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Az esztergomi Kanizsai-kápolna számadása (1496-1500)

A középkori jelentős egyházi intézményekhez hasonlóan az esztergomi Szent Adalbert- 
székesegyházban és a hozzáépített kápolnákban számos oltár állt. Mindegyiknek meg
volt a maga kápolna- vagy oltárigazgatója, akit az érsek vagy a székeskáptalan nevezett 
ki. Ők gondoskodtak arról, hogy az alapítók akarata teljesüljön, hogy az adott oltárnál a 
kívánt szertartást, többnyire misemondást, az előirt időben és módon a meghatározott 
szándékra elvégezzék. E célból az alapítók gazdag adománnyal látták el az általuk épít
tetett kápolnát vagy oltárt. Hasznot hozó vagyont (földbirtokot, malmot, szőlőt, házat) 
és jövedelmet (tizedet) kötöttek le, hogy a bevételek biztosítsák az intézmény működé
sét, a liturgikus tevékenységet végzők megélhetését. Jámbor adományokkal utóbb bárki 
gyarapíthatta az alapítványt. A kápolna- vagy oltárigazgatók kezelték az intézmény va
gyonát, javadalmasként élvezték annak bevételeit, miután kifizették a működés dologi 
és személyi kiadásait. Az utóbbi jelentősebb tétel volt, mert a szertartásokat általában 
nem ők maguk, hanem segítőtársaik (káplánok és mások) végezték.

Az esztergomi székesegyházban a 14. század végén két kápolna- és tíz oltárigaz
gatóság létezett.1 A két kápolna új intézmény volt. Az egyiket 1384-ben Demeter 
esztergomi érsek (1378-1387) az Oltáriszentség (Krisztus Teste) tiszteletére alapí
totta.1 2 A másikat 1396-ban Kanizsai János érsek (1387-1418) építtette a székesegy
ház északi oldalához az égbe felvett Szűz Mária (Nagyboldogasszony) tiszteletére.3

1. Visitatio capituli e. m. Strigoniensis anno 1397. Közli Kollányi Ferencz. (továbbiak
ban: Visitatio) Történelmi Tár 2 (1901) 103-106, 239-241. Vö. Kollányi Ferencz. 
Esztergomi kanonokok. 1100-1900. Esztergom, 1900. L-LIII.

2. Az alapítólevél 1384. április 24-én kelt. Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai 
Fényképgyűjtemény (továbbiakban: DF) 238319 (Észt. kápt. m. lt. 72-2-1). Kiadása: 
Az esztergomi fökáptalan fekvő, s egyéb birtokaira vonatkozó okmányok tára. Pest, 
1871. (továbbiakban: Észt. Okm.) 87-89. Vö. Visitatio, 105, Kollányi'. Esztergomi 
kanonokok, LI-LII.

3. Alapítólevelét az érsek 1396. április 20-án állította ki. DF 237647 (Észt. kápt. m. lt. 
46-1-6), másolata: DF 237648 (Észt. kápt. m. lt. 46-1-7). Kiadása: Észt. Okm. 92-95.
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A kápolnák száma a középkor végéig jelentősen gyarapodott.4 A 15. század máso
dik felében Kesztölci Mihály olvasókanonok alapította gyóntatás céljára a Szent 
Jeromos-kápolnát.5A század végén a Szentháromság- és a Pápai András kanonok 
alapította Szent András-kápolna is létezett.6 A sort a 16. század elején Bakócz Ta
más esztergomi érsek (1497-1521) alapítása, a székesegyház déli oldalához Isten
szülő Szűz Mária (Gyümölcsoltó Boldogasszony) tiszteletére 1506-1507 között 
épített kápolna, a ma is látható Bakócz-kápolna zárta le.7 A két Mária-kápolna közül 
az alábbiak a kevésbé ismert Kanizsai-kápolnára kívánják felhívni a figyelmet.

A gazdagon dotált Kanizsai-kápolna egyházjogi helyzetében a 15. század vé
gén fontos változás történt. Nem kétséges, a székesegyház kanonoki testületé, a 
káptalan igazságtalannak érezte, hogy a tekintélyes jövedelemmel járó javadalmat 
egyetlen személy élvezi. Azzal, hogy a káptalan maga választotta meg az egyszerű 
kanonok közül a kápolna igazgatóját, fokozta a kanonokok közt a jövedelemkü
lönbséget és vele együtt a feszültséget. A helyzet javítására egy mód kínálkozott, a 
kápolnaigazgatóság önállóságának megszüntetése. Ez jogilag azt jelentette, hogy 
a káptalan inkorporálja, (veretes szóval) bekebelezi a kápolnaigazgatóságot, va
gyonát pedig egyesíti a káptalan vagyonával. Ebben az esetben ugyanis a káptalan 
maga rendelkezhetett a kápolna jövedelmével. A káptalan szándékának megfelelő
en II. Ulászló magyar király kérésére VI. Sándor pápa 1493. június 22-én kimond
ta az inkorporációt és a vagyoni uniót, amennyiben a kápolna igazgatójának le
mondása vagy elhalálozása révén a javadalom megüresedne.8 Ez a feltétel hamaro

Vö. Visitatio, 240-241, 248, 256, Kollányi: Esztergomi kanonokok, Lili, 67, Széles 
György. Az esztergomi Szent Adalbert székesegyház. Széles György 1761. évi leírása 
a Szent Adalbert székesegyház és a Szent István templom romjairól. Esztergom, 1998. 
97, 175 (249. jegyzet). A kápolnában olykor temettek is. Csehi Péter nagyprépost 
1421-ben ide temetkezett. Kollányi'. Esztergomi kanonokok, 74.

4. Erről összefoglalóan: Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi 
járás. Irta Horváth István, H. Kelemen Márta, Torma István. Magyarország Régészeti 
Topográfiája 5. Budapest, 1979. (továbbiakban: Rég. Top. V.) 104-106.

5. Visitatio, 256-257, Kollányi'. Esztergomi kanonokok, LIV, 109. Vö. Mikó Árpád. 
Ippolito d’Este esztergomi érseki udvara és a reneszánsz kőfaragás Magyarországon 
1487-1497. Ars Hungarica 16 (1988) 136-137.

6. Kollányi'. Esztergomi kanonokok, 119.
7. Balogh Jolán: Az esztergomi Bakócz-kápolna. [Budapest], 1955. Vö. uö: La capella 

Bakócz di Esztergom. Acta Históriáé Artium 3 (1956) 1-197, Tóth Sándor. Az eszter
gomi Bakócz-kápolna történelmi helye. Ars Hungarica 18 (1990) 207-228.

8. DF 237373 (Észt. kápt. m. lt. 44-9-1). Másolatai: DF 237374 (Észt. kápt. m. lt. 44-9- 
2) és DF 278956 (Prímási Levéltár, Archívum Ecclesiasticum Vetus, № 65/4). Vö. 
CzaichÁ. Gilbert. Regeszták VI. Sándor pápa korából. Történelmi Tár 5 (1904) 167. 
Az alább közölt számadás a király mellett az érsek közbenjárását is megemlíti.
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san teljesült. A kápolna rektora, az olasz származású Giorgio Prioli (Georgius de 
Priolis) esztergomi kanonok, a kánonjog és a római jog doktora 1494. október 4-én 
meghalt.9 Ezzel elhárult minden akadály a döntés végrehajtása elől. A következő év 
elején a káptalan újabb pápai bullát10 11 szerzett a kápolna ügyében, és a pápai kamará
nak kifizette a javadalom birtokbavételekor esedékes illetéket, az első év várható 
jövedelmének a felét.11 Nem volt különösebb jelentősége, hogy a pápára és a ma
gyar királyra hivatkozva 1495 őszén Estei Hippolit esztergomi érsek (1486-1497) 
megerősítette a jogi változást.12

A kápolnaigazgató halála után a káptalan azonnal munkához látott. A fellé
pést siettette, hogy a rektorok hanyagsága miatt a kápolna nem volt jó állapotban.13 
Ennek megváltoztatása szorosan kapcsolódott a kápolna liturgikus tevékenységével 
és személyzetével összefüggő újításokhoz. A káptalan megszabta a kápolna liturgi
kus rendjét, növelte a személyzet számát, meghatározta jövedelmüket. Gondosko
dott a bevételek behajtásáról.14 Végül megválasztotta a kápolna felügyelőjévé 
Gosztonyi András székesegyházi kanonokot, az esztergomi várban álló Szent István 
vértanúról elnevezett egyház társaskáptalanjának prépostját, hogy a kápolna ügyeit 
intézze és jövedelmét kezelje.

A káptalan úgy döntött, hogy ezentúl minden Mária-ünnepen a székesegyház 
valamennyi kanonokja megjelenik a kápolnában, egyikük misét mond egy szer
pap, egy alszerpap és gyertyát tartó két iskolás közreműködésével, és együtt imád

9. Halálának időpontjáról egy 1495. évi szerződés (lásd a 17. jegyzetben) és az alább kö
zölt számadás bevezetője tájékoztat. Életére lásd Kollányi: Esztergomi kanonokok, 116, 
Körmendy Kinga: A jogtudó magyar értelmiség és a Curia Romana a 16. század elején. 
Az esztergomi Boldogságos Szűz Mária kápolna és a káptalan uniójának annata-pere. 
In: Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Szerk. Erdő Péter. 
(Bibliotheca Instituti postgradualis iuris canonici Universitatis Catholicae de Petro Páz
mány nominatae III. Studia 3) Budapest, 2002.216,218. Az oltárigazgató könyvét em
líti Körmendy Kinga'. A kánonjog középkori egyetemi oktatásával és a 15. századi esz
tergomi vikáriusok olvasmányaival, működésével kapcsolatos kéziratos források az esz
tergomi egyház 1543 előtti könyvállományában. In: Tanulmányok (i. m.), 183-184.

10. DF 237375 (Észt. kápt. m. lt. 44-9-3), másolata: DF 237374 (Észt. kápt. m. lt. 44-9- 
2). VI. Sándor pápa oklevelének keltezése nem egységes, helyes dátuma: 1495. janu
ár 27. Vö. Czaich: Regeszták, 171.

11. A pápai udvarban 1495. január 30-án kiállított nyugta az egyesítés címén 482,5 forint 
összegű annata befizetéséről szól. DF 237376 (Észt. kápt. m. lt. 44-9-4). Gosztonyi 
András számadása (lásd a 20. jegyzetben) viszont arról tájékoztat, hogy pro annata 
500 forintot fizettek ki.

12. DF 237686 (Észt. kápt. m. lt. 46-3-13). Kiadása: Észt. Okm. 98-99.
13. Lásd a 17. j egyzetet.
14. DF 237687 (Észt. kápt. m. lt. 46-3-14), DF 237688 (Észt. kápt. m. lt. 46-3-15).
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koznak a pápáért és a magyar királyért. A káptalan megkétszerezte, négyről nyolc
ra emelte a kápolnában liturgikus tevékenységet végzők számát. Előírta, hogy kö
zülük hat áldozópap-káplán, kettő pedig énekes legyen. Orgonista alkalmazásáról 
és orgona beszerzéséről döntött.15

A 39 tagú kanonoki testület bevonása a liturgiába és az orgona elhelyezése a 
szentélyben komoly építészeti beavatkozást kívánt.16 A kápolna sötét volt, szentélye 
pedig szűknek bizonyult ennyi személy és a hangszer befogadására. Új szentélyre 
és ablakokra volt szükség. A káptalan felhatalmazásából Gosztonyi András a meg
felelő mesterekkel közjegyző előtt megkötötte a szükséges szerződéseket. A kápol
na várható jövedelmének terhére 1495 elején Farkas esztergomi kőműves mesterrel 
megállapodott a szentély felépítéséről, Bálint helybéli üveges mesterrel pedig a kő
műves által elkészített ablakok beüvegezéséről.17 Anyagköltségekkel együtt az előbbi 
500, az utóbbi 140 forintért vállalta a munka elvégzését. Az építkezés előrehaladá
sát mutatja, hogy 1496 tavaszán a kápolna felügyelője újabb két szerződést kötött. 
Az egyikben megbízta a Nápolyból való Gergely (Gregorius de Napoli) mestert, 
hogy 132 forintért építsen orgonát.18 A másikban megállapodott Farkas kőművessel, 
hogy 100 forintért cseréppel fedi be a kápolnát és kőből ereszcsatornát készít.19

A munkálatok a szentélybeli két nagy ablak elkészítésével együtt 1496 nyarára 
befejeződtek. Gosztonyi András teljesítette feladatát, a megkezdett ügyeket bevé
gezte, és elszámolt a kiadásokkal.20 A káptalan joggal büszkélkedett a pápának, hogy

15. DF 237689 (Észt. kápt. m. lt. 46-3-16). Vö. DF 237378 (Észt. kápt. m. lt. 44-9-6), Czaich: 
Regeszták, 178-179.

16. A székeskáptalan tagjainak létszámára lásd Solymosi László: Az esztergomi 
székeskáptalan középkor végi jegyzőkönyve. Századok 136 (2002)384-385. Akano- 
nokok jelentős része rendszerint nem tartózkodott Esztergomban. Uo. 385.

17. DF 237689 (Észt. kápt. m. lt. 46-3-16). A szerződés 1495. január 20-án készült.
18. DF 237694 (Észt. kápt. m. lt. 46-3-21). Az 1496. március 7-én kötött szerződés a 

részletekre nem terjed ki. Fotókópiáját és magyar fordítását közli Szigeti Kilián. Az 
orgonaépítés története Magyarországon Budavár elestéig, 1541-ig. In Magyar zene- 
történeti tanulmányok Kodály Zoltán emlékére. Szerk. Bónis Ferenc. Budapest, 1977. 
273-274. Vö. Dankó, Josephus: De ortu progressuque Capelle Bakácsianae commen- 
tariolum. Strigonii 1875. 9.

19. DF 237696 (Észt. kápt. m. lt. 46-3-23). A szerződés kelte 1496. április 16. Vö. Rég. 
Top. 5. 105. Az ereszcsatorna olyan tartós köböl készült, amilyenből az ágyúgolyókat 
faragták. Mivel ilyen kő Esztergomban nem volt, Buda környékéről szerezték be.

20. Gosztonyi András 1496. szeptember 14-én készült számadása: DF 237692 (Észt. kápt. 
m. lt. 46-3-19). A két mesterember: Farkas kőműves (lapicida) és Bálint üveges 
(vitnpar sívéfactorfenestrarum de vitro) 1496. június 29-én tanúsítja, hogy Gosztonyi 
András kifizette őket. DF 237695 (Észt. kápt. m. lt. 46-3-22).
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a kápolna számára szentélyt és orgonát építettek.21 Ekkor azonban már nem Gosztonyi 
András, hanem Pesti Gergely, az egyházjogból egyetemi fokozatot (licentiatus) szer
zett székesegyházi kanonok volt a kápolna felügyelője. A káptalan 1496. február 20- 
án őt választotta meg a kápolna liturgikus és anyagi ügyeit intéző tisztségre.22 Tiszt
ségének divisor elnevezése azt fejezte ki, hogy feladata döntően a jövedelmek keze
lése és szétosztása volt. Munkáját 1500. június 15-ig látta el, amikor a kanonoki 
testület a kápolna és a káptalan javainak kezelését egyetlen személyre bízta.23

Mielőtt hivatali ideje lejárt volna, Pesti Gergely számadást készített több mint 
négy éves tevékenységéről. Alább közölt számadása bevezetőjében a fentiekkel 
összhangban tömören összefoglalta a kápolna inkorporációja óta történt esemé
nyeket, számba vette a káptalan döntéseit, majd évenkénti bontásban részletezte a 
bevételeket és a kiadásokat. Az összeállítás a hivatal viselés végén, mintegy utólag, 
de egykorú források, elsősorban nyugták felhasználásával készült.24 A számadás 
gondos munka, mindössze egy jelentéktelen számolási hiba található benne.

A kápolna jövedelmét a nagyhonti és a rimaszombati tizedkörzet gabona- és 
bortizede képezte.25 Az utóbbi kerület megegyezett Kishont vármegye területével. 
A nagyhonti tizedkerület Hont vármegye nagyobbik részét, Bát, Bozók és Egeg 
települések környékét, illetve Hegyalja (Submontibus) tájegységet ölelte fel. Hegy
alja Hont vármegye délkeleti részét foglalta magában. Nevét arról kapta, hogy a 
Bikk hegység vonulatai alatt terült el.26 A tized behajtása tizedszedőkre hárult,

21. Czaich: Regeszták, 179. Vö. DF 237378 (Észt. kápt. m. lt. 44-9-6). Átírása: DF 237381 
(Észt. kápt. m. lt. 44-9-8).

22. Erről Pesti Gergely alább közölt számadása tájékoztat. A forrást említi: Rég Top. V. 
107 (106. jegyzet).

23. Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve. Registrum capituli cathedralis ecclesiae 
Strigoniensis. (1500-1502, 1507-1527). Közzéteszi Solymosi László. Budapest, 2002. 
13,61.

24. DF 237693 (Észt. kápt. m. lt. 46-3-20).
25. Registrum capituli, 13, 34-36. A nagyhonti tizedeket Lukács fia Balázs, a kápolna első 

rektora szerezte meg. Nem sokkal az alapítás után a kápolna birtokaiért cserébe kapta meg 
az esztergomi érsekséghez tartozó nagyhonti tizedeket, kivéve az ottani érseki birtokok 
tizedét, valamint Visk, Szakálas és Lontó települések bortizedét. DF 237305 (Észt. kápt. 
m. lt. 44-2-17). Vö. Zsigmondkori Oklevéltár. I-II/2. (1387-1410). Összeállította Mályusz 
Elemér. Ill—VII. (1411-1420). Mályusz Elemér kéziratát kiegészítette és szerkesztette Borsa 
Iván. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 1, 3-4, 22, 25,27, 
32, 37.) Budapest 1951-2001.1. 4457, 5543, 5649, 5831. szám, Észt. Okm. 39-40.

26. A hegyaljai körzet településeiről 1516-ból, a rimaszombati kerület helységeiről pedig 
1515-ből és 1516-ból származó jegyzék részletesen tájékoztat. DF 238413 (Észt. kápt. 
m. It., Caps. eccl. 1-1-2), DF 238418 (uo. 1-1-8). Egeg, Bozók és Bát környékének 
településeit külön-külön egy 1511. évi lajstrom sorolja fel. DF 237706 (Észt. kápt. m.

11



akiket a káptalan választott tagjai sorából. Pesti Gergely működése idején Eszter
gomi Dénes, Ibafalvi Pál, Pécsi Miklós, Segesdi Antal, illetve Váradi Tamás kano
nok látta el ezt a feladatot. A tizedet a helybeli plébánosnak járó tizenhatodrész 
kivételével bérbe adták, vagy természetben maguk szedték be és eladták. Pesti 
Gergely tőlük mindkét esetben pénzt kapott, de csak az aratást, illetve a szüretet 
követő évben. A fizetés nem egy összegben, hanem részletekben történt.

A bevételt döntően személyi kiadások terhelték. A tizedszedők a tized két száza
lékát kapták meg munkájukért. A tizedből az éneklőkanonoknak ötödrész járt. A 
divisor, a hat káplán, a két énekes, az orgonista és a sekrestyés meghatározott évi 
pénzösszegben részesült. Az orgonista például évente 8 forintot kapott. Ezért min
den ünnepen, vasárnapon és szombaton orgonáit a szertartásokon, kivéve a nyarat, 
amikor csak a nagy ünnepeken kellett játszania. A kápolnában mondott misék alatt a 
hivek által felajánlott adományokat csaknem teljesen az orgonista, a hat káplán és a 
két énekes kapta meg.

A dologi kiadások jelentéktelenek voltak. Rendszeresen mécsolajra és viaszgyer
tyára költöttek. 1499-ben viszont a dologi kiadások nagyobb összeget tettek ki. Az 
orgona biztonságos elhelyezésére, a sekrestye ajtajára, a kápolna új kapujára, a nagy- 
és a kis oltár felszerelésére, szőnyegre, két réz gyertyatartóra költöttek. Ezek az 
egyedi tételek azt mutatják, hogy lényegében ebben az évben fejeződött be a kápol
nában 1495-ben megkezdett munka. Gosztonyi András is megkapta a kápolna építé
sére adott kölcsönösszeget.

Az éves bevételek és kiadások közti különbséget a divisor átadta a káptalannak, 
a testület pedig a meghatározott kulcs szerint szétosztotta tagjai között. Pesti Ger
gely működése négy teljes évében a bevételből tisztán átlagosan 792 forint maradt 
meg a káptalannak. Ajelentős összeg magyarázatul szolgál a kápolna inkorporációjára 
és egyben arra is, miért kísérelte meg jövedelmének egy részét megszerezni Bakócz 
Tamás érsek, a másik Mária-kápolna építtetője, és miért vált a Kanizsai-kápolna 
hosszú pereskedés tárgyává.27

It., Acta radicalia 46—4- 5). Az utóbbit említi Fügedi Erik: Az esztergomi érsekség 
gazdálkodása a XV. század végén. Századok 94 (1960) 115.

27. Registrum capituli, 22. A perre lásd Körmendy: A jogtudó magyar értelmiség, 215-223. 
Vö. uő: A jogtudó magyar értelmiség és a Curia Romana a 16. század elején. In: Régi és 
új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. I-III. Szerk. Békési 
Imre, Jankovics József, Kosa László, Nyerges Judit. (A III. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszuson -  Szeged, 1991, augusztus 12-16. -  elhangzott előadások.) Budapest -  
Szeged, 1993.1. 170-175. -  A forrásközlésnél a következő szempontokat követtem. A 
számadásban előforduló tulajdonneveket betűhíven közöltem. A következetlenül hasz
nált „ti” ~ „ci” esetében a klasszikus forma szerint egységesítettem. Mindenütt arab szá
mokat írtam, noha a számadásban többnyire római számok szerepelnek. A keresztény 
naptár szerint megadott dátumok feloldását jegyzetben adtam meg.

12



1 5 0 0 . jú n iu s  13-15.

Pesti Gergely, az esztergomi székesegyház Kanizsai-kápolnájának felügyelője be
számol a kápolna inkorporációjával kapcsolatos káptalani intézkedésekről, és szám
adást készít a tisztségviselése idején (1496-1500) történt pénzforgalomról.
Fogalmazvány. Három papírlabból összehajtott és összefűzött, álló téglalap alakú, 
320 X 220 mm nagyságú füzet. Egyes lapok a szélein sérültek. A szöveg az 5. folió 
rektóján befejeződik.
Prímási Levéltár, Archívum Ecclesiasticum Vetus, № 65/1.

13

In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ad 
futuram rei memoriam per presentes omnibus innotescat evidenter, quo pacto divina 
disponente providentia posteamque in anno Domini 1494 condam venerabilis et 
egregius dominus Georgius de Priolis iuris utriusque doctor ultimus rector capelle 
Beatissime Virginis Marie ad latus ecclesiq Strigoniensis fundate ac canonicus in 
eadem ecclesia in die Sancti Franc[isci\ confessoris, que est quarta dies mensis 
Octobris, diem suum clausisset extremum, ad supplicationem et petitionem 
serenissimi principis Wlad[islai] regis Hungarie et Bohemie etc. ac reverendissimi 
in Christo patris et domini d[omini] Hyppoliti Estensis de Aragonia diaconi 
cardinalis ac archiepiscopi Strigoniensis tunc constituti Romanus pontifex Ale
xander papa sextus prefatam capellam Beate Virginis Marie mense capitulari, 
dominis de capitulo Strigoniensi gratiose univit ac incorporavit, ut in bullapapali 
in archivo capituli deposita plenius continetur, unde domini de capitulo tantam 
gratiam cum Dei timore ac reverentia acceptantes solliciti circa eandem capellam, 
ut in ea cultus divinus magis ac magis quam antea augeretur, servitores in capella 
predicta auxerunt, chorum testudineum novum extruxerunt et organum ibidem 
locaverunt, singulis festivitatibus Beatissime Virginis Marie omnes domini de 
capitulo in eorum consuetis habitibus suprapelliciati missam votivam de Beata 
Virgine cum tribus collectis, primam videlicet de Beata Virgine illius diei sub prima 
conclusione, tandem alias duas collectas, unam videlicet pro sanctissimo domino 
reverendo pontifice ac eius statu felici, aliam vero collectam pro serenissimo rege 
Hungarie, quorum gratia et pietate capella prenominata mense capitulari unita 
est, ibidem per eosdem solenniter decantandam instituerunt, et tunc unus ex dominis 
missam decantabit solenniter cum ministris, puta diacono, subdiacono cum lucernis 
hincinde ad cornu altaris per duos pueros tenentibus, ardentibus.
Preterea principales servitores ad capellam omni die constituti sunt octo, cum 
antea dumtaxat erant quatuor, ex quibus sex sunt presbyteri, duo vero alii cantantes 
adiuncti ita, quod singulis diebus septem cantare debent, octavus vero missam 
officiare et istis sex capellanis ad tres menses dantur floreni XXI, duobus vero



cantantibus floreni tres. Item organista omnibus festivitatibus preter diem 
Dominicum inestate, nisi acciderit speciale festum, et similiter quolibet die sabbati 
tangere debet in organo, et habet per annum pro salario florenos VIII.
Hic tamen advertendum est, quod quotienscumque domini de capitulo in ipsa capella 
votivam missam decantaverint et offertam secundum eorum consuetudinem fecerint, 
placuit dominis de capitulo, quod ipsa offerta cedat ministris altaris et organiste, 
quam inter eos dividet dominus divisor capelle pro tempore constitutus, dividet 
autem hoc pacto: totam enim offertam dividet in duas partes, quarum medietatem 
integram dabit organiste, aliam medietatem equaliter dividet inter levitas, scilicet 
subdiaconum et diaconum, qui illa die epistolam et evangelium cantant.
Verum aliquando accidere solet (quamvis raro), quod aurum aut in copia argentum 
per principem aliquem supervenientem aut aliquos spectabiles viros in missa 
dominorum forte offertur, quo casu, ut materia iurgiorum amputetur, placuit dominis 
de capitulo, ut divisor capelle uberiorem largiatur et ministris et organiste 
distributionem, quod vero supererit, pro usu capelle aut iuxta informationem 
dominorum, quo ipsi maluerint, distribuet.
Item quotienscumque domini de capitulo in capella Beate Virginis per se missam 
decantcrv[e]rint, tunc unus ex dominis missam officiare debet cum ministris epistolam 
et evangelium decantantibus, quorum equidem ordinatio ad divisorem cap[elle\ 
spectat, qui quo ad ministros hunc ordinem servabit, evangelium namque debet dicere 
is capellanus, qui eo tempore ebdomadarius est in capella, epistolam vero cantabit 
unus ex cantantibus, si est in sacris, alioqui[n] reliquis providebit divisor.
Ut autem superius ordinata magis rite et maiori diligentia perficiantur, domini de 
capitulo unum ex eis superatiendentem negotiis capelle tam in divinis, quam etiam 
in eius redditibus ordinarunt, quem divisorem appellarunt.
Unde ego magister Gregorius de Pesth licentiatus in decretis canonicusque 
Strigoniensis per dominos de capitulo Strigoniensi capitulariter congregatos de 
anno Domini 1496 vigesima die Februarii designatus et electus sum in divisorem 
et dispensatorem reddituum capelle Sacratissime Virginis Marie ad latus 
metropolitane ecclesie Strigoniensis fundate, cuius redditus per decimatores et 
officiales capit uli per sequentes annos venerunt ad manus meas ordine, quo sequitur, 
et primo inchoando de anno Domini suprascripto, videlicet 1496, cuius fructus et 
proventus in anno sequenti, videlicet septimo integraliter et plene ad manus meas 
intrarunt, nam finito messis tempore factaque decimatione fructus decimarum mox 
vendi solent in partibus ac ad proximum festum Purificationis Marie solutio fieri 
solent, sepe autem contingit, quod in tertium aut quartum annum tam venditio 
acervorum, quam solutio eorundem differtur, vinorum quoque decimalium capelle 
in sequenti anno fi t  venditio et ita precise in uno anno verus valor apparere dici 
non posset, sed ex sequentibus annis, ubi venditio et solutio apparet, constabit,
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quamvis enim decime frugum bladorum et vinorum recolligantur de mense Augusti, 
Septembris et Octobris et vendantur in partibus, cum possunt vendi, tamen solutio 
pretii earundem decimarum fi t  effectualiter anno sequenti de mense Februarii, 
Martii et Aprilis et ultra.

De anno itaque Domini 1496 redditus capelle

Item magister Paulus de Ibafalwa canonicus Strigoniensis, decimator electus per 
capitulum de pretio frugum in districtu Hegyalya et Rymazombath obvenientium 
presentavit mihi divisori florenos 500 absque florems 4.
Item magister Anthonius de Segesd similiter decimator electus per capitulum de 
pretio frugum obvenientium in pertinentiis Egeeg, Baat et Bozook presentavit 
florenos 500 absque florenis 20.
Item magister Dionisius similiter decimator electus per capitulum presentavit de 
pertinentiis Egeeg, Baat et Bozook florenos 20.
Item magister Anthonius de Segesd de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 65.
Item magister Dionisius de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook presentavit florenos 
30 absque denariis 5.
Item magister Dionisius rursus de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook presentavit 
florenos 14.
Item magister Anthonius de Segesd de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 56.
Item magister Dionisius de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook presentavit florenos 
9.
Item idem magister Dionisius de pretio vinorum de pertinentiis Egeeg, Baath et 
Bozook presentavit florenos 12.
Item idem magister Dionisius de pretio vinorum de pertinentiis Egeeg, Baath et 
Bozook presentavit florenos 10.

Tota et integra summa omnium et singulorum proventuum capelle anni 1496 simul 
cum quarta cantoris floreni 1191 denarii 95.
Ex hac summa multa debent deduci:
Item secunda portio decimatorum floreni 23 denarii 84.
Item cantoris quinta floreni 233 denarii 62.
Item ministri capelle, puta octo capellani, custos capelle et organista habent per 
anni circulum floreni 114.
Item salarium divisoris floreni 22.
Item oleum pro lampade ardenda floreni 4.
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Item candelas et lucernas ad capellam floreni 6.
Deductis itaque omnibus, que debent deduci, ut supra, remanent pure capitulo 
floreni 788 denarii 48,5.1

De anno Domini 1497 redditus capelle

Item magister Thomas de Varadino canonicus Strigoniensis, decimator electus 
per capitulum de pretio vinorum in pertinentiis Egeeg, Baath et Bozookpresentavit 
florenos 11.
Item idem magister Thomas de Waradino decimator de pertinentiis Egeeg, Baath 
et Bozook presentavit florenos 2 denarios 80.
Item idem magister Thomas de Varadino de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 2,5.
Item idem magister Thomas de Varadino de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 28.
Item idem magister Thomas de Varadino de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 3 denarios 60.
Item idem magister Thomas de Varadino de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozok 
presentavit florenos 2,5.
Item idem magister Thomas de Varadino de pertinentiis Egeegh, Baath et Bozook 
presentavit florenos 8 absque denariis 25.
Item magister Nicolaus Quinqueecclesiensis decimator de pretio vinorum Hegyalya 
presentavit florenos 100.
Item magister Thomas de Varadino de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 25.
Item magister Anthonius de Segesd decimator de pertinentiis Egeeg, Baath et 
Bozook presentavit florenos 16.
Item magister Thomas de Varadino de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 25.
Item magister Nicolaus Quinqueecclesiensis decimator de pertinentiis Hegyalya 
pretium vinorum presentavit florenos 75.
Item magister Anthonius de Segesd pretium vinorum de pertinentiis Egeeg, Baath 
et Bozook presentavit florenos 30.
Item idem magister Anthonius de Segesd pretium vinorum de pertinentiis Egeeg, 
Baath et Bozook presentavit florenos 65,5 denarios 7.
Item magister Anthonius de Segesd pretium vinorum de pertinentiis Egeegh, Baath 
et Bozook presentavit florenos 4.

1. Helyesen 49 dénár.
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Item idem magister Anthonius de Segesdpretium octo vasorum mediorum vini de 
pertinentiis Egeeg, Baat etc. presentavit florenos 10.
Item magister Thomas de Varadino de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 8 denarios 26.
Item idem magister Thomas de Varadino de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 3.
Item magister Anthonius de Segesd de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 21.
Item idem magister Anthonius de Segesd de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 2.
Item magister Nicolaus Quinqueecclesiensis pretium vinorum de pertinentiis 
Hegyalya et Rymazombath presentavit florenos 261.
Item idem magister Nicolaus Quinqueecclesiensis pretium vinorum de pertinentiis 
Hegyalya et Rymazombath presentavit florenos 10.
Item magister Anthonius de Segesd pretium vinorum de pertinentiis Egeeg, Baath 
et Bozook presentavit florenos 9.
Item magister Nicolaus Quinqueecclesiensis pretium vinorum de pertinentiis 
Hegyalya et Rymazombat presentavit florenos 20.
Item magister Thomas de Varadino pretium vinorum de pertinentiis Egeeg, Baath 
et Bozook presentavit florenos 18,5.

Tota et integra summa omnium et singulorum proventuum capelle anni 1497facit 
florenos 761 denarios 48.
Hic nota, quod hec totalis summa est mihi divisoripresentata sine quartis, quoniam 
decimatores in partibus per se extradederunt pro parte maiori preterquam, quod 
ego dedi pro quinta cantoris florenos 95 absque denariis 5.
Deduci debent ex prescripta summa, ut infra ex ordine sequitur:
Item secunda porlio decimatorum floreni 15 denarii 22,5.
Item cantoris quinta floreni 95 absque denariis 5.
Alias quintas cantoris decimatores per se extradederunt.
Item ministrorum et capellanorum salaria floreni 114.
Item oleum pro lampade ardenda floreni 4.
Item salarium divisoris floreni 22.
Item candele et lucerne ad capellam floreni 6.
Deductis itaque omnibus suprascriptis remanent capitulo floreni 505 denarii 30,5. 

De anno Domini 1498 redditus capelle

Item magister Nicolaus Quinqueecclesiensis canonicus Strigoniensis, per capitulum
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Strigoniense decimator electus pretium vinorum de pertinentiis Egeeg, Baath et 
Bozook presentavit mihi divisori florenos 51 denarios 36,5.
Item magister Anthonius de Segesd canonicus Strigoniensis, per capitulum 
Strigoniense decimator electus de pretio frugum obvenientium in pertinentiis 
Hegyalya presentavit florenos 6.
Item idem magister Anthonius pretium duorum mediorum vasorum vini de 
pertinentiis Hegyalya presentavit florenos 12.
Item magister Nicolaus Quinqueecclesiensis sextadecima die mensis lanuarii 
pretium vinorum de pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook presentavit florenos 12. 
Item magister Nicolaus Quinqueecclesiensis in Die Cinerum2 pretium frugum de 
pertinentiis Egeeg, Baath presentavit florenos 285,5 denarios 6,5.
Item eodem die magister Nicolaus Quinqueecclesiensis pretium vinorum de 
pertinentiis Egeeg, Baath et Bozook presentavit florenos 65,5.
Item eodem die idem magister Nicolaus Quinqueecclesiensis pretium frugum de 
pertinentiis Bozook presentavit florenos 130 denarios 77,5.
Item feria quarta3 ante Conversionis Sancti Pauli magister Paulus de Ibafalwa 
pretium frugum de pertinentiis Hegyalya et Rymazombath presentavit florenos 175. 
Item magister Paulus de Ibafalwa decimator feria  sexta4 ante Dominicam 
Reminiscere pretium frugum de pertinentiis Hegyalya et Rymazombat presentavit 
florenos 408,5 denarios 41,5.
Item magister Anthonius de Segesd pretium frugum de pertinentiis Hegyalya et 
Rymazombath presentavit florenos 28 denarios 43.
Item magister Nicolaus Quinqueecclesiensis pretium frugum de pertinentiis Egeeg, 
Baath et Bozook presentavit florenos 80.
Item magister Anthonius de Segesd in vigilia5 Sanctorum Petri et Pauli apostolorum 
pretium vinorum de pertinentiis Hegyalya presentavit florenos 93.
Item magister Nicolaus Quinqueecclesiensis in vigilia6 Omnium Sanctorum pretium 
vinorum de pertinentiis Egeeg, Baath etc. presentavit florenos 19.
Item in vigilia7 Visitationis Marie magister Paulus de Ibafalwa pretium vinorum 
de pertinentiis Hegyalya etc. presentavit florenos 38.
Item magister Nicolaus Quinqueecclesiensis pretium vinorum de pertinentiis Egeeg, 
Baath et Bozook presentavit florenos 13 denarios 57,5.

2. Február 28.
3. Január 18.
4. Március 9.
5. Június 28.
6. Október 31
7. Július 1.
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Item idem magister Nicolaus Quinqueecclesiensis in octava8 Sancti loannis 
Evangeliste pretium vinorum de pertinendis Egeeg, Baath et Bozook presentavit 
florenos 22.

Tota et integra summa omnium et singulorum proventuum capelle anni 1498 simul 
cum quarta canioris facit florenos 1441 denarios 12,5.
Ex hac summa multa debent deduci, ut infra:
Item secunda portio decimatorum floreni 28 denarii 82.
Item cantoris quinta floreni 282 denarii 46.
Item ministrorum et capellanorum salaria floreni 114.
Item divisoris salarium floreni 22.
Item oleum pro lampade ardenda floreni 4.
Item candele et lucerne per anni circulum ad capellam floreni 6.
Deductis itaque omnibus, que debent deduci, ut supra, remanent capitulo floreni 
983 denarii 84,5.

De anno Domini 1499 redditus capelle

Item magister Anthonius de Segesd canonicus Strigoniensis decimator in die9 Sancti 
Valentini martyris de pretio frugum provenientium in pertinendis Egeeg, Baat et 
Bozook presentavit florenos 340 denarios 37.
Item magister Paulus de Ibafalwa pretium frugum de pertinendis Hegyalya et 
Rymazombat presentavit florenos 346 denarios 83,5.
Item magister Paulus de Ibafalwa decimator in profesto10 Sancti Petri Kathedra 
pretium vinorum de Hegyalya presentavit florenos 24.
Item magister Paulus de Ibafalwa in die“ Sancte Sophi e virginis de pretio vinorum 
presentavit florenos 25.
Item magister Paulus de Ibafalwa de pretio vinorum presentavit florenos 18 denarios 
42,5.
Item in die12 Sancte Barbare pretium frugum de pertinendis Hegyalya magister 
Paulus Ibafalwa presentavit florenos 78 denarios 60.
Item magister Paulus de Ibafalwa in octava13 Sancti Iohannis Evangeliste de pretio 
frugum in pertinendis Hegyalya presentavit florenos 156 denarios 80.

8. Január 3.
9. Február 14.
10. Február 21.
11. Május 15.
12. December 4.
13. Január 3.
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Item vicesima tertia Ianuarii magister Paulus de Ibafalwa pretium frugum de 
pertinendis Hegyalya presentavit florenos 110.
Item in Dominica Ramispalmarum14 magister Anthonius de Segesd pretium frugum 
de pertinendis Egeeg, Baath et Bozook presentavit florenos 84 denarios 90.
Item in profesto15 Vitalis martyris magister Anthonius Segesd de pretio frugum de 
pertinendis Egeeg, Baath etc. presentavit florenos 36 denarios 30.
Item undecima die Decembris magister Paulus de Ibafalua pretium frugum  
decimalium de pertinendis Hegyalya presentavit florenos 100.
Item in profesto16 Sancte Lucie idem magister Paulus de Ibafalwa de pretio vinorum 
decimalium presentavit florenos 20.
Item in festo17 Vitalis martyris magister Paulus de Ibafalwa presentavit florenos 12. 
Item magister Anthonius de Segesd de pertinendis Egeeg, Baath et Bozook 
presentavit florenos 25.
Item magister Paulus de Ibafalwa de pertinentiis Hegyalya et Rymazombat 
presentavit florenos 12.
Item idem magister Paulus feria quinta18 ante festum Purificationis Beate Virginis 
de pertinentiis Hegyalya presentavit florenos 12.
Item infesto19 Beati Mathie apostoli magister Paulus de Ibafalwa presentavit de 
pertinentiis Hegyalya florenos 8.
Item idem magister Paulus de Ibafalwa rursus de pertinentiis Hegyalya presentavit 
florenos 8.

Tota et integra summa omnium et singulorum proventuum capelle anni 1499 simul 
cum quarta cantoris facit florenos 1418 denarios 23.
Ex hac summa multa debent deduci, ut infra ex ordine sequitur:
Item secunda portio decimatorum floreni 28 denarii 36,5.
Item cantoris quinta: ego dedi quintam cantori florenos 292 denarios 56, reliquam 
vero partem cantoris decimatores per se dederunt in partibus.
Item ministri capelle per anni circulum habent florenos 114.
Item divisoris salarium floreni 22.
Item oleum pro lampade ardenda floreni 5.
Item candele et lucerne ad capellam floreni 6.
Item adfabricam capelle Andree preposito Gozthon, qui de suis propriis exposuerat,

14. Március 24.
15. Április 27.
16. December 12.
17. Április 28.
18. Január 31.
19. Február 24.
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solvi florenos 22,5 denarios 25.
Item ad organi reformationem et solidationem cum ferramentis et ad hostium 
sacristie denarii 70.
Item unam ianuam novam cum ferramentis ad gradum denarii 56,5.
Item unam tabulam ad parvum altare floreni 17.
Item quatuor imagines ad parvum altare floreni 3.
Item pro tela nigra ad velum pro tabula altaris cum suis attinendis florenus 1 
denarii 42.
Item pro pictura umus crucifixi super velo nigro ad parvum altare florenus 1 denarii 75. 
Item tapetum magnum ad altare magnum floreni 6.
Item unum par candelabrorum de cupro ad altare magnum emptum est florenis 3 
denariis 25.
Deductis itaque omnibus, que debent deduci, ut supra, remanent pure capitulo 
floreni 893,5 denarii 37.

De anno Domini 1500 redditus capelle semiplenus

Item in festo20 Annuntiationis Marie Virginis de pretio vinorum decimalium de 
pertinentiis Hegyalya magister Paulus Ibafalwa decimator presentavit florenos 26. 
Item idem magister Paulus de pretio eorundem vinorum in festo21 Beati Vitalis 
martyris presentavit florenos 24.
Item idem magister Paulus de Ibafalwa decimator pretium f  rugum de pertinentiis 
Rymazombat et Hegyalya presentavit florenos 200.
Item magister Paulus prescriptus decimator pretium frugum de pertinentiis 
Hegyalya et Rymazombath presentavit florenos 31.
Item idem magister Paulus de pretio frugum presentavit florenos 49.
Item sabbato22 ante Trinitatis de pretio vinorum Hegyalya presentavit florenos 48. 
Item idem magister Paulus de pretio frugum de pertinentiis Hegyalya presentavit 
florenos 4.
Summa floreni 382

Hic ego prescriptus magister Gregorius de Pesth desii esse divisor propterfestum23 
Sancti Viti, quoniam tunc solet capitulum Strigoniense eligere novum divisorem ac 
alios officiales, nec plures pecunie capelle ad manus meas venerunt. Laus Deo.

20. Március 25
21. Április 28.
22. Junius 13.
23. Június 15.
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László Solymosi

The Inventary of the Kanizsai Chapel in Esztergom (1496-1500)

There were two chapel- and ten altar directorates in the Esztergom St. Adalbert 
Cathedral at the end o f the fourteenth century. One of the chapels were built by 
Archbishop János Kanizsai (1387-1418) in honour of Virgin Mary (The Holy 
Mother) ascended to Heaven in 1396. The legal situation o f the richly donated 
Kanizsai Chapel was to be changed at the end of the fifteenth century when Pope 
Alexander VI - requested by King Wladislas II - assented that the wealth of the 
chapter and the chapel be united.
The revenues of the chapel came from the grain and wine tithe of the Nagyhont 
and Rimaszombat tithe districts. Gergely Pesti - the supervisor of the chapel - 
made accurate registers of the incomes of the Kanizsai Chapel as well as o f the 
chapter's measures taken to incorporate the chapel. This record o f Latin language 
is being introduced in the present paper.
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