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♦ ♦ ♦    FAZEKAS ISTVÁN

Oláh Miklós, az Ősrégi Szeminárium 
alapítója*

Oláh Miklós (Nagyszeben, 1493. január 10. – Bécs, 1568. január 15.) eszter-
gomi érsek, a 16. századi magyar egyháztörténet és művelődéstörténet meg-
határozó személyisége, aki többek között mint az első Magyarország-leírás
szerzője, a kor humanista fejedelmének, Rotterdami Erasmusnak levelező-
társa, a jezsuiták első magyarországi letelepítője (1561, Nagyszombat), illet-
ve mint az első magyarországi szeminárium alapítója (1566) szerzett nevet
magának. Bár sokszor és sokat írtak róla, kevéssé ismert személyiség, akit
éppen egyéniségének sokrétűsége miatt nehéz megragadni.1 A következők-
ben pályája néhány kulcseseményén, jellegzetességén át kísérlem meg köze-
lebb hozni őt, majd a szeminárium alapítási körülményeit és történetének el-
ső évtizedeit vázolom.

OLÁH MIKLÓS, AZ UDVARI EMBER

Oláh Miklós pályája II. Ulászló király (1490–1516) udvarában kezdődött,
ahová  a  nagyváradi  káptalani  iskolában  végzett  tanulmányait  követően,
1510-ben került.2 A városi-polgári környezetből érkező szászvárosi királybí-

* Konferencia-előadás az Esztergomi Hittudományi Főiskola és az Érseki Papnevelő Intézet alapí-
tásának 450. évfordulóján, Esztergom, 2017. április 27. Az előadás szerkesztett változata.

1 A személyére vonatkozó publikációk hosszú sorából csak néhányat emelek ki: KOLLÁNYI Ferenc,
Oláh Miklós, in Katholikus Szemle 2 (1888) 16–64; SÖRÖS Pongrác, Ötven év Oláh Miklós életé-
ből, in Katholikus Szemle 17 (1903) 327–343, 416–432; BUCKO, Vojtech, Mikuláš Oláh a jeho
doba 1493–1568 (Bratislava 1940); SUGÁR István,  Az egri püspökök története (Budapest 1984)
241–253;  Program és mítosz között. 500 éve született Oláh Miklós (szerk. Mózes Huba; Buda-
pest  1993);  R.  VÁRKONYI Ágnes,  Oláh VI.  Miklós,  in  Esztergomi érsekek 1001–2003 (szerk.
Beke Margit; Budapest 2003) 256–261 (további irodalommal).

2 Korai életrajzi adatai jó részben saját kezű feljegyzéseiből származnak, amelyeket egy 1523-as
Velencében kiadott esztergomi Breviarium őrzött meg, és amelyek már a 18. században két alka-
lommal is nyomtatásban megjelentek, jómagam Péterffy Károly kiadását használtam. PÉTERFFY,
Carolus, Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catholicae in Regno Hungariae. I–II (Posonii 1741–
1742) II, 187. 
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ró fia számára a Jagelló-udvarbeli szolgálat mindenképpen a felemelkedés le-
hetőségét kínálta.3 Az udvari lét meghatározza későbbi pályáját, hisz egész
életében különböző fejedelmi udvartartásokban vagy azok közelében, azokkal
szoros kapcsolatban állva élt. Ulászló halála (1516) után Szatmári György pé-
csi püspök, majd esztergomi érsek titkára lett (1516–1524), végül 1526-ban
II. Lajos (1516–1526) és Mária királyné udvartartásába került, utóbbit követ-
te Németalföldre (1531–1539). Visszatérve Magyarországra I. Ferdinánd ró-
mai és  magyar  királynak (1526–1564),  majd  fiának,  II.  Miksának (1564–
1576) a szolgálatában állt, már mint magas rangú egyházi személy és főhiva-
talnok. Nem véletlen, hogy az 1548. november 23-án kiállított, egyedülálló
megoldású, számos miniatúrával díszített címereslevelén több uralkodói port-
ré található, mindazon uralkodók portréja, akikkel addigi pályája során sze-
mélyes kapcsolatban állt: V. Károly, II. Ulászló, II. Lajos és felesége, Mária,
I. Ferdinánd és felesége, Anna, gyermekeik közül a későbbi II. Miksa és Tiro-
li Ferdinánd főhercegek, illetve Johanna főhercegnő, Oláh Miklós keresztlá-
nya.4 Ez utóbbi tény is jól jelzi, milyen bizalmas kapcsolat jött létre Oláh
Miklós és ura, I. Ferdinánd között, amely nem alakulhatott volna ki az ural-
kodó mindennapi életét és a vele való érintkezést meghatározó udvari szoká-
sok tökéletes ismerete és a hozzájuk való alkalmazkodás nélkül.

OLÁH MIKLÓS, A KLERIKUS

A középkori és kora újkori gyakorlat szerint az uralkodó halálával annak ud-
vartartása mindig felbomlott, helyét a trónörökösi udvartartás vette át. A fia-
tal Oláhnak így Ulászló 1516-ban bekövetkezett halála után újabb patrónus
után kellett néznie, akit a fentebb említett Szatmári György személyében ta-
lált meg. A mellette eltöltött nyolc év minden jel szerint igen nagy hatással

3 Érdemes egy szót szólni Oláh havasalföldi fejedelmi származásáról és Hunyadi rokonságáról. Az
adatok alapvetőleg az Oláh Miklós vezette kancellárián megfogalmazott 1548. évi címereslevelé-
re mennek vissza, ami némi kételkedésre ad okot. Könnyen lehetséges, hogy csupán egy huma-
nista világban megszokott, saját maga által kreált, de legalábbis kerek történetté fejlesztett konst-
rukcióval állunk szemben. A Hunyadi rokonság tényét már 1910-ben Karácsonyi János megcá-
folta.  KARÁCSONYI János,  Az oláhországi (havaselyi) vajdák családfája, in  Századok 44 (1910)
191–192. Az 1548. nov. 23-án Augsburgban kiadott címereslevél több alkalommal megjelent,
teljes kiadása:  KATONA, Stephanus,  Historia critica regum Hungariae stirpis Austriacae (Pest
1799) Tomulus II, Ordine XXI, 801–811. Részlegesen: Egyháztörténelmi emlékek a magyaror-
szági hitújítás korából. I–V (szerk. Bunyitay Vince – Rapaics Rajmund – Karácsonyi János; Bu-
dapest 1902–1912) V, 75–78 (a továbbiakban: ETE). Lásd még:  KOVÁCS András,  Oláh Miklós
címereslevelei, in Korunk 3 (1994) 4/103–108.

4 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL), P 108 Esterházy család hercegi ágá-
nak levéltára, Rep. 2–3. Fasc. K. No. 162.

5 Oláh Miklós címerében nem véletlenül jelennek meg olyan elemek, amelyek Szatmári címerében
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volt rá.5 A Szatmári püspök udvarához tartozás hozta meg számára az első
egyházi javadalmakat, 1518-ban előbb pécsi, majd 1522-ben esztergomi ka-
nonoki kinevezést kapott.6 Minden bizonnyal már ebben az időben felvette a
kisebb rendeket, ezzel tagja lett az egyházi rendnek, ami számos kiváltsággal
járt együtt. Lépése mögött valószínűleg inkább józan megfontolás állt, mint-
sem valamifajta elkötelezettség. A késő középkori magánigazgatási és állam-
apparátus fejlődése egyre több szakembert igényelt, akiknek a javadalmazását
ugyanakkor nem tudták másból megoldani, mint egyházi erőforrásokból. En-
nek a fejlődésnek az egyik következménye volt, hogy sok olyan ember is kle-
rikussá lett,  akinek egyébként nem volt indíttatása az egyházi pálya iránt.
Oláh esetében is minden jel szerint hosszú út vezetett az áldozópapságig és az
első mise elmondásáig. Ez irányú elkötelezettsége az 1540-es évek közepétől
követhető nyomon, ennek első jele Claudius Le Jay (Jajus) jezsuita beszédei-
nek hallgatása az 1545-ös wormsi birodalmi gyűlés idején, amelyeket el is
kért magának.7 Pappá szentelésére minden jel szerint csak 1545 nyarán vagy
őszén, vagy talán még később került sor.8 Első miséjét hosszas előkészületek
után csupán 1552. február 29-én mondta el Pozsonyban.9

OLÁH MIKLÓS, A HIVATALNOK

A főpapi udvartartások az uralkodói udvartartásokhoz hasonlóan csupán ide-
iglenes képződmények voltak, amelyek a főpap halálával automatikusan fel-
bomlottak. Szatmári halála így Oláh Miklós karrierjében is némi törést oko-
zott. Néhány éven át, úgy tűnik, pártfogó és igazi állás nélkül maradt, de
korábban elnyert kanonoki stallumai és a miskolci plébánosság, amelyet leg-
később 1524 őszétől viselt, biztosították megélhetését.10 Karrierje 1526 tava-
szától lendült meg újra, amikor II. Lajos és ezzel egyidőben Mária királyné

is jelen vannak.  FARBAKY Péter,  Szatmári György, a mecénás (Művészettörténeti Füzetek 27)
(Budapest 2002) 79–81.

6 KOLLÁNYI Ferenc, Esztergomi kanonokok 1100–1900 (Esztergom 1900) 132.
7 PÉTERI János (Petruch Antal), Az első jezsuiták Magyarországon (1561–1657) (Róma 1963) 35. Ja-

jus később újra kapcsolatba került Oláh Miklóssal, hiszen 1551 áprilisa és 1552 augusztusa között
a frissen alapított bécsi kollégium első rektora volt. WRBA, Johannes, In der Nähe des römischen
Königs. Die Gründung des Jesuitenkollegs in Wien, in  Ignatius von Loyola und die Gesellschaft
Jesu 1491–1556 (Hrsg. von Andreas Faulkner – Paul Imhof; Würzburg 1990) 339–342.

8 Hyeronimus Marcellus pápai nuncius engedélye Oláh Miklós részére, hogy bármely püspöktől
felvegye a szent rendeket. 1545. aug. 10., Worms. Prímási Levéltár, Esztergom (PL), Archivum
Ecclesiasticum Vetus (AEV) Nr. 8/3.

9 Oláh saját kezű feljegyzése egy 1552. évi naptárban. KOVACHICH, Martinus Georgius, Scripto-
res  rerum Hungaricarum  minores  hactenus  inediti,  synchroni,  aut  proxime  coaevi  (Budae
1798) I, 92.

10 ETE I, 151.
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titkára lett (1526. március 16. és március 21.).11 Valójában a királyné kör-
nyezetéhez tartozott,  ezért is maradhatott távol a mohácsi ütközettől, és a
középkori magyar királyság bukását követő zűrzavaros időkben is a már öz-
vegy  királyné  kíséretében  maradt,  akit  azután  Németalföldre  is  elkísért
(1531 márciusa).12 Ebben a döntésben azért volt némi kényszer. Oláh Mik-
lós tulajdonképpen kiszorult a magyar politikai életből. Az új hatalmi felál-
lásban, I. Ferdinánd környezetében nem sikerült megfelelő tisztséghez jut-
nia,  hiába tett  kísérletet  1527 őszén az erdélyi  püspökség megszerzésére.
Jóllehet az uralkodó a püspökséget már megígérte neki, vetélytársai keresz-
tülhúzták számításait, és az uralkodót rábírták döntése megváltoztatására.13

I.  Ferdinánd  környezetében  ekkor  Szalaházy  Tamás  (†1535)  veszprémi,
majd egri püspök, királyi kancellár az egyik legfontosabb ember, valószínű-
leg ő állt a kedvezőtlen uralkodói döntés hátterében. Kettejük ellenségeske-
dése még a Mohács előtti évekre ment vissza, amikor Szalaházy hiába re-
mélte Brodarics Istvánnal szemben kancellári kinevezését.14 Oláh számára
így nem maradt más választás, mint úrnőjét elkísérni a messzi Belgiumba,
ahol Mária bátyja, V. Károly megbízásából helytartóként működött. Oláh ezt
az időszakot  arra  használta  ki,  hogy humanista  műveltségét  tökéletesítse.
Eredetileg nem volt módja külföldön tanulni, nem járt olasz egyetemekre,
mint oly sok kortársa, de a nagyváradi káptalani iskolából hozott alapok le-
hetőséget adtak tudása fejlesztésére, megtanult görögül, az északi, azaz a né-
metalföldi humanizmus jeles képviselőivel jó kapcsolatokat alakított ki, köz-
tük  a  kor  vezető  humanistájával,  Rotterdami  Erasmussal  is  levelezett.15

Németalföldi működése adott lehetőséget az első átfogó Magyarország-le-
írás elkészítésére (Hungaria, 1536).16 Ebben a korban a humanista műveltség
kapcsolja össze a kor értelmiségét, erre épül az éppen megszülető modern
állam  tisztviselőinek  képzettsége  is.  A  műveltség  gyarapítása  tehát  nem
puszta öncél, hanem felkészülést jelent a jövőre és lehetőséget arra, hogy ré-
szese legyen egy hálónak, amely egész Európát átfonja.

11 PÉTERFFY II, 188.
12 PÉTERFFY II, 188. 
13 Oláh Miklós levele Antonio Burgohoz (1531. okt.  16., Brüsszel), in  Oláh Miklós levelezése

(Magyar Történelmi Emlékek. I.  Okmánytárak XXV) (közli Ipolyi  Arnold; Budapest 1875)
139.

14 Oláh Miklós levele Brodarics Istvánhoz (1536. márc. 30., Gent), in Oláh Miklós levelezése 573–
574;  FAZEKAS István,  Oláh Miklós,  Mária királyné titkára (1526–1539),  in  Habsburg Mária,
Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521–1531 (szerk. Réthelyi Orsolya – F. Romhányi Beat-
rix – Spekner Enikő – Végh András; Budapest 2005) 38.

15 KOLLÁNYI Ferenc, Oláh Miklós és Rotterdami Erasmus, in Új Magyar Sion 16 (1885) 585–604,
736–758; UŐ, Oláh Miklós irodalmi foglalkozása a külföldön, in Új Magyar Sion 16 (1885) 171–
179, 252–262; SCHLEICHER Pál, Oláh Miklós és Erasmus (Budapest 1941).

16 FODOR István, Oláh Miklós Hungariája. Egy addig ismeretlen kézirat és a magyar nyelvi adalé-
kok tanúságai (Humanizmus és Reformáció 17) (Budapest 1990).
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OLÁH MIKLÓS KÉSŐBBI PÁLYAFUTÁSA

Oláh Miklós nyolc év külföldi tartózkodás után 1539-ben tért vissza Közép-
Európába mint  Mária  egyik meghatalmazottja,  hogy testvérével,  I.  Ferdi-
nánddal tárgyaljon az egykori magyar királyné által még mindig birtokolt
magyarországi királynéi jövedelmek ügyében.17 A következő évben minden
jel szerint átlépett I. Ferdinánd szolgálatába, vagy legalábbis már tőle is fo-
gadott el megbízást, mert 1540 késő nyarán és kora őszén az uralkodó meg-
bízásából tárgyalt Perényi Péterrel a Szapolyai János király halála után ki-
alakult  helyzetről,  Perényi  esetleges  átpártolásáról.18 Az  1539  és  1543
közötti évek helykereséssel, kapcsolatai újrateremtésével teltek. A közép-eu-
rópai, magyarországi világba való visszailleszkedését mutatja, hogy 1542.
március 20-án I. Ferdinánd egri nagypréposttá nevezte ki.19 Az áttörés, az
igazi karrierkezdet azonban csak 1543 nyarán következett be, amikor megbí-
zást kapott a Magyar Kancellária vezetésére, igaz egyelőre csak alkancellári
címmel, és nem sokkal ezután az uralkodó zágrábi püspökké nevezte  ki.20

Ezzel a kettős kinevezéssel tagja lett az országot irányító hivatali elitnek és a
magyar  főpapságnak is.  1546-ban a  források már kancellárként  említik.21

1548-ban egri püspöki kinevezést nyert,  végül 1553. május 7-én I. Ferdi-
nánd esztergomi érsekké, ezzel együtt főkancellárjává tette meg.22 Még egy
tisztséget ért el élete utolsó évtizedében: Nádasdy Tamás nádor halála után
nem került sor új nádor kinevezésére, az uralkodó helyette Oláh Miklós sze-
mélyében helytartót állított az ország élére (1562. augusztus 9.). Kinevezését
atyja halála után II. Miksa is megújította (1564. augusztus 5.).23 Ezzel a ki-
nevezéssel páratlan hatalom koncentrálódott a kezében, hisz egyszerre töl-
tötte be a legfőbb világi és a legfőbb egyházi tisztséget, ráadásul a kora új-
kori  magyar  gyakorlatban  egyedülálló  módon,  miután  nem engedte  meg
kancellár kinevezését, főkancellárként a Magyar Udvari Kancelláriát is irá-
nyította. Nem tárgya a dolgozatnak Oláh Miklós politikai működésének be-

17 PÉTERFFY II, 188. 1539 nyaráról és őszéről több beadványa is megmaradt, amelyeket úrnője
érdekében nyújtott be I. Ferdinándhoz. Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA), Haus-, Hof- und
Staatsarchiv Ungarische Akten Specialia Fasc. 343. Nr. 62., Nr. 159., Nr. 160. Visszatéréséről
beszámolt régi barátjának, Nádasdy Tamásnak is (1539. nov. 17., Bécs): ETE III, 419–421.

18 ETE III, 485–487.
19 ETE IV, 20.
20 Alkancellári kinevezése 1543. aug. 1-jén történt: ÖStA, Allgemeines Verwaltungsarchiv Finanz-

und Hofkammerarchiv Hofkammerarchiv (AVA FHKA HKA), Hofzahlmatsbücher (HZAB) Bd.
2. fol. 202v–203r.

21 Oláh Batthyány Ferenchez intézett, 1546. nov. 8-án kelt levelét már kancellárként írja alá. MNL
OL, P 1314 Batthyány család hercegi ágának körmendi levéltára, Missiles Nr. 34390.

22 Esztergomi érseki kinevezése: PL, Archivum Saeculare Acta radicalia Classis A. Nr. 24. Vö.
PÉTERFFY II, 189.

23 Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Kézirattár Batthyány-gyűjtemény Cat. V. Tit. II. a. pag. 952a.
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mutatása, csupán egyetlen mondattal szeretném jelezni, hogy annak a gene-
rációnak az egyik kulcsszemélyisége, amely Buda elvesztése (1541) után I.
Ferdinánddal  és  a  szomszédos  tartományok  rendjeivel  együttműködésben
döntő szerepet játszott a maradék Magyarország igazgatásának megszerve-
zésében és kezdeti működtetésében. Rajta kívül Várday Pál (1473k.–1566)
esztergomi érsek, Nádasdy Tamás (1498–1562) későbbi nádor és Batthyány
Ferenc (1497–1566) nevét kell feltétlenül megemlíteni.

OLÁH MIKLÓS SZEMÉLYISÉGE

A rendelkezésre álló források egy rendkívül erős egyéniséget mutatnak, aki
nagyon segítőkész, igazi mecénás, jó szemmel választja ki a fiatalok közül a
legtehetségesebbeket, akiket kész bőkezűen támogatni, majd – a kor gyakor-
latának  megfelelően  –  jól  működő  klientúrát  kiépíteni  belőlük.  Így  Oláh
közvetlen környezetében kezdte pályafutását többek között id. Forgách Fe-
renc  (1535–1577)  váradi  püspök,  a  történetíró,  id.  Draskovich  György
(1525–1587) későbbi győri püspök, kalocsai érsek, a jezsuiták majdani lete-
lepítője, Radéczy István (†1586) későbbi egri püspök, királyi helytartó, jeles
humanista, a Radéczy-kör megalapítója, Dudith András (1533–1589) pécsi
püspök,  a  későbbi  apostata,  Zsámboky  János  (1531–1584)  történetíró,  a
nagy könyvgyűjtő, Istvánffy Miklós (1538–1615) propalatinus, történetíró.24

Rajtuk kívül még számos kevésbé ismert személy pályaindulását segítette.
Ugyanakkor az is jól látható a forrásokból, hogy ellentmondást nem tűrő

egyéniség volt, és ha valaki nem fogadta el az érsek irányítását, előbb-utóbb
távoznia kellett környezetéből, és karrierje is könnyen törést szenvedhetett.
Ez történt Dudith Andrással és id. Forgách Ferenccel, akik egy idő után nem
fogadták el többé Oláh vezető szerepét, szerettek volna önálló karriert befut-
ni, elképzeléseik azonban keresztezték patrónusuk terveit. Előbbi, felekeze-
tével meghasonulva, antitrinitáriussá lett, utóbbi pedig a Habsburg oldalt el-
hagyva János Zsigmond erdélyi fejedelem szolgálatába állt.25

24 Oláh Miklós udvartartására és pártfogói működésére:  FAZEKAS István,  Oláh Miklós esztergomi
érsek  udvara  (1553–1568),  in  Idővel  paloták...  Magyar  udvari  kultúra  a  16-17.  században
(szerk. G. Etényi Nóra – Horn Ildikó; Budapest 2005) 346–347.

25 ALMÁSI Gábor, Forgách Ferenc és társai, in UŐ, Reneszánsz humanizmus (Budapest 2017) 69–
109. Lásd még ugyancsak Almásy Gábor tanulmányát ugyanebben a kötetben: Az Oláh Miklós
elleni gyűlöletről (uo. 110–143). Forgách Oláhról alkotott lesújtó véleményének Emlékiratában
is hangot adott.  FORGÁCH Ferenc,  Emlékirat Magyarország állapotáról, in  Humanista történet-
írók (ford. Borzsák István, szerk. Kulcsár Péter; Budapest 1977) 794.

26 „1565.  Dignitatum  et  prelaturarum Regni  Hungariae  nomina  et  appellationes.”  ÖStA,  AVA
FHKA HKA, r. Nr. 53. Konv. 1588. Febr. fol. 322–325. Az esztergomi káptalan egyes stallumai -
nak jövedelméről 1566-ban készült egy kamarai összeírás. ÖStA, AVA FHKA HKA, r. Nr. 12.
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Személyiségének további kevéssé megnyerő, de a kor viszonyainak isme-
retében nem szokatlan vonása a kapcsolata az evilági javakkal. Oláh Miklós
egyáltalában nem vetette meg az anyagi javakat, nagy javadalomhalmozó
volt. Egy 1565-ben készült, a magyarországi egyházi javadalmakat tartalma-
zó összeírás alapján birtokolta az esztergomi érsekségen túl – amely ebben
az időben mintegy évi 40–45.000 Ft körüli éves jövedelmet hozott – a fehér-
vári prépostság jövedelmeinek nagyobb részét az őrkanonoki jövedelmekkel
egyetemben, a bozóki prépostságot és talán a budai Szt. Zsigmond és a bu-
dafelhévízi prépostságot is (ezekben bizonytalan az összeíró). Kezében tar-
totta ezen túl a különösen magas jövedelmet biztosító sasvári  főesperessé-
get.26 Az érsek mint főhivatalnok élvezte továbbá a kancellárnak járó 1400
Ft-os, illetve a helytartónak járó 3000 Ft-os fizetést, illetve őt illette meg a
kancellári illetékek és a helytartói bírói illetékek tekintélyes része (egy ké-
sőbbről ismert kulcs szerint az illetékek 2/3-áról van szó).27

Nem lehet tagadni ugyanakkor, hogy az érsekre rótt terhek is hatalmasak
voltak. A főpapi udvartartás fenntartása mellett a pénz többségét a török el-
leni védelem költségei emésztették fel, legfőképpen az esztergomi érsekek,
Várday Pál, Oláh Miklós és Verancsics Antal által kiépített és ekkor Oláh
nevét viselő Oláhújvár, a későbbi Érsekújvár építési és őrségének zsoldkölt-
sége.28

A kor szokása szerint sokat fordított a családjára, számos unokatestvéré-
ről gondoskodott, és a pártfogolt családtagok sorában minden jel szerint ott
volt egy törvénytelen lánygyermek is, Lukrécia, aki később Liszthy János
kancelláriai titkár hitvese lett. Fontos tudatosítani, hogy Oláh Miklóson nem
lehet még a trentói eszményeket számon kérni, minden későbbi reformtevé-
kenysége ellenére a reneszánsz világ gyermeke.29 Családjának juttatott szer-
zeményei közül kiemelkedik az 1550-ben Bécs belvárosában vásárolt ház (a
mai Esterházy-palota egyik előépítménye).30 Ugyancsak rokonainak juttatta
az 1553-ban vásárolt  Sopron  megyei  lánzséri  uradalmat.31 1555-ben még
egy tulajdonhoz jutott Bécs közelében, megvásárolt egy az 1529-es török

Konv. 1565. fol. 343–345. Másik példánya: MNL OL, E 21 Magyar Kamara Levéltára, Benignae
Resolutiones [Ben. Res.] 1566. máj. 28.

27 Az 1400 Ft-os kancelláriai fizetésről: ÖStA, AVA FHKA HKA, Ungarische Gedenkbücher Bd.
392. fol. 6v–7r. A helytartó fizetésről: MNL OL, E 21 Ben. Res. 1563. márc. 26.

28 KOPPÁNY András – KOPPÁNY Tibor,  Érsekújvár, in  Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (Buda-
pest 2004) II, 397–399 (további irodalommal). 

29 PERGER, Richard, Das Palais Esterházy in der Wallnerstraße zu Wien (Forschungen und Beiträge
zur Wiener Stadtgeschichte) (Wien 1994) 33, 9. jegyzet.

30 Uo. 17.
31 MNL OL, A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii, vol. 3. pag. 160–161. és pag. 168–

169.
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ostrom idején elpusztult, városközeli birtokot, az ún. St. Margaretenhofot.32

Új szerzeményéről a vásárlás után nem sokkal így számolt be régi ismerősé-
nek, Batthyány Ferencnek: „Továbbá egy estállónak való házat vettem most,
itt kint az szőlőközben az Ujhely kapujának ellenében ezer lépésre vagyon,
annak okaért mikoron te kegyelmed ide fel jövend, csak hogy jó borokat
hoznál veled, örömest szállást adok te kegyelmednek.” Ez utóbbit magáról
Nicoletumnak nevezte el.33 Anyagi erejét mutatja, hogy 1562-ben készített
végrendeletében a számtalan örökül hagyott értékes tárgy mellett készpénz-
ben 22 833 Ft  kifizetéséről intézkedett.  Ennek kiegyenlítése nem okozott
gondot, mert a meghalt érsek Bécsben, Pozsonyban, Nagyszombatban ösz-
szeírt hagyatékában nem kevesebb, mint 42 124 Ft készpénzt inventáltak.34

A készpénzhiányos kora újkorban, amikor számos üzlet létrejöttét az akadá-
lyozta meg, hogy az illető nem tudott kellő időben megfelelő mennyiségű
készpénzt felhajtani, és az emberek nem akkor vettek fel kölcsönt, amikor
szükségük volt rá, hanem akkor, amikor megfelelő alkalom kínálkozott, ez
elképesztően magas összegnek számított. Az anyagi javakhoz való erős kö-
tődése ellenére az érsek mégsem nevezhető kapzsinak.  Jól mutatja ezt az
egyik unokaöcséhez, Oláhcsászár Miklóshoz intézett levele, amelyben nem
engedte, hogy rokona elvonja a lánzséri uradalom lakóitól a borkimérés jo-
gát, s így azok „Isten ellen megterhesüljenek”.35

OLÁH MIKLÓS ÉS KÍSÉRLETE A MAGYARORSZÁGI KATOLIKUS EGYHÁZ 
MEGÚJÍTÁSÁRA (1553–1568)

Ha Oláh Miklós 1553-ban, hatvanévesen elhalálozott volna, akkor a történe-
ti és irodalomtörténeti összefoglaló munkákban egy nagy humanista és poli-
tikus halálán sajnálkoznának a szerzők. Élete utolsó tizenöt éve azonban tel-

32 MAURER, Franz, Die ehemalige Wiener Vorstadt Margareten, in Berichte und Mittheilungen des
Alterthums-Vereines zu Wien 43 (1910) 53.

33 Oláh Miklós levele Batthyány Ferenchez, 1555. máj. 15. „Ex domo nostra Nicoleto, kynek mast
attanak ellien neweth”. Magyar leveleskönyv. I–II (szerk. Balogh József – Tóth László; kiadja H.
Balázs Éva; Budapest é.n.) I, 140.

34 1562. szeptember 14-én kelt végrendelete megjelent: MERÉNYI Lajos, Oláh Miklós végrendelete,
in Történelmi Tár (1896) 136–159. Az Oláh által tett végrendeleti hagyományok összeírása és a
hagyaték kivonata számadatokkal: ÖStA, AVA FHKA HKA r. Nr. 50. Konv. 1586. Okt. Fol.
52–58. Az érseki hagyaték történetét külön tanulmányban szándékozom feldolgozni.

35 „Továbbá ahol kírsz minket, hogy a te tisztedben bort hagyjak árultatnod, mi azt nem mívelhet -
jük, hogy az szegény népet azval bántjuk, azért írtunk nekik, hogy ha ellenek nincsen, árulják
ki... Az bort, ha a szegény nép ki árulja az övékkel egyetemben, arulják annyi áron amint az ővé-
két,  mert elég terhek vagyon annál, kit  is nem akarom, hogy Isten ellen meg terhessüljenek.”
Oláh Miklós levele Oláhcsászár Miklóshoz (1560. jan. 11., Bécs) (orig. magyar), MNL OL, P
184 Esterházy család hercegi ágának levéltára, Oláh család levéltára 1. cs. II. Oláhcsászár Miklós
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jesen más Oláh Miklóst mutatott meg, aki igyekezett maradéktalanul teljesí-
teni egyházfői kötelességeit: a rábízott esztergomi egyházmegyében nagy-
szabású reformokat vezetett be, sőt a rendelkezésre álló források azt sejtetik,
hogy mint a magyar katolikus egyház prímása püspöktársait is rávette egy-
házmegyéjük megreformálására. 

A Trentói Zsinattal egy időben, az ott kodifikált eszköztárat alkalmazva
kísérelte meg egyházmegyéje ügyeit rendbe tenni.36 Ennek jegyében első lé-
pésként újjászervezte a nagyszombati iskolát, egyesítette a városi iskolát az
esztergomi káptalan iskolájával (1554), majd új működési szabályzattal látta
el (1558).37 Az iskola továbbfejlesztésének gondolata vezette az érseket a je-
zsuiták nagyszombati letelepítéséhez (1561).38 Következő lépésként az érsek
megkezdte egyházmegyéje káptalanjainak rendbetételét (nagyszombati szé-
keskáptalan, pozsonyi és szepesi társaskáptalan). Az érseki protokollumok-
ban számos irat található, amely a kanonokoknak a javadalomtól való meg-
fosztását  tartalmazza.  Az  indokok  között  a  leggyakoribb  a  rezidencia-
kötelezettség meg nem tartása, az alkohol iránti túlzott odaadás, illetve a kü-
lönösebben nem részletezett tisztátalan élet.39 A középréteg után az érsek az
egyházmegyéjéhez  tartozó  úgynevezett  nagyobb  javadalmasokat,  azaz  az
esztergomi érsek alá tartozó különböző prépostságokat és apátságokat vonta
ellenőrzés alá (1557).40 Ezután kezdte meg egyházmegyéje alsópapságának
vizitálását,  illetve  egyházmegyei  zsinatok  tartását.  Az 1559–1562 közötti
évekből fennmaradt főesperesi látogatásokat tartalmazó jegyzőkönyvek be-
pillantást engednek a főegyházmegyében uralkodó állapotokba.41 Az eszter-
gomi egyházmegye déli része török uralom alá került (a székesegyházi főes-
peresség  és  a  nógrádi  főesperesség  egy  része).  Egyházmegye-szerte  sok
plébánia állt  üresen, egyes főesperességekben vagy esperesi kerületekben,
mint a tornai főesperesség vagy a bányavárosok, már szinte csak evangéli-
kus lelkipásztorok működtek. A katolikus egyházi szervezet  leginkább az

iratai, 1. Oláh Miklós levelei.
36 Törekvéseire  összefoglalóan:  ADRIÁNYI, Gábor,  Der erste  Erneurer  des  katholischen  Lebens

nach der Reformation in Ungarn: Primas Miklós Oláh, Erzbischof von Gran (1553–1568), in
Ecclesia militans.  Studien zur Konzilien- und Reformationsgeschichte. Remigius Bäumer zum
70. Geburtstag gewidmet. 2.  Zur Reformationsgeschichte (Hg. von Walter Brandmüller; Pader-
born 1988) 491–517;  FAZEKAS István,  Oláh Miklós reformtörekvései az esztergomi egyházme-
gyében 1553–1568 között, in Történelmi Szemle 65 (2003) 139–153.

37 A nagyszombati iskolával foglalkozó bőséges irodalomból most  csak az utolsóként megjelent
munkára utalnék: MÉSZÁROS István, XVI. századi városi iskoláink és a „studia humanitatis” (Hu-
manizmus és reformáció 11) (Budapest 1981) 62–76, 158–166.

38 Működésük feldolgozása: PÉTERI.
39 PL, Archivum Saeculare, Acta protocollaria, Protocollum C, passim.
40 PÉTERFFY II, 5–32.
41 Eredeti jegyzőkönyvek a Prímási Levéltárban találhatók: PL, AEV Nr. 2121. Kiadásuk: BUCKO,

Vojtech, Reformné hnutie v arcibiskupstve Ostrihoskom do r. 1564 (Bratislava 1939).
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egyházmegye nyugati részén maradt sértetlen, ahol mintegy 300 plébánián
működött még a régi egyházhoz tartozónak nevezhető pap. Közülük azon-
ban sokan ágyast  tartottak,  illetve  két  szín  alatt  áldoztattak,  általánosnak
mondható a tonzúra elhanyagolása, a szakállviselés és más öltözködésbeli
visszásságok. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint az egyházi vagyon szekula-
rizációja kicsiben is bekövetkezett, aminek végrehajtója és haszonélvezője
vagy a helyi nemesség volt, vagy maga a faluközösség, ami azt is jelzi, hogy
a katolikus egyház társadalmi elfogadottsága helyi szinten is csökkent.

A vizitációkban megtapasztalt állapotok megváltoztatására szolgáltak az
egyházmegyei zsinatok (1560, 1562, 1564, 1566, továbbá az 1558-as znió-
váraljai részzsinat, 1561-ben tartományi zsinatra került sor). A zsinatok kö-
zül különösen az 1560. évi zsinat jelentősége nagy az ott kihirdetett terjedel-
mes zsinati határozatok miatt, amelyek átdolgozva Bécsben nyomtatásban is
megjelentek, és az Oláh-féle reformok legátfogóbb dokumentumát, mintegy
kézikönyvét  könyvét  jelentik.42 Ugyanezen  évben  egyházmegyéje  papjai
számára ritualét adott ki,  amely tartalmazta az egyházi év ünnepeit és az
egyes szertartások pontos rendjét. Már ezt megelőzően, 1558-ban gondosko-
dott az érsek breviárium kiadásáról.43 Az érsek által támogatott nyomtatvá-
nyok sorában az utolsó fontos munka Canisius Szt. Péter kis katekizmusá-
nak kiadása volt Telegdi Miklós esztergomi kanonok fordításában, amellyel
a katolikus hitigazságokat röviden és érthetően összefoglaló könyvet kívánt
papjai és a hívek kezébe adni.44 Reformintézkedései sorába illeszkedik az
egyházmegyei szeminárium 1566. évi megalapítása. Nem rajta múlt, hogy
átfogó reformkísérlete  nem járt  eredménnyel,  a  magyarországi  társadalmi
közeg, a politikai körülmények nem kedveztek a próbálkozásnak. Izgalmas
és még megválaszolásra váró kérdés reformtörekvései hátterének feltárása:
vajon mi fordította Oláh Miklóst a katolikus megújulás irányába, mennyire
új mindez, és mennyire eredeztethető erazmista felfogásából?

42 Catholicae ac christianae religionis praecipua quaedam capita (Bécs 1560 és 1561). Újabb kiadá-
sa: PÉTERFFY II, 43–129. SZOLIVA Gábriel, „...Viennae excudi fecimus” – Oláh Miklós esztergomi
érsek könyvkiadási tevékenysége és a katolikus megújulás, in Sapientiana 8 (2015) 2/25–34.

43 Breviarium Strigoniense (Bécs 1558); Ordo et ritus Sanctae Metropolitanae Ecclesiae Strigoni-
ensis  quibus  Parochii  et  alii  animarum  pastores  in  Ecclesiis  suis  uti  debent (Bécs  1560);
SZOLIVA 23–24, 34–35.

44 TELEGDI Miklós (ford.),  Az keresztenysegnec fondamentumirol  valo röuid keonywechke (Bécs
1562); SZOLIVA 35–37.

45 A dolgozat e fejezete a következő írás bevezetőjének átdolgozott változata: FAZEKAS István, Az
esztergomi Szent István szeminárium alapítása (1566) és működésének kezdetei, in „Sapientia
aedificavit sibi domum”. Papképzés Esztergom városában (Az Úton és a Strigonium Antiquum
különszáma) (szerk. Harmai Gábor – Hegedűs András; Esztergom 2006) 20–27. 

46 A szeminárium korai történetéhez:  FRANKL (FRAKNÓI) Vilmos,  Az első magyarországi papnö-
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A SZEMINÁRIUM ALAPÍTÁSA45

Oláh  Miklós  korán  felismerte  a  papképzés  jelentőségét  reformtörekvései
szempontjából. A katolikus megújulásnak tulajdonképpen az egyik sarkala-
tos pontja, hogy sikerül-e olyan papságot csatasorba állítani, amely a katoli-
kus megújulás eszméit képes a társadalom számára hitelesen közvetíteni.46

Már 1558-ban a nagyszombati iskola számára kiadott szabályzatában az is-
kola vezetésének kötelességévé tette olyan tizenhat és huszonöt év közötti,
német, magyar és szlovák ifjak eltartását és nevelését, akik egyházi pályára
készülnek.  Számukat  huszonnégy  főben  vagy legalábbis  annyiban  szabta
meg, amennyi az iskola jövedelméből eltartható volt.47 A nagyszombati je-
zsuita kollégium kapcsán a jezsuita generálissal folytatott levelezésében is
felvetette a szeminárium kérdését  (1559). Az átadott  jövedelemből kellett
volna 16–20 ifjút tartani és tanítani, akik majd pappá lesznek és kötelezik
magukat  a  plébánosi  szolgálatra.48 Sajnos  nem tudjuk,  mennyire  valósult
meg az elképzelés erről az „ős-szemináriumról”, hol laktak a növendékek,
mit tanultak és hányan voltak. A fordulatot az ügyben Trentói Zsinat harma-
dik szakasza (1561–1563) hozta el, amely hosszan foglalkozott a kérdéssel
(sess. XXIII. cap. XVIII.), és a XVI. század első felének kezdeményezéseire
alapozva egy új intézmény, a szeminárium meghonosítását rendelte el min-
den egyházmegye számára kötelezően 1563 júliusában. Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy nem előzmények nélküli, és több gyökérből is táplálkozik az akkor
és ott kodifikált intézmény.49

Szent V. Piusz pápának (1566–1572) köszönhetően nem maradt a határo-
zat  puszta  betű,  számos  szeminárium  felállítására  buzdító  brévét  küldött
szét. Így 1566. február 11-én V. Piusz külön brévét intézett Oláh Miklóshoz
és a magyar püspökökhöz is, amelyben erősen szorgalmazta a Trentói Zsinat
szemináriumokról  szóló  határozatának  végrehajtását.  Külön  megbízással
hozzá küldte az ekkor már jó ideje az osztrák domonkos provinciában mű-

velde, in Új Magyar Sion 3 (1873) 801–809; változatlanul közölve FRANKL (FRAKNÓI) A hazai és
a külföldi iskolázás a XVI. században című monográfiájában (Budapest 1873) 57–64;  DÉKÁNY

Vilmos, Az esztergomi szeminárium 400 éves jubileuma, in Vigilia 31 (1966) 442–454; FAZEKAS,
Az esztergomi Szent István szeminárium 22–27.

47 MÉSZÁROS 164.
48 Oláh Miklós levele Lainez jezsuita  generálishoz (1559. szept.  16.,  Bécs),  in  Monumenta An-

tiquae Hungariae (MAH) (Monumenta Historica Societatis Iesu 101) (ed. Ladislaus Lukács; Ro-
mae 1969) I, 23–26.

49 O’DONOHOE, James A., The Seminary Legislation of the Council of Trent, in Il Concilio di Tren-
to e la riforma Tridentina. Atti del convegno storico internazionale Trento 2–6 Septembre 1963.
I–II (Roma-Freiburg-Basel  etc.  1965)  I,  157–172;  UŐ,  Tridentine  Seminary  Legislation  its
Sources and its Formation (Louvain 1957); MIHÁLYFI Ákos, A papnevelés története és elmélete
(Budapest 1896) II, 122–130 (a határozat szövegének közlésével).
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ködő Antonio Grosutto domonkos pátert.50 Minden bizonnyal a pápai brévé-
nek is köszönhető, hogy az 1566 tavaszán tartott nagyszombati egyházme-
gyei zsinaton döntés született a szemináriumalapítás kérdésében.51 Néhány
nappal a zsinat után, 1566. május 19-én került sor a szemináriumi alapítóle-
vél kiállítására, amelyben Oláh Miklós érsek káptalanjával egyetértésben el-
rendelte az egyházmegyei szeminárium megalapítását egyelőre tíz növendék
számára, két elöljáróval, egy szolgával, illetve egy szakáccsal és egy mosó-
nővel. A szeminárium fenntartásának anyagi terhét is megosztotta egymás
között az érsek és a káptalan, évi 250–250 Ft-ot vállalva.52

Az intézmény felügyeletét a káptalan kezébe tette, első prefektusainak pe-
dig Telegdi Miklós olvasókanonokot és Novák Miklós zólyomi főesperest vá-
lasztotta.53 A szeminárium alapításának megerősítésére a következő év nya-
rán Pozsonyban rendezett országgyűlés kínált kedvező lehetőséget. Az 1567.
július 1-jén kiállított oklevélben II. Miksa a két szemináriumi elöljáró, Teleg-
di Miklós és Novák Miklós kérésére megerősítette az alapítást. E ténynek az
érsek halálát követően lett nagy jelentősége, amikor az érseki jövedelmek ke-
zelését a Magyar Kamara vette át, amely a megerősítés értelmében továbbra
is kénytelen volt folyósítani az érsek részéről vállalt hozzájárulást.54

A szeminárium tanárainak az érsek szándéka szerint a jezsuita rendből
kellett kikerülniük. Különböző megfontolások után a rendi vezetés végül két
jezsuita  tanárt  engedett  át  a  szemináriumbeli  oktatás  végzésére.  Lorenzo
Maggio provinciálisnak a rendi generálishoz intézett levele szerint az intézet
kicsi, legfeljebb tíz-tizenöt emberről van szó. Az igények is alacsonyak, la-
tin nyelvtan, egyházi ének, a Szentírás és az egyházatyák magyarázata, szó-
noklattan,  szentségek kiszolgáltatása,  bűnbánat  tartása,  misemondásra  vo-
natkozó  előírások  és  más  szertartások  oktatása  folyik.  De  mivel  a  rend
nagyszombati jelenléte nem bizonyult tartósnak, az 1567. áprilisi nagyszom-
bati tűzvész válságos helyzetbe sodorta a kollégiumot, végül 1567. szeptem-
ber 15-én feloszlatta a rendi vezetés a kollégiumot, így az oktatás irányítása
is a káptalan feladata lett.55

50 PÉTERFFY II, 184–186.
51 „... Nel mese d aprile celebro la synodo provinciale, nella quale li nostri hebbero orationi duoi a

quet clero. Et fra altre cose si promulgo il decreto del Concilio Tridentino quanto all institutione
delli seminarii.” MAH I, 264–265.

52 FAZEKAS, Az esztergomi Szent István szeminárium 25.
53 Esztergomi Káptalan Magánlevéltára, Lad. 67. sine fasc. Nr. 5. Az oklevél XVIII. századi máso-

lata: PL, AEV Nr. 1637. Kiadása: BUCKO, Mikuláš Oláh… 197–201; kiadása és magyar fordítá-
sa: FAZEKAS, Az esztergomi Szent István szeminárium 22–25.

54 A megerősítést tartalmazó uralkodói oklevél szintén a káptalan levéltárában található. Esztergo-
mi Káptalan Magánlevéltára, Lad. 67. sine fasc. Nr. 7. Másolatai: PL, AEV Nr. 1639 (XVIII.
századi másolat); ELTE Egyetemi Könyvtár Kézirattára, Coll. Hevenessyana tom 67. pag. 610–
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A szeminárium működtetése így hosszú távon a káptalan kezébe került. A
Trentói Zsinat a püspököt jelölte meg az intézmény irányítójának, ez a vál-
toztatás azonban Esztergom esetében előrelátónak bizonyult, mert így az ér-
seki szék hosszú széküresedése idejére is biztosította a folyamatosságot. Ép-
pen elég gondot okozott az érseki részesedés, az említett 250 Ft megszerzése
a Kamarától a következő években.

Sajnos az intézet életéről, kezdeti működéséről nem sokat tudunk. Én sem
tudok többet mondani, mint amit Fraknói Vilmos és Dékány Vilmos már ko-
rábban leírt, talán egyetlen ponton tér el véleményem a két neves elődtől.
Fraknói és nyomában Dékány Vilmos is úgy vélte, hogy a szeminárium mű-
ködésében az 1580-as években hiátus állt be, egészen addig, amíg 1590-ben
Cherődy alias Gerdák Márk, akkori prefektus újra nem szervezte az intéze-
tet. Több levéltári forrás is azt jelzi, hogy a szeminárium sokáig működött,
egész pontosan csak az 1590-t közvetlenül megelőző évek nem adatolhatók.

Az egyik utolsó nyom, ami ismeretes, éppen az egyik első prefektus sze-
mélyéhez kapcsolódik. Telegdi Miklós nagyprépost, az egyházmegye kor-
mányzója 1586. április 20-án kelt végrendeletében ugyanis a szeminárium
javára tíz forintot, egy hordó bort és egy mérő gabonát hagyott.56 Mivel a
szeminárium szó mellé semmiféle kommentár nem került, joggal tételezhet-
jük fel, hogy működő intézményről van szó. Annál is inkább, mert a jeles
egyházi férfiú halála után végrendelete egyik végrehajtója, Mossóczy Zaka-
riás nyitrai püspök 1586 nyarán, amikor védekezni kényszerült a Kamara ál-
tal emelt vádak ellen, miszerint elherdálta volna a Telegdi hagyatékában ta-
lált gabonát, felemlítette, hogy a szeminárium számára is vissza kellett adni
azt a gabonát, amelyet a végrendelkező kölcsönvett tőle, különben az egyház
szégyenére meg kellett volna szüntetni azt.57

618 (XVIII. századi másolat).
55 PÉTERI 147–149, 302.
56 „Seminario Strigoniensi lego unum vas vini, unum mutonem tritici et decem florenos”. ÖStA,

AVA FHKA HKA HFU r. Nr. 49. Konv. 1586. június fol. 36–41, 54–56 (egykorú másolat), idé-
zett rész: fol. 38r.

57 „Nam quod ad triticum ipsum attinet,  illud primum exiguum fuit,  nec  est  repertum in tanto
numero,  qui  in  inventario  positus  est.  Eodem  vero  familia  sustentanda  fuit.  Seminario
Strigoniensi,  cuius testator  triticum consumpserat,  suum quoque erat restituendum,  quod nisi
restituebatur, propter famem fuisset in dedecus ecclesiae exsolvendum erat.” Mossóczy Zakariás
levele Ernő főherceghez (1586. június 24., Nyitra). ÖStA, AVA FHKA HKA HFU r. Nr. 51.
Konv. 1587. január fol. 61–62.
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Fraknói két érvet hozott fel a folyamatosság ellen. Az egyik a pápai nun-
cius 1588 körüli időből származó jelentése, hogy Magyarországon nincs in-
tézet,  ahol  hittudományi  előadásokat  tartanának.  Elképzelhetőnek  tartom,
hogy a szerény esztergomi szeminárium a maga csupán gyakorlati képzésre
szorítkozó tanrendjével és egyetlen tanárával nem elégítette ki a nuncius hit-
tudományi  előadásokról  alkotott  fogalmait.58 A másik érv  a  szeminárium
egykori nagyszombati épületén olvasható tábla, amely azonban csupán arról
szól, hogy a házat Cherődy vagy filetinczi Gerdák Márk szemináriumi pre-
fektussága idején hozták rendbe.59

A szeminárium folyamatos működése mellett  szól  Csutor Jánosnak, az
esztergomi érseki birtokok adminisztrátorának 1589. szeptember 1-jén kelt,
a Magyar Kamarához intézett jelentése, amelyben azt kényszerült megindo-
kolni, hogy miért nem tudta az érseki jövedelmekből Pálffy Miklós főkapi-
tánynak az előírt 3000 Ft-ot letenni. Az okok között szerepeltette, hogy a
szeminaristáknak is többet kellett fizetnie.60 Ezek szerint a szeminárium még
1589-ben is létezett, feltételezett újjáalakítása előtt néhány hónappal is mű-
ködött. Talán a káptalani levéltár tüzetes áttanulmányozása és a kamarai le-
véltárak alapos átkutatása hozzásegít a kérdés végleges megoldásához.

Akármilyen szerény intézmény, szerény kezdemény volt is az Esztergomi
Egyházmegye papnevelője működése első évtizedében, jelentőségét nem le-
het elég nagyra becsülni a magyar katolicizmus 16. századi megmaradásá-
ban.

58 FRANKL, A hazai és külföldi iskolázás… 60.
59 Erre utal a Fraknói által is közölt felirat: „Domus Seminarii Venerabilis Capituli Strigoniensis.

Restaurata per Dominum Marcum Cherodi de Fylethincz P.S.G. de viridi campo id temporis se-
minarii praefectum. A. D. MDLXXXX.” FRANKL, A hazai és külföldi iskolázás… 61, 1. j.

60 Chutor János jelentése (1589. szeptember 1.). MNL OL, E 41 Magyar Kamara Archivuma, Litte-
rae ad cameram exaratae 1589: No. 54. 
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