
Adatok a Dörögdi család és a felsődörögdi 
plébániatemplom történetéhez 

A Dörögd—szentimári medence nyugati szélén, a Tik 
és Baksahegyek között bemélyedő forrásdús völgyben, 
hosszan elnyúlva, szép helyen fekszik a mai Talián
dörögd község. 

Kedvező fekvésénél fogva a község határa már régóta 
lakott hely volt. Az a római telep, melynek nyomai 
Kapolcs község határában kezdődnek, átnyúlik Talián
dörögd területére is. Pelargus János 1872-ben készült 
feljegyzéseiben a község határában nagyobb római te
lepet ír le. Ebben az időben záporeső római kőkoporsót 
mosott ki a földből, abban csontváz és mellékletként 
Licinius római császár 200 db érme volt. Ugyanakkor 
megemlékezik egy hasonló korú arany csészéről is, amely 
szintén ezen a területen került felszínre. Ugyancsak 
innen közli két hajtű és egy csatvég ceruzarajzát is. 
Darnay Kálmán innen szerzett gyűjteményébe 2 db 
bronzfibulát és egy aranyozott bronz szobrot.1 

Taliándörögd területén a középkorban négy település 
volt: Felső-Dörögd, Alsó-Dörögd, Imár vagy Tímár 
és Ráskó. Mind a négy település egyházas hely volt. 
Felső-Dörögd temploma Szent András apostol tisztele
tére szentelve. Alsó-Dörögdön a Szent Szűz tiszteletére 
szentelt kápolna állott. 
Imár vagy Ilmár első említése 1270-ben történik, amikor 
V. István király a hűtlen Arnold cornes fia Miklós 
birtokait Panyit bánnak adta, ezek között szerepel: 
„villa Ilmar" is. 1354-ben egy oklevél említi Ilmari 
Miklóst és Jánost, akik egy birtokperben szavatosságot 
vállalnak. Pesty Frigyes a következőket írja : „Imár határ
rész, Talián Dörögd falu, Zala megyében. Bokrok és 
csépetekkel benőtt hely, melyek közt az imári egyház 
romjai is láthatók. Állítólag a mohácsi csata után por
tyázó tatárok pusztították el." 

Ráskó település nevét középkori oklevél nem említi. 
Azonban egy 1752-ben tartott tanúkihallgatás, melynek 
tárgya Dobos és Ráskó birtokok határainak megállapí
tása volt, mint határjelet említi a: „ráskói romladozott 
egyházat."2 

Dörögd első említése 1249-ben történik, amikor az ere-
ki püspöki birtok határait állapítják meg. Mint érdekelt 
határbirtokosok megjelennek akkor: „populi de Drugd" 
és mint: „terra Drugd" birtokosai tiltakoznak a határ
megállapítás ellen.3 

A településekkel szorosan összefüggött a Dörögdi 
család neve és sorsa. Ennek a családnak birtoka volt 
Zala megyében Felső-Dörögd és Alsó-Dörögd, Imár 
és Dencs, részbirtokai voltak Diszel, Pabar és Sárosdfő 
falvakban is. Veszprém megyében birtoka volt Tót-

vázsony és Sopron megyében Petryk és Kury. A család 
a nagyobb vagyonú nemes családok közé tartozott. 
Tagjai a középkor folyamán és később is, megyei és 
országos viszonylatban fontos szerepet töltöttek be a po
litikai és társadalmi életben.4 

A család egyik tagjáról először I. Károly Lipcsén 
(Zólyomlipcse várában) 1340. november 10-én kiadott 
oklevelében olvasunk. Ebben a király a Zala megyei 
Dencs birtokot Kilián fia András mesternek, lipcsei 
alvárnagynak és testvérének, Istvánnak adományozza 
szolgálataikért és kiváló érdemeikért (magister Andreas 
filius Keliani vicecastellanus de Lypche, sibi et fratri 
Stephani suo). I. Lajos király pedig 1350. március 14-én 
Tótvázsony nevű Veszprém megyei birtokot, melyben 
Szent Vencel tiszteletére szentelt kőből épült templom 
van — Kilián fia András altárnokmesternek (comes And
rea" filius Kyliani vicesgerens Magisterii) adományozza. 
Dörögdi Kilián fia András mester 1349. július 24-én 
tihanyi várnagy.5 

A veszprémi káptalan előtt 1348. december 5-én Tö
reki Simon fia Miklós asztalnok (Nicolaus dapifer filius 
Simonis de Turek) tiltakozik az ellen, hogy Pabari 
Kázmér fia András fia Miklós — akit Kisnek hívnak — 
(Nicolaus Kyuz dictus) Pobor nevű birtokát Dörögdi 
István fia Pálnak eladja, ajándékozza vagy adományozza. 

Garai Miklós nádor 1376. február 24-én Visegrádon 
kiadott oklevelében bizonyítja, hogy midőn Dörögdi 
Tstván fiának Pálnak leányai-Chuka, Thomay Pál fiának 
Jakabnak felesége és Macho, — Zenth Ivani János 
fiának Istvánnak a felesége — be akarták magukat 
iktatni atyjuknak Petryk és Kury Sopron megyei, to
vábbá Pabor és Diszel, valamint Sárosdfő Zala megyei 
birtokaiba, annak Dörögdi István fia István ellentmon
dott. A beiktatás azonban a tiltakozás ellenére meg
történt, azt a veszprémi káptalan végezte el. Zamárföldi 
Péter fia Miklós mester Zala megye alispánja és a szolga-
bírák Tapolcán 1382. június 11-én kiadott oklevelükkel 
bizonyítják, hogy megjelent előttük az Asztalnok-nak 
nevezett Miklós fia András mester (magister Andreas 
Asztalnok dictus filius Nicolai) és tiltakozott az ellen, 
hogy Dörögdi István fia István és Pál fia Jakab mester
nek felesége, Pabori János fia Istvánnak az özvegye, 
a Lesence folyó medrét megváltoztatták és panaszos 
malmáról a vizet elvezették.6 

Lőrinc fia Baso dörögdi nemes 1385-ben felszólította 
Dörögdi István fia Istvánt, hogy miután a zálogösszeget 
elfogadta, engedje vissza a nála levő zálogbirtokot. 
István azt felelte, hogy Basotól semmit sem bír zálogba, 
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csak testvéreitől, és ha ezek azt ki akarják váltani, 
szívesen visszaadja. Baso azonban még ott a sedrián 
eltiltotta Istvánt és távollevő Lőrinc fiát Basoylese nevű 
dörögdi birtokrészének használatától.7 

A veszprémi káptalan 1401. május 25-én kiadott ok
levelében bizonyítja, hogy Durugdi István fia István 
mester perli Bychkei István és fiát Lászlót unoka
testvére: Durugdy Onth mesternek leánya: Macho ho
zománya, nászajándéka és egyéb — az oklevélben 
felsorolt ingóságok miatt. — Durugdi Macho néhai 
férje Bychkei Mihály fia Miklós mester volt. A káptalan 
elrendeli a veszprémi egyházmegye határain belül fekvő 
Bychkei birtokok felbecsülését. A perben a felperes 
képviselője: Miklós, a Durugdi parochiális egyház rec-
tora.8 

A veszprémi káptalan oklevele szerint 1468-ban Csa
tári Péter királyi ember és a káptalan kiküldötte bi
zonyos birtokokba be akarta iktatni Dörögdi Antalt 
és Simont, azonban ebben őket Mathythiani Gábor 
bácsi prépost és királyi kancellár familiárisának tiltako
zása megakadályozta.9 

Veszprém vármegye alispánja 1456. november 18. 
és 1458. március 23. közötti időszakban Dörögdi Bálint. 
Ugyancsak Veszprém vármegye alispánja 1473. október 
14-től — 1484. április 15-ig terjedő időszakban a már 
említett Dörögdi Simon mester volt. Mátyás király 
1462. június 11-én Budán kiadott oklevelében írja, hogy 
amikor Döbröntei Tamás zágrábi püspök és testvérei 
Hosszútóti László és testvéreinek hatalmaskodásai miatt 
megbeszélést akartak tartani, az említett László, test
vérei egyetértésével, nemes Dörögdi Bálintot foglyul 
ejtette és megakadályozta abban, hogy ott megjelenjen 
és vallomást tegyen.10 

A kapornaki konvent 1497-ben jelenti a királynak, 
hogy Essegvári György özvegye és fia Ferenc panaszára 
vizsgálatot teljesített. A panasz az volt, hogy ők harmad
éve megvették Dörögdi Györgytől a dörögdi halastavak 
jövedelmét (proventus) és midőn megbízott emberüket 
Oroszki Lászlót Alsó-Dörögdre halászni küldöttek, Dö
rögdi Pál, Antal és Mátyás fegyveres kézzel megtámad
ták őket és megverték. 

Zárka Kelemen a veszprémi vár provisorja és veszp
rémi alispán, valamint a szolgabírák bizonyítják, hogy 
a Borbála nap előtti ülésen megjelent előtte Vámosi 
Ivánka, mint néhai Essegvári György özvegyének meg
bízottja és tiltakozott az ellen, hogy Dörögdi György 
és Antal, valamint felsőhidegkúti Farkas László tót-
vázsonyi és felsőhidegkúti jobbágyai az özvegy felső
hidegkúti birtokán fát vágjanak és rétet kaszáljanak.11 

1501-ben a vázsonykői vár várnagya Dörögdi Pál 
(Paulo de Dewregd castellani castri Vason). Nevét egy 
hatalmaskodás őrizte meg, melyet a veszprémi káptalan 
Szőllős nevű birtokán (Sőllős iuxta Balaton) az ő veze
tésével vázsonyi és csepelyi jobbágyok, valamint a vá-
zsonyi pálosok 20 felfegyverzett lovasa követtek el. 
Itt a veszprémi káptalan egyik kanonokját Pozsegai 
Egyedet, aki ott tizedszedéssel foglalkozott, megtámad
ták, ütlegeléssel bántalmazták és — ha más egyének 
segítségére nem sietnek — megölték volna. Ugyanakkor 
Osváth biliegei plébánost, akinek a szőllősi hegyen sző

lője van, megtámadták és kétlovas kocsiját elvették.12 

II. Ulászló király 1504-ben kiadott oklevelével bizo
nyítja, hogy Török László — néhai Rajki Miklós öz
vegye —• most gordovai Fanch Imre felesége helyett 
ellentmondott Chabi Balázs leányának Annának Chabi 
Balázsnak Monosthoros Dörögdön levő birtokai miatt. 
Ugyancsak II. Ulászló király 1512-ben, Dörögd birto
kot, mint új adományt adja Sitkei Gotthardnak és 
Istvánnak. Ez a birtok már elődeiknek is birtoka volt, 
azonban okleveleik a császári csapatok dúlásai követ
keztében „his superbioribus disturbiorum temporibus" 
tönkrementek. 1501-ben Dörögdi Gergely és Kapolcsi 
Gáspár a Kapolcson levő Jegenyés nevű malmukat 
a bakonyszentjakabi pálos-kolostornak adományoz
zák.13 

A zalavári konvent előtt 1557. január 9-én per folyik 
ratholdi Gyulaffy László és nemes Alsó-dörögdi Dö
rögdi Lőrinc leányai : Krisztina és Katalin között, mert 
Gyulaffy László bizonyos Alsó-dörögdi nemesi kúriá
jukat elpusztította. 

A leányok közül Krisztina nemes Chaki Jakabnak, 
Katalin pedig nemes Medve Tamásnak volt a felesége. 
Ugyancsak 1557-ben Dörögdi Lőrinc özvegyének Zsó
fiának és leányainak: Krisztinának és Katalinnak Alsó-
dörögdi birtokán ratholdi Gyulaffy László Csobánc 
várában tartózkodó szolgáival: Sóstókáli nemes Kun 
Mátéval, nemes Tóthi Miklóssal, valamint Halápi Lam-
pérttal és Lászlóval hatalmaskodott és onnan 12 ökröt 
és felnyergelt lovat vittek el. Valószínűnek látszik, hogy 
a kúria kirabolása, illetve elpusztítása és a birtok ki
rablása egy esztendőben történt.14 

I. Ferdinánd király 1534-ben kiküldi a kapornaki 
konventet, hogy Myser Pál nemesi kúriájába Monoszlón 
Kliz-y Horváth Jeromost és Pétert iktassa be. A be
iktatás alkalmával királyi emberek voltak: Paulus et 
Johannes de Deregd. Rudolf király 1573-ban új ado
mánylevelet állít ki kaszaházi Jó Balázs felesége: Anna 
— Alsó-Dörögdy Pál leánya —, továbbá: Krisztina 
— Stephych Péter felesége —, és Katalin, Medvéi Tamás 
deák özvegye — Dörögdy Lőrinc leányai — részére 
atyjaik birtokrészeiről. Ezek a birtokok voltak: Tót-
vázsony Veszprém megyében, Alsó-Dörögd és Dench 
Zala megyében, valamint Dench mellett egy malomhely 
az Egres folyón, azonkívül Alsó-Dörögdön egy nemesi 
kúria és Felső-Dörögdön egy Zabokért nevű birtokrész. 

A beiktatásra a zalavári konventet küldi ki, királyi 
emberek voltak: Gulachi Biczó István, Chaby Péter, 
tördemici Bodor Miklós. Gergelyi Kun Miklós és Fe
renc, Zalóky Balázs, Köveskáli Dul Mátyás, Zalóky 
István és Rigácsi Balázs. A beiktatásnál mint szomszéd 
birtokosok jelen voltak : Alsó-Dörögdön nemes Balassy 
Mátyás, Marton Ferenc és Balázs, Székely Márton 
és Pálffy János Kapolcsról. A beiktatásnál ellentmon
dottak: Alsó-dörögdi Dörögdy János fia Gergely, de 
csak annyiban, amennyiben a beiktatás Jó Balázs és 
Stephich Péter javára is szolgálna. Felső-Dörögdön a 
beiktatásnál jelen voltak: Deregdy János, Gergely, 
Pál és Simon és Deregdy László alsó-deregdi jobbágya. 
Dench pusztán mint szomszédok jelen voltak : Deregdy 
Gergely. 
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Ugyancsak Rudolf király 1591-ben oklevelet állít ki 
Dörögdi András részére néhai anyja: Krisztina Tót-
vázsony, Veszprém megyei, továbbá Dörögd, Bach és 
Dench Zala megyei birtokairól.15 

1592-ben helytartói új adomány alapján iktattak be 
birtokába több zalai nemest. A beiktatás a töröktől 
való félelem miatt, Kapolcson történt. A beiktatás al
kalmával jelen volt mint megyei esküdt Deregdy Ger
gely, továbbá kaszaházi Jó Lászlónak és Medve András
nak Dörögdy jobbágyai. 

Dörögdy András 1597. augusztus 22-én és 1598. május 
23-án Prágából levelez gróf Zrínyi György zalai fő
ispánnal.16 

Dörögdi Tamás nevét pedig egy hatalmaskodó őrizte 
meg, melyet több társával együtt a veszprém megyei 
Zalak-Szalók — ma Nemesszalók, — birtokban kö
vettek el. 

A felsorolt oklevelekből azt tűnik ki, hogy a Dörögdi 
család fénykorát az Anjou-királyok idejében I. Károly 
és I. Lajos királyok alatt élte. Ekkor élt ugyanis a család 
szellemi és művészeti téren egyaránt kiemelkedő nagy 
alakja Dörögdi Miklós veszprémi kanonok, majd nyitrai 
főesperes, később pozsonyi prépost, rövid ideig eszter
gomi érsek, majd egri püspök. 

Dörögdi Miklós egri püspök a dörögdi családból 
származott, bár okleveleiben nem utal származására. 
Testvérei voltak : István és Onch, akik Felső-Dörögdön 
voltak birtokosok és kegyurai voltak a Szent András 
plébániatemplomnak. Meskó veszprémi püspök 1338-ban 
kiadott oklevele ezzel kapcsolatban a következőket 
monda: „Nicolai-Episcopi Agriensis de diocesi nostra 
oriundi et nobilium virorum Stephani et Onch fratrum 
eiusdem patronorum dicte Ecclesie." azaz Miklós egri 
püspök a veszprémi egyházmegyéből származott, testvérei 
voltak István és Onch és mindnyájan kegyurai voltak a 
Szent András plébániatemplomnak, Dörögdi Miklós az 
1317. évben az esztergomi főkáptalanban nyitrai főespe
res volt. Azonban ebben az évben már Bolognába ment, 
ahol 1316. május 1-től — 1317. május l-ig terjedő idő
szakban a bolognai jogi egyetemen a külföldi tanulók 
— ultramontanusok — rektora volt. Rektorsága alatt 
alkották meg az egyetem törvényeit, melynek egyik 
kéziratos példányát a pozsonyi káptalani könyvtár őrzi. 
A kézirat szerint: „Sub anno domini natavitatis mille-
simo trecentesimo decimo septimo... Regentibus no-
norabilis viris, domino Nicolao de Ungaria, Archidia-
cono Nitriensi in ecclesia Strigoniensi ultramontano 
rectoribus." Azaz: Az Úr születése 1317-ik évében tisz
telendő magyarországi Miklós az esztergomi egyház
megye nyitrai főesperese és az ultramontanusok rekto
rának igazgatása alatt. Amikor Bolognából visszakerült 
ismét elfoglalta a nyitrai főesperességet, azonkívül Ta
más érsek kancellárja volt. A pozsonyi prépostságot 
1320-ban nyerte el. 1325-ben I. -István- király Miklós 
prépost kérésére határjárást rendelt el Ablincs birtok
ban. Az oklevélben címe: „dilectus et fidelis noster 
Capellánus." 1326-ban I. Károly egyik oklevele őt: 
„discretus vir, magister Nicolaus Prepositus Ecclesie 
Poson, dilectus et fidelis Capellánus noster." Tamás 
országbíró 1328-ban kiadott ítéletlevelében címe: „со-

1. A szentélyrész és sekrestye keleti zárófala. 

1. Die östliche Abschlußwand des Chors und der Sakristei. 

1. Le choeur et le mur oriental de la sacristie. 

1. Часть святилища и восточная фундаментальная стена ризницы 

mes Capellae domini Regis." Ezt a méltóságot azonban 
már egy évvel előbb is viselte, mert a Visegrádon a felleg
várban (in alto Castro) 1327. november 20-án kiadott 
oklevelét így kezdi: „Nos magister Nicolaus prepositus 
Poson et comes Capellae domini Regis." 

Emelkedése az egyházi pályán gyors volt. Amikor 
Boleszkó esztergomi érsek meghalt, XXII. János pápa 
1330. szeptember 17-én Miklós pozsonyi prépostot ne
vezte ki esztergomi érseknek. Valószínű azonban, hogy 
kinevezése már 1329. február havában megtörtént. 
Útközben, amikor Avignonba a pápához ment, hogy 
esztergomi érsekké való kinevezését megerősítse, kísé
retével együtt rabló lovagok fogták el és megakadályoz
ták további útjában, hosszú ideig fogságban tartották. 
XXII. János pápa Avignonban 1329. április 1-én kiadott 
oklevelében meghagyja a konstanzi püspöknek, hogy 
Montefordi Hugó és Rudolf grófokat közösítse ki az egy
házból amiatt, mert ők Miklós választott esztergomi 
érseket elfogták. Dörögdi Miklós azonban, amikor a pá
pához ért, ismeretlen okból lemondott esztergomi érseki 
kinevezéséről abban a reményben, hogy a pápa ragasz
kodik személyéhez. Ebben azonban csalódott, mert a pá
pa Telegdi Csanád egri püspököt nevezte ki esztergomi 
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érseknek, Dörögdi Miklóst pedig 1330. október 1-én 
egri püspöknek nevezte ki. Megerősítése azonban csak 
1332-ben következett be.17 f 

Mint egri püspöknek működéséről a^következőket 
tudjuk: 1334-ben mint tanú szerepel azon az oklevélen, 
melyben I. Károly a nyulak szigeti apácakolostor ki
váltságait erősíti meg. 1335-ben, I. Károly megbízásából 
követségbe megy János cseh királyhoz, hogy a visegrádi 
kongresszust előkészítse. 1335-ben a visegrádi kongresz-
szuson, ahol — I. Károly magyar, János cseh és Kázmér 
lengyel királyok találkoztak egymással — Miklós egri 
püspök is jelen volt. Ugyancsak megjelent 1342-ben 
í. Lajos király székesfehérvári koronázásán is. 1347-ben 
mint tanú szerepel azon az oklevélen, melyben I. Lajos 
király megerősíti a zalavári bencés apátság kiváltságait. 
1355-ben ugyancsak mint tanú szerepel azon az okle
vélen, mellyel I. Lajos király a nápolyi hadjárat befeje
zése után Erzsébet anyakirálynővel együtt alapítja az 
óbudai klarissza kolostort. 1356-ban Miklós egri püspök 
és az egri káptalan pereskedik bizonyos tizedek fel
használásának joga miatt. 1360-ban mint tanú szerepel 
azon az oklevélen, melyet I. Lajos király Erzsébet anya
királynő kérelmére állított ki az óbudai klarissza ko
lostor adományozására. 1360-ban hozzájárul a mun
kácsi Szent Vazul-rendi kolostor megalapításához, me
lyet Keriatovics Tódor munkácsi főispán alapított Szent 
Miklós püspök, a hitvalló tiszteletére. Halála 1361. ja
nuár 8-án hirtelen következett be.18 

Miklós püspök közéleti és egyházi működésénél azon
ban sokkal jelentősebb volt építészeti tevékenysége, me
lyet részben saját egyház megyéje területén, részben 
pedig a veszprémi püspökség területén szülőfalujában, 
Felső-Dörögdön fejtett ki. Ipolyi Arnold szerint Miklós 
püspök folytatta elődei által megkezdett „csúcsíves" át
építését az egri várszékesegyháznak. Okleveles adatunk 
van arról, hogy 1347-ben Eger közelében alapítja a fel
németi Szent Mária Magdolna tiszteletére avatott pálos
kolostort. Ennek templomát Csanádi Kelemen egri ka
nonok igen nagy müvészetű boltozattal díszítette fel 
(testudine artificiosissima condecoravit). Bár okleveles 
adattal nem bizonyítható, a hagyomány szerint ugyan
csak Miklós püspök alapította és építtette Eger mellett 
a felsőtárkányi vagy segedelemvölgyi karthauzi kolos
tort is. Bizonyítja ezt a völgy neve, Miklós völgye 
vagy Barátrét néven említették ezt a völgyet, ahol a kar
thauzi kolostor maradványait 1930-ban az Eger-lilla
füredi műút építése alkalmával részben feltárták.19 

Közbevetőleg itt kell megjegyezni — Dörögdi Miklós 
egri püspökségével kapcsolatosan — sok adat van arra, 
hogy a Dörögdi család rokonságban volt az Uzsai 
és Töreki családokkal is. A bolognai egyetemen az ultra-
montanusok rektora 1343 előtt Uzsai Domokos fia 
János volt, ennek címe: „custos Agriensis et generalis 
vicarius Nicolai episcopi Agriensis." A veszprémi káp
talan 1333. augusztus 12-én bizonyítja, hogy megjelent 
előtte egyfelől Berkerel fia Lőrinc uzsai nemes Balázs 
nevű fiával együtt, másfelől Töreki (de Thurek Simon 
fia Miklós mester és tekintettel arra, hogy Miklós mester 
mindig védelmében részesítette Balázst, aki főtisztelendő 
Miklós egri püspök udvarában tartózkodik és az em

lített püspök urat szolgálja (dictumqe Blasium in curia 
venerabilis in Christo patris domini Nicolai, Dei et 
apostolica episcopi Agriensis permanentem et eidem 
domini episcopi famulantum) uzsai részbirtokukat 100 
bécsi dénármárkáért eladják az említett Miklós mes
ternek.20 

Az oklevélben említett Töreki Simon fia Miklós szin
tén Miklós egri püspököt szolgálta és a püspöknek 
asztalnoka volt. Bazsó Zalavár megyei alispán és a szolga-
bírák Tapolcán 1353. július 31-én kiadott oklevelükkel 
bizonyítják, hogy Miklós mester, az egri püspök asz
talnoka. (magister Nicolaus dapifer venerabilis in Christo 
patris domini Nicolai episcopi Agriensis) Gyurk fiának 
Andrásnak özvegyét és Julna nevű leányát illető hozo
mányt és hitbért Törek nevű birtokából előttük kiadta.21 

Miklós egri püspök egyházmegyéjében folytatott építő 
tevékenysége szinte nyom nélkül elpusztult. Fennmaradt 
ellenben — ha maradványaiban is — de mégis szemlél-
hetően, szülőfalujának a felsődörögdi Szent András plé
bániatemplomnak nagy méretű romja, amely a mai 
„csúcsíves" alakját szintén a püspök építő munkájának 
köszönheti. 

A Felső-dörögdi plébániatemplom átépítése alkalmá
val abban a helyzetben vagyunk, hogy annak idejét, 
megközelítő pontossággal, oklevél segítségével is meg 
tudjuk határozni. Meskó veszprémi püspök 1339. április 
26-án adja ki oklevelét, melyben Miklós egri püspök 
kérelmére, rendezi a Felső-dörögdi Szent András plébá
niatemplom jogi helyzetét és tizedszedési jogát. Ok
levelében úgy intézkedik, hogy a Felső-dörögdi Szent 
András egyházat kiveszi a zalai főesperes joghatósága 
alól és a saját joghatósága alá helyezi. Egyben úgy 
rendelkezik, hogy a Felső-és Alsó-dörögdi tizedet a Szent 
András egyház plébánosának adja. Rendelkezésének 
azonban az alsódörögdi Mária kápolnának kegyurai 
Dörögdi Kilián mester fiai: András és István a kápol
nának az anyaegyházhoz való csatolása miatt az eszter
gomi érseknél panaszt emeltek. Ezért azután Meskó 
püspök úgy intézkedett, hogy a két falu tizedét a plébá
nosnak, a mesternegyedet (qarta magistralis) pedig az 
alsódörögdi Mária kápolnának juttatja és megengedi, 
hogy az alsódörögdi nemesek — tehát a Dörögdi család 
alsódörögdi ága — a kápolna részére papot válasszanak. 
Miklós püspök ezután 1347-ben azzal a kéréssel fordult 
a pápához, hogy Meskó püspök rendelkezéseit erősítse 
meg. 

Kérelmében mondja a Szent András egyházról: „de 
patronatu paterne domus et consaguineorum ipsius epis
copi Agriensis existit." A kérelméből tűnik ki az is, 
hogy a vitás tized értéke évi 3 ezüst márka volt és 
a Szent András egyház papja ekkor lett rector-hó\ 
plebanus. 

Meskó veszprémi püspök oklevelét Csanád esztergomi 
érsek Esztergomban 1338. július 22-én kiadott oklevelé
vel erősítette meg, VI. Kelemen pápa pedig 1347-ben 
hagyta jóvá, illetve erősítette meg a következő szöveggel : 

„Confirmantus petente eppo Agriensi qedam deci-
mae ecclesiae beatae Andreáé de Durud ab eppo Wes-
primiensi concessae." és ebben mondja az egyházról: 

* „cuius qidem ecclesiae idem Nicolaus eppus Agriensis 
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et fratres et consanguinei eius patroni existunt." azaz: 
„ennek az egyháznak a patrónusi jogát ugyanaz 
a Miklós egri püspök és testvérei és vérrokonai gya
korolják."22 

Ennek az oklevélnek kiadását megelőzően azonban 
a Dörögdi család Alsó- és Felső-dörögdi ága egyezséget 
kötöttek egymással az óbudai káptalan előtt. A káptalan 
bizonyítja ugyanis, hogy egyfelől megjelent előtte Kilián 
fia András és István fia János a zala megyei Felső-
Dörögdről, maga és távollevő testvérei: Péter, Benedek 
és András ugyanazon István fiai helyett, illetve kép
viseletében, másfelől megjelent előtte Miklós egri püspök 
képviseletében nagyságos Tolnai Péter egri kanonok, 
továbbá megjelent előtte István fia Pál, András és István, 
valamint néhai Onch fia Mihály személyesen, valamint 
Miklós esztergomi és egri kanonokok képviseletében. 
A másik Miklós és Jakab, ugyancsak a néhai nagyságos 
Onch fiai, továbbá Kilián fia András, István és János 
kijelentik a káptalan előtt, hogy ők és ivadékaik a Felső-
dörögdi plébánia hívei maradnak, és az Alsó-dörögdi 
kápolna a Felső-dörögdi egyház fiókja lesz. Ezt a Felső-
dörögdi Szent András apostol tiszteletére szentelt egy
házat régtől fogva az említett püspök és testvéreinek 
ősei alapították és építették és most az említett püspök 
úr megnagyobbíttatta és kibővíttette (ecclesia B. And
reáé Apostoli in praedicta superiori Dörögd antiqitus 
per dicti episcopi et fratrum suorum progenitores fun-
datam et constructam et nunc per dominum episcopum 
amplificatam et augmentatam habuissent). Az Alsó-
dörögdi Szent Szűz tiszteletére avatott és kőből épült 
és helyreállított kápolnát (de novo constructa) sem fallal 
körülvenni, sem ahhoz búcsút fűzni nem szabad (qam 
nec dedicari, nec cincturam sibi conservari facere possunt 
ullo modo). A Felső-dörögdi nemesek, a templom 
kegyurai — tehát a Dörögdi család Felső-dörögdi ága — 
a Szent András tiszteletére emelt főoltár előtt és a Bol
dogságos Szűz oltára előtt és mellette állanak, a hoz
zájuk tartozó úri nők pedig a Boldogságos Szűz oltára 
előtt helyezkednek el nyugatra érkezési sorrendben. 
Az Alsó-dörögdi nemesek — tehát a Dörögdi család 
Alsó-dörögdi ága — szintén megjelenhetnek a temp
lomban és a férfiak a Szent Domokos oltár előtt és 
oldalt, a hozzájuk tartozó nők pedig az oltártól nyu
gatra, érkezési sorrendben helyezkednek el. A Dörögdi 
család Alsó-dörögdi ágának tagjai a templom déli szög
leténél temetkezhetnek. Háborús időkben pedig jobbá
gyaikkal együtt menedéket kereshetnek a templomban 
és vagyonukat a templom déli részében helyezhetik el. 
Azonkívül Miklós püspök azt a negyven hold földet, 
melyet annak idején Dörögdi Andrástól 40 budai már
káért vásárolt meg, örökre és visszavonhatatlanul a Szent 
András plébániatemplomnak adományozza.23 

Felső-Dörögdön volt birtoka Kinizsi Pálnak is, 1521-
ben Tuskanith András, kamichaczi Horvát Márk öz
vegyét — most Kereky Gergely özvegyét — Magyar 
Benignát, tiltja kamichaczi Horváth Márk és János 
birtokainak, így Felső-Dörögd birtokoknak is, elide
genítésétől. 

Dörögd hódoltságkori történetéről annyit tudunk, 
hogy a török 1548-ban Dörögdöt felégette. Az 1548. 

2. A rom délkeletről. 
2. Die Kirchenruine von südöstlicher Seite. 
2. Les ruines vues du côté sud-est. 
2. Руины с юго-восточной стороны. 

évi adóösszeírás szerint Frlső-Dörögd teljesen puszta, 
egy év múlva 1549-ben csak adóhátralék jegyzékben 
szerepel, 1550-től kezdv pedig nem írják össze. 

Alsó-Dörögdöt a törck 15," зп égette fel és lakói 
akkor elmenekültek, 1;*' -.'-ben újra összeírják, 1598-ban 
8 házat említenek innen, de 1600-ban már ismét puszta 
község. Alsó-Dörögdön az 1647—1648-as években csak 
У2 adófizető telket írnak össze. 

Amikor 1754. február 14-én Markó Péter dörögdi 
kálvinista prédikátor ügyében megyei vizsgálatot foly
tattak le, az első tanú, agilis László Benedek öcsi lakos 
azt vallotta, hogy „Dörögdöt a kuruc világban is lakták 
és mivel Öcsrül előbb elfutottak a lakosok, a tanú 
Dörögdre menekült és egy télen át ott is lakott. Ta
vasszal azonban a haramiák miatt elhagyták Dörögdöt 
is, az is elpusztult és 5 esztendeig pusztán állott, azután 
ismét megépült."24 

A török hódoltság megszűntével Felső- és Alsó-Dö-
rögd, valamint Imár is királyi újraadományozás folytán 
több család között oszlott meg. így 1718. július 3-án 
Erdődi Pálffy Miklós nádor meghagyja a veszprémi 
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káptalannak, hogy néhai Simon János fiát Ádámot 
és Vízkeleti Ferencet Alsó- és Felső-Dörögd, valamint 
Imár birtokokba iktassa be. Az oklevél elmondja, hogy 
a felsorolt birtokok egykor idősebb Dörögdy Pálnak 
és testvéreinek Mihálynak és Jánosnak voltak birtokai 
II. Ulászló király újraadományozása folytán. A család 
azonban Dörögdi Mihály és János személyében fiágon 
kihalt és akkor Simon Ádám lépett ott birtokba. Ugyan
csak Erdődi Pálffy János nádor 1718. szeptember 6-án 
megkeresi a veszprémi káptalant, hogy Császár Györ
gyöt, Vas Miklóst és Kandikó Mihályt Alsó- és Felső-
Dörögd és Imár birtokokba iktassa be. Ez az oklevél 
is megemlékezik arról, hogy a birtokok egykor Dörögdi 
Mihálynak és Jánosnak voltak birtokai, ezeknek sze
mélyében azonban a Dörögdi család fiágon kihalt.25 

Ugyancsak Endrődi Pálffy János nádor 1746. augusz
tus 10-én megkeresi a veszprémi káptalant, hogy Beze-
rédy Ádámot, Sándort és Istvánt Alsó- és Felső-Dörögd 
és Imár birtokokba, valamint tartozékaiba iktassa be. 
A beiktatást Dubniczy István kanonok végezte el, a bir
tokba vezetés ellen azonban többen tiltakoztak. 

Kiss Mihály 1716-ban Dörögdön levő elpusztult ne
mesi birtokát Kántor Ádámnak vallja be. Kandikó 
Mihály 1720-ban Alsó- és Felső-Dörögd és Imár birto
kait Simon Mihálynak vallja be. Lendvay Anna és 
Judit 1738-ban Felső-Dörögd, Imár és Dencs birtokait 
Pomogrovich Mihálynak és Istvánnak vallják be. 

Erdődi Pálffy János Pozsonyban 1746. december 3-án 
kiadott oklevelével megkeresi a veszprémi káptalant, 
hogy vizeki Tallián Ferenc lovassági ezredest és feleségét 
zalabéri Horváth Terézt Felső-Dörögd, Alsó-Dörögd, 
Imár és Dencs birtokokba oktassa be. A mai Talián
dörögd község tehát vizeki Tallián Ferenctől kapta 
nevét, megkülönböztetésül a középkori Tót-Dörögd 
— ma Ódörögd puszta — településtől.26 

Nincsen pontos adatunk arra nézve, mikor pusztult 
el a Szent András plébániatemplom. II. Ulászló már 
idézett oklevelének a császári csapatok dúlására vonat
kozó kitétele, Miksa német-római császár 1490. évi 
dunántúli hadjáratát idézi. Miksa 1490. október 31— 
november 3. között Rendeken — a mai Csabrende-
ken — táborozott, 1490. november 8-án vonult be 
Veszprémbe. Veszprém elfoglalásával egyidejűleg meg
adta magát Vázsonykő vára is. Valószínű, hogy ezek 
a hadműveletek Felső-Dörögdöt is érintették. A templom 
pusztulása azonban a török harcok idején 1548-ban 
a falu felégetésével egy időben történt. Az 1754. évi 
tanúkihallgatás alkalmával a kuruc háborúk emlegetése 

valószínűleg Thököly Imre 1683. évi hadjáratát idézi, 
amikor a török Bécs elfoglalására vonult át a Du
nántúlon. 

Az elpusztult plébániatemplom maradványairól első 
ízben az 1745. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv emlé
kezik meg padányi Bíró Márton veszprémi püspök ide
jéből: „Van itt egy romba döntött és egykor nagyon 
fényes szentegyház, melynek helyreállítására semmi re
mény nincsen." 

A jegyzőkönyv a helyi birtokosok közül említi vizeki 
Tallián Ignácot, Hegyesdy Ferencet és Saáry Sámuelt 
és még ezeket mondja: Nagyságos Tallián úr építeni 
kezdett ebben az évben egy kápolnát, ez azonban még 
nincsen befejezve.27 

Rómer Flóris bakonyi útja alkalmával elkerülte ezt 
a vidéket, nagy kárára a magyar építészet történetnek, 
mert akkor még a templomromból többet láthatott 
volna. Ugyanakkor Sáska mellett leírja a bakonyszent-
jakabi páloskolostor romjait. 

Ellenben meglátogatta Dörögdöt Pelargus János dör-
gicsei lelkész és 1872-ben ezeket írja róla: „Említés 
nélkül azonban nem hagyhatom a már előbb — 5 éve — 
látott Tallián Dörögdi templomromot, amely talán vala
mennyi leírtak közt legépebb, legnagyobb és legtöbb 
művészi csínt mutat. Ha jól emlékezem csúcsíves stílű 
és a barátaihoz (a vázsonyi pálos kolostort érti alatta) 
legjobban hasonlít."28 

A felsődörögdi plébániatemplom maradványait első
ízben Ádám Iván ismertette 1881-ben.29 Már akkor 
is csak a templom szentélyrésze és a déli oldalon hozzá 
épített sekrestye állott fenn, a hajó teljesen elpusztult. 
Rajzban örökítette meg a szentély keleti zárófalát a sek
restye csatlakozó zárófalával együtt és a szentély fal
oszlopának egyik fejezetét. 

A középkori Felsődörögd plébániatemplomának rom
jai a mai Taliándörögd község északkeleti végén,aFok-
szódi patak bal partján, szántóföldek között, kis ma
gaslaton állanak. A talajművelés a törmelékréteggel bo
rított romokhoz nem férhetett hozzá, így megkímélte 
azokat. 

A fennálló rommaradványok tanúsága szerint a plé
bániatemplom keletéit, egyenes szentélyzáródású, egy
hajós építmény volt. (1—2. kép) Feltehető, hogy a nyu
gati részen kegyúri karzat is emelkedett. Románkori 
alakját és beosztását a gótikus átépítés után is meg
őrizte, és újabb változás nélkül maradt fenn egészen 
pusztulásáig. 

Zsiray Lajos 
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ról. Századok. 1897. 774—777 11. Esztergomi érsekségéről: Ludovicus 
Crescens Dedek: Monumenta ecclesie Strigoniensis. Tom. III. Strigonii. 
1924. Nicolaus H. III. Dörögd archielectus 1329. febr. — 1330 szeptem
ber. XXIf. János pápa oklevele Avignon 1329 április 1. 145 oldal 211 
regeszta. 

s Dörögdi Miklós egri püspök ottani működése: Nicolaus Schmitth-
Episcopi Agriensis. Tyrnaviae. 1768 Tomus primus. 285—307 11. azon
kívül: Theiner Ágoston: Vetera monumenta historica Hungáriám 
sacram illustrantia. Roma. 1859. 1. k. 

' Dörögdi Miklós építkezései: Ipolyi Arnold: Az egri egyházmegye régi 
székesegyháza az egri várban. Bartakovics Emlékkönyv. Eger 1865. 
Kandra Kabos: Adatok az egri egyházmegye történelméhez. II. Eger 
1887. A segedelemvölgyi karthauziak Tárkány mellett. Kisbán Emil: 
A magyar pálosrend története. Budapest. 1938. I. k. 89—90 11. Érdekes, 
hogy ő Dörögdi Miklós püspököt Monoszlay Miklós néven említi. 

1 Dörögdi Miklós és az Uzsai család kapcsolata i : Sörös Pongrác : A Pannon
halmán őrzött Guary levéltár Árpád- és Anjou-kori kiadatlan oklevelei. 
Történelmi Tár. Budapest. 1908. 168—169 11. 

1 Zala vármegye története. Budapest, 1886. 482—483 11. és 539. 1. 
'• Meskó veszprémi püspök oklevelét közli Kumorovitz L. Bernát: Veszp
rémi regeszták. (1301 — 1387) Budapest 1953. 125—126 11. Zala vm. 
története Budapest 1886. I. k. 350—352 11. Ezt megerősíti Chanád esz
tergomi érsek. Esztergom, 1338. július 22. Ludovicus Crescens Dedek: 
Monumenta ecclesie Strigoniensis. Tom. III. Strigonii. 1924. 319 oldal 
459 regeszta VI. Kelemen pápa ezt megerősíti 1347-ben: ,,Confirmantur 
petente eppo. Agriensi quedam decimae ecclesiae beatae Andreáé du 
Durud (!) ab eppo Vesprimiense concessae. Theiner Ágoston id. m. I. к. 
749—750 I. 

1 Az 1347-ben kötött egyezség leveletÁdám Iván még látta hiteles másolat
ban a talinándörögdi plébánia levéltárában. Az okmány kelte: „Datum 
in festő beati Demetry Martiris anno Domini milesimo trecentesimo 
qadragesimoseptimo."azaz 1347.okt. 26. Ma már az okmány nincsen 
meg a levéltárban, a közlés Dörnyey József plébánostól származik. 

1 Nagy Imre helytörténeti regeszta-gyűjteménye. Zalaegerszegi Állami 
Levéltár. Ugyanott: Inqisitionales pro parte Petri Marcus praedicatoris 
Dörögdiensis anno 1754 die 14febr. fasciculus 46 nro: 114. 

' Veszprémi káptalani levéltár: Introductio statutoria 34 in caps. 3. 
1718. július 3. ugyanott: Introductio statutoria 35 in caps. 3. 1718. 
szeptember 6. 

'Veszprémi káptalani levéltár: Introductio statutoria 187 in caps. 15. 
1746. augusztus 10. és Introductio statutoria 192. Pozsony 1746. 
december 3. 
Miksa rendeki táborozásának adatait közli: Friedrich Firnhaber: 
Beiträge zur Geschichte Ungarns unter der Regierung Uladislaus IL und 
Ludwig II. 49—51 11. Az 1754. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv 
Visitatio Canonica Distr. Tapolca. Archívum Episcopatus Wespr. À. 
8/2. Status et constitutio ecclesia f ilialis Dörögd 333—336. 

: Pelargus János dörgicsei ev. lelkész jelentése 1872. szeptember 18. 
A Műemlékek Országos Bizottságához 10 oldal. O. M. F. leltára. 

1 Ádám Iván : A felsődörögdi templomrom. Egyházművészeti Lap. 
Budapest 1882.129—141,178— 185és 206—215 oldal. 4képpel. Koppány 
Tibor: A Balaton-felvidék románkori templomai. A Veszprém Megyei 
Múzeumok Közleményei. I. 1963. 106—107 11. 

Beiträge zur Geschichte der Familie Dörögdi und der Pfarrkirche 
von Felsődörögd 

In der vorliegenden Studie wurden die Geschichte der Fa
milie Dörögdi und die Ruinen der sich in der Flur der heuti
gen Gemeinde Taliándörögd befindenden und dem Apostel 
Sankt Andreas geweihten mittelalterlichen Pfarrkirche von 
Felsődörögd besprochen. 

Die Familie Dörögdi gehörte zu den adligen Familien, 
die nur über ein kleineres Vermögen verfügten, ihre Güter 
lagen in den Komitaten Zala und Veszprém. Die Familie 
spielte vor allem im 14. und 15. Jahrhundert im politischen 
Leben des Komitats und — in gewissem Maße — auch im 
politischen Leben des ganzen Landes eine bedeutendere 
Rolle. 

Im 14. Jahrhundert lebte die hervorragendste Gestalt 
der Familie, Miklós Dörögdi, Bischof von Eger. Seine 
geistliche Laufbahn begann in der Diozöse von Veszprém, 
er war Domherr der Stadt Veszprém. Später wurde er Erz-
dechant von Nyitra und in dieser Funktion studierte er Jura 
an der Universität zu Bologna, wo er ein Jahr lang Rektor 
der ausländischen Studenten (Ultramontanen) war. Während 
seiner Zeit als Rektor wurden die Gesetze der Universität 
zusammengestellt. Ein handgeschriebenes Exemplar von 
diesen wurde in der stiftischen Bibliothek von Preßburg 
bewahrt. Als er zurückkehrte, wurde er Gespan der könig
lichen Kapelle und nach dem Tod des Esztergomer Erzbi

schofs Boleszlo ernannte ihn der Papst zum Erzbischof von 
Esztergom. Als er zum Papst nach Avignon fuhr, um sich 
in seinem Amt bestätigen zu lassen, wurde er von Raubrit
tern gefangen genommen. Nach seiner Freilassung verzich
tete er auf das erzbischöfliche Amt und da ernannte ihn der 
Papst zum Bischof von Eger. 

Als Bischof von Eger spielte er eine berühmte politische 
Rolle, als er von König Károly I. beauftragt den Visegrader 
Kongreß vorbereitete, an dem sich der ungarische König 
Károly L, der tschechische König Johann und der polnische 
König Kasimir trafen. Am Kongreß nahm auch Bischof 
Miklós teil. Auch bei der Krönung des Königs Lajos I. 
spielte er eine wichtige Rolle. Er war ein hervorragender 
Kirchenjurist der Zeit, auch der Papst betonte diese Tatsache 
in seiner Ernennungsurkunde. Auch auf dem Gebiet der 
kirchlichen Architektur schuf er einiges. In Eger setzte er 
den Umbau der Festungskirche zum gotischen Dom fort. 
Er gründete und ließ das Paulinerkloster von Felnémet "und 
das Kathauserkloster von Felsőtárkány errichten. Diese 
Schöpfungen von ihm wurden aber alle spurlos vernichtet. 
Erhalten geblieben sind aber die Überreste der Pfarrkirche 
seines Geburtsortes, des mittelalterlichen Dorfes Felsődö
rögd, die Bischof Miklós vergrößern und im gotischen Stil 
umbauen ließ. 
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Nach den Urkunden erfolgte der gotische Umbau der 
Pfarrkirche um die Mitte des 14. Jahrhunderts, in den 1340-
er Jahren. Der Bischof von Veszprém Meskó regelte mit seiner 
Urkunde die juristische Lage der Pfarrkirche, er entzog sie 
der Jurisdiktion des Erzdechants von Zala und stellte sie 
unmittelbar unter die Gerichtsbarkeit des Bischofs von Veszp
rém. Infolge dieser Anordnung entstand ein Streit zwischen, 
der Alsódörögder und Felsődörögder Linie der Familie, 
der aber mit einer Vereinbarung abgeschlossen wurde. Aus 
der Urkunde, die diese Vereinbarung enthält, wissen wir, 
daß die Pfarrkirche drei Altare hatte: einen Hauptaltar, 
der dem Apostel Sankt Andreas geweiht wurde und zwei 
Nebenaltare, der heiligen Jungfrau Maria und Sankt Do
minik geweiht. 

Vor der türkischen Herrschaft befanden sich auf dem 
Gebiet der heutigen Gemeinde Taliándörögd vier Siedlun

gen: Felső-Dörögd, Alsó-Dörögd, Imár und Ráskó. Im 
Laufe der Kämpfe zur Zeit der Türkenherrschaft wurden 
diese Siedlungen zerstört. Die monumentale Kirche blieb 
in Trümmern zerfallen zurück. Die Schutzherren der Kirche, 
die Felső-Dörögder Linie der Familie, starben aus und die 
neuen Besitzer ließen die Pfarrkirche mangels der nötigen 
Finanzen nicht wiederaufbauen. Sie stand zerstört und ohne 
Dach ganz bis zum Anfang der 1800-er Jahre da. Zu dieser 
Zeit ließ sie dann eine vermögende Familie abreißen und 
aus ihren Steinen ein Wirtschaftsgebäude errichten. 

Bis zur heutigen Zeit blieben aber der Chor und die ihm 
südlich zugebaute Sakristei der Kirche erhalten. In der heuti
gen Form ist die Kirchenruine gotisch, im Grundriß und 
in der Einteilung hat sie aber die alte, romanische Form 
bewahrt. 

Lajos Zsiray 

Contribution à l'historique de la famille Dörögdi et de l'église paroissiale 
de Felsődörögd 

Le but de l'étude est la présentation de la famille Dörögdi 
et celle des vestiges de l'église paroissiale médiévale de Felső
dörögd. Les vestiges de l'église vouée à St André apôtre se 
trouvent aujourd'hui dans le finage de la commune Talián
dörögd. 

La famille Dörögdi appartenait au nombre de familles 
nobles, de fortune moyenne dont les domaines se trouvaient 
dans les comitats de Zala et de Veszprém. C'est surtout aux 
XIVe et XVe siècles que la famille joua un rôle dans la vie 
politique du comitat — et d'un certain point de vue — du 
pays aussi. 

C'est au XIVe siècle que vivait le personnage le plus re
marquable de la famille, Miklós Dörögdi, évêque d'Eger. 
Il commença sa carrière ecclésiastique dans le diocèse de 
Veszprém, comme chanoine de Veszprém. Plus tard il de
vient archidiacre de Nyitra et comme tel, il étudie le droit 
à l'université de Bologne, où durant un an, il est le recteur des 
étudiants étrangers (ultramontani). C'est pendant son rec
torat que l'on a constitué les statuts de l'Université. Un 
exemplaire manuscrit de ces statuts est gardé à la bibliothèque 
du chapitre de Pozsony. Retourné dans sa patrie, il était 
chapelain royal, puis, après la mort de Boleszlô, archevêque 
d'Esztergom, il fut nommé archevêque d'Esztergom par le 
pape. Pour être préconisé, il partit à Avignon et chemin 
faisant il fut emprisonné par des gentilshommes-brigands. 
Après sa libération, il déclina la charge de l'archevêque 
d'Esztergom, et il fut nommé évêque d'Eger par le pape. 

Comme évêque d'Eger, il avait la mémorable mission 
politique de préparer, par délégation du roi Charles 1er, 
le congrès de Visegrád où Charles 1 e r , roi de Hongrie, 
Jean, roi de Bohème et Casimir, roi de Pologne se rencontrè
rent. L'évêque Miklós assista également au congrès. Il eut 
son rôle au sacre du roi Louis 1er. 11 était excellent canoniste 
de son époque, le pape souligne ce fait dans son titre de nomi
nation. Il fit beaucoup dans le domaine de l'architecture 
ecclésiastique aussi. Ainsi, à Eger continua la reconstruction 

gothique de la cathédrale d'Eger. Il fonda et fit construire 
le monastère des paulistes et la chartreuse de Felsőtárkány. 
Mais ces oeuvres ont disparu, pour ainsi dire, sans trace. 
Mais nous sont parvenues les restes de l'église paroissiale 
du village médiéval de Felsődörögd, lieu de naissance de 
l'évêque Miklós. Il agrandit et fit rebâtir cette église en style 
gothique. 

Selon les témoignages des diplômes, la reconstruction 
ogivale de l'église paroissiale eut lieu au milieu du XIVe 

siècle, dans les années 1340. Par son diplôme, Meskó, évêque 
de Veszprém réglementa le statut juridique de l'église parois
siale en la soustrayant à la jurisdiction de l'archidiacre 
de Zala, et en l'ordonnant directement à la jurisdiction im
médiate de l'évêque de Veszprém. A la suite de sa disposi
tion, il en vint à un procès entre les branches de Felső- et 
Alsó-dörögd de la famille Dörögdi, mais l'affaire fut réglée 
à l'amiable. Nous savons de l'accord conclu que l'église 
paroissiale avait trois autels: le maître-autel voué à l'apôtre 
St André, et les deux autels latéraux, voués à la sainte Vierge 
et à St Dominique. 

Avant la domination ottomane, sur le territoire du village 
actuel de Taliándörögd, il y avait quatre agglomérations: 
Felső-Dörögd, Alsó-Dörögd, Imár et Ráskó. Au cours des 
campagnes de la domination, ces villages ont été détruits. 
L'église aux grandes dimensions est tombée en ruines. Son 
patron, la branche de Felső-Dörögd de la famille Dörögdi 
s'est éteinte, et les nouveaux propriétaires, faute de ressources 
financières, ne faisaient pas reconstruire l'église. Elle est 
restée sans toit, en ruines jusqu'au commencement des an
nées 1800. Mais alors un des propriétaires la fit détruire 
et fit bâtir des ses pierres des bâtiments de ferme. 

De nos jours, ce sont le choeur et la sacristie, bâtie du 
côté sud de l'église qui se tiennent encore debout. La forme 
actuelle de l'église est gothique, mais ses fondements et sa 
disposition gardent encore l'ancienne forme romane. 

Lajos Zsiray 
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Материалы к истории семьи Дёрёгди и фельшёдёрёгдской приходской церкви 
Тема настоящей статьи-ознакомление с семьей Дёрёгди 
и остатками средневековой приходской церкви, посвя
щенной святому апостолу Андрею, находящейся на ок
раине нынешнего села Талиандёрёгд. Семья Дёрёгди 
принадлежала к небогатому дворянству, имения ее 
находились в комитатах Веспрем и Зала. Семья эта иг
рала (особенно в XIV—XV вв.) значительную роль в 
политической жизни комитата и до некоторой степени 
и в политической жизни страны. 

В XIV веке жил один из наиболее крупных представи
телей семьи Дёрёгд — эгерский архиепископ Миклош 
Дёрёгди. Свою духовную карьеру он начал в Веспреме 
в качестве каноника. Поздее он стал нитрайским архи
диаконом и как таковой слушал право в университете 
в Болонье, где в течение целого года был ректором ино
земных слушателей университета. Во время его ректор
ства был составлен свод университетских законов. Один 
из рукрписных экземпляров хранится в библиотеке бпа-
тиславского капитула. После возвращения на родину од
но время был настоятелем королевской часовни, затем 
после смерти эстергомского архиепископа Болесло наз
начается на его место. Во время поездки к папе в Авиньон 
для утверждения в должности становится жертвой раз
бойничьего нападения. После освобождения из их плена 
отказался от эстергомского архиепископства и был наз
начен архиепископом в Эгер. 

Будучи эгерским архиепископом, сыграл большую 
роль в подготовке вышеградского конгресса, где встре
тились венгерский король Карой I, чешский король Ян 
и польский король Казимир. На конгрессе принял 
участие и он. Сыграл важную роль и в коронации ко
роля Лайоша I. Был он превосходным знатоком церков
ного права, что подчеркивает и папа в документе о его 
назначении. Много сделано им и в области церковного 
строительства: так, при нем была закончена перестройка 

готического собора в крепости Эгер. Им уже основан и 
построен фельнеметский монастырь ордена св. Павла, 
а также фелынётарканьский картезианский монастырь. 
Однако все эти сооружения до нас не дошли. Остались 
только остатки средневековой приходской церкви в его 
родной деревне Фельшедёрёгд, которая впоследствии 
была расширена и перестроена в готическом стиле 
епископом Миклошем. 

По свидетельству документов, перестройка приходской 
церкви в стиле готики была произведена в середине 
XIV века, в 1340-х годах. Веспремский епископ Мешко 
специальной грамотой упорядочил юридическое поло
жение церкви, вывел ее из-под ведения залайского архи
епископа и поставил непосредственно в ведение веспрем-
ского епископа. По этому случаю возникла судебная 
тяжба между верхней и нижней ветвью семьи Дёрёгди, 
закончившаяся, однако, соглашением. Из документа, 
содержащего текст этого соглашения, становится из
вестно, что в приходской церкви имелось три алтаря: 
главный алтарь, посвященный апостолу Андрею, и бо
ковые алтари, посвященные богоматери и св. Доминику. 

До турецкого нашествия на территории нынешнего 
Талиандёрёгда было четыре поселения: Фельшедёрёгд, 
Алшодёрёгд, Имар и Рашко. Во время турецких войн 
все эти поселения были разрушены. От большой церкви 
сохранились лишь руины. Покровители церкви — верх
няя ветвь семьи Дёрёгди вымерла, новые владельцы за 
отсутствием средств не отстраивали ее. Церковь лежала 
в руинах вплоть до начала 1800-х годов. В это время 
один из владельцев разобрал руины и использовал ма
териал для строительства хозяйственных построек. 

В настоящее время сохранились руины южнй ризницы 
и остатки святилища. Руины церкви и посейчас еще 
сохранили следы романского стиля. 

Лайош Жираи 
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A Szentgyörgyi Vincze család 

A Szentgyörgyi Vincze család nem ismeretlen történet
írásunk előtt. Az 1417-ben adományozott címereslevelet 
Nagy Imre és Nyáry Antal már a múlt században 
kiadta,1 Mályusz Elemér pedig Benedek fehérvári pré
posttal és rokonával Vincze Lászlóval a királyi be
vételek bérlőjével, illetve kettőjüknek Zsigmond ural
kodása alatt játszott szerepével foglalkozott.2 A Vinczék 
levéltára — a Dunántúlon kivételesnek számító jelenség 
ez — részben a szepesi káptalan, részben az Amadé
család marcaltői levéltárában fennmaradt és lehetővé 
teszi a család genealógiájának összeállítását. De bár
mennyire is megmaradtak a családi iratok, bármilyen 
nagy segítséget is nyújt a család kihalásakor, még a 15. 
században összeállított leányági leszármazás, ez a genea
lógia sem teljes, mert — amint arra másutt rámuta
tunk3 — a hiányzó adatok nem a levéltár szétszóródá-
sának következménye, hanem annak a magyar jogi 
felfogásnak, amely a lányokat és asszonyokat sohasem 
tekintette teljes jogú családtagoknak. A függelékként 
közölt leszármazási táblát és a 15. századi genealógiai 
feljegyzést olvasva ezt a megállapítást csak megerősít
hetjük. De ez a genealógia mégis valamivel részletesebb, 
mint a többi középbirtokos nemes családé és így 
segítségével megkísérelhetjük két társadalmi jelenség 
vizsgálatát : 1. a polgárság és nemesség összefonódását ; 
2. a középbirtokos nemes családok házassági politikáját. 

1. A szóban forgó családot történeti irodalmunk mind 
a mai napig Szentgyörgyi Vinczének nevezi, s az össze
tételt más hasonló eseteknek megfelelően úgy magya
rázza, hogy a család kiemelkedő tagja, mondhatnánk 
megalapítója egy bizonyos Vincze volt, a Szentgyörgi 
pedig a nemesi birtokról vett családnévnek felel meg. 

Az a Vince, aki magát fehérvár bírájának és polgárá
nak (condam iudex et cívis Albensis) nevezi, 1382-ben 
végrendelkezett, s vagyonát unokaöccsére Szentgyörgyi 
Imre fiára, Tamásra (Thomas filius Emerici de Sane to 
Geórgio, germanus meus) hagyta.4 A rokoni kapcsolat 
kérdésének megoldását a germanus szó teszi lehetővé. 
Úgy látszik, hogy ez a kifejezés a 15. század folyamán 
értelmét változtatta. A század végén a szó szoros értel
mében vett édestéstvért, tehát ugyanazon apától és anyá
tól származó testvért jelentett,5 A 14. század végén 
azonban germanus alatt unokaöcsöt kell értenünk, még
pedig a nővér fiát, szemben a nepos-szal, amely a fivér 
fiát jelentette/Ismét a magyar nemesség jogi gondolko
dásával állunk szemben, amely szükségesnek látta, hogy 
más kifejezésser jelölje meg a fiágon rokon, tehát teljes
jogú unokaöcsöt (nepos) szemben azzal, aki „csak" 

leányágon volt rokon (germanus) s mint ilyen az örök
lésből ki volt zárva. A germanus kifejezés használata 
azonban azt jelenti, hogy Vince maga nem volt „Szent
györgyi", hanem nővére ment férjhez egy Imre nevű 
Szentgyörgyi nemeshez és lett Tamás anyjává. Esetünk
ben a Vincze családnév kialakulását nem nehéz nyomon 
követni. Egy ideig, sőt még két évtizeddel később is, 
Tamást csak Vince unokaöccsének nevezik.6 Az 1410-es 
években ez a kifejezés ragadványnév formájában állan
dósult és Tamást most már a „Vinczének nevezett" 
(Vinche dictus) Tamásnak mondják.7 Egy 1433-ban 
kelt oklevél, amely egy 1411 előtt megindult per halasz
tása még mindig egyszerűen „Szentgyörgyi"-nek nevezi 
unokaöccsét.8 1415-re azonban úgy látszik, hogy a ra
gadványnév családnévvé alakult át és Szentgyörgyi Imre 
leszármazói valamennyien a Vincze névvel éltek.9 Ez 
a fejlődés szépen mutatja, hogy egy Imre nevű szent
györgyi nemes elvette Vince fehérvári bíró húgát és 
miután fia, Tamás a bíró vagyonát és társadalmi tekin
télyét örökölte, előbb Tamást, majd testvéreit és utódait 
is Szentgyörgyi Vinczéknek nevezték. 

Utólagosan, de úgy látszik jogtalanul nevezi a magyar 
történettudomány Benedek fehérvári prépostot is Szent
györgyi Vinczének. Első tekintetre valóban ő is a család
hoz tartozik, tehát fiági rokonnak tűnik, de csak „közeli 
rokona" volt Szentgyörgyi Vincze Tamásnak.10 A pré
post származásáról három oklevél áll rendelkezésünkre. 
1416-ban a király egy Fejér megyei birtokot adományo
zott a prépostnak és „per eum Demetrio filio Nicolai 
de Alsouadkerth patrueli fratri ac Jacobo diet о Sas de 
Acha sororio suo".11 1417-ben a király címert adomá
nyozott a prépostnak és rokonainak, akiket az oklevél 
így sorol fel: „honorabilis Paulus et Demetrius filii Ni
colai alias de Vadkerth necnon Johannes magnus de Pa-
thak germanus et consanguineus". Ezeken kívül a címer
adomány kiterjed a következőkre is : „nobiles Ladislaus 
et Johannes filii condam Thome Vincze de Zenthgyurgh".1* 
Egy, a címereslevéllel azonos napon kelt adomány a fen
tiek közül Demetert „de Alsowuadkerth archiepiscopali, 
fratri noMlUato" nevezi.13 A felsorolt adatokat még 
egy pápai supplicatioval egészíthetjük ki, amely szerint 
a prépost apját Mihálynak hívták.14 

A felsorolt adatok akkor válnak jelentőssé, ha a ma
gyar nemesség fentebb már idézett jogi felfogását vesszük 
tekintetbe. Általános szokás volt a címeradománynak 
a rokonokra történő kiterjesztése, de elsősorban a fiági 
rokonokra. Itt azonban a fiági rokonok közül csak 
kettőt említenek az oklevelek: Pál klerikust és annak 
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