét Bodrog vármegye követi, ott szám szerint 18 esetben 
járt el a káptalan valamilyen ügyben. A harmadik helyen Valkó 
vármegye áll, összesen 16 oklevélben azonosítottunk Valkó me-
gyei ügyet, melyben a bácsi káptalan érintett volt. A szomszédos 
vármegyék közül még Baranya és Szerém területén végzett a káp-
talan hiteleshelyi tevékenységet. Baranyában négyszer, Szerém-
ben pedig kétszer. A fent felsorolt vármegyék területei mind 50-
100 km-es körzetben fekszenek Bácshoz képest. Három esetben 
azonban több mint 100 km-es távolságra lévő vármegyék eseté-
ben volt érintett a bácsi káptalan. Egy 1398-ból származó oklevél-
ben Pest megyei birtokokba is iktatott be a bácsi káptalan. Ezek 
a birtokok legkevesebb 200 km-re feküdtek Bácstól (1398. 3. 25. 
[DL 8301]). Egy másik, 1395-ből származó oklevélben, Somogy 
vármegyei birtokokat cseréltek el a tulajdonosok a bácsi kápta-
lan előtt, melyek óvatos becslések szerint is 150 km-re lehettek 
a káptalani központtól (1395. 11. 15. [DL 8103]). Egy 1428-ból 
származó oklevélben pedig a káptalan Verőce vármegyei birto-
kok eladási szerződését hitelesítette, melyek legalább 150 km-re 
feküdtek (1428. 6. 1. [DL 248680]). Igaz, az előző korszakhoz 
képest, nem beszélhetünk 300 km-es hatótávolságról, azonban 
három példa esetében láthattuk ismételten, hogy a káptalan ható-
köre túlmutatott, a szomszédos vármegyéken.
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Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás uralkodása közti 
időszakból (1437–1548) 30 oklevelet találtunk. Ebből 23 eredeti 
és 7 átírás, 16 bevallás és 14 jelentés. Az oklevelek között 8 privilé-
giális oklevelet találtunk, ami viszonylag nem sok, azonban szinte 
majdnem mindegyik birtokba iktatásról vagy visszaiktatásról szól. 
Ebből a korszakból a legtöbb forrás birtokba való iktatásról, eltil-
tásról és nyomozásról szól. (A birtokba iktató oklevelek a követ-
kezők: 1439. 8. 9. [DL 13239]; 1441. 12. 12. [DL 74493]; 1447. 
1. 12. [DL 97892]; 1450. 1. 6. [DL 13239]; 1450. 12. 28. [DF 
266114]; 1454. 4. 8. [DF 233450]. Tiltó oklevelek: 1438. 6. 30. 
[DL 83073]; 1444. 11. 17. [DL 74493]; 1446. 1. 11. [DL 13905]; 
1450. 7. 29. [DL 39576]. Valamilyen eljárással foglalkozó okleve-
lek: 1449. 4. 19. [DL 14239]; 1448. 6. 9. [DL 14167]); 1448. 7. 7. 
[DL 14164]; 1448. 7. 9. [DL 14182]). 

Ami az oklevelekben található értékhatárokat illeti, elég nagy 
különbségekről beszélhetünk ebben az időszakban is. A legalacso-
nyabb összegű oklevelek zálogba adásról, felbecsülésről és meg-
egyezésről szólnak. (A zálogba adó oklevelekben szereplő össze-
gek 100, illetve 230 forintok: 1452. 4. 12. [DL 93203]; 1460. 7. 2. 
[DL 15465]. Azonban a zálogba adó okleveleknél találtunk egy 
olyat is, amelyben jóval nagyobb összegről van szó, mint az első 
kettőben, ugyanis 2500 forintot adtak zálogba: 1449. 6. 24. [DL 
13239]. Az oklevelek közül a kisebb összegek közül egy érték-
felbecsülő oklevelet is találtunk, amely egy birtokot 230 forint-
nyi értékben határozott meg: 1461. 1. 2. [DL 65916]; illetve egy 
megegyező oklevelet is, amelyben 232 forintról egyeztek meg a 
felek a bácsi káptalan előtt: 1448. 11. 15. [DL 14204].) Nem sza-
bad kihagynunk a források közül a vételi szerződéseket (1445. 1. 
21. [DL 13833]; 1447. 11. 6. [DL 102830]), illetve egy összetett 
oklevelet sem, melyben egy eskületétel be nem tartása következ-
tében a vizsgálatot követően, melyet a bácsi káptalan végzett, bir-
tokba való újbóli beiktatás során 1000 forintnyi értékű birtokokat 
sorolnak fel Bodrog vármegyében (1448. 7. 7. [DL 14164]).

A káptalan külső tevékenységében a Zsigmond-korszakhoz 
képest elég nagy különbségekre lettünk figyelmesek. A kiküldött 
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káptalani emberek közül döntő túlsúlyban voltak az egyszerű ka-
nonokok, azonban meglepően a káptalan legmagasabb méltósá-
gú személye, a prépost is két alkalommal végzett terepmunkát, 
amelyre addig nem találtunk példát. A külső terepmunkában 
résztvevő ismert bácsi kanonokok a következők: Redneki Lász-
ló (1447. 1. 12. [DL 97892], 1448. 6. 9. [DL 14167]); Erdődi 
György (1447. 3. 29. [DL 14138]); Vadkerti Domonkos (1448. 6. 
9. [DL 14167]); Atyai János [1448. 7. 7. [DL 14164]; 1448. 7. 9. 
[DL 14182]); Kamonci Lőrinc (1450. 12. 28. [DF 266114]); Kál-
máncsehi Mihály (1456. 10. 29. [DL 15109]). Először fordult elő 
a káptalani kiküldetések történetében, hogy maga a bácsi prépost 
végezte el a terepmunkát Kamonci Balázs személyében: 1439. 8. 
9. (DL 13239), 1450. 1. 6. (DL 13239). A káptalanban méltóságot 
betöltők közül kétszer találkozhatunk Csentei Gergely esperes 
nevével: 1441. 12. 12. (DL 74493), 1449. 4. 19. (DL 14239.) Eb-
ből a korszakból érdekes, hogy karpap nem végzett terepmunkát 
a bácsi káptalanból.

Meglepő volt számunkra, hogy az oklevelekben, nem leltünk 
semmilyen információra az oklevelek őrzési helyét illetően. Sem 
a privilégiális, sem a nem privilégiális oklevelek nem tesznek 
említést arról, hogy hol is őrizték az okleveleket a káptalanban.

Ami a területi hatókört illeti, ebben a korszakban a káptalan 
főleg Bács megyében volt tevékeny, méghozzá 30 oklevélből 15 
esetben igaz a fenti állítás. (1438. 4. 26. [DF 233529]; 1438. 6. 30. 
[DL 83073]; 1439. 8. 9. [DL 13239]; 1445. 1. 21. [DL 13833]; 
1447. 1. 12. [DL 97892]; 1448 – átírás 1467 [DF 252613]; 1448. 
6. 9. [DL 14167]; 1448. 6. 24. [DL 13239]; 1448. 11. 15. [DL 
14204]; 1450. 1. 6. [DL 13239]; 1450. 7. 29. [DL 39576]; 1454. 4. 
8. [DF 233450]; 1454. 4. 11. [DL 88289]; 1456. 1. 2. [DL 15018]; 
1456. 2. 16. [DL 15029]). Bodrog vármegye területén összesen 
8 alkalommal tevékenykedett a káptalan a Zsigmond és Mátyás 
király uralkodása közti időszakban (1441. 12. 12. [DL 74493]; 
1447. 3. 29. [DL 14138]; 1448 – átírás 1467 [DF 252613]; 1448. 
7. 7. [DL 14164]; 1448. 7. 9. [DL 14182]; 1450. 12. 28. [DF 
266114]; 1456. 10. 29. [DL 15109]; 1457. 2. 7. [DL 15135]). A 
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káptalannak Baranya megyei birtokok ügyében is volt tennivalója 
a szomszédos vármegye területén (1448. 6. 24. [DL 13239]; 1449. 
4. 19. [DL 14239]; 1457. 2. 7. [DL 15135]). Szembetűnő volt 
számunkra, hogy a Zsigmond-korszakhoz képest Valkó várme-
gye területén alig munkálkodott a káptalan, illetve a vármegyéből 
szinte senki sem kereste fel a káptalant Bácsban. Csak két ilyen 
oklevelet találtunk. Érdemesnek tartjuk azonban kiemelni, hogy 
a bácsi káptalan először tevékenykedett Krassó vármegye terüle-
tén, hiszen ottani birtokok kerültek elzálogosításra 100 forintért. 
A hatótávolság kb. 150 km-re tehető (1452. 4. 12. [DL 93203]). 
Korszakunkban a legnagyobb hatótávot Nyitra vármegye terüle-
tén 1550 forint értékben eladott birtokok jelentették, ami legó-
vatosabb becslések szerint is 330 km-re találhatók Bácstól, vagyis 
ebből a korszakból ez volt a legnagyobb hatósugarú eljárása a káp-
talannak (1447. 11. 6. [DL 1028830]).

Hunyadi Mátyás uralkodása idejéből (1458–1490) összesen 
52 káptalani oklevelet találtunk és néztünk át. Az 52 oklevélből 
mindössze két oklevél volt kiadott (1461. 6. 27. [DL 81445]; 1468. 
5. 27. [DL 81663]). Ezen oklevelek közül 46 eredeti és mindösz-
sze 6 átírás. Ha tartalmilag elemezzük az okleveleket, akkor 22 
bevallásra és 30 jelentésre bukkanunk, melyek közül mindössze 7 
privilégiális oklevél. Ha az oklevelek fajtáit vizsgáljuk, akkor dön-
tő többségben valamilyen eljárásról van szó, összesen 21 esetben 
mondhatjuk el, hogy valamilyen vizsgálatról értesülhetünk ezek-
ből a káptalani oklevelekből (1460. 6. 14. [DL 16762]; 1464.  7. 7. 
[DL 16025]; 1464. 8. 1. [DL 81569]; 1464. 10. 11. [DL 16061]; 
1464. 9. 21. [DL 16053]; 1468. 5. 27. [DL 81663]; 1469. 1. 6. 
[DL 16773]; 1470. 7. 19. [DL 17040]; 1473. 9. 24. [DL 17490]; 
1473. 10. 18. [DL 17465]; 1474. 9. 29. [DL 17601]; 1480. 2. 27. 
[DL 18314]; 1480. 3. 9. [DF 254674]); 1480. 4. 14. [DL 18349]; 
1480. 5. 18. [DL 18354]; 1480. 7. 4. [DL 18380]; 1483. 2. 9. [DF 
254680]; 1483. 7. 26. [DF 254691]; 1484. 4. 25. [DL 45986]; 
1487. 1. 10. [DF 260390]). A második helyen három fajta oklevél 
is szerepel. A zálogosító, a birtokba iktató és a megidéző okleve-
lekből is 5 darabot találtunk (Az elzálogosító oklevelek: 1460. 7. 2 
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[DL 15465]; 1462. 1. 15. [DL 65917]; 1464. 9. 14. [DL 209328]; 
1472. 6. 16. [DL 83089]; 1488. 7. 3. [DL 83942]. Birtokba iktató 
oklevelek: 1466. 5. 29. [DL 16331]; 1474. 2. 5. [DL 17465]; 1480. 
3. 4. [DL 254675]; 1395. 11. 9. [átírás 1486, DL 8099]. Megidé-
ző oklevelek: 1460. 6. 14. [DL 16762]; 1470. 7. 19. [DL 17040]; 
1480. 4. 14. [DL 18349]; 1480. 5. 18. [DL 18354]; 1480. 7. 4. [DL 
18380]).

Ami az értékhatárokat illeti, ebben a korszakban hatalmas kü-
lönbségekre figyeltünk fel. Vegyük először a zálogos okleveleket, 
mivel itt jelentkeztek a legkülönfélébb összegek: 50 aranyban szá-
mított forinttól, 230 forinton át, egészen 40 000 forintig jelennek 
meg összegek e típusú oklevelekben. (50 forint aranyban 1488. 7. 
3 [DL 83942]; 230 forint1461. 1. 2 [DL 65916]; 40 000 forint, 
ami rekordösszegnek számít a káptalan történetében 1462. 1. 15 
[DL 65917].) Érdekes, hogy éppen egy vételi szerződésben ta-
láltunk mindössze 60 forintnyi értékben felbecsült birtokra. (Azt 
gondolhatnánk, hogy egy vételi szerződésben jóval magasabb ösz-
szegre bukkanunk majd, illetve, hogy a Mátyás-korszakból több 
vételi szerződés maradt fent, azonban mindössze egyet találtunk: 
1479. 1. 6. [DL 74532].) Egy nyomozói oklevélben találtunk egy 
érdekes adatot, amikor is az alperesnek kellett fizetnie 200 fo-
rintnyi bírságot (1483. 7. 26. [DF 254691]). Végül pedig ki kell 
emelnünk egy végrendeletet is, melyben tekintélyes összegről vég-
rendelkeztek (1485. 4. 4. [DF 236753]).

A külső tevékenységet elvégző káptalani tagok összetételében 
szintén szembetűnő különbségek vannak az előző periódusokhoz 
képest. A legtöbb terepmunkát most is az egyszerű kanonokok 
végezték el, a karpapok külső tevékenysége nem volt nagyon jel-
lemző erre a korszakra, azonban a magasabb funkciókat betőltő 
személyeknél több újdonságot is észleltünk. A külső tevékenységet 
elvégző bácsi kanonokok: Csápai Fülöp (1464. 7. 7. [DL 16025]); 
Bácsi Péter (1464. 7. 7. [DL 16025]); Nánási Tamás (1464. 9. 21. 
[DL 16053]); Tavankúti Antal (1468. 8. 2. [DL 16681]); Gyulai 
Mihály (1469. 1. 6. [DL 16773]; Körösközi? János (1474. 2. 5. 
[DL 17465]); Bácsi Albert (1474. 9. 29. [DL 17601], 1480. 5. 
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18. [DL 18354]); Temesvári György (1480. 3. 4. [DL 254675]); 
Gyulai György (1480. 3. 9. [DF 254674]); Gál (1468. 4. 19. [DF 
236740]); Béni (1487. 1. 10. [DF 260390]). A külső tevékenysé-
get végző karpapok névsora a következő: Rafael [1468. 5. 27. [DL 
81663]; Bácsi Miklós [1483. 2. 9. [DF 254680, 1483. 7. 26. [DF 
254691,1484. 4. 25. [DL 45986]; Gál (1395. 11. 9., átírás 1486). 
A káptalani kiküldöttek között először találunk kisprépostot is, 
aki részt vett a helyszíni kiküldetésben: Mihály a bácsi káptalan 
kisprépostja (1473. 9. 24. [DL 17490]). A rangos káptalani kikül-
döttek névsora a következő: Bálint olvasókanonok (1460. 6. 14. 
[DL 16762]); Tamás olvasókanonok (1464. 8. 1. [DL 81569]); 
Bálint éneklőkanonok (1464. 10. 11. [DL 16061]; 1466. 5. 29 
[DL 16331]); András szerémi esperes (1470. 7. 19. [DL 17040]); 
Pál szegedi esperes (1480. 7. 4. [DL 18380]).

Ha a káptalani tevékenységnek a hatókörét nézzük, akkor 
több újdonságra is felfigyelhetünk. Először is a káptalan nem sa-
ját vármegyéje területén tevékenykedett legtöbbet az időszakban 
az oklevelek szerint, hanem a szomszédos Bodrog vármegyében, 
összesen 25 alkalommal. (1460. 6. 14. [DL 16762]; 1464. 8. 1. 
[DL 81569]; 1464. 9. 14. [DL 209328]; 1464. 9. 21. [DL 16053]; 
1466. 5. 29. [DL 16331]; 1468. 5. 27. [DL 81663]; 1468. 8. 2. 
[DL 16681]; 1469. 1. 6. [DL 16773]; 1470. 4. 18. [DF 259577]; 
1470. 4. 24. [DL 105431]; 1474. 6. 1. [DL 88559]; 1475. 5. 1. 
[DF 259580]; 1479. 1. 6. [DL 74532]; 1480. 3. 4. [DL 254675]; 
1480. 3. 9. [DF 254674]; 1480. 5. 18. [DL 18354]; 1480. 7. 4. [DL 
18380]; 1481. 1. 19. [DL 24983]; 1483. 2. 9. [DF 254680]; 1483. 
7. 26. [DF 254691]; 1485. 10. 28. [DF 254693]; 1487. 1. 10. [DF 
260390]; 1478. 9. 24. [AT-OeStA/HHStA SB Pállfy–Daun 89]; 
1479. 6. 21. [AT-OeStA/HHStA SB Pállfy–Daun 90]; 1480. 2. 
16. [AT-OeStA/HHStA SB Pállfy–Daun 97]). Bács vármegye 
viszont nem sokkal lemaradva a második helyet foglalja el a má-
tyási érában, összesen 22 esetről tudunk beszámolni. (1461. 1. 2. 
[DL 65916]; 1461. 6. 27. [DL 81445]; 1462. 1. 15. [DL 65917]; 
1462. 4. 19. [DL 15716]; 1463. 6. 16. [DL 15845]; 1464. 7. 7. 
[DL 16025]; 1464. 10. 11. [DL 16061]; 1470. 7. 19. [DL 17040]; 
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1470. 10. 24. [DF 282445]; 1472. 6. 16. [DL 830589]; 1473. 9. 24. 
[DL 17490]; 1474. 2. 5. [DL 17465]; 1474. 9. 29. [DL 17601]; 
1480. 2. 27. [DL 18314]; 1480. 4. 14. [DL 18349]; 1480. 8. 13. 
[DL 95408]; 1481. 3. 20. [DL 18456]; 1484. 2. 5. [DL 18923]; 
1484. 4. 25. [DL 45986]; 1485. 10. 28. [DF 254693]; 1395. 11. 
9. [átírás 1486, DL 8099]; 1488. 7. 3. [DL 83942]; 1488. 11. 20. 
[DF 285670]). A káptalan tudomásunk szerint először járt el el-
zálogosító ügyben Pozsega vármegye területén fekvő birtokokkal 
kapcsolatban, igaz ebben az oklevélben szó esik Bács és Valkó me-
gyei birtokokról is (1462. 1. 15. [DL 65917]). Szintén a mátyási 
korszakban találtunk olyan okleveleket, melyek a káptalan műkö-
déséről számolnak be Esztergom vármegye területén, amely leg-
alább 260 km távolságra fekszik Bácstól. Az egyik egy hagyatéki 
oklevél, melyben az említett vármegye területén lévő birtokokról 
beszél 2 000 forint értékben, illetve egy birtokba iktatásról szóló 
oklevél, melyet a bácsi káptalan végzett el, illetve erősített meg ok-
levelében (1485. 4. 4. [DF 236753]; 1486.0 4. 19. [DF 236740]).

Az őrzési hellyel kapcsolatban egyetlen egy információra lel-
tünk, 1485-ből. Azonban azt is figyelembe kell vennünk, hogy az 
oklevél lényegében egy átírás 1520-ból, így talán pontosabb, ha 
azt mondjuk, hogy a Jagelló-korból származik az az információ, 
miszerint az oklevelet a káptalani sekrestyében őrizték. („Sacristia 
seu conservatoria” 1485. 4. 4. [átírás 1520. DF 236753]). Sajnos 
a többi oklevélben nem találtunk semmi olyan információt, ami 
az őrzési helyre vonatkozott volna. Szerintünk azonban lassan el-
mondható, hogy a káptalani okleveleket szinte minden vizsgált 
korszakban a bácsi káptalan sekrestyéjében őrizték.

A bácsi káptalan hatókerülete a Jagelló-korban (1490–1526) 
eléggé szerteágazónak, illetve aktívnak mondható, egész Ma-
gyarország szintjén. Legtöbbet Bodrog vármegye területén, 
illetve a vármegyével kapcsolatos ügyekben járt el a káptalan 
(összesen 39 esetben). (1483. 9. 16. [átírás 1491. DL 12821]; 
1495. 8. 11. [DF 259587]; 1496. 3. 19. [DF 254694]; 1496. 4. 
23. [DL 46342]; 1497. 7. 7. [átírás 1498 DL 20574]; 1498. 9. 
10. [DL 20721]; 1498. 12. 12. [DL 20765]; 1499. 1. 5. [DL 
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73164]; 1499. 7. 14. [DL 20797]; 1501. 4. 6. [DL 93692]; 1503. 
7. 31. [DL 21194]; 1504. 4. 21. [DF 260159]; 1504. 5. 23. [DF 
259591]; 1505. 1. 13. [DL 21390]; 1505. 4. 17. [DL 21423]; 
1506. 11. 3. [DL 29066]; 1509. 8. 15. [DL 32574]; 1510. 2. 28. 
[DF 259596]; 1512. 5. 8. után [DF 259604]; 1517. 6. 8. [DL 
22917]; 1518. 12. 30. [DL 23104]); 1519. 7. 6. [DF 259634]; 
1519. 10. 11. [DF 259598]; 1519. 11. 4. [DF 259627]; 1520. 
5. 2. [DF 259636]; 1520. 10. 11. [DF 259642]; 1520. 10. 12. 
[DF 259640]; 1520. 10. 13. [DF 259635]; 1520. 10. 11. [DF 
280478]; 1522. 10. 22. [DF 266821]; 1523. 8. 21. [DL 89178]; 
1523. 10. 22. [DF 259682]; 1525. 3. 15. [DF 252640]; 1525. 8. 
13. [DL 24174]; 1525. 11. 18. [DL 24221]). Természetesen Bács 
vármegyében is szépen követhetjük a káptalan munkásságát a 
középkor végén. Összesen 35 esetben találtunk olyan okleve-
let, melyben Bács vármegyéhez köthető a káptalani tevékeny-
ség (1492. 1. 2. [DL 93624]; 1495 4. 13. [DL 20283]; 1497. 
7. 7. [DL 20574]; 1501. 7. 26. [DL 21061]; 1504. 7. 11. [DL 
21302]; 1505. 1. 10. [DL 93716]; 1505. 5. 4. [DF 2658801]; 
1506. 12. 19. [DL 93728]; 1507. 4. 8. [DL 21688]; 1508. 9. 
26. [DL 46874]; 1510. 5. 26. [DL 84063]; 1510. 5. 26. [DL 
59987]; 1511. 3. 28. [DF 285316]; 1512. 8. 20. [DL 22330]; 
1512. 10. 28. [DL 22350]; 1512. 12. 27. [DL 47027]; 1513. 
6. 25. [DL 39612]; 1513. 9. 28. [DL 22456]; 1517. 6. 8. [DL 
22917]; 1517. 8. 4. [DL 22934]; 1518. 6. 26. [DL 36814]; 1518. 
12. 30. [DL 23104]; 1519. 9. 26. [DL 23220]; 1520. 9. 9. [DL 
106078]; 1520. 9. 22. [DL 106079]; 1523. 10. 19. [DL 23842]; 
1523. 12. 16. [DF 258808]; 1525. 1. 4. [DF 260446]; 1525. 1. 
25. [DF 259652]; 1525. 1. 21. [DF 260420]; 1525. 11. 18. [DL 
24221]; 1520. 5. 18. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy /20]; 1520. 
12. 22. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy /25]; 1499. 5. 19. [ÖStA/
HHStA SBFA Erdödy /31]). A harmadik helyen Valkó várme-
gye található, ugyanis 14 esetet regisztráltunk, amikor is a káp-
talan ebben a vármegyében tevékenykedett (1493. 6. 22. [DF 
233479]; 1378. 9. 5. [átírás 1497 DF 276735]; 1505. 5. 4. [DF 
2658801]; 1506. 4. 28. [DF 265629]; 1519. 9. 22. [DF 259628]; 
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1525. 8. 13. [DL 24174]; 1525. 11. 18. [DL 24221]; 1520. 5. 
17. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy /1230], 1520. 5. 18. [ÖStA/
HHStA SBFA Erdödy 104.6/1], 1504. 9. 17. [ÖStA/HHStA 
SBFA Erdödy /14], 1520. 2. 24. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy 
/20], 1520. 12. 22. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy /25], 1499. 3. 
1. [ÖStA/HHStA SBFA Erdödy /24]). A Jagelló-korban sem 
nem volt területi korlátozottsága a bácsi káptalannak, hiszen Szl-
avóniától Erdélyig, illetve a déli vármegyéktől az északiakig volt 
hatásköre. A káptalan tevékenykedett vagy különböző jogi dol-
gokban járt el Varazsd, Zágráb, Kraszna, Kolozs, Sáros, Abaúj-
vár megyék területén, tehát jó 300-400 kilométernyi hatáskörről 
beszélhetünk. (A szlavóniai vármegyék közül Varazsdinban egy 
birtokadományozást hitelesítettek a bácsi káptalannál (1508. 3. 
7. [DL 34036]), míg Zágráb vármegyében egy tiltakozó és eltil-
tó oklevelet állíttattak ki a felek a káptalannal (1518. 3. 27. [DF 
232491]). Az erdélyi vármegyék közül Kolozsban birtokcserét 
hitelesített a bácsi káptalan (1524. 6. 12. [DL 26691]). Krassó 
vármegyében pedig Bánffy András bácsi prépost zálogosított el 
birtokokat 2000 forintnyi értékben (1481. 7. 16. [DL 27721]). 
Az északi vármegyék közül Sáros vármegyében két esetben buk-
kan fel a bácsi káptalan neve. Az egyik egy elzálogosító oklevél 
(1494. 11. 17. [DL 20230]), a másik pedig egy tiltó (1494. 11. 
19. [DL 20232]). Abaújvár megye területén fekvő birtokokkal 
kapcsolatban a káptalan szintén egy tiltó oklevelet hitelesített 
(1503. 11. 20. [DL 84023]). 

Összegzés

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a bácsi káptalan hiteles-
helyként országos jelentőséggel bírt, melynek nem voltak területi 
korlátai. Természetesen legtöbbet Bács, Bodrog és Valkó várme-
gyék területén tevékenykedett, de volt, hogy messzi erdélyi, illetve 
felvidéki, vagy szlavóniai vármegyék területén fekvő birtokokat 
érintő ügyekben is felkeresték országos szervek, illetve magán-
személyek. A káptalan hiteles oklevelet kiállítva, azt pecsétjével 
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ellátva a legfontosabb káptalanok közé tartozott ezért a közép-
kori Magyar Királyság történetében. Sajnos a káptalani levéltár 
elpusztult miután Szulejmán szultán elfoglalta Bácsot 1526-ban, 
miután visszavonta seregeit. Igaz, Mária királynő, II. Lajos (1516–
1526) király özvegye 1527-ben kinevezte Egressy Lőrincet bácsi 
préposttá, de az intézménynek semmi nyomát nem találjuk az új-
kori magyar történelemben, így azon a véleményen vagyunk, hogy 
az intézmény megszűnt a mohácsi vészt követően.

Irodalomjegyzék
Könyvek, tanulmányok:

Almási Tibor, Kőfalvi Tamás szerk. (2004): Anjou–kori Oklevél-
tár. XIV. 1330. Budapest–Szeged: Dudás István.

Bak. M. János–Borkowska, Urszula–Constable, Giles–Jaritz, Ger-
hard–Klaniczay Gábor eds. (2006): Thomae Archidiaconi Spa-
latensis. Historia Salonitanorum atque Spalatinorum Pontifi-
cum. Budapest–New York: Central European University Press.

Beér János–Csizmadia Andor szerk. (1966): Történelmünk a jog-
alkotás tükrében. Sarkalatos honi törvényeinkből 1001–1949. 
Budapest: Gondolat Kiadó.

Blazovich László–Géczi Lajos szerk. (2000): Anjou-kori Okle-
véltár. X. 1326. Budapest-Szeged: Agapé Ferences Nyomda és 
Könyvkiadó Kft.

Blazovich László–Géczi Lajos szerk. (2005): Anjou-kori Okle-
véltár. XXI. 1337. Budapest-Szeged: Agapé, Ferences Nyomda 
és Könyvkiadó Kft.

Borsa Iván szerk. (2004): Zsigmondkori oklevéltár IX. (1422). 
Budapest: Magyar Országos Levéltár.

Bossányi Árpád szerk. (1918): Regesta Supplicationum. A pápai 
kérvénykönyvek magyar vonatkozásu okmányai Avignoni kor-
szak II. Budapest: Stephaneum Kiadó.

C. Tóth Norbert szerk. (2007): Zsigmondkori oklevéltár X. (1423). 
Budapest: Magyar Országos Levéltár.

C. Tóth Norbert szerk. (2008): Zsigmondkori oklevéltár XI. 



235

(1424). Budapest: Magyar Országos Levéltár. 
C. Tóth Norbert szerk. (2013): Zsigmondkori oklevéltár XII. 

(1425). Budapest: Magyar Országos Levéltár.
DF = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomati-

kai Fényképgyűjtemény.
DL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Diplomati-

kai Levéltár.
Fejér Georgius szerk. (1829): Codex diplomaticus Hungariae 

ecclesiasticus ac civilis. Tomus II. Budae: Typis Typogr. Regiae 
Universitatis Ungaricae.

Fejér Georgius szerk. (1829): Codex diplomaticus Hungariae ecc-
lesiasticus ac civilis. Tomi III. Vol. 1. Budae: Typis Typogr. Re-
giae Universitatis Ungaricae.

Fejér Georgius szerk. (1829): Codex diplomaticus Hungariae ecc-
lesiasticus ac civilis. Tomi III. Vol. 2. Budae: Typis Typogr. Re-
giae Universitatis Ungaricae.

Fejér Georgius szerk. (1832): Codex diplomaticus Hungariae ecc-
lesiasticus ac civilis. Tomi VIII. Vol. 4. Budae: Typis Typogr. 
Regiae Universitatis Ungaricae.

Fejér Georgius szerk. (1833): Codex diplomaticus Hungariae ecc-
lesiasticus ac civilis. Tomi IX. Vol. 2. Budae: Typis Typogr. Re-
giae Universitatis Ungaricae.

Fejér Georgius szerk. (1834): Codex diplomaticus Hungariae ecc-
lesiasticus ac civilis. Tomi X. Vol. 2. Budae: Typis Typogr. Re-
giae Universitatis Ungaricae.

Ipolyi Arnold–Nagy Imre–Véghely Dezső szerk. (1880): Hazai 
okmánytár. Codex diplomaticus patrius VII. Budapest: Typis 
Alexandri Kocsi.

Géczi Lajos szerk. (1997): Anjou–kori Oklevéltár. IX. 1325. Bu-
dapest-Szeged: Békés Megyei Levéltár.

Kammerer Ernő szerk. (1895): A zichi és vásonkeői gróf Zi-
chy-család idősebb ágának okmánytára. Codex diplomaticus 
domus senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. VIII. 
Budapest: Magyar történelmi Társulat.

Kammerer Ernő szerk. (1906): A Pécz nemzetség Apponyi ágá-



236

nak az Apponyi grófok családi levéltárában őrizett oklevelei. I. 
1241–1526. Budapest: Franklin Társulat Nyomdája.

Koller Joseph (1796): Historia episcopatus Quinqueecclesiarum 
IV. Posoni: Joannis Michaelis Landerer.

Kristó Gyula szerk. (1990): Anjou–kori Oklevéltár. I. 1301-1305. 
Budapest–Szeged: Petőfi Nyomda Kecskemét.

Lukcsics Pál szerk. (1938): A XV. századi pápák oklevelei II. Bu-
dapest: MTA.

Mályusz Elemér szerk. (1951): Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–
1399). Budapest: Akadémiai Kiadó.

Mályusz Elemér szerk. (1958): Zsigmondkori oklevéltár II. 
(1400–1410): Második Rész (1407-1410). Budapest: Akadé-
miai Kiadó.

Mályusz Elemér szerk. (1993): Zsigmondkori oklevéltár III. 
(1411–1412). Budapest: Magyar Országos Levéltár.

Mályusz Elemér szerk. (1994): Zsigmondkori oklevéltár IV. 
(1413–1414). Budapest: Magyar Országos Levéltár.

Mályusz Elemér szerk. (1999): Zsigmondkori oklevéltár VI. 
(1417–18). Budapest: Magyar Országos Levéltár.

Borsa Iván szerk. (2003): Zsigmondkori oklevéltár VIII. (1421). 
Budapest: Magyar Országos Levéltár.

Mályusz Elemér szerk. (2001): Zsigmondkori oklevéltár VII. 
(1419–20). Budapest: Magyar Országos Levéltár. 

Márkus Dezső szerk. (1899): Magyar törvénytár. 1000-1526. évi 
törvényczikkek, Budapest: Franklin-Társulat magyar irodalmi 
intézet és könyvnyomda.

Nagy Imre szerk. (1883): Anjoukori okmánytár. Codex diploma-
ticus Hungaricus Andegavensis. III. (1333–1339). Budapest: 
MTA.

Nagy Imre szerk. (1884): Anjoukori okmánytár. Codex diploma-
ticus Hungaricus Andegavensis. IV. (1340–1346). Budapest: 
MTA. 

Nagy Imre szerk. (1888): A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család 
idősb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus senio-
ris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. V. Budapest: Magyar 



237

Történelmi Társulat.
Nagy Imre szerk. (1891): Hazai okmánytár. Codex diplomaticus 

patrius VIII. Budapest: Typis Societatis Franklinianae.
Nagy Imre szerk. (1894): A zichi és vásonkeői gróf Zichy-csa-

lád idősebb ágának okmánytára. Codex diplomaticus domus 
senioris comitum Zichy de Zich et Vasonkeo. VI. Budapest: 
Magyar Történelmi Társulat.

Nagy Imre–Nagy Iván–Véghely Dezső szerk. (1878): A zichi és 
vásonkeői gróf Zichy-család idősebb ágának okmánytára. Co-
dex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et 
Vasonkeo. IV. Budapest: Magyar Történelmi Társulat.

Nagy Imre–Páur Iván–Ráth Károly–Véghely Dezső szerk. (1867): 
Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius III. Győr: Typis 
Victoris Sauervein.

Nagy Imre–Páur Iván–Ráth Károly–Véghely Dezső szerk. (1867): 
Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius IV. Győr: Typis 
Victoris Sauervein.

Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, 
SB Familienarchiv Erdődy Lad. 104. Fasc.6. (ÖStA/HHStA 
SBFA Erdödy)

Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, SB 
Familienarchiv Pállfy (AT-OeStA/HHStA SB Pállfy-Daun)

Piti Ferenc szerk. (2012): Anjou-kori Oklevéltár. XXII. 1338. Bu-
dapest–Szeged: Szegedi Középkorász Műhely.

Sebők Ferenc szerk. (2015): Anjou-kori Oklevéltár. XXXII. 1348. 
Budapest–Szeged: Szegedi Középkorász Műhely.

Smičiklas, Tadeus ed. (1912): Codex Diplomaticus Regni Cro-
atiae, Dalmatiae et Slavnoniae X. Zagreb: Jugoslovenska 
Akademija Znanosti i Umetnosti.

Teiszler Éva szerk. (2013): Anjou-kori Oklevéltár. XXXIV. 1350. 
Budapest–Szeged: Szegedi Középkorász Műhely.

Tkalčić, Ivan ed. (1874): Monumenta historica episcopatus Zag-
rabiensis II. Zagreb: Slova Karla Albrechta.   

Tóth Ildikó Éva szerk. (2004): Anjou–kori Oklevéltár. XV. 1331. 
Budapest–Szeged: Gulipán Infó Kft.



238

Varjú Elemér szerk. (1908): Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli 
Losonczi Bánffy család történetéhez. I. 1214–1457. Budapest: 
Hornyánszky Viktor Nyomdája.

Wenzel Gusztáv szerk.(1873): Árpádkori új okmánytár. Codex 
diplomaticus Arpadianus continuatus. X. Budapest: Eggen-
gerger Ferdinánd.

Szakirodalom

Balics Lajos (1890): A Római Katholikus Egyház története Ma-
gyarországban II/2. Kálmán királytól az Árpádház kihaltáig 
1195–1301. Budapest: Szent István Társulat.

Barta István (1938): A középkori közjegyzőségeink történetéhez. 
In Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfor-
dulójának ünnepére. 31-46. Budapest: Dunántúl Pécs Egyete-
mi Könyvkiadó.

Békefi Remig (1901): A magyarországi káptalanok megalakulása 
és Szent Chrodégang regulája. Katholikus Szemle 15 (1–3): 
4–29, 102–117, 213–229.

Békefi Remig (1910): A káptalani iskolák története Magyarorszá-
gon 1540-ig. Budapest: MTA.

Bónis György (1964): A közhitelesség szervei Magyarországon 
és a magyar hiteleshelyi levéltárak. Levéltári Szemle 14 (1–2): 
118–142.

Bunyitai Vince (1879): Szent László király sírjának káptalana Vá-
radon. In Magyar Történelmi Tár 3 (2): 181–186.

Bunyitai Vince (1886): A váradi káptalan legrégibb statutumai. 
Nagyvárad: Franklin Nyomda.

C. Tóth Norbert (2002): Adatok a megyék és a hiteleshelyek közöt-
ti viszonyra a 14. és 15. században. Századok 136 (2): 351–364.

C. Tóth Norbert (2007): Külföldiek a középkori káptalanokban 
(1375–1424). Világtörénet 39 (1): 75–93. 

C. Tóth Norbert (2009): Zsigmond királynak a hiteleshelyekről 
szóló elveszett rendelete. In Loca credibilia: hiteleshelyek a 
középkori Magyarországon. Egyháztörténeti tanulmányok a 



239

Pécsi Egyházmegye történetéböl 4. 49–64. Pécs: Historia Ecc-
lesiastica Hungarica Alapítvány.

C. Tóth Norbert (2012): A főpapi székek betöltésének gyakorlata 
Zsigmond király uralkodása alatt. In Gazdaság és társadalom. 
102-118. Budapest: Nyugat- Magyaroszági Egyetemi Kiadó

C. Tóth Norbert (2013): A székes- és társaskáptalanok prépostja-
inak archontológiája 1387–1437. Budapest: MTA 

Csánki Dezső (1894): Magyarország történelmi földrajza a Hu-
nyadiak korában II. Budapest: MTA.

Dudás Gyula (1894): Regeszták az Országos Levéltárból. 
Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve X 
(I). Zombor: Bitterman Nándor és fia Kő- és Könyvnyomdája.

Dudás Gyula (1895): Regeszták az Országos Levéltárból. 
Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve XI 
(I). Zombor: Bitterman Nándor és fia Kő- és Könyvnyomdája.

Eckhart Ferenc (2012): Hiteleshelyek a középkori Magyarorszá-
gon. Die Glaubwürtigen Orte Ungarns im Mittelalter, Buda-
pest: Magyar Országos Közjegyzői Kamara.

Érdújhelyi Menyhért (1899): A közjegyzőség és hiteleshelyek 
története Magyarországon. Budapest: Magyar Királyi Köz-
jegyzők Országos Egyesülete.

Érszegi Géza (1994): Kegyúri jog. In Korai Magyar Történeti Le-
xikon 9-14. század. 338–339. Budapest: Akadémiai Kiadó. 

Fedeles Tamás (2005): A pécsi székeskáptalan személyi összetétele 
a késő középkorban (1354–1526) (doktori értekezés). Szeged. 

Fedeles Tamás (2007): Ausländer in den ungarischen Dom- und 
Stiftskapiteln während des Spätmittelalters (1301–1526). In 
Specimina Nova Pars Prima Sectio Maediaevalis IV. A Pécsi 
Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Törrténeti Tan-
székének Történeti közleményei. 73–101. Pécs: PTE BTK 
Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék.

Fedeles Tamás (2011): Die Ungarischen Dom- Und Kollegia-
kapitel Und Ihre Mitglieder im Mittelalter. Forschungstand 
Aaufgaben, Initiativen. In: Documenta Pragensia Supplemen-
ta II. Kapituly v Zamích Koruny Česká a v Unrách ve Strede-



240

veku. 161–197. Praha: Archiv hlavního města Prahy.
Fraknói Vilmos (1895): A magyar királyi kegyúri jog Szent Ist-

vántól Mária Teréziáig. Budapest: MTA.
Grosschid Gábor (1890): Bácsvármegye Zsigmond király alatt 

1431–1432. Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat 
Évkönyve VI (III). Zombor: Bitterman Nándor és fia Kő- és 
Könyvnyomdája.

Györffy György (1987): Az Árpád-kori Magyarország történeti 
földrajza I. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Hóman Bálint (1916): A magyar pénztörténet 1000–1323-ig. 
Budapest: MTA.

Jerney János (1855): A magyarországi káptalanok és konventek, 
mint hielmes és hiteleshelyek története. Magyar Történelmi 
Tár 1 (2): 1–164.

Iványi Béla (1904): Egy 1526. előtti ismeretlen kéziratos formu-
lás könyv I–II. In Magyar Történelmi Tár 4 (5–69): 481–558, 
33–41.

Iványi István (1897): Jánosi nevű helység a régi Bodrogh várme-
gyében. Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat Év-
könyve XIII (IV). Zombor: Bitterman Nándor és fia Kő- és 
Könyvnyomdája.

Iványi István (1907): Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történel-
mi helynévtára V. Szabadka: Horváth István Könyvnyomdája.

Kollányi Ferencz (1906): A magán kegyúri jog hazánkban a kö-
zépkorban. Budapest: MTA.

Koszta László (1988): Adalékok a székesegyházi alsópapság XI-
II-XIV századi történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis: 
acta historica 86: 15–26.

Koszta László (1996): Székeskáptalanok és kanonokjaik Magyar-
országon a 12. század elejéig. Acta Univesitatis Szegediensis: 
acta historica 103: 67–81. 

Koszta László (1998): A pécsi székesképtalan hiteleshelyi tevé-
kenysége 1214–1353. Pécs: Pécs Története Alapítvány.  

Koszta László (2000): Dél-Magyarország egyházi topográfiája a 
középkorban. In A középkori Dél-Alföld és Szer. 41–80. Sze-



241

ged: Csongrád Megyei Levéltár.
Koszta László (2009): A magyar székeskáptalanok kanonokjai és 

a hiteleshelyi tevékenység 1200-1350 között. In Loca credibi-
lia. Hiteleshelyek a középkori Magyarországon. Egyháztörté-
neti tanulmányok a Pécsi Egyházmegye történetéből 4. 65–85. 
Pécs: Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány.

Köblös József (1994a): Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagel-
lók korában. Budapest: MTA Történettudományi Intézet.

Köblös József (1994b): Káptalan. In Korai Magyar Történeti Le-
xikon 9–14. század. 325–326. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Knauz Nándor (1866): Balbi Jeromos, II. Lajos király tanára. In 
Magyar Sion 4: 1866.

Mályusz Elemér (2005): A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri 
jog. Budapest: Attraktor Kiadó.

Mályusz Elemér (2005): Egyházi társadalom a középkori Ma-
gyarországon. Budapest: Műszaki Kiadó.

Parlagi Márton (1999a): A bácsi káptalan hiteleshelyi tevékenysé-
ge az Árpád-korban. (diplomamunka) Szeged.

Parlagi Márton (1999b): A bácsi káptalan Árpád-kori hiteleshelyi 
oklevelei. (kézirat). Szeged.

Parlagi Márton (2001): A bácsi káptalan hiteleshelyi tevékeny-
sége a 14. század első felében. In Tanulmányok a középkorról, 
II. medievisztikai PhD-konferencia. 95–113. Szeged: Szegedi 
Középkorász Műhely. 

Solymosi László (1984): A hiteleshelyi pecséthasználat kezdetei. 
In A magyar hivatalbeli írásbeliség fejlődése 1181–1981. 91–
139. Budapest: Argumentum Kiadó. 

Solymosi László (2006): Írásbeliség és társadalom az Árpád-kor-
ban. Diplomatikai és pecséttani tanulmányok. Budapest: Ar-
gumentum Kiadó.

Solymosi László (2012): A hiteleshelyek számának alakulása a 
14-15. században. In Történeti tanulmányok Draskóczy István 
egyetemi tanár 60. születésnapjára. 545–560. Budapest: ELTE 
Eötvös Kiadó.

Stolz Alfonz (1912): A hiteleshelyek és azok jelentősége a közép-



242

korban Magyarországon. Újvidék: Ivkovics György nyomdája.
Udvardy József (1992): A kalocsai főszékeskáptalan története a 

középkorban. Budapest: Magyar Egyháztörténeti Enciklopé-
dia Munkaközössége.

Winkler Pál (1935): A kalocsai és bácsi érseki főkáptalan történe-
te alapításától 1935-ig. Kalocsa: Árpád Részvénytársaság.

Zsoldos Attila (1994): Kanonok. In Korai Magyar Történeti Le-
xikon 9–14. század. 323. Budapest: Akadémai Kiadó.


