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A VAROSLODI KARTHAUZI KOLOSTOR 
TÖRTÉNETE ÉS RÉGÉSZETI EMLÉKANYAGA I.* 

Az 1084-ben Szent Brúnó alapította karthauzi rend 
- a legszigorúbb szabályok alapján élő szerzetesren
dek egyike - a miszticizmus térhódításával szökkent 
virágba: 1510-ben 197 karthauzi kolostort ismerünk, 
amelyek 17 rendtartományba tömörültek. A középko
ri Magyarországon 6 karthauzi kolostorról tudunk, 
közülük az ercsi (1238-41) és a váradi (1494-98) 
mindössze csak a megalapítás stádiumába jutott el. A 
középkorban fennmaradtak, a Szt. Antalról elnevezett 
lechnici (1318-1545, ma Cerveny Klástor = Vörös 
kolostor), a Ker. Szt. Jánosról elnevezett menedékkői 
(Lapis Refugii, 1305-1543, ma Letanovce), a Szűz 
Máriának szentelt segedelemvölgyi (Vallis auxilii, 
1332-1552, ma Felsőtárkány) és a Szt. Mihály-völgyi 
lövöldi (1346-1552, ma Városlőd) ahhoz az Alema-
niae Superioris elnevezésű provinciához tartoztak, 
amelyet éppen a magyar-, morva- és csehországi ko
lostorok növekvő száma miatt 1355-ben alakítottak 
ki. így, amikor e kolostorok múltját kutatjuk, az oszt
rák tartományokban fekvő Seitz-i (1160-1782), a Ge-
irach-i (1166-1591), a Freidnitz-i (1255-1782), a 
Maurbach-i (1313-1782), Gaming-i (1330-1782), a 
csehországi prágai (1342-1419), a brünni (1370-
1782), a Leitomischl-i (1376-94), a Dolan-i (1394-
1437, Olmütz mellett), az Olmütz-i (1437-1782), az 
ausztriai Aggsbach-i (1380-1782) és a horvátországi 
Pleterjei-i (1403-1595, újraalapítva 1899) rendházak 
történetét is kellene ismernünk. (1. ábra) Azonban 
megszűnésük dátumait szemrevéve nyilvánvaló, hogy 
a huszita háborúk, a reformáció térhódítása, az osz
mán-török hódítás és végül II. József vallásügyi in
tézkedései következtében e konventek levél- és 
könyvtára szerteszét szóródott, jobb esetben nemcsak 
romok, de még álló kolostoregyüttesek emlékeztetnek 
valamikori lakóikra. A felsótárkányi után most közzé
tett dolgozatunkkal is szeretnénk ráirányítani a figyel
met a középkori magyar egyháztörténelemből telje
sen kifelejtett szerzetesrendre, a karthauziakra. Tesz-

* Az e címmel írott szakdolgozatomat 1964-ben nyújtottam be az 
ELTE Régészeti Tanszékére László Gyula egyetemi tanár úrhoz. 
1965-ben Hugo M. Sommer (Certosa di Vedana) meghívására egy 
hónapos tanulmányutat tehettem Olaszországban, s az itt gyűjtött 
magyar vonatkozású adatokkal bővíthettem az alapszöveget. 

szük ezt annál is inkább, mert az 1959-ben 18 férfi 
(4-4 Francia- és Olaszország, 5 Spanyolország, l - l 
Németország, Anglia, Svájc, Jugoszlávia és Portugá
lia) és 2 női (Francia- és Olaszország) kolostorral ren-

1. ábra. Felső-Alemania rendtartomány (ХШ) karthauzi kolostorai 
a középkorban. 1: Seitz, 2: Geirach, 3: Freidnitz, 4: Menedékkó, 5: 
Lechnic, 6: Maurbach, 7: Gaming, 8: Felsőtárkány, 9: Prága, 10: 

Lövőid, 11: Brünn, 12: Leitomischl, 13: Aggsbach, 14: Dolan, 15: 
Pleterje, 16: Olmütz 

Abb. 1. Kartauserkloster des Mönchtums in Ober-Alemanien 
(XIII.) im Mittelalter. 1: Seitz, 2: Geirach, 3: Freidnitz, 4: 

Menedékkó, 5: Lechnic, 6: Maurbach, 7: Gaming, 8: Felsőtárkány, 
9: Prága, 10: Lövőid, 11: Brünn, 12: Leitomischl, 13: Aggsbach, 

14: Dolan, 15: Pleterje, 16: Olmütz 
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2. ábra. A Rómer-jegyzőkönyv Városlódre vonatkozó oldala. 
Abb. 2. Eine Seite des Romer-Protokolls, wo Városlód erwähnt 

wird 

delkező karthauzi rend történetével foglalkozók szá
mára a hazai kutatások eddigi eredményei szinte tel
jesen ismeretlenek.1 

Kutatástörténet 

Városlódról az első tudósítást Mátray Gábornak, a 
nyelvésznek a Magyar Tudományos Akadémián 
1850-ben elhangzott előadásából ismerjük,2 amelyben 
az Érdy-kódex keletkezési helyének vizsgálatával 
kapcsolatban rámutat: „Kutatásom sajnos azon ta
pasztalatra vezetett, hogy a magyar egyházi törté
netek írói a hazánkbéli néma barátok szerzetére min
den egyéb szerzetnél legkevésbé fordíták figyelmö-
ket", pedig „már csak e hajdankori kincsünk is elég 
ösztönt gerjeszthet bennünk az egykori eredethelye 
utáni fürkészetre, s azzal szoros kapcsolatban lévő 
magyarhoni carthausiak iránt eddig elhanyaglott bú

várkodásra' ' ? Rövid összeállításban, pár mondatban 
hozzávetőleges képet ad a hazai karthauzi kolostorok 
történetéről, így a városlódiról is, kiemelve a Köz
hasznú Esméretek Tárában 1832-ben, a Carthusianus 
címen megjelent sorokat: „Öt klastromok közül, me
lyeket bírtak, mind gazdagságra, mind népességre 
nézve leghíresebb volt a lövöldi, Veszprémvármegyé
ben." 

Majd 1860-ban Rómer Flóris közöl értékes adato
kat - két, díszesen faragott kő leírását - „A Bakony" 
című munkájában. A Városlódön látottak fölötti elke
seredés íratja tollával a következőket: „Találni még a 
faluban, itt-ott elszórva, többnyire lepcsokül használt 
faragott köveket, de mi ez mind oly roppant kiterjedé
sű kolostor után! Tapasztaljuk romba dűlő építmé
nyeknél, miszerént elsők az urak, használják a köve
ket haszonépületekre s mit azok hagynak, azt a köz
nép prédálja - először a sas és oroszlány, utánuk az 
apróbb állatkák viszik osztályrészüket."4 (2-3. ábra) 
A két faragott kő, feltehetőleg egy „keresztkút" ré
szei azóta minden bizonnyal elpusztultak, szerencsére 
Rómer rajzai fennmaradtak róluk.5 A kövek jelentő
ségét felismerve Ipolyi Arnold azonnal leközli őket,6 

és így műemlékjegyzékeinkben mint a kolostor egye
düli ismert emlékeit idézik.7 

1863-ban Jancsik Ede veszprémi piarista tanár hív
ta fel a figyelmet a kolostorra „Dunántúli tájrajzok" 
című útleírásában.8 Egy évvel később jelent meg a 
község történetének napjainkig egyetlen, summás 
vázlata Gulden (később: Forintos) István városlódi 
plébánostól a Magyar Sión egyháztörténeti folyóirat
ban. Középkori történeti anyaga érthető módon na
gyon felszínes, ellenben a XVIII-XIX. századra vo
natkozó részek ma is haszonnal forgathatók.9 

1872-ben Rupp Jakab közölt néhány Városlőddel 
kapcsolatos, az Országos Levéltárban található okle
veles adatot.10 1889-ben az MTA pályázatára Dedek 
Crescens Lajos írta meg Oltványi-díjjal jutalmazott 
munkáját,11 amelyben a magyarországi karthauzi ko
lostorok történetét igyekezett feldolgozni az egyete
mes rendtörténetbe beleágyazva. írásának a jelentősé
gét ma is az adja meg, hogy az egyetlen, magyar 
nyelven megjelent ilyen jellegű kiadvány. Szerzője 
csak az okleveles anyagot vonta be a könyvébe, 
amelynek legjobb részei azok, ahol az elődök is szá
mos tanulmányt közöltek. így a városlódi kolostor 
történetének a rekonstruálása az Eger melletti felsó-
tárkányival együtt a könyv gyengébb lapjai közé tar
toznak, kevésbé hasznosítható, pontatlan megállapítá
sokkal. Ugyancsak erre a pályázatra adhatta be Kand-
ra Kabos „A karthauziak története Magyarországon" 
című munkáját, amely akadémiai dicséretet nyert. 
Sajnos, a kéziratot máig sem tudtuk fellelni.12 

A helytörténet kutatás újabb fellendülésének az 
időpontja a millenium esztendeje volt. Az országszer
te készülő megyei monográfiák részére mindenütt 
hozzákezdtek a szorgos anyaggyűjtéshez. A meg nem 
jelent veszprémvármegyei kötet részére az alispán 
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J. áöra. A Rómer-jegyzőkönyv Városlódre vonatkozó adatai 
Abb. 3. Seiten des Romer-Protokolls, wo man Városlód erwähnt 

szólította fel a falvak értelmiségi vezetőit, jegyzőit és 
papjait községük történetének megírására. Erre a fel
hívásra Bauer József városlődi plébánosnak csak a 
válaszlevelét ismerjük: „... vármegyénk monográfiá
jának megírása céljából a városlődi plébánia törté
netét tárgyaló és rendelkezésem alatt lévő adatokat 
egybeállítva szíves készséggel megküldenem szeren
csém van' ', de az elkészült kéziratok sorsáról sajnos 
semmit sem tudunk.13 

Ezután hosszú ideig nem találkozunk a kolostor ne
vével a történeti irodalomban. 1927-ben Dornyai Bé
la számolt be ismertté vált Bakony útikalauzában 
egy, még álló falmaradványról, amely azóta majdnem 
eltűnt.14 Feltételezhető - bár írásos adatunk nincs erre 
- , hogy Rhé Gyula múzeumigazgató tervei között a 
kolostor maradványainak a felkutatása is szerepelt,15 

de ebben bizonyára halála akadályozhatta meg. 
1940-ben Fürnstein József városlődi plébános ösz-

szegzi az elődök tudásanyagát - nagyobbrészt Gulden 
István adatait - a Katolisches Kirchenblatt hasábjain 

egy cikksorozatban.16 Ugyanakkor Csemegi József 
felmérte a község területén elszórtan található fara
gott köveket, s levélben hívta fel ezekre a veszprémi 
múzeum igazgatójának a figyelmét.17 

Legújabban Koroknay Eva művészettörténész fog
lalkozott a városlődi karthauzi kolostorral.18 Dolgo
zatában, amelynek Dedek Cr. Lajos munkájából át
vett történeti adatai nagyrészt hibásak, azt igyekezett 
kimutatni, hogy Corvináink kötéseinek egy részét itt, 
a városlődi kolostorban készítették. Kutatástörténeti 
összefoglalónkat a veszprémi Bakonyi Múzeum 
1962. évi leletmentő ásatásának említésével kell befe
jeznem. Erre azért volt szükség, mert a kolostor terü
letén, az ún. Papkertben a községi tanács kultúrházat 
építtetett, s eközben falmaradványok kerültek elő.19 

Eri Istvánnal, a Bakonyi Múzeum igazgatójával kö
zösen végzett feltárómunkánk során érlelődött meg 
bennem az a szándék, hogy a kolostor életével beha
tóbban foglalkozzam, sőt szakdolgozati témául vá
lasszam.20 
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A lövöldi kolostor alapításának ideje és helye 

A kolostor alapításának idejét Dedek Cr. Lajos 
próbálta meghatározni. Már könyve megírásakor 
nyilvánvaló volt, hogy bár az alapítólevél 1378-as év
száma nem tévedésen alapul,21 a karthauziak már 
előbb, az 1360-as években megtelepdtek Lövöldön. 
Dedek a kolostor alapítását 1364-re tette, pedig 
Beyerlinck, egy általa ismertetett rendtörténész azt az 
1350 körüli évekre határozta meg.22 Az előbbi év
szám az általánosabb a rendi szerzőknél,23 pedig a 
XVIII. századi feldolgozások egyértelműen az 1350. 
évet jelölik ki a megtelepedés időpontjául,24 ez vált 
mostanság ismét köztudottá.25 

Az általunk felkutatott legkorábbi oklevél, amely a 
lövöldi kolostort említi mint Tapolca mezőváros bir
tokosát, 1347. február 25-én kelt.26 Eredetijét nem is
merjük, a lövöldi perjel mutatta be Perényi Péter or
szágbírónak, aki ekkor átírta. Ugyancsak Tapolca 
1357. évi határjárásakor íródott az első, eredetiben 
maradt oklevél, amely a karthauziakat tünteti fel az 
oppidum tulajdonosaként.27 A továbbiakban rendkí
vül érdekes az az 1369. évi oklevél, amely a bakony-
béli apátsággal folytatott háborúskodásról szól. A 
veszprémi alispán és a szolgabírák júliusban lefolyta
tott, a béli apát érdekében megtartott vizsgálat során 
megállapították, hogy a perjel lövöldi emberei, kiket 
név szerint is felsorolnak, Pólyán és Borsod birtoko
kat egy hajnali napon elpusztították. A vezetőjük a 
perjel vérszerinti testvére, Jakab volt, s a támadókkal 
együttműködött a kolostor építésénél dolgozó kocsi-
szóló és az összes kőfaragó (... cum politore lapidum 
et omnibus lapicidis apud claustrum prefatum labo-
rantibus...).2* 

I. Lajos király egy 1374. évi oklevelében fundacio-
nis nostrae-пак nevezi a kolostort,29 alapítólevelét pe
dig 1378. március 17-én állította ki.30 Az alapítólevél 
feltünteti, hogy a kolostort ,,pro nostra et serenissi-
marum Principissarum, Dominarum vtriusque Elisa
beth Genitricis et Consortis, пес non puerorum nost-
rorum carissimorum salute et prosperitate, ас olim 
Excellentissimorum Principum, Dominorum Caroli 
patris et Andreáé, lerusalem et Siciliae regum, пес 
non Stephani Ducis, fratrum nostrorum carissimo
rum" boldog emlékezetű lelkek gyógyulásáért és lel
ki üdvösségéért építtette. 1378-ban az utóbb felsorol
tak valóban eltávoztak már az életből, s talán e kör
ben kell keresnünk a karthauziak királyi megtelepíté
sének indítékát. Úgy vélem, hogy Lövőid létrejötte, a 
kolostor védőszentjének (Szt. Mihály) kiválasztása 
szoros összefüggésben van András herceg tragikus, 
1345. szeptember 18-án bekövetkezett halálával. így 
a kolostor alapításának évét 1346-ban határozhatjuk 
meg. Magának a kolostoregyüttesnek a felépítése 
hosszú éveket, sőt évtizedeket vett igénybe, amint azt 
1369-es adatunk is bizonyítja, s ennek alapján az 
1378-as adománylevelet mint a kolostorépítés befeje

zésének, birtokokkal történő megerősítésének, életké
pessé tételének dátumát tekinthetjük. 

Feltehetjük a kérdést, miért éppen a karthauziakra 
esett a királyi választás?31 Magyarázata talán kettős 
lehet: egyrészt éppen az Anjouk alatt telepedett meg a 
rend hazánkban. Első kolostoruk a menedékkői 1305-
ben, a második, a lechnici 1317-ben keletkezett. Bár 
ezek nem királyi alapításúak, de azon a területen, a 
Szepességben létesültek, amelynek lakói Károly Ró
bert uralma megszilárdításához - éppen a döntő pilla
natban - nagy segítséget nyújtottak. Másrészt az An
jouk családi birtokain, Dél-Franciaországban és Dél-
Itáliában született meg a karthauzi rend, s innen ter
jedt el Európa-szerte. Míg ebben az időben más szer
zetesrendeken belül a hanyatlás jelei mutatkoztak, s 
rendszabályaik megreformálásra szorultak, addig az 
alapítólevél szavai szerint „az örök Atya fénytől ra
gyogó és kimondhatatlan felséggel ellátott fia, Jézus 
Krisztus, aki az igaz világosság és aki megvilágosít 
minden erre a világra jövő embert, a szeretet égő mé
csesét, a szent karthauzi rendet, mint a tudomány ra
gyogásával fénylő világosságot az egyetemes egyház 
templomában meggyújtván, a kiváló hit kandeláberé
re felemelte, hogy mindenkinek széltében-hosszában 
ragyogjon. Ennek a rendnek kiváló fogadalmasai, 
akik ténylegesen és névszerint nem méltatlanul mon
datnak mécseseknek és tartatnak számon a világosság 
elnevezése címén, mert ők azok, akik mindenek előtt 
járnak Isten félelmével, amely összhangban életük ár
tatlanságával és tisztaságával; és világosságot mutat
nak az ige szeretete által, megkísérlik másokat a bűn
nek nyavalyájából imádságukkal kiemelni, kétségtele
nül annál hathatósabb könyörgéseket árasztanak az 
Úr felé, amennyivel életük szentsége és lelkiismeretük 
tisztasága által annak szeme előtt, akit imádnak, ked
vesebbéváinak;" 

Betelepítésüknek - mint már fentebb mondottuk -
a királyi család tagjainak lelki gyógyulásáért és üd
vösségéért való könyörgés volt a mozgatórugója, 
mert „ezeknek (t.i. a karthauziaknak) segítségére an
nál alázatosabban tartunk igényt, mennél inkább 
szükséges a mi számunkra vétkeink tudatában és a 
bennünket üldöző veszélyek folytán; ugyanis a mi 
megfontolásunk szemébe jutott az ő dicséretes hírük
kel és Istennek tetsző cselekedeteik révén jó illatú 
füstjük," - mondja a király az alapítólevélben. „Ezért 
tehát - folytatódik az oklevél - ájtatosságuknak tüzé
től lángralobbantva, a mi lelki szemeinket feléjük for
dítván, érett megfontolás után egy kolostort vagy mo
nostort az említett szent karthauzi rend számára, 
amelyet az Apostoli Szék a többi rendek között egye
dülállóan és különös előjogokkal látott el és sokféle
képpen ajánl, egy bizonyos völgyben vagy helyen, a 
mi heveidnek hívott oppidumunk mellett elsőbben el
készítve és helyezre alapítottunk Isten segítségével 
befejezvén és ellátván Szent Mihály arkangyal, a Pa
radicsom Prépostja tiszteletére, aki a lelkek befoga
dására az Úrtól kapott hatalmat, ezért az ő szent gyü-
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4. ábra. A városlődi r.k. plébániatemplom, az egykori karthauzi kolostor temploma északról 
Abb. 4. Die Városlőder römisch-katholische Pfarrkirche, die Kirche des ehemaligen Kartauserklosters von nördlichen Seite her 

lekezetük és konventjük számára, amely helyet nevez
zük Szent Mihály völgyének az Úr nevében..?2 

Az alapítólevélben a szerzetesek számát is megha
tározták: „ebben a kolostorban egy perjel (prior) és 
12 pap szerzetes (felszentelt pap) vagy legalább olya
nok, akiket pappá kell szentelni, nem különben két 
klerikus, akik közül az egyik szerpap, a másik alszer-
pap, nőtlen életet folytató legyen", összesen tehát 15 
szerzetes volt. Itt merül fel egy lényeges kérdés: kik
kel történt a lövöldi kolostor benépesítése? Dedek és 
mások szerint a stájerországi Seitz-i karthauzi kolos
tor szerzeteseinek szervezésével főleg magyar pálo
sok lehettek az új rendtagok. Valóban, XXII. János 
pápa (1316-34) pápaságának 13. évében az esztergo
mi érsekhez intézett apostoli parancsában megfogal
mazta, hogy a karthauziakat kivéve más rendbe nem 
léphetnek át a pálos testvérek. A tömeges átáramlás -
Lövőid mellett a segedelemvölgyi tarkányi kolostor
ba? - a pálos vezetőket később azonban ellenlépésre 
kényszerítik. 1372-ben Trisztán szentlászlói33 és And
rás nosztrai perjelek az esztergomi prépost (?) előtt 
pereskedtek a lövöldi perjellel, s „olyan határozatot 
hoztak, hogy fogadalmas testvéreinket nem fogadhat

ják be, és nem tarthatják vissza a karthauziak" -
amint ezt a szentlászlói pálos kolostorban őrzött okle
vél bizonyította még a XVI. században.34 A szigorúbb 
életvitelű karthauziak iránti vonzalom azonban tartós 
maradt a pálosok között, ezért az 1393-ban megvá
lasztott rendfőnöknek Ethei György testvérük kiesz
közölte IX. Bonifác pápánál, hogy ők is részesedje
nek a karthauzi rend kegyelmeiben.35 Később, 1400-
ból tudjuk, hogy egy világi pap, a szepesi kanonokok 
egyike a lövöldi kolostorba lépett.36 

A kolostor Lövőid oppidum37 mellett, a Szent Mi
hálynak nevezett völgyben épült fel. A jelenlegi táj -
annak ellenére, hogy a több mint kétszázötven éve 
fennálló és állandóan terjeszkedő falu erősen megvál
toztatta - ma is sok hangulati elemét őrzi az egykori
nak. (4. ábra) A helykiválasztásnál fontos szerepet 
játszhatott az erdősült völgy, a rajta keresztül folyó 
Torna patakkal, s a szemhatárt lezáró viszonylag ma
gas hegyormok. A táj a beleépülő szellemi-tárgyi 
egységgel - egymást kiegészítve és kiemelve, a kö
zépkor emberének természetszemléletét tárja elénk, 
csodáitatja velünk. 
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A kolostor a XIV-XVI. században 

Az említett időszakra vonatkozó eléggé szűkszavú 
és hiányos adatokat összeállítva, némi bepillantást 
nyerünk a kolostor életébe. A kolostor felépülésével, 
gazdasági megerősödésével okleveleink már nemcsak 
birtokperekről szólnak. 1398. okt. 1-én IX. Bonifác 
pápa a gradoi (aquilejai) pátriárka s a bécsi skótok 
apátja mellett a lövöldi perjelt kéri fel arra, hogy se
gítse György boszniai püspök beiktatását a zalavári 
apátság javaiba.38 Két évvel később, 1400. nov. 12-én 
szintén IX. Bonifác pápa a győri püspök, s pilisi apát 
mellett a lövöldi perjelt nevezi ki a csornai prépostság 
javainak és jogainak védőiül.39 1410-ben a veszprémi 
káptalan birtokperének fogott bírája a káptalan részé
ről Tamás perjel.40 Mindhárom adat a perjelségnek az 
egyházon belüli növekvő tekintélyét bizonyítja. 
Ugyanez tapasztalható a világiak körében is. I. Lajos 
és felesége iránti hálájukat 1387-ben azzal kívánták a 
nyilvánosság előtt is bizonyítani, hogy néhány szerze
tes részt vett az erőszakosan elpusztított Erzsébet ki
rályné temetésén, úgy gondolva, hogy helyénvaló ez 
alkalommal kivételt tenni a rend szabályaival szem
ben, amelyek éppen az ilyen szertartások kerülését ír
ták elő. Mivel a rendi főkáptalan nem értett egyet a 
lövöldiek magatartásával, a fegyelem érdekében ke
mény dorgálással és szigorú vezekléssel sújtották a 
kolostort.40 Hasonlóan kellett eljárni 1392-ben is meg 
nem nevezett szerzetesekkel.41 1389. május 20-án Ve
lencében kiadott oklevelével a rend főkolostorának 
perjele, János teszi a rend által elért kegyelmek része
sévé Gara-i Miklós nádor özvegyét, és ígéretet tesz 
arra, hogy halála hírére miséikben is megemlékeznek 
róla.42 1402. január 2-án Sarkan-i Domonkos bán fia, 
Miklós mester özvegye végrendelkezve, a kolostorra 
hagyja óbudai kőből és fából épült épületeit hat mé-
nesbeli lóval együtt.43 A rend lelki jótéteményeiben 
továbbra is többen részesültek, így 1460-ban Söptei 
Péter budai polgár és felesége, Dorottya,44 1463-ban 
pedig Erzsébetet, Mátyás király anyját különösen a 
kolostor iránt tanúsított kegyességéért a rend lelki kö
zösségébe fogadják.45 Szapolyai István özvegye, Hed
vig tesseni hercegnő 1499-ben végrendelkezvén, Mi
hály nevű karthauzit választott gyóntatójául.46 Mivel 
a végrendelet Pápán kelt, csak a közeli lövöldi szerze
tesek egyike lehetett a nevezett. (5. ábra) 

A lövöldi kolostor a XV. század elejére a rend 
négy magyarországi konventjének legtekintélyesebb
jévé vált, ezt bizonyára nagyobb donációjának, tehát 
királyi alapításának köszönhette. Ennek bizonyítéka, 
hogy a tarkányi házat ért megpróbáltatás enyhítésére 
a lövöldi perjel járt közbe 1404-ben a királynál és az 
egri püspöknél, melyről a rendi káptalannak írott bi
zakodó levelében számolt be.47 A következő évben is 
Lövőid adott a szerzetesi életvitelhez segítséget,48 an
nak ellenére, hogy a kolostorok nem álltak egymással 
filiális viszonyban. így egy rendtartományon belül a 
kolostorok elöljáróit, de gyakran szerzeteseit is - az 

5. ábra. A lövöldi konvent autentikus pecsétje, 1463. Körirata: S. 
CONVENTVS SCI MICHAEL ORDINIS (CART) VSIENSIS 

(OL. 15.841.) 
Abb. 5. Der authentische Siegel des Lövölder Konvents, 1463. 

Rundschrift: S. CONVENTVS SCI MICHAEL ORDINIS 
(CART)VSIENSIS (OL. 15.841) 

előbbieket a rendi káptalan határozatával - az egyik 
vagy a másik rendházba helyezték át a szükségnek 
megfelelően. Feljegyezték az 1433-ban Gaming-ban 
perjel és tartományi vizitátorról, Ioannes de Mergent-
heim-TŐl, hogy korábban 5 évig a Szentháromság 
Trónja pleterjei (in Carnioliá) kolostor élén állva 
egyúttal a lövöldi konvent gubernátora is volt.49 

1463-ban Nagybányai Gábor lövöldi szerzetest és vi
káriust választották meg a menedékkői kolostor él
ére.50 Az 1475-ben elhunyt Tamás tarkányi perjelről 
azt írják, hogy idős lövöldi szerzetes volt, míg a ma-
urbachi kolostor 1487-ben elhunyt a perjeléről, Már
tonról, hogy lövöldi fogadalmasként korábban a tar
kányi kolostor perjeleként tevékenyedért.51 Egyébként 
1450-ben azért marasztalta el a rendi káptalan a per
jelt, mert a szerzeteseket az előírások ellenére vissza
tartotta Lövöldön.52 1488-ban figyelemre méltónak 
tartják, hogy Felső-Alemania rendtartomány magyar
országi kolostoraiban a Nagyboldogasszony és Szent 
István király ünnepeit kiemelkedő módon tisztelik, 
hasonlóképpen a Havas Boldogasszony és más Má-
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ria-ünnepek vigiliáit, ahogy ezeket a világi papsággal 
és a néppel együtt szokás megünnepelni. Szintén a 
rendi káptalan feljegyzései tudósítanak arról, hogy 
1468-88 között a lövöldi kolostor nem szenvedett 
nyomorúságot,53 ami más kolostorok esetében bizony 
eléggé gyakori volt. 

Valóban, az 1498. évi országgyűlés a lövöldi per
jelt az ország banderiális főpapjai közé számította, 
aki a konvent birtokai és jövedelme után 200 lovast 
volt köteles kiállítani, ami szinte alig hihető, miután a 
győri és a veszprémi püspök is csak hasonló létszá
mút.54 Úgy vélem, a 100 fős létszám lenne az elfo
gadható, ahogy ezt már Sörös Pongrác is gondolta,55 

de a későbbi adatok is, pl. 1528 tájáról szintén 200 főt 
emlegetnek.56 Bár az kétségtelen, hogy ismeretlen 
időkben a konvent olyan kiváltságokat szerzett, 
amely más főpapokat kevésbé illetett meg. Az 1550-
es pozsonyi országgyűlésen került szóba az esztergo
mi érsek és a lövöldi perjel ama régi, „dicsőült kirá
lyok"-tói kapott kiváltsága, miszerint a részükre bíró
ilag megítélt eskü letétele alól fel vannak mentve, s 
helyettük tisztviselőik esküdhettek. A király, t i . I. 
Ferdinánd elhatározásához a rendek is hozzájárultak, 
hogy a fentieket „régi és korábbi erejükben... állan
dóan tiszteletben tartsák."51 Ez sem mentette meg 
azonban a konventet az örökös birtokperektől: csak 
Somogy vármegyében 1436 és 1446 között öt perről 
van tudomásunk helyi kisnemesekkel (Kiskarádi Ba
lázs és György, Fejéregyházi István), mágnásokkal 
(Marcali Imre vajdafi, Újlaki Miklós macsói bán) és 
másokkal.58 

A kolostor életében a legnagyobb esemény 1480-
ban történt, amely az ún. „lövöldi Corvina" könyv
táblájában olvasható bejegyzés szerint eképp zajlott 
le: „Ez a könyv a karthauzi rend lövöldi Szt. Mihály 
völgyi házáé. A kiváló Mátyás király által vásárolt 
ugyanannak a háznak az Úr 1480. évében, amely év
ben Beatrix királynő úrnővel és kíséretével (?) meglá
togatták és éjjeleztek a fent mondott kolostorban 
Szent Pál fordulásának ünnepén (jan. 20.) a követők
kel, a tiszteletes és kiváló (Aragóniái) János úrral, a 
nápolyi király fiával, vagy nápolyi kardinálissal, és a 
karthauzi rend megmentőjének Lateránból küldött kö
vetével, aki még engedélyezte, pápai beleegyezéssel a 
kiváló királynőnek és saját kíséretének a monostorba 
és ugyanazoknak a prokurátor cellájában való éjsza
kázását. És a húsevés tilalma alóli felmentést a mon
dott kolostorban a rend szigorával szemben. Akiknek 
a monostorból való távozásának harmadik napján a 
következmény annyira súlyos erőtlenségbe (döntötte), 
hogy az életéről lemondott, de mégis, hűséges kö
nyörgés által az Úr megszánta. És adományozott két 
cella építésére először 400 forintot, másodszor ismét 
200-t és 110-t. Azután vásárolt több könyvet és sokat 
adományozott halastavak építésére a másik Lövőid
ben és könyvtár építésre és több ingyenes házakra 
(házak adómentességére?). Ezért boldog legyen az 
emlékezete. Úgy legyen.59 

A XVI. századtól adataink már a kolostor életének 
végső fél évszázadát ölelik fel. A mohácsi vész előtt 
tartott utolsó megyei közgyűlés Veszprém vármegyé
ben 1526. jún. 18-án éppen Lövöldön zajlott le, saj
nos, semmi közelebbit nem tudunk róla.60 A lövöldi 
konvent mozdítható értékeit Lukács testvér a török 
közeledésének hírére Sopronba vitte, s az özvegy Má
ria királyné szept. 21-én arra kérte a soproni polgáro
kat, hogy az odamenekült karthauziakat védelmezzék 
meg. A soproni tartózkodás azonban mindössze két 
hónapig tartott, mert nov. 14-én kelt levelében a per
jel és konventje köszönetet mondott a szíves fogadta
tásért, amelyben Lukácsot részesítették, de mivel a 
veszély elmúlt, kérik, hogy az egyházi kegyszereket 
Nagy Balázs polgártársuk, akinél őrizetbe helyezték, 
adja ki.61 Azaz nem az egész konvent menekült el, ha
nem csak a kolostor prokurátora. Akinek a nevét már 
korábbról is ismerjük! О volt ugyanis az, aki 1511-
ben megerősíttette II. Ulászló magyar és cseh király-
lyal a prágai, Szűz Mária Kertjéről (Horto B. Mariáé) 
elnevezett karthauzi kolostor korábbi kiváltságait, 
mint a lövöldi konvent prokurátora.62 

A viszonylagos nyugalom beálltával kölcsönökkel 
zaklatták a gazdagnak tudott lövöldi konventet. 1528. 
dec. 8-án I. Ferdinánd kért hadicélokra 1500 forin
tot.63 Azonban csak 500 Ft-t tudtak küldeni, erről 
1529. jan. 25-én állított ki kötelezvényt a király.64 A 
kölcsön fejében Horváth András dikátor a „capita di-
carum"-ot a perjelnek adta, azonban később - ne
hogy hivatalát veszítse az ellene áskálódokkal szem
ben - kérte az összeg visszavizetését. Ugyanakkor a 
kamara is visszavonta korábbi engedélyét arról, hogy 
az 1529. évi fél forintos hadiadóból saját birtokaikon 
beszedhetik a kölcsönt.65 A pannonhalmi apátság 
1535-ben vett fel 400 Ft kölcsönt, azonban a lekötött 
két falu, Kisapáti és Istvándi jövedelméből a karthau
ziak sohasem részesedtek.66 

A pénzkölcsönök azt mutatják, hogy a kolostor 
még e nehéz időszakban sem rendült meg anyagilag, 
annak ellenére, hogy jövedelmei beszedésében, job
bágyai védelmében korlátozva volt. Csak a Podma-
niczkyek kártételeit áttekintve értesülünk arról, hogy 
amikor Somogy megyéből borokat szállítottak kocsin 
Lövőidre, a kocsikat Podmaniczky János és féltestvé
re, Rafael fegyveres emberei Fok falunál (Siófok) 
megtámadták, és a 72 hordó bort Palota várába szállí
tották (1538). Bár a borból valamennyit visszaadtak, 
a nagyobb részét és a jobbját megtartották maguknak, 
ezzel 400 arany kárt okoztak. Hasonlóképpen a bará
toknak a paksi vásáron 150 Ft-ért vett két török lovát 
a Podmaniczkyek szolgái a veszprémmegyei Sándor 
falu határában vették el. 1543-ban a konvent Vanyola 
birtokáról a jobbágyok 40 ökrét hajtották el, majd a 
következő évben további 50-t. Végül, amikor a bará
tok kislődi jobbágyai a Pápa városában tartott vásár
ról hazatérőben voltak, a kolostorhoz közeli Borsod 
falunál a nyílt úton a Podmaniczkyek jobbágyai ro
hanták meg őket, és 28 jármos ökrüket elvették. 
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Mindezzel 1200 Ft kárt okoztak, mint erről a pozso
nyi káptalanhoz eljuttatott panaszból értesülhetünk.67 

Pedig ebben az időben a lövöldi kolostor már mint 
végvár is funkcionált, katonasággal megrakva, ami 
csak tetézte a velük együtt élő szerzetesek gondjait. 

A lövöldi kolostor pusztulása 

A kolostort - bizonyára a helytartótanács javaslatá
ra - 1529. évi török hadjárat után 1531-ben építették 
át, tették védelemre is alkalmassá. Erről Péter budai 
pallérnak (magister ... domorum fabricator) 1531. 
nov. 29-én Lövöldön kelt levele szól, aki azt írta Ná-
dasdy Tamásnak, hogy megkapta Francesco Lapicida 
Italico által küldött üzenetét, miszerint Zalavarott is 
(!) építkezzen. Arra kéri Nádasdyt, hogy Lövőidre 
kocsit küldjön érte, mivel gyalog nem mehet, meg 
egyébként is fél a sok rabló miatt.68 Tehát 1531 őszé
re a szükséges építési munkák egy részét már elvé
gezték. A következő évben jún. 28-án állíttatta ki I. 
Ferdinánd azt a paszbrief-t, amelynek értelmében tűz
fegyvereket, élelmiszert és vászont vásárolhattak a 
kolostornak. Ekkor 30 szakállas, 20 kézipuska, 3000 
golyó, 2 pushen Eysen, 12 ezer lécszeg, fűszerek és 
vászon szállítása történt meg.69 A helytartótanács a 
tűzfegyverekkel felszerelt kolostort a dunántúli vég
helyek sorában 1548-ban említi meg, ahol 25 lovas és 
10 gyalogos tartózkodott.70 Mindez természetesen a 
kolostori élet rovására ment, éppen az építkezés évé
ben. Amíg 1514-ben még csak az a baj, hogy a perjel 
nem engedi orvoshoz a szerzeteseket, s csak akkor 
hív hozzájuk orvost, ha szükségesnek látja, addig 
1531-ben már a perjel és az egyik szerzetes közötti 
veszekedésről tudósít a rendi káptalan feljegyzése.71 

Ezeket a vizitátor közvetítette a feljebbvalóinak. 
Egyikük személyét is ismerjük: I. Ferdinánd 1527. 
okt. 25-én, Budán kelt levelében felszólítja a magyar
es tótországi (szlavóniai) karthauzi kolostorokat, 
hogy Brúnó vizitátort illendően fogadják és neki a 
rendjük szabályai szerint engedelmeskedjenek.72 Itt 
kell még megemlítenünk, hogy a lövöldi kolostor két 
szerzetesét, név szerint Benedek és Antal frátereket 
1529-ben a maurbachi kolostorban a Bécset ostromló 
törökök megölték, miután a kolostort megtámadták és 
elfoglalták.73 

Az 1542-50 közötti időből ismerjük a kolostor 
utolsó előtti perjele, Péter levelezésének egy töredé
két. A levelek Nádasdy Tamáshoz íródtak, s belőlük 
az ország és a kolostor sorsáért aggódó egyházi veze
tő képe rajzolódik ki. Az első levél, amely Karádon, a 
somogyi karthauzi birtokközpontban kelt, egy isme
retlen ügyben kérte Nádasdy támogatását a királynál 
és a Pozsonyban ülésező rendeknél.74 1546. márc. 8-
án arról értesítette Nádasdyt, mint országos főkapi
tányt, hogy a törökök Veszprémet és Palotát készül
nek megostromolni.75 Máj. 29-én pedig Várday Pál 
érsek Péter perjel és a konvent kérésére maga elé 

idézteti Nádasdyt, előttünk szintén ismeretlen ügy
ben.76 Az utolsó három levél 1550-ből származik: 
szept. 21-én Péter arról értesítette Nádasdyt, hogy a 
közeljövőben Pápán felkeresi.77 27-én segítségét kéri, 
hogy Ajkay Mihályt beteg testvérére tekintettel ment
se fel a katonáskodás alól.78 Okt. 20-án, az utolsó le
vélben a török előrenyomulását közölte a főkapitány
nyal.79 Nevét még egy öt nappal később írott tanúval-
lomási jegyzőkönyv is megőrizte.80 

Dedek Cr. a kolostor pusztulását 155l-re tette, s a 
töröknek tulajdonította. Ma ezt kissé másképp látjuk. 
A lövöldi karthauziak utolsó okleveles emléke 1554. 
aug. 24-én Sümeg várában kelt.81 Ez egy bérleti szer
ződés, amelyet a veszprémi püspök és az utolsó is
mert perjel, László kötött. A szerződés értelmében a 
lövöldi perjelség Nagy- és Kislövöldöt, (Ajka-)Ren-
deket, Borszörcsököt, Gecsét, Nagynyulat, Udvarit és 
Tapolcát (tehát a gyór-, veszprém- és zalamegyei bir
tokokat) évi 90 Ft bérért átadja, „minthogy mi a mi 
lövöldi monostorunk pusztulása után a mi javainkat, 
amelyek a mi mondott monostorunkhoz tartoznak, 
mert távol vannak tőlünk, megvédelmezni, jövedelmét 
megkapni és a mi lehetőségeink szerint kormányozni 
nem tudjuk?2 Emellett megindokolják a szerződés ér
vénytartamát is: elvi időpontja „az ország rendjének 
szerencsés visszaállításáig és a mi rendünknek a Ma
gyar Királyságban eredeti állapotába való visszahe
lyezéséig' ', gyakorlatilag azonban csak Köves András 
püspökségének idejéig. Tehát 1554. aug. 24-e előtt a 
kolostor már bizonyára elpusztult, hiszen ezt perjele 
is megerősíti. Eri István már egy korábban ismert ok
levél rendkívül fontos részletére hívta fel a figyel
met.83 1552 tavaszán a megye végvárvonalba kerülé
sével a környékbeli földesurak birtokaik és a „kör
nyék biztonsága érdekében vandál cselekedetre kény
szerültek." A kihallgatási jegyzőkönyv szerint „... 
amikor Veszprémet a török megvette, úgy pusztult el 
(t.i. a nagyvázsonyi páloskolostor); az urak reá jöttek 
és porral hányattatták az clastromot ...a tálodival és 
a városlödivel együtt ...félvén attól, hogy a török be-
léjek száll." Eri I. a pusztulás időpontját május hó
napra teszi, mivel Oláh Miklós jún. 20-án már az el
pusztított vázsonyi rendházról tesz említést. Figye
lembe véve az ekkor lezajlott török támadást, amely 
Várpalota és Veszprém ellen irányult, pontosabban is 
meghatározhatjuk a robbantások időpontját. A török 
ápr. 1-én indult el Fehérvárról és máj. 26-án kezdte 
meg Veszprém ostromát, jún. 1-én pedig már el is 
foglalta. Tehát a lövöldi kolostor csak ezután, 1552 
június elején pusztulhatott el. Ez azonban nem jelen
tette az épületek teljes rombadőlését. 1556-ban Salm 
generális Veszprémből „a Bakonyerdön át a leveldi 
karthauzi kolostorba, amely akkor elhagyatott volt, és 
Pápára ... sértetlenül megérkezett."84 1600. aug. 9-én 
Nádasdy pedig a leufeldi charthause-nál szorította 
közre a lázadó pápai vallon zsoldosok zömét, akik 
közül több százat öltek meg a helyszínen.85 
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A kolostor romjai még a XVIII. században is elég 
jelentékenyek lehettek. Bél Mátyás így látta: ,A falu 
nyugati végén egykor nagyszerű és tágas templom 
állt, de nagyfák nőtték be, elhagyatottá vált; ám cse
kély költséggel helyrehozható. Ugyanott nyomai lát
hatók, amint közszájon forog, a templáriusok hajdani 
kolostorának.*6 Végül Gulden I. szerint ,A hívek sza-
porodtával a bold. e. padányi Bíró Márton veszprémi 
püspök önmaga 1747-1750 a karthauzi templom ro
mokfölé emeltetett egy húsz öl hosszú, és 6 öl széles, 
kívülről hat oszloptól támogatott díszes szent hajlé
kot",87 

A lövöldi konventről azonban még 1552 után is 
hallunk. 1556-ban a veszprémi püspökség azon jószá
gát is, amelyet a lövöldi perjelség címén birtokában 
tart, Sümeg és Kiskomárom váraihoz rendelte az or
szággyűlés a 7. tvc.-ben.88 A konvent birtokainak 
1554-es bérbeadását három évvel később, 1557. jan. 
8-án erősítette meg Ferdinánd király.89 1565-ben a ki
rályi biztosok Szigetvár megerősítésére a vár környé
ki egyházi birtokok, így a karthauziak birtokainak a 
dézsmáját fordították.90 A királyi udvar 1575-ben Fe-
jérkövi István veszprémi püspököt bízta meg a lövöl
di karthauzi kolostor adminisztrálásával.91 Dedek az 
Országos Levéltárban fellelhető anyagra támaszkod
va említi, hogy 1617-ben a lövöldi konvent és a 
veszprémi püspökség bizonyos birtokokat elcserélt. 
Onnan tudjuk ezt, hogy a kamara felvilágosítást kért a 
csere mibenlétéről Erghely Ferenc püspöktől.92 Igen 
meggondolkodtató a tihanyi apátság levéltárában őr
zött, két, a lövöldi karthauziakkal kapcsolatos birtok
per XV. századi eredeti oklevele, amelynek a hátuljá
ra Grassó Vilibáld tihanyi apát 1740 júniusában ráír
ta: Has litteras Ao 1740 mense Junio ego acquisi-
vi."93 

Adatainkból tehát úgy tűnik, hogy a lövöldi kartha
uzi konvent nem szűnt meg a kolostorépület pusztulá
sával, hanem névleg még a XVII. században is fenn
állott, így arra is gondolhatunk, hogy az 1782-ben 
feloszlatott ausztriai vagy csehországi volt karthauzi 
kolostorok iratanyagában lappanghat a lövöldi kon
vent középkori oklevélgyűjteménye is. 

A kolostor perjelei 

XIV. század: 
1361-1370: János 
1376: Szaniszló 
1388-1390: Miklós 

XV. század: 
1400-1402: Péter 
1408-1409: János 
1410: Tamás 
1415-1416: Lénárd 
1419: Ágoston 
1421 : János (Joannes de Mergentheim?) 
1429: Ágoston 
1429: Péter 
1436-1439: János 

1444: Pál 
1446:János 
1446-1448: Szilveszter 
1452-1459: Mihály 
1460-1467: Zsigmond (+ 1467) 
1468: János (+ 1468) 
1477: Szerafín 
1487-1492: Gergely 
1495: György 

XVI. század: 
1515: István 
1535-1550: Péter 
1554-1557: László 

A lövöldi kolostor birtokai 

A legnagyobb adományozó a kolostor alapítója, I. Lajos király 
volt. Ő vetette meg a kolostor létét biztosító hatalmas birtoktest 
alapjait, amelyet az utódok csak növeltek. A falvakat (felsorolásuk 
ld. alább) „a plébániai egyházak kegyúri jogával, minden jobbágy -
gyal, telepesekkel és megtelepedőkkel, hegyekkel, völgyekkel, er
dőkkel, cserjésekkel, művelt és műveletlen földekkel, rétekkel, szán
tóföldekkel, mezőkkel, tanyákkal, pusztákkal, telkekkel, vizekkel, 
halakkal, patakokkal, malmokkal, gyümölcsösökkel, szőlőkkel, er
dőhasználati jogokkal, ajándékokkal, hadiadókkal, fejadókkal és 
vámokkal, szolgákkal és ezeknek minden szolgálati jogával örökö
sen és a sértetlenség megtartásával' ' adományozta a király a ko
lostornak. (6. ábra) 

A hatalmas birtoktestet a XV. szászadban is gyarapították, mert 
az oklevelek több falut említenek, mint az 1378-ból ismertek (pl. 
Ajkarendek, Borszörcsök, Gecse, Udvarnok, Vanyola, Balatonud
vari). Talán Zsigmond és Mátyás királyok személyéhez, ill. világi
ak adományához köthető az újabb birtoknövekedés. A XVI. század 
elején a kolostor Veszprém megyében 169, Zalában 71 portát 
mondhatott a magáénak, a Győr és Somogy megyei adatokat nem 
ismerjük.94 

A jogi természetű dolgokat a perjel intézte konventje nevében, 
így sokat utazott, mint a különböző határjárások bizonyítják, sőt a 
királyi udvarban is megfordult időnként. Képviseletét átruházhatta, 
így 1419-ben a telki-i perben Echyr-i Péter járt el, 1453-ban a 
szomszéd birtokos Tard-i Miklós volt a konvent megbízottja, úgy
szintén б 1466-ban is.95 Az egymástól távoleső birtokok, ill. birtok
részek felügyeletét a perjel által kinevezett tiszttartók (officialisok) 
végezték. Egy lövöldi officiális neve fennmaradt 1458-ból: Tapol
cai Gergelynek hívták, tehát jobbágyaik sorából került ki.96 A nyúli 
officiális 1366-ban István fia János volt.97 

VESZPRÉM MEGYE 
A j k a (Ayka): Az Ajkai-családdal a kolostornak több mint két 

évszázadon keresztül a legkülönfélébb birtokperei voltak, mivel a 
két település, Ajka és Lövőid szomszédos a középkorban. Egy 
1370. okt. 3-án kelt oklevél olyan - számunkra ismeretlen - per 
emlékét őrizte meg, amelyet az Ajkaiak a kolostor ellenében el
vesztettek, ugyanis Erzsébet királynő arra kéri Szécsi Miklós or
szágbírót, hogy Ajkai István pénzbüntetését engedje el.98 A meg
egyezés azonban csak négy évvel később, 1374. ápr. 16-a után tör
ténhetett meg, mert Lajos király ekkor bízta meg a fehérvári kápta
lant, hogy kiküldöttje által a karthazuiak és az ajkai nemesek birto
kai között az elhatárolást végezze el.99 1388. máj. 22-én a veszpré
mi káptalan előtt az Ajkaiak, Péter, István és Domonkos tiltakoz
nak amiatt, hogy egyik ajkai részbirtokukat, Haskwth-гХ a lövöldi 
perjel, Miklós elfoglalta.100 1451-ben szintén az Ajkai-család (Be
nedek) panaszára az országos tanács felkéri Veszprém megyét, 
hogy részükre a lövöldi kolostor jobbágyai ellen vizsgálatot eszkö
zöljön.101 A per később sem nyert befejezést, ugyanis 1459. febr. 
26-án most már a lövöldi konvent kérésére tűzött ki Mátyás király 
új tárgyalást.102 Az újabb pereskedés hosszú ideig húzódott, 1470. 
okt. 9-én Mátyás arra kéri a veszprémi kanonokokat, hogy Ajkai 
Benedek előttük letett esküjéről értesítsék őt.103 Egyébként ekkor 
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6. ábra. A lövöldi karthauzi kolostor birtokai. Jelmagyarázat: 1. Külföldre vezető főút, 2. A középkori Lövöldön átvezető utak, 3. A kolostor 
birtokában lévő falu, 4. Nagyobb középkori város 

Abb. 6. Grundbesitze des Lövölder Kartauserklosters. Legende: 1. Die ins Ausland führende Hauptstraße, 2. Die durch das mittelalterliche 
Lövöld führende Wege, 3. Das Dorf im Besitz des Klosters, 4. Größere mittelalterliche Stadt 
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László tihanyi apát volt a választott bíró. Benedek testvérét 1451-
ben megemlítik, Lénárdnak keresztelték, így nem tudjuk elnyomni 
azt a gyanúnkat, hogy keresztapja a kolostor 1419-ig emlegetett 
perjele, Lénárd lehetett...104 

Egy későbbi birtokadomány révén mégis sikerült a kolostornak 
Ajkán is megvernie a lábát: 1515-ben Perényi Imre nádor előtt ber-
zencei Bornemissza János budai várnagy Felsőajka (felsewayka) 
faluját és alsóajkai részbirtokát (porciones possessionaria in pos-
sessione Alsoaykd) a lövöldi karthauziaknak ajándékozta.105 

A j k a r e n d e k (Rennek, Ayka Rennek): Nem tudjuk, hogy 
mikor kapta meg a kolostor: 1477. máj. 26-án kelt oklevél szól ar
ról, hogy a karthauziakhoz tartozik a falu.106 Ezt erősíti meg egy 
1487-es adat is.107 Csánki szerint már 1476-ban a karthauziak a bir
tokosai, 1488-ban 16 Ft adót fizetett.108 A XVI. századi adóössze
írás, a Dicalis Conscriptio szerint 1531-ben 6 szegény szeren való, 
3 puszta, 15 adófizető; 1536-ban 7 sz. sz. v., 4 új épület, 2 p., 9 és 
1/2 af. porta volt a faluban.109 1542-ben 8 porta fizetett adót, 3 sz. 
sz. v., elpusztult 5.110 1543-ban, 1545-ben és 1546-ban 10, 1548-
ban az első összeíráskor 6, a másodikkor 5 porta fizetett adót, egy 
jobbágy pedig elmenekült.111 1549-ben már ismét 8 af. portája 
van,112 Pákay szerint 1549-1552 között csak 3.1554-ben a veszpré
mi püspökségnek adták bérbe. '13 

B o r s z ö r c s ö k (Borszewrchek): 1531-1554 között a kolos
tor birtoka. 1531-ben 3 sz. sz. v., 2 szolga, 4 felégetett, 8 af. porta; 
1536-ban 5 sz. sz. v., 2 p., 6 af.; 1542-ben 7 sz. sz. v., 4 p., 6 af.; 
1543-ban 12 af.; 1545-ben 2 sz. sz. v.; 1546-53 között 1 af. portája 
volt.114 1554-ben a veszprémi püspökségnek adták bérbe. 

G e с s e (Gheche): 1488-ban már a kolostor birtoka, ekkor a 
jobbágyaik 12 Ft adót fizettek.115 1531-ben 13 töröktől felégetett, 
1/2 bírónak átengedett, 5 és 1/2 af.; 1536-ban 4 és 1/2 sz. sz. v., 2 
új épület, 6 af.; 1542-ben 22 töröktől elpusztított, 12 af. portája 
volt. 1543-45-ben ugyanez a helyzet. 1546-ban a török miatt nem 
tudták összeírni. 1553-ban 4 porta került összeírásra.116 

H e r e n d (Herend): Mint a kolostor birtoka, már 1361. okt. 6-a 
előtt kelt oklevélben szerepel a veszprémi káptalan Mesteri és a 
karthauziak Herend falujának vitás határai miatt. Szécsi Miklós or
szágbíró a fehérvári káptalant kérte fel arra, hogy kijelölt királyi 
emberek, a szomszédok és határos birtokosok segítségével állapítsa 
meg a két birtok elválasztó határait, a vitás földek nagyságát.117 Ez 
utóbbit egy ekealjára becsülték, azonban a tulajdonos személyét il
letően a vélemények megoszlóak voltak.118 Megegyezni nem sike
rült, így 1363. jún. 28-án a káptalan jelentette a királynak, hogy 
Jwtas-i ... fia Péterrel együtt több szomszédos birtokost, köztük a 
lövöldi monostor perjelét is eltiltotta a veszprémi káptalan Mesteri 
birtokának használatától és tartozékainak (fenilium, silvarum, ne-
morum et terrarum arabilium) pusztításától.119 A nagyszámú jelen
lévő részvételével 1367. júl. 1. után tartott határkijelölésen szintén 
nem sikerült a megegyezés, mert egy ekealja földnek a veszprémi 
káptalan javára történő beiktatása ellen a kolostor perjele ismét til
takozott.120 A XV. század közepétől már nem a kolostor birtoka.121 

K i s l ő d - Ú j l ó d (KysLeweld, Nova Leweld): Alapítása, 
1378 óta a kolostor birtoka. 1488-ban 53 Ft adót fizetett.122 Csak 
1531 után ismerünk több adatot a faluról: 1531-ben 12 sz. sz. v., 2 
szolga, 15 felégetett és 33 af.; 1536-ban 14 sz. sz. v., 6 szolga, 5 p. 
és 23 af.; 1542-ben 18 sz. sz. v., 7 p. és 24 af.; 1543-ban 20 af.; 
1544-45-ben 22-22, 1546-ban 20, 1548-ban az első összeíráskor 
15, a második alkalmával 14 jobbágytelke volt. Ez évben egy telek
ről elmenekültek. 1549-50-ben 20 portát írtak össze. A török el
pusztította. 1552-ben 20 portával szerepel az összeírásban, de eze
ket Mészáros Bálint nagylövöldi gyalogoskapitány tartja elfoglal
va.123 1554-ben a veszprémi püspökségnek adták bérbe. 

N é m e t i (Nemethy): Herend határában állott. Dedek Cr. Lajos 
szerint II. Ulászló adományozta volna a kolostornak Szentgállal 
együtt. Tévesen somogymegyei településként említi. Mivel 1531-
ben devecseri Choron Andrásé, így a fenti adatot nem fogadhatjuk 
el teljesen hitelesnek.124 

O r d o l ö v ö l d (Ordoleweld): 1357-ben Lajos király a döb-
röntei Himfi (Döbröntei) családnak adományozta a veszprémme
gyei Jákóteleke és Erdőóvótelek (Erdeuouotelek) lakatlan királyi 
birtokokat.125 Azonban az 1378-as alapítólevél már a karthauziaké

nak mondja, 1401-ben pedig éppen a Döbrönteiek Jákó és Döbrön-
te, valamint a karthauziak Lövőid és Ordolövöld birtokai közti ha
tárt rögzítik.126 1451-ben a szerzetesek itteni jobbágyai ellen indult 
vizsgálat.127 Utoljára 1476-ban, ill. 1499-ben hallunk róla,128 a XVI. 
század elején néptelenedett el. Bakonyjákó határában az Ardai 
puszta tartotta emlékét.129 

S z e n t g á 1 (Zenthgat): Ld. a Németi-ről mondottakat! 
U d v a r n o k (Odwarnok): 1453-ban a kolostor birtoka, ame

lyet a béli apát bérel.130 A falu a bakonybéli apát birtokigénye miatt 
képezte később vita tárgyát. 1487-ben a fehérvári káptalan igaznak 
jelenti, hogy a béli apát polányi embereivel Gergely lövöldi perjel 
Udvarnok prédiurnának a határait megrontotta.131 Az ellenségeske
désről az utolsó adatunk 1492-ből való: a fehérvári konvent számos 
birtokos jelenlétében helyszíni szemlén megtartott tanúvallomások 
alapján igazolja, hogy a birtok a karthauziaké, s a béli apát jobbá
gyai tették tönkre.1 Magyarpolány, Bakonygyepes és Kislőd kö
zött feküdt, régészeti nyomai nem ismertek. 

V a n у о 1 a (Wanyola): 1488-ban a kolostor birtoka, Csánki 
szerint már az a XV. század eleje óta. 1531-ben 2 sz. sz. v., 5 tö
röktől felégetett, 1/2 bírónak átengedett, 6 és 1/2 af.; 1536-ban 3 sz. 
sz. v., 3 uj ház, 1 p., 8 af.; 1542-ben 4 sz. sz. v., 5 és 1/2 af.; 1543-
ban 6 af.; 1545-ben elpusztult, 1546-ban 2 af. telek volt a falu
ban.133 1538-44-ben a lövöldi perjel Révay Ferenc nádori helytartó 
előtt tett panasza szerint a Podmaniczkyek, János és Rafael roppant 
károkat okoztak, többek között vanyolai jobbágyaik marháit is el
hajtották.134 

V á г о s 1 ő d (Leweld-Leueld, Nagh Leweld, Warasleweld): A 
kolostornak alapítása óta birtoka. Mivel pereskedés tárgyát nem ké
pezte, okleveleink alig említik. 1369-ben idevaló jobbágyok intéz
tek támadást a bakonyéli apát polyáni és borsodi jobbágyai ellen.135 

1376-ban hasonlóképpen jártak el az eteji jobbágyokkal szem
ben.136 Etej 1390-ben is a lövöldiek kezén volt, akik azt állították, 
hogy a vitás rész Ordolövöldhöz tartozik.137 A béli apát még 1402-
ben is perben állt emiatt, sőt a Polány, Borsod és Etej közötti lakat
lan Endrédnek a jogtalan birtoklása miatt is.138 1452-ben továbbra 
is Polány és Borsod a vita tárgya, sőt a béli gubernátor Udvarnokot 
és Ordolövöld egy részét is a fenti két faluhoz csatolta.139 Viszon
zásképp Tapolcai Gergely officinalis kivágatta a borsodi erdőt,140 

1477-ben pedig az apát magtárát szétszedték és a fáját Lövőidre 
hordatták.141 

1409-ben Pápa és Apácavásárhely, 1454-ben Veszprém és Be-
rényhida mellett mint vásároshelyet említik, szerdai vasárnappal.142 

1488-ban 63 Ft adót fizetett, tehát a megye 6. legnagyobb települé
se volt.143 1531-ben 20 sz. sz. v., 26 szolga, 18 p. és 15 af.; 1536-
ban 21 sz. sz. v., 11 szolga, 7 p. és 12 af.; 1542-ben 25 sz. sz. v., 16 
p. és 7 af.; 1545-ben 15 sz. sz v., 4 p. és 5 af. portát írtak össze. 
1553-ban elpusztult.144 1554-ben a veszprémi püspökségnek adták 
bérbe. 

ZALA MEGYE 
B a l a t o n u d v a r i (Wdwary): A XV. század második felétől 

a kolostor birtoka. 1542-ben 7 sz. sz. v. és 3 és 1/2 af. portát írtak 
össze.145 1548-ban csak egy portája, 1549-ben 1 sz. sz. v. és 2 af. 
portája volt a lövöldi perjelnek, ill. a falunak.146 

K i s a p á t i (Apathy): A pannonhalmi apátság 200 Ft-nyi adós
sága fejében - amelyet Bakics Pál főkapitány vett fel - s visszafi
zetni nem tudnak, 1535-ben a lövöldi karthauzi kolostornak elzálo
gosította Istvánd és Apáti nevű zalamegyei falvait.147 

L e s e n c e i s t v á n d (Isthwand): Ld. fentebb a Kisapátinál 
mondottakat! 1534-ben 6 sz. sz. v., 2 szolga, 7 p. és 12 af. telekkel 
rendelkezett.148 

T a p o l c a (Thapolchá): A kolostor alapításától fogva a kartha
uziak birtoka. A veszprémi káptalan a király kérésére 1347. febr. 
14-én körülhatárolta a szomszéd birtokosok jelenlétében a bemuta
tott oklevelek alapján a lövöldi kolostor Thapolchá birtokát.149 

1348. szept. 30-a előtt újabb határjárásra volt szükség az egyik 
szomszéd, Simon szigligeti (Zegligeth) birtokos panasza miatt.150 

Tíz évvel később ismét határjárásra került sor.151 A szomszédok, 
különösen a veszprémi káptalan sérelmesnek találták az új birtokos 
kezén lévő terület nagyságát, ezért 1361-ben a káptalan Keszi 
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(Kezy) és a karthauziak Tapolca mezővárosának határai miatt ren
deltek el vizsgálatot.152 A vitás terület 1/2 ekealja föld volt, azon
ban döntést nem sikerült hozni még az év folyamán.153 1369-ben a 
Tapolca és Kisapáti között fekvő Papragyvölgye (Papragwlge) mi
att történt összeütközés a pannonhalmi apáttal.154 A kérdéses 40 
holdnyi területet az apátságnak ítélték oda, mivel a karthauzi perjel 
határlevelek nélkül próbálta igazát bizonyítani. 1390 táján ismét az 
apátsággal pereskedtek, ez Sörös P. szerint már 1391. jún. 5-én fo
lyik és még 1398. jún. 9-én sem ért véget.155 

Albert király halála után a középkori plébániatemplomot a lövöl-
di perjel erődítménnyé (fortalicii ex ecclesia beaté Marie virginis 
(erecti) építette ki. Ennek ellenére 1448-ban nagy csapás érte a vi
rágzó mezővárost: Gersei Pető és László megtámadták, lerombol
ták és egyéb károkat okoztak. A pesti országgyűlésen Szécsi Dénes 
1448. máj. 28-án kelt oklevele szerint a két fél kibékült.156 A dúlá
sok - mint korábban - tovább folytatódtak. 1409-ben Bessenew-i 
Gergely volt hegyesdi várnagy tett esküt a zalai konvent előtt, hogy 
három évvel korábban nem rontott rá János lövöldi perjel Tapolca 
birtokára, s két ökröt nem rabolt el.157 1453-ban a lövöldi konvent 
számos zalai nemes ellen szólalt fel, akik Tapolca mezővárosának 
feldúlásában voltak részesek.158 

A zalamegyei összeírások szerint 1542-ben Oppidum Thapolcza-
n 36 sz. sz. v., 14 p., 30 af. portát, 1549-ben 18 sz. sz: v., 14 új há
zat, 2 molnár, 4 szolga és 30 af. portát számláltak össze.159 1554-
ben a veszprémi püspökségnek adták bérbe. 

SOPRON MEGYE 
В a r b а с s (Barbach), B ó s á r k á n y (Sarkán) és K i s f a -

1 u d (Kysfalud): Mindhárom birtokot I. Lajos király adományozta 
1378 előtt. Rövid ideig maradtak a kolostor tulajdonában, mert 
1390. márc. 17-én Zsigmond király Barbach birtokért és a hasonló 
nevű tóért, Sarkán és Kysfalud birtokokért és a Rapcha folyónak 
Sárkányhoz tartozó halászóhelyeiért, továbbá a barbacsi egyház kegy
úri jogáért cserébe adta Mária királynő hozzájárulásával, a főpa
pok és bárók tanácsából a somogymegyei Karád birtokot a hozzá
tartozó falvakkal.160 E sopronmegyei birtokokat pedig három nap
pal később Kanizsai Istvánnak és testvéreinek adományozta.161 A 
birtokcseréről szóló oklevelet 1391. máj. 22-én megújíthatták, mert 
Zsigmond e tárgyú s e napon kelt oklevelét 1406. márc. 19-én átír-
ta.lÍ2 

GYŐR MEGYE 
N y ú l (Nywl): A kolostor alapítása óta részbirtokos itt. 1368-

ban a béli apát eltiltotta János lövöldi perjelt a nyuli szőlőkben való 
dézsmaszedéstől, a szőlőbirtokosokat pedig a kolostornak történő 
esetleges fizetéstől.163 A győri káptalan 1437-ben jelentette Héder-
vári Lőrinc nádornak, hogy a Baráthy Tamás és fiai érdekében 
megtartott vizsgálaton megállapította, hogy a lövöldi perjel a neve
zettek Baráti birtokát Nyúl faluhoz csatolta.164 1543-ban a győri 
püspök, Újlaki Ferenc emelt szót Nádasdy Tamás országos főkapi
tánynál a lövöldi perjel érdekében amiatt, mert annak Demeter ne
vű nyuli jobbágyát Podmaniczky János Czapar Mihály nevű tisztje 
kifosztotta.165 

SOMOGY MEGYE 
А К a r á d - i uradalom (Karad): Mint királyi birtok Zsigmond 

1390-ben elrendelt birtokcseréjével került a konvent tulajdonába, a 
hozzátartozó két Ölyves (Ewlyes Ewlues), Töttös (Thythews 
Thewtheus), Bár (Baar), Kér (Keer), Tard (Thard), Csehi (Chehy), 
Fejéregyház (Feyereghaz), Csepel (Chepel), Telki (Thelky), Köp 
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(Kwph), Andocs (Andach Andoch), Egyházaszamárd (Egyhazasza-
mar Eghazaszamard), Likzamárd (Liczamard Likzamard) és End
réd (Endréd) falvakkal együtt.166 A hatalmas, de sok részbirtokból 
álló birtoktest már kezdetben perek forrása. 1397. ápr. 10-én az 
egyik szomszéd, a Tardon és Telkiben is birtokos Gordovai László 
és a lövöldi perjel egyezkedtek Ilsvai Leusták nádor előtt, hogy öt
öt jobbágyukra bízzák vitás birtokaik elhatárolását.1671400. júl. 30-
án Zsigmond halasztatja el oklevél bemutatását és 15 M bírság 
megfizetését, amelyet Pokus-i Olivér fia Leusták tartozott volna 
teljesíteni Péter lövöldi perjel ellenében.168 1419-ben a fehérvári 
káptalan és a perjel keveredett perbe a telki-i egyház igazgatásának 
a jogáról.1691429 előtt ismét Telki miatt támadt nézeteltérés. A falu 
ugyanis a fehérvári káptalan, a tihanyi apát, a szigeti domonkos 
apácák, az esztergomi keresztesek, Gordovai Fáncs és a lövöldi 
perjel birtoka volt. A pert a perjel és a káptalan indították Gordovai 
Fáncs és fiai ellen. A szükséges határjárások elvégzése után a 
veszprémi káptalan 1429. ápr. 19-én jelentette Gara-i Miklós ná
dornak, hogy az újrafelosztás megtörtént, ekkor a perjelnek meg 
nem nevezett nagyságú telkek, földek, szőlők és 40 hold kaszáló 
jutott.170 1466. márc. 21-én Budán, Mátyás király előtt egyezett 
meg a tihanyi apát, László és Zsigmond lövöldi perjel a Fejéregy
ház és Csicsal közötti föld és rét használatáról.171 1491-ben a köpi 
nemesek támadták meg a Miksa császár elleni hadbavonulás miatt 
védtelen karádi és köpi jobbágyokat. György perjel tett panaszt II. 
Ulászlónál, aki a panasz kivizsgálásával a somogyvári konventet 
bízta meg.172 Zsigmond király adományából a karthauziak kapták 
meg az uradalmukban termett bor után járó ún. pecsétpénz szedésé
nek a jogát is, ebben akadályozták őket a pannonhalmi apátság 
tisztjei. 1501. júl. 26-án ennek megszüntetését írják elő, sőt a főa
pát már korábban, febr. 13-án megbízza Borsó Benedek győri pol
gárt, hogy magával a királlyal írassa át Zsigmond oklevelét.173 

1535-ben Csepel falu 60 Ft-ra becsült tizedét vette bérbe az apát
ságtól a konvent, mellyel az 200 Ft-nyi adósságát szeretné törlesz
teni.174 

A birtoktest 1543. júl. 12-e előtt pusztult el, mert ekkor kelt le
velében Bejczy Ambrus dikátor a dunántúli nehézségekről írva azt 
is megemlíti: Item Simigium usque ad Karad prioris de Leweid et 
ipsum Karad Turcis esset occupatum.115 1554 után a konvent so
mogymegyei birtokainak nagy részét a tihanyi vár kapitánya Taka
ró Mihály foglalta le a vár részére.176 Később is a tihanyi várhoz 
számítják, ugyanis amikor 1616-ban Miksa főherceg nevében az 
udvari kamara tájékoztatást kért a pozsonyi kamarától, kiderült, 
hogy a lövöldi perjelség birtokait a tihanyi apátság bírja, amelyek
hez a veszprémi káptalantól 1554-56 között önkényesen elfoglalt 
birtokoknak a veszprémi főkapitánysággal történt csere útján ju
tott.177 

B a l a t o n s z á r s z ó (Zarzoo): 1528-ban kapta meg a kolos
tor egy részét gergelylaki Buzlay Miklós özvegye, Podmaniczky 
Annától. I. Ferdinánd 1528. máj. 13-án erősítette meg az adomá
nyozást, a maga részéről a királyi jogokat is átengedve.178 Az 1536. 
évi adólajstrom szerint a lövöldi perjelé 9, a fehérvári Szt. Miklós 
káptalané 3, és Fáncsi Jánosé 1 porta a faluban.179 

* * * 
Ó b u d a : 1402-ben Sárkányi Miklós mester özvegye végrende

letében Buda-i János polgár szomszédságában házat hagyott a lö
völdi karthauziakra.180 

P á p a : A mezővárosban a konvent 1520-ban házat vásárolt. 
Pápa földesura, Szapolyai János a ház után minden szolgáltatás tel
jesítését elengedte, s ebben a kedvezményben még ez évben II. La
jos is megerősítette a konventet.181 
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GESCHICHTE DES KARTHAUSERKLOSTERS IN VÁROSLOD 

Der Verfasser gibt in seiner Studie eine Sammlung von Urkun
den und anderen schriftlichen Quellen, die sich auf die Vergangen
heit des Kartauserklosters in Lövöld (Leweid) beziehen und ver
sucht mit Hilfe deren die Geschichte des Klosters zu rekonstruie
ren. In der Einleitung gibt er einen Uberlick über alle gedruckten 
oder handschriftlichen Quellen vom Anfang der 1850-er Jahren bis 
heute, die das Kloster in Lövöld erwähnen. Danach beschäftigt er 
sich ausführlich mit der Gründung des Klosters und stellt fest, daß 
die Kartäuser vom ungarischen König Lajos (Anjou) I. (1342-82) 
hier angesiedelt wurden, teils zum Gedenken seines im Jahre 1345 
in dem Neapeler Königreich ermordeten Bruders András, des Ge
mahls der Königin von Neapel Johanna, anderseits, um den in Un
garn gegründeten Einsiedlerorden, den Orden der Pauliner zu refor
mieren. Darauf weist auch die Tatsache hin, daß er zum Schutzpat
ron des Klosters den „Probst des Paradieses", den Heiligen Micha
el wählte (in honorem beatissimi Michaelis Archangeli, Prepositi 
Paradisi), anderseits, daß die Pauliner in den Kartauserorden über
gegangen sind, was der Esztergomer Erzbischof Tamás im Jahre 
1372 verbieten mußte. 

Die Kartäuser aus Lövöld wurden zum ersten Mal im Jahre 1347 
erwähnt, im Jahre 1369 hat man schon die Steinmetzwerke am 
Kloster gefertigt und die im Jahre 1378 verfaßte königliche Grün
dungsurkunde bekräftigte die Eigentumsrechte des aufgebauten 
Klosters. Die später von den weltlichen Großgrundbesitzern und 
hauptsächlich vom Luxenburger König Zsigmond erhaltenen Ga
ben (1387-1437) machte den Lövölder Konvent zu einem der reichs
ten Mönchtümer des Landes. Die Landessitzung im Jahre 1498 er
wähnte den Lövölder Prior unter den banderialen Oberpriester 
(Mannerherren) des Landes, die im Falle eines Krieges 200 Reiter
soldaten bereitstellen mußten. 

181. REIZNER J.: A gróf Eszterházy család pápai levéltára. Törté
nelmi Tár 1893. 608. 

UND DESSEN ARCHÄOLOGISCHES GEDENKMATERIAL I. 

Im Jahre 1480 wurde das Lövölder Kloster vom König Mathias 
(1458-90), vom aragonischen Kardinalen János und der Gemahlin 
des Königs, Beatrix von Aragonien - die letztere mit der Zustim
mung des Papstes - besucht. Aus diesem Anlaß schenkte der König 
dem Kloster Geld zum Aufbau zwei neueren Klausen, einer Bibli
othek und eines Fischteiches und ausserdem auch noch mehrere 
Bücher. 

Nach der Mohácser Schlacht (1526) und dem Angriff der Türken 
auf Wien (1529) hat man das Kloster im Jahre 1531 zu einer Fes
tung ausgebaut und darin Soldaten angesiedelt. Am 1-ten Juni 1552 
wurde die Veszprémer Burg, der Bischofssitz vom türkischen Heer 
besetzt und deshalb haben die Grundbesitzer in der Umgebung 
samt anderen benachbarten Klostern auch das Lövölder Kloster 
gesprengt. Die Grundbesitze des Konvents hat das Veszprémer 
Bischoftum im Jahre 1554 gepachtet und behielt sie auch noch im 
18-ten Jahrhundert. Die Ruinenkirche des Klosters wurde in den 
Jahren 1747-50 vom Veszprémer Bischof Biró Márton im Ba
rockstil wiederaufgebaut. 

Im letzten Teil seiner Studie machte der Verfasser den Leser mit 
der Geschichte der Güter des Lövölder Konvents bekannt. Im einer 
nächsten Arbeit will er sich mit den Ergebnissen der Ausgrabungen 
im Jahre 1962 und mit der Architekturgeschichte des Klosters be
schäftigen. 
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