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Bevezetés 

Vetési Albert XV. századi történelmünk jelentős 
alakja volt. A Hunyadi párt egyik vezére, magas mű
veltségű főpap, aki Hunyadi János és Mátyás király 
megbízásából számos alkalommal járt külországok
ban fontos államügyekben. Különböző egyházi 
tisztségek viselése után csaknem 30 évig, élete vé
géig a veszprémi püspökség élén állt. 1986-ban lesz 
halálának 500. évfordulója. Személye inkább csak a 
szakemberek előtt ismert, nem él a történelmi köz
tudatban. 

Bár számos tanulmány érintette tevékenységét, 
részletes életrajza mindmáig nincs. A kortárs Thu-
róczy János krónikájában sehol sem említi. A 
XVIII. században Róka János már veszprémi püspök
ségének kezdetét is tévesen 1442-re tette. Budai 
Ferenc lexikonában röviden közölte életrajzát.3 

Részletesen elsőként Makkay József4 és Fraknói 
Vilmos5 foglalkozott vele, utóbbi elsősorban mint 
diplomatával. A veszprémi püspökség római oklevél
tárában megtalálhatjuk a veszprémi püspökségével 
kapcsolatos vatikáni iratanyagot.6 A Pallas-7, majd a 
Révai-féle8 lexikon közölte életrajzát. A különféle 
megye-, táj- és várostörténeti munkák is hosszabb-
rövidebb említést tettek szerepléséről.9 Később főleg 
Balogh Jolán10 és Gutheil Jenő11 írásaiban találha
tunk adatokat Vetési Albertről. 1957-ben a veszpré
mi Szt. György kápolnában végzett ásatás alkalmával 
megtalálták a főpap sírját. Ekkor rövid ideig a kutatás 
előterében állott alakja. Egyre több adat vált ismert
té tevékenységéről és a hozzá köthető — eléggé cse
kély — tárgyi emlékanyagról.12 Az Új magyar lexi
kon13 és a Magyar életrajzi lexikon14 ismételten 
közölte rövid életrajzát. Utóbb Fügedi Erik foglalko
zott XV. századi püspökeinkkel, így Vetésivel is.15 

Jelen dolgozatom célja, hogy a rendelkezésemre 
álló adatok - zömmel a már megjelent számos ki
sebb-nagyobb tanulmány — felhasználásával minél 
teljesebb képet rajzoljak Vetési Albert életéről. Bár 
a lehetőségekhez képest igyekeztem minél több elér
hető adalékot felhasználni, a témakört mégsem 

tekinthetjük lezártnak. Annál is inkább nem, mert 
külön levéltári kutatásokat nem végeztem e téren, s 
a veszprémi püspöki, illetve káptalani levéltárban 
további idevágó feldolgozatlan anyag várható. 

A számos adat és epizód jellegű adalék miatt 
munkám során a legcélszerűbbnek a kronologikus 
szempont követését tartottam. 

A Vetési család 

Vetés kis falu az egykori Szatmár vármegye csen-
geri járásában, a Szamos folyó bal partján, Nagyká
roly közelében. A trianoni békekötés óta Romániá
hoz tartozik. Innét vette nevét a Vetési család, amely 
a Károlyi (később grófi), a Bagossy, a Csomaközy és a 
Vadai családokkal rokon, s azokkal együtt a Kap-
lony nemzetségből származott.16 

Vetést 1265. október 31-én Simon ispán, András 
fia kapta V. István ifjabb királytól.17 A Vetési nevet 
a XIV. század közepétől kezdve használták a család 
tagjai.18 

A Vetésiek Szatmár megye módosabb birtokos 
nemességéhez tartoztak, birtokaik a megyében több
felé feküdtek.19 A családból egyedül Albert futott be 
fényes, országosan is jelentős életpályát. A többiek 
inkább csak a megyei életben játszottak meghatározó 
szerepet. Vetésen még a XIX. században is birtokosok 
voltak. A család férfiágon Vetési (Wethéssv) Lajos
ban halt ki 1863. december 20. vagy 28-án.20 

Szülei, ifjúkora, egyházi pályára lépése 

Vetési Albert édesapja Vetési Jakab Szatmár vár
megyei alispán (1414—1436.)21, édesanyja Pudentia 
vagy Potentiana — családi nevét nem ismerjük — 
volt.22 Miklós, Anna, Priska és Dorottya nevű test
véreiről tudunk.23 Születési helye és ideje ismeretlen. 
Első ízben 1422. június 4-én szerepel Zsigmond ki
rály Szatmár vármegyéhez intézett rendeletében, 
amelyben a király meghagyta a megye hatóságának, 
hogy a Károlyi, Vetési, Csomaközy és Bagossy csa
ládok által erdőpusztítás miatt bepanaszolt Kidéi csa
lád ellen indítsanak vizsgálatot.24 Szatmár megye 
válaszlevelében (Csenger, 1422. július 22.), amely-
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ben az alispán és szolgabírái jelentik Zsigmond ki
rálynak, hogy a fenti ügyben a vizsgálatot megtar
tották, ismét feltűnik a neve.25 Valószínűleg Vetésen 
vagy környékén született. Makkay26 és a Magyar 
életrajzi lexikon27 1410. körűire teszi születését, ami 
egybevetve tanulóéveinek adataival, eléggé elfogad
hatónak látszik. Bartolomeo de Marascha castelloi 
püspök, pápai legátus 1483-ban IV. Sixtus pápának 
írt jelentésében „szent aggastyánnak" nevezte Veté
sit.28 Ezek szerint halálakor, 1486-ban már idős em
ber lehetett. 

Apjának testvére, Vetési Tamás váradi nagyprépost 
(1398—1419) volt.29 A család szerényebb anyagi 
helyzete mellett — legkevesebb öten voltak testvé
rek — valószínűleg neki is szerepe lehetett abban, 
hogy Albert az egyházi pályára lépett. Bár idevágó 
adat nem maradt fenn, bizonyára többször megfor
dult e nagybácsinál a „kincses Várad"-on, „Szt. 
László király városá"-ban. Az ott látott fényes kör
nyezet is ösztönzőleg hatott rá. Ebben az időben a 
firenzei származású Andrea Scolari volt Várad püs
pöke (1409-1426). Talán itt és ekkor szedte össze 
későbbi humanista műveltségének első morzsáit.30 

A középkorban Szatmár megye az erdélyi püspök
ség szatmári főesperességéhez tartozott.31 így Albert 
ezen egyházmegye szolgálatában kezdte meg papi 
pályáját.32 

Egyetemi tanulmányai 

1430/3l-ben a bécsi egyetemen tanult, ahol el
nyerte a „szabad művészetek mestere" fokozatot. 
Közben maga is oktatott. 1430-ban Boetius: De con-
solatione philosophiae, 1431-ben pedig Aristoteles: 
Parva Naturalia című munkáját magyarázta.33 Mind
két könyv használata általánosan elterjedt volt az 
akkori egyetemi oktatásban.34 

1431. június 27-én Pálóczi Máté országbírónak Bu
dán kelt egyrészt a Báthoriak, Gacsályiak és Guthiak, 
másrészt a Bagossyak, Csomaközyek, Károlyiak és 
Vetésiek közötti egyezséglevelében találkozunk a ne
vével.35 

1432-ben a sienai egyetemen talárjuk, ahol az egye
tem magistereivel és az ottani érsekség klerikusaival 
együtt ő is részt vett IV. Jenő pápa egyik üzenetének 
megvitatásában.36 

Innen Rómába ment, ahol — Fügedi feltételezése 
szerint Csapi László királyi titkárnak, a titkos kancel
lária korábbi (1420-1423) alkancellárjának kísére
tében3 7 — részt vett Zsigmond király császárrá koro
názásán 1433. május 31-én.38 

1433. július 22-én IV. Jenő pápa kedvezően in
tézte el Vetési supplicatióját, amelyben arra kérte a 
pápát, hogy búcsút nyerjenek mindazok, akik lakó
helyének — Vetés — Szt. Miklós plébániatemplomát 
a védőszent ünnepén felkeresik és meggyónnak. Ek
kor még az „artium liberalium magister" címet visel
te 3 9 , s valószínűleg csak a kisebb papi rendek vala
melyikét bírta, nem lévén még felszentelve, mivel 

egyszerűen klerikusnak („clericus Transilv. d.") 
nevezte magát.40 

1437. február 4-én a paduai egyetemen vizsgá
zott egy Vetési Albert nevű magyar diák, aki 1437. 
március 18-án is ugyanitt szerepelt, mint „artium doc
tor et universitatis iuristarum Scolaris", ő valószínű
leg nem azonos a későbbi püspökkel, hanem valami
lyen rokona lehetett.4 l 

1450. szeptember 10-én a paduai püspöki palotá
ban, Barius Miklós egri prépost, Ruthus Tamás vas
vári kanonok, Szegedi Baltazár és Szegedi János előtt 
tette le Vetési Albert az artes doktora azt a vizsgáját, 
amellyel megszerezte a mindkét jog (t. i. a kánoni 
és a római) doktora címet.42 Veress Endre szerint 
ő is csak rokona volt a későbbi püspöknek, aki szerin
te Rómában fejezte be tanulmányait.43 Gutheil 
Jenő44 , Balogh Jolán45, és Fügedi Erik46 viszont ezt 
az adatot a későbbi veszprémi püspökre vonatkoztat
ják. 

Hazatérése, emelkedése az egyházi pályán, 
első követi megbízatásai 

Visszatérve hazájába az erdélyi káptalan kano
nokjává lett.47 Kanonoki jövedelme mintegy évi 60 
forint lehetett..48 1446. elején már gyulafehérvári 
székesegyházi főesperes49, rövidesen pedig püspöki 
helynök is.5 ° Ekkor már biztosan „doctor utriusque 
juris" volt.51 

Amennyiben az 1450-es paduai adat csakugyan 
reá vonatkozik, akkor tanulmányait mint főesperes 
fejezte be.52 A főesperesi tiszt fontosságát mutatja, 
hogy a főesperest a középkor a püspök szemének és 
kezének (,,oculus et manus episcopi") nevezte. A 
főesperesek kanonoki jövedelmükön kívül az alájuk 
tartozó plébánosoktól még külön évi összeget (u. n. 
cathedraticumot) is húztak.5 3 

Az erdélyi püspök ekkoriban az olasz Matheus de 
la Bischinö (1443—1461) volt. A püspökség a gyula
fehérvári, dobokai, hunyadi, kezdi, kolozsi, krasznai, 
küküllői, ózdi, szatmári, szolnoki, telegdi, tordai és 
ugocsai főesperességekből állott.54 A püspökség évi 
jövedelméről XV. századi adatunk nincs, 1525-ben 
24 000 aranyforintra becsülték.55 Vetési itt került 
összeköttetésbe Hunyadi Jánossal,56 s tőle nyerte 
első követi megbízatását. 

Mint ismeretes, a kiskorú V. László király ekkor 
III. Frigyes császár gyámsága alatt állott és ténylege
sen is a császár hatalmában volt. 1452. március 5-én 
Bécsben az osztrák és a magyar rendek szövetséget 
kötöttek V. László kiszabadítására.5 7 

A követség célja az volt, hogy rávegyék a pápát, 
gyakoroljon nyomást a császárra ez ügyben. A követ
ség Vetésin kívül Töttös László királyi pohárnokmes
terből, 4 osztrák követből és Salánki Ágoston58 

győri püspökből állott. Utóbbi lehetett a követség 
vezetője, aki valószínűleg azért került közéjük, mivel 
a Habsburg-barát főúri csoporthoz tartozott, s így 
Hunyadi azt remélhette, hogy könnyebben szót ért 
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a császárral. Követi megbízólevelük 1452. március 
11-én kelt Pozsonyban.5 9 

Május első napjaiban érkeztek Firenzébe, ahol a 
római császári koronázásáról visszatérő III. Frigyes 
éppen tartózkodott. Azonban a császár nem fogadta 
őket. Erre tovább indultak Rómába, hogy V. Miklós 
pápa támogatását kérjék, de céljukat nem érték el. A 
pápa válasza elutasító volt, a gyermeknek gyám kell 
és erre a császárnál aligha lehetne alkalmasabb sze
mély, ha panaszuk lenne ellene, adják első, s a szent
szék orvosolni fogja azt.60 

E követségben Vetési valószínűleg még nem ját
szott döntő szerepet. 

A Bécsbe visszatérő császár, akit júniusban az oszt
rák és cseh rendek ostrom alá fogtak szeptember 
elején végül is kénytelen volt V. Lászlót Ciliéi Ulrik-
nak kiadni.61 

Vetési Rómából visszatérve 1453-ban már Hunyadi 
titkáraként szerepelt.62 így voltaképpen Hunyadi 
kancelláriájához tartozott. Hunyadi írásbeli ügyekkel 
foglalkozó munkatársai között csak kevesen rendel
keztek egyetemi fokozattal. Vetési esetében is inkább 
politikai megbízhatóságán, a Hunyadi ház iránti hűsé
gén lehetett a hangsúly, bár egyetemi végzettsége és 
rátermettsége természetesen tovább erősítette pozí
cióját.6 3 

1453-ban Vetési Milánóban járt Hunyadi követe
ként. Itt ugyanis a Viscontiak kihaltával Francesco 
Sforza (1453-1466) jutott hatalomra. Őt azonban 
III. Frigyes nem ismerte el. Sforza ezért szövetséget 
ajánlott a császár ellen az osztrák és a magyar rendek
nek, s Hunyadihoz Jacopo Delbenét küldte ebben az 
ügyben. Hunyadi válaszát Vetési vitte Milánóba, aki 
1453. április 20-i megbízólevelében teljhatalmat ka
pott a szövetség megkötésére. Ez alkalommal már 
önállóan járt el. A követség kimenetelét nem ismer
jük. 1454. elején Vetési még Milánóban volt.64 

Királyi szolgálatba való lépése, 
1455. évi követjárása 

Kevéssel ezután királyi szolgálatba lépett. 1454. 
november 11-én V. László királytól a Gyáli Kakas 
Pál halálával a koronára visszaszállt Csongrád vár
megyei Szentkirályt kapta adományba Bánfalvi 
Miklós alkancellárral és Várdai István erdélyi prépost
tal együtt.65 

Szentkirály Hódmezővásárhelytől Dél—Délkeletre, 
2—3 km-re lévő helység volt, amely nevét Szent Ist
ván király tiszteletére szentelt templomáról nyerte. 
Vetési ténylegesen valószínűleg sohasem birtokolta, 
mivel a Gyáli Kakas család kihalta után a falut a vásár
helyiek elfoglalták és még Mátyás uralkodása alatt, 
1458/62. körül is erőszakkal bírták.66 

A kruseváci győzelem (1454. szeptember 29.) 
után Hunyadi tervbe vette a görög területek vissza
foglalását a törököktől - Konstantinápoly az előző 
év májusában esett el —, s ehhez nagyobb szövetség 

megszervezését kívánta. Többek között a pápára, Ve
lencére, Aragóniára, Jó Fülöp burgundi hercegre és 
Brankovics György szerb despotára számított. A szö
vetség ügyében ismét Vetési indult Itáliába — mint 
Hunyadi János országos főkapitály és a magyar urak 
követe —, akihez Junius de Gradis raguzai patrícius, 
Brankovics megbízottja is csatlakozott.67 

Vetési 1455. január 5-én Rómában kérte a pápától, 
hogy erdélyi főesperesi javadalma mellett más egyházi 
javadalmat is szerezhessen.68 

A velencei szenátus előtt hosszasan ismertette 
Hunyadi terveit, s a köztársaság hajóhadának segít
ségét kérte a szárazföldi sereg akciójához. 1455. feb
ruár 15-én Francesco Foscari dogé (1423—1457) 
általánosságokban mozgó választ adott: ha a többi 
keresztény hatalmak is fegyvert fognak a török ellen, 
úgy Velencére is számíthatnak. 

Közben március 24-én meghalt V. Miklós pápa. 
Az április 8-án megválasztott új pápa, III. Calixtus 
nyomban fogadalmat tett a töröknek Európából 
való kiűzésére, még ha vérét kell is ontania. Veronai 
Gábor a későbbi (1474-1486) egri püspök, aki ekkor 
Rómában időzött, írta egy levelében, hogy a pápa 
egyébről sem beszél, mint a keresztes háborúról. 
A pápa május 15-i bullájában a hadjárat kezdetéül 
1456, március 15-ét tűzte ki, s a résztvevőknek és tá
mogatóiknak búcsút ígért. Felbuzdulásában bizonyá
ra része volt Vetésinek és Hunyadi üzenetének is. 
A pápa V. László királyhoz, a magyar egyházi és világi 
főurakhoz, s Capistrán Jánoshoz lelkesítő leveleket 
küldött és a segítségét ígérte.69 

A pápa magát Vetésit is több kedvezményben ré
szesítette. 1455. június 5. vagy 6-án megengedte, 
hogy királyi szolgálata alatt hordozható oltáron is 
misézhessen, még interdictummal sújtott helyeken 
is. Pápai engedélyt nyert arra is, hogy erdélyi főespe
resi tiszte mellett korlátozás nélkül elfogadhat más 
egyházi javadalmakat. Továbbá édesanyjával és test
véreivel, valamint ezek házastársaival, több barátjával 
és kíséretének tagjaival együtt jogot nyert gyóntató 
atya választására, akitől teljes búcsút nyerhetnek.70 

1456. július 29-én a vetési templomnak engedélyezett 
búcsút a pápa. A szentszék kincstárából pedig társával 
együtt 100 forint tiszteletdíjat kapott. Valószínűleg 
e követjárásakor nyerte apostoli főjegyző (protono-
tarius) címét is, amelyet 1456. október 12-i kérelmé
ben viselt először.7 1 

Hogy V. Alfonz nápolyi és aragóniai királyhoz 
(1416-1458) eljutott-e Rómába, nem tudjuk.72 Ko
rábban Alfonz volt Hunyadi jelöltje a magyar trónra, 
akivel 1446—1448-ban tárgyalásokat is folytatott a 
kormányzó.73 

További emelkedése az egyházi pályán, 
az ország főurai közé jutása 

1455. július 5-e és 1456. október 12-e között 
Vetési erdélyi prépost lett. Ugyanis 1455. július 5-én 
Várdai Istvánt a pápa felmentette nagypréposti 
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tisztéből, 1456. október 12-én pedig Hangácsi Albert 
pécsi prépost kérte a pápát, hogy a Vetési előlépteté
sével megüresedett gyulafehérvári főesperességet neki 
juttassa.'4 

Majd 1457. március 21-én már mint választott 
nyitrai püspök szerepelt.75 A nyitrai püspökség 
ugyan nem tartozott a gazdagabb egyházmegyék kö
zé, — Fügedi becslése szerint 4000 aranyforint lehe
tett az évi jövedelme76 — de a püspökséggel együtt 
a megye főispánságát is elnyerte, amelyet a minden
kori püspökök 1302. óta viseltek.77 Talán azt sem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy Nyitra föld
rajzilag is közelebb esett a budai királyi udvarhoz, 
mint a távoli Gyulafehérvár. Nyitrai püspökségét a 
pápa sohasem erősítette meg, csak választott püspök 
maradt. 

1457. november 23-án meghalt V. László király. 
Utódja a magyar trónon Hunyadi Mátyás lett. 
Megkockáztathatjuk azt a feltevést, hogy Mátyás 
királlyá választásakor Vetési új érdemeket szerzett 
a Hunyadiak szolgálatában. Mátyás uralomra jutván 
nem mulasztotta el, hogy apja és családja régi híveit 
megjutalmazza. 

Az alkancellári tisztre a nyitrai püspököt emelte. 
Vetési először 1458. március 15-én szerepelt alkan-
cellárként, majd utoljára július 9-én.78 Alkancellári 
címét azonban még 1463-ban is viselte, amikor tény
legesen már rég nem volt alkancellár.79 

Bónis György szerint résztvett az 1458. májusi 
pesti országgyűlésen.80 

1458. június 16-i bullájával III. Calixtus pápa Ve
tésit a veszprémi püspöki székbe helyezte.8 * Veszp
rémi püspökké való kinevezésekor már nem volt fia-

l.THURÓCZY János; A magyarok krónikája. Budapest, 
1978. Ennek talán éppen az lehet az oka, hogy diplo
máciai megbízatásai miatt gyakran tartózkodott kül
földön. 

2.RÓKA Johannes: Vitae Vespremiensium Praesulum. 
Posonü, 1779. 269-287. 

3.BUDAI Ferenc: Magyar ország polgári históriájára való 
lexicon, á XVI. század végéig, III. Nagy-Várad, 1805. 
750. 

4.MAKKAY József: Vetési Albert veszprémi püspök. Ma
gyar Sión 1897. 498-515 . (A továbbiakban: МАК-
KA Y) 

5.FRAKNÓI Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái. 
Vetési Albert. Századok 1898. 385-404. (A továb
biakban FRAKNÓI 1898.) U. ö.: Magyarország egyházi 
és politikai összeköttetései a római szentszékkel. II. 
Budapest, 1902. (A továbbiakban: FRAKNÓI 1902.) 

6.A veszprémi püspökség római oklevéltára - Monumenta 
romána episcopatus vesprimiensis III. (1416-1492.) 
Hornig Károly veszprémi püspök megbízásából közrebo
csátja: a Római Magyar Történeti Intézet, Budapest, 
1902. 

tal, 50. éve táján járhatott. A Szatmár megyei birto
kos nemesi család fiából az ország egyik vezető fő
embere lett. Nehéz és küzdelmes múlt állott mögöt
te. Sikeres emelkedését saját tehetsége és szorgalma 
mellett kétségtelenül a Hunyadiaknak köszönhette, 
akiket következetesen és odaadóan szolgált. Való
színűleg már alsóbb iskoláinak végzésekor többet és 
jobban tudott latinul mint társai.82 Nyelvismereté
ről nincs pontos adatunk, de a magyar és latin nyel
ven kívül bécsi és itáliai egyetemi évei során feltehe
tően jól megtanult németül és olaszul is. Mint az er
délyi egyházmegye papja talán románul is beszélt, 
hiszen a mindennapi érintkezéseknél erre is szüksége 
lehetett. Gyakori utazásai során sokfelé megfordult, 
sokat tapasztalt. Megismerkedett idegen népek szo
kásaival, látóköre kiszélesedett. Fogékony szellemére 
ösztönzőleg hathatott az Itáliában megismert huma
nista műveltség. 

Egyre magasabb pozíciója és növekvő hatalma el
lenére is felelősséget érzett hazája és a kereszténység 
sorsa iránt. Ezzel számos osztályos társán felülemel
kedett. 1455. június 5-én a pápához intézett kérvé
nyében többek között ezeket írta: ,,. . . in obseqvüs 
serenissimi regis Hungáriáé, (t. i. V. László) et pro 
negociis dicti regni, de mandato dicti regis . . . se-
pius ad diversas mundi partes continuo proficiscitur 
in futuremque proficisci habeat."83 

Vetési Albert személyével kapcsolatos tárgyi em
lékanyag életének fentebb ismertetett szakaszából — 
ha az oklevelektől eltekintünk — nem maradt fenn. 
Esetleg a győri székesegyház kincstárában őrzött 
három XV. századi szenteltolaj tartó köthető vala
milyen módon alakjához.84 

7.A Pallas nagy lexikona. XVI. Budapest, 1897. 822. Az 
idevágó rész Karácsonyi János munkája. (A továbbiak
ban: PALLAS) 

8.Révai nagy lexikona. XIX. Budapest, 1926. 205. (A 
továbbiakban: RÉVAI) 

9.KISS Kálmán: A vetési ref. egyház története. Kecskemét, 
1875. (A továbbiakban: KISS 1875.) U. ö. Szatmári re
form, egyházmegye története. Kecskemét, 1878. (A to
vábbiakban: KISS 1878.) Szatmár vármegye. Magyaror
szág vármegyéi és városai. Szerkeszti: BOROVSZKY Sa
mu. Budapest, é. n. (A továbbiakban: BOROVSZKY) 
BÉKEFI Rémig: A Balaton környékének egyházai és vá
rai a középkorban. In: A Balaton tudományos tanulmá
nyozásának eredményei. III. kötet I. rész III. szakasz. 
Budapest, 1907. HOLUB József: Zala megye története a 
középkorban. I. 1929. (A továbbiakban: HOLUB) 

10.BALOGH Jolán: A renaissance építészet és szobrászat 
Erdélyben. Magyar Művészet 1934/5. 129-158. U. ö. 
Az erdélyi renaissance 1460-1541. Kolozsvár, 1943. (A 
továbbiakban: BALOGH 1943.) U. ö. A művészet Mátyás 
király udvarában. I—II. Budapest, 1966.) A továbbiak
ban: BALOGH 1966.) U. ö. Mátyás király és a művé
szet. Budapest 1985. 

JEGYZETEK 
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11.GUTHEIL Jenő: Mátyás korának veszprémi emlékei. 
Veszprémvármegyei Füzetek 4. Veszprém, 1940. (A to
vábbiakban: GUTHEIL) U. ö. Az Árpád-kori Veszprém. 
Veszprém, 1979. 

12.GUTHEIL Jenő-H. GYÜRKY Katalin-ERDEI Ferenc-
KOPPÁNY Tibor: A veszprémi Szent György egyház és 
konzerválása. Műemlékvédelem 1960/3. 136-143. GER-
GELYFFY András: Tájékoztató. Rövid hírek. Műemlék
védelem 1961/4. 236. GYÜRKY Katalin: Die Sk. Georg-
Kapelle in der Burg von Veszprém. Acta Archaeologica 
XV. (1963.) 341-408. KOZÄK Károly: XV. századi 
oroszlános kályhacsempék a Dunántúlon. A Veszprém 
Megyei Múzeumok Közleményei. 1. (1963.) 143-150. 
TÓTH Sándor: A veszprémi székesegyház középkori kő-
faragványai, u. o. 115-142. U. ö. Veszprémi középkori 
sírkőtöredékek u. o. 2. (1964.) 167-187. EGYED Edit: 
Vetési Albert püspök velencei casulája. u. o. 209-223. 
DERCSÉNYI Dezső-ENTZ Géza-VOIT Pál: Műemlék
védelmünk újabb tudományos eredményeiről. Műemlék
védelem 1965/3. 129-141 . KOZÁK Károly: Sümeg. In: 
GERÖ László: Várépítészetünk. Budapest, 1979. 2 5 4 -
261. KOPPÁNY Tibor-KOZÁK Károly: Sümeg. 1979. 
5. kiadás. 

13.Új Magyar lexikon. VI. Budapest, 1962. 659. 
14.Magyar életrajzi lexikon II. Budapest, 1969. 994-995 . 
15.FÜGEDI Erik: A XV. századi magyar püspökök. Törté

nelmi Szemle. 1965/4. 477-498 . (A továbbiakban FÜGE-
DI 1965.) U. ö. Uram királyom . . . A XV. századi Ma
gyarország hatalmasai. Budapest, 1974. (A továbbiak
ban: FÜGEDI 1974.) 

16.A családdal a következő munkák foglalkoztak: NAGY 
Iván: Magyarország nemesi családai címerekkel és nemzék-
rendi táblákkal. XII. Pest, 1865. 167-170. (A továbbiak
ban: NAGY) KISS 1875. 8-10., BOROVSZKY 613., 
MAKKAY 499, MADZSAR Imre: A Kaplony-nemzetség 
és a Vetési család történetéhez. Emlékkönyv FEJÉR-
PATAKY László életének 60., történetírói működésének 
40., szemináriumi vezetőtanárságának 30. évfordulója 
ünnepére. Budapest, 1917. 279-292. (A továbbiakban: 
MADZSAR) 

17. S ZENTPÉTER Y Imre: Az Árpád-házi királyok oklevelei
nek kritikai jegyzéke. И. k. Budapest, 1943. 25. old. 
1835. sz. Az adománylevél magyar fordítása: KISS 1875. 
6. 

18.NAGY 169. 
19.A család birtokairól: KISS 1875. 5-7 . , BOROVSZKY 

39., 40., 48., 49., 50., 52., 57., 72., 75., 90., 114., 133., 
134., 140., 156., 166., 167., 613. oldalak. CSÁNKI 
Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. In: TELEKI József: A Hunyadiak kora Magyar
országon. VI. Budapest, 1890. 489., 501. (A továbbiak
ban CSÁNKI) 

20.KISS 1875. 8. december 28-t, u. ö. 1878. 890. december 
20-t említ. így téves NAGY 169. 1864-es, PALLAS 
1864-es, MADZSAR 1865-ös, GUTHEIL 3. 1864-es 
évszáma. NAGY említi, hogy Vetési Piroska, Vásárhe
lyi Benedekné Érköbölkúton (Bihar vm.) él. Érdekesség
ként közlöm, hogy a veszprémi Szt. György kápolna te
remőre szerint a kápolnában jártak olyan Vetési nevű 
hölgyek, akik a püspök leszármazottjának vallották ma
gukat. 

21.NAGY szerint 1416., 1420-ban, KISS 1875. 10. szerint 
1420-ban, PALLAS szerint 1414-1436-ban, GUTHEIL 
3. szerint a XV. sz. elején volt alispán. FRAKNÓI 1898. 
385. nem említ évszámot. BOROVSZKY 433. hozza az 
alispánok névsorát, akik között nem szerepel Vetési 
Jakab. A 613. old.-on viszont említi, hogy 1420. alispán 
volt. RÉVAI szerint főispán volt, de ez nyilvánvalóan 
tévedés. Szatmár vármegye főispánjai megtalálhatók: 
CSÁNKI 502. és BOROVSZKY 425., 433. Vetésit egyik 
sem említi. * * 

22.ВЕКЕ Antal: Római emlékek a magyar egyház XV. 
századi történetéből. Történelmi Tár 1900. (A továbbiak
ban: ВЕКЕ) 7. szerint Pudentia. Neve Vetésinek egy 
1455. június 5-én a pápához intézett kérvényében ma
radt fefin. FRAKNÓI 1898. 385. szerint Potentiana. 
(Ugyanarra a kérvényre hivatkozik, mint Веке!) GUT
HEIL 3. Fraknói adatát vette át. 

23.FRAKNÓI 1898. 385., ВЕКЕ 7., GUTHEIL 4., FÜGEDI 
1965. 491. Ugyanabban a kérvényben szerepelnek, amely
ben édesanyja is. 

24.MAKKAY 500, FRAKNÓI 1898. 385., GUTHEIL 4. 
25.A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára, II. 1 4 1 4 -

1489. Sajtó alá rendezi: GÉRESI Kálmán. Budapest, 
1883 .69-70 . 

26.MAKKAY 500. 
27.V.o. 14. jegyzet. 
28.GUTHEIL 9. 
29.NAGY 169. 1416. 1420-ban, KISS 1875. 7., 10., 1406., 

1416., 1420-ban KISS 1878. 889., 1416., 1420-ban, 
BOROVSZKY 613. 1420-ban említik mint prépostot. 
PALLAS, MADZSAR 279. 3. jegyzet és RÉVAI 1 3 9 8 -
1419. közé teszik prépostságát. Személyére lásd még: 
BUNYITAI Vince: A váradi püspökség története. I. 
Nagyvárad, 1883. 226. és 237. 1. jegyzet. 

30.A korabeli Nagyváradról: BALOGH Jolán: Varadinum. 
Várad vára. Művészettörténeti Füzetek 13/1-2. Budapest, 
1982. Főleg I. 2 6 - 2 8 . és II. 4 3 - 4 5 . a fontosabb irodal
mi hivatkozásokkal. 

31.KISS 1875. 13. U. ö. 1878. 891. TÓNK Sándor: 
Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979. 
(A továbbiakban: TÓNK) 133. 

32.MAKKAY 500., FRAKNÓI 1893. 396., GUTHEIL 4. 
33.FRAKNÓI Vilmos: Magyarországi tanárok és tanulók 

a bécsi egyetemen a XIV. és XV. században. Értekezések 
a történeti tudományok köréből III. Budapest, 1874. 
25. 45 . U. ö. 1898. 386. VERESS Endre: Olasz egyete
meken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 
1221-1864. Olaszországi magyar emlékek. III. Budapest, 
1941. (A továbbiakban: VERESS 1941.) 332. CXXIII. 
GUTHEIL 4, FÜGEDI 1965. 491. , U. ö. 1974. 124. 

34.TONK 96., U. itt 94-100 . bővebben a középkori egye
temi oktatás rendjéről. 

35.A nagy-károlyi gróf Károlyi család oklevéltára. II. 1414 -
1489. Sajtó alá rendezi: GÉRESI Kálmán. Budapest, 
1883.129-130. 

36.VERESS 1941. 331., CXLII., TÓNK 199. 
37.FÜGEDI 1974. 124., Csapi azonban nem volt titkos kan

cellár - mint Fügedi írja - , hanem 1420-1423. között 
a titkos kancellária alkancellárja, aki befolyását 1423. 
után is megőrizte. V. ö. BÓNIS György: A jogtudó ér
telmiség a Mohács előtti Magyarországon. Budapest, 1971. 
(A továbbiakban: BÓNIS) 107. Csapira lásd még: FRAK
NÓI Vümos: Genealógiai és heraldikai közlemények a 
vatikáni levéltárból. Turul 1893. 2., 4. (A továbbiakban: 
FRAKNÓI 1893.) U. ö. 1902. 18., MÁLYUSZ Elemér: 
Zsigmond király uralma Magyarországon. Budapest, 
1984., 114., 231., 233. Csapi és Vetési kapcsolatára egyik 
munkában sem találunk adatokat. 

38.MAKKAY 500., FRAKNÓI 1898., 386., GUTHEIL 4. 
39.FRAKNÓI 1893. 2., 7., MAKKAY 500., FRAKNÓI 

1898. 396., TÓNK 199. 
40.FRAKNÓI 1893. 7., MAKKAY 500., FÜGEDI 1974. 

127. A kisebb papi rendek az ajtónálló, felolvasó, ördög
űző, oltárszolga és az alszerpap voltak. Az utóbbit kivéve 
ezek még nősülhettek. 

41.VERESS 1941. 154-155. Viszon BÓNIS 222. 10. 
jegyzet szerint ez az adat is a későt bi püspökre vonat
kozik. 

42.VERESS Endre: A padovai egyetem magyarországi ta
nulóinak anyakönyve és iratai 1264-1864. Budapest, 
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1915. (A továbbiakban: VERESS 1915.) 9. U. ö. 1941. 
155. 

43.VERESS 1915. 9. U. ö. 1941., 155., 241., MAKKAY 
501. szerint is Rómában végzett. 

44. GUTHEIL 4. 
45.BALOGH 1943. 32-33., és 47. old. 97. jegyzet, u. ö. 

1966.1.661. 
46.FÜGEDI 1965. 491., u. ö. 1974.124. 
47.FRAKNÓI 1898. 387., GUTHEIL 4., FÜGEDI 1974. 

124. 
48.TÓNK 115.: (A XV. sz. közepén) „ . . . egy gyulafehérvá

ri kanonok egész évi jövedelme volt mintegy 60 forint." 
49.SZEREDAI Antonius: Notitia veteris et novi capituli 

ecclesiae Albensis Transilvaniae. Albae-Carolinae, 1791. 
90. MAKKAY 501. FRAKNÓI 1898. 387. GUTHEIL 4. 

50.MAKKAY 501. szerint 1447-ben, FÜGEDI 1974. 124. 
szerint 1451-ben lett helynök. FRAKNÓI 1898. 387. 
1451-ben, GUTHEIL 4. 1449-ben említik mint helynö-
köt. 

51.TÓNK 199. 
52.TÓNK 118-119. A középkori felfogás az egyházi java

dalmak jövedelmét tanulás céljára felhasználhatónak te
kintette, így esetenként előfordult, hogy az egyetemi 
tanulmányait folytató egyházi személy már valamilyen 
stallumot élvezett. 

53.HOLUB 344-345. 
54.TÓNK 133. 
55.FÜGEDI 1965. 496., u. ö. 1974. 119-120. (Egyébként 

érthetetlen, hogy Fügedi azonos adalékokra épülő táblá
zatának számadatai az idézett helyeken miért mutatnak 
lényeges eltéréseket!) 

56.FRAKNÓI 1898. 387., GUTHEIL 4. 
57.TEKE Zsuzsa: Hunyadi János és kora. Budapest, 1980. 

181. (A továbbiakban : TEKE) 
58.Salánkiról: BÓNIS 153. a rá vonatkozó fontosabb iroda

lommal. Továbbá: FRAKNÓI 1902.112. MÁRKI Sándor: 
A középkor története. In: Egyetemes és hazai történelem. 
II. Budapest, é. n. 676. ö koronázta meg Podjebrád 
György cseh királyt. 1447. évi pecsétje: BÁRCZAY Osz
kár: A heraldika kézikönyve. Budapest, 1897. 142. old. 
383.ábra. 

59.Az oklevél szövege: FEJÉR György: Authentia et vis 
probandi diplomatum. Budae, 1838. 151-155. 

60.A követjárásról: MAKKAI 501-502., FRAKNÓI 1898. 
387-388. u. ö. 1902. 89-90., GUTHEIL 4., FÜGEDI 
1974.124. 

61.TEKE 181. 
62.FRAKNÓI 1898. 388., GUTHEIL 4.,FÜGEDI 1974.124. 
63.Hunyadi kancelláriájáról és Vetési ottani szerepéről: 

BÓNIS 164-165., 167. 
64.FRAKNÓI 1898. 388., GUTHEIL 4. 
65.Az adománylevelet közli: KOVACHICH Márton György: 

Formulae solennes styl i . . . Pest, 1799. 193-194. Emlí
ti FRAKNÓI 1898. 388. és GUTHEIL 4. 

66.Hódmezővásárhely története a legrégibb időktől a polgári 
forradalomig I. Főszerkesztő: NAGY István, kötetszer
kesztő: SZIGETI János. Hódmezővásárhely, 1984. 295-
296., 298-299., 303-304., 709-710., valamint 294. 
old. 15. térkép. 

67.FRAKNÓI 1898., u. ö. 1902., 93. GUTHEIL 4. 
68.ВЕКЕ 7. szerint ezt III. Calixtus pápától kérte Vetési. 

Ezzel az adattal azonban valami baj van. V. Miklós pápa 
ugyanis csak 1455. márc. 24-én halt meg, így januárban 
az őt követő III. Calixtus még nem lehetett pápa. Bekénél 
talán az évszám hibás, mert 1456. június 6-án a pápa csak
ugyan megengedte Vetésinek, hogy az erdélyi főesperes-
ség mellett más javadalmat is elfogadhasson. (V. ö. 
FRAKNÓI 1898. 390-391.) 

69.FRAKNÓI 1898; 389-390., Fraknói 1902. 92-93., 
GUTHEIL 4 -5 . 

70.FRAKNÓI 1898. 391. (jún. 6.)., ВЕКЕ 7. (jún. 5.) lásd 
még a 68. jegyzetet is. 

71.FRAKNÓI 1898. 390-391., GUTHEIL 5. 
72.FRAKNÓI 1898.391. 
73.TEKE 167-168. 
74.MAKKAY 501., FRAKNÓI 1898. 391., ВЕКЕ 7., 

GUTHEIL 5., TÓNK 117. szerint a gyulafehérvári pré
postság évi jövedelme 1431-ben 128 forint volt. Fügedi 
1974. 119-120. viszont időpont nélkül, de nyilvánvalóan 
a XV. századra vonatkoztatva 800 forintra teszi ugyan
ezen prépostság évi jövedelmét. A jelentős eltérésnek nem 
tudom az okát. 

75.FRAKNÓI 1898. 391., GUTHEIL 5. 
76.FÜGEDI 1965. 496. 
77.Nyitra vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. 

Szerkeszti: SZIKLAY János és BOROVSZKY Samu. 
Budapest, é. n. 677. 

78.Hazai okmánytár - Codex Diplomaticus Patrius II. Kiad
ják: NAGY Imre-PÁUR Iván-RÁTH Károly-VÉG-
HELY DEZSŐ Győrött, 1865. 344., FRAKNÓI 1898. 
392., SZENTPÉTER Y Imre: Magyar oklevéltan. Buda
pest, 1930. 170., BÓNIS 222., 250. 

79.BÓNIS 222. 13. jegyzet: „ . . . vicecancellarium nostrum 
ultro ad misimus . . . " - írta róla 1463. évi velencei kö
vetjárásakor Mátyás király. 

80.BÓNIS 246. A törvény szövege sehol sem említi a nevét. 
(V. ö. Magyar törvénytár. 1000-1526. évi törvényczik-
kek. Budapest, 1899. 327-335.) 

81.A pápai bulla szövege: A veszprémi püspökség római ok
levéltára - Monumenta romána episcopatus vesprimien-
sis III. (1416-1492.) Hornig Károly veszprémi püspök 
megbízásából közrebocsátja: a Római Magyar Történeti 
Intézet. Budapest 1902. 154. CCLVI. 

82.FÜGEDI 1974.126. 
83.FRAKNÓI 1898. 398., FÜGEDI 1974. 126. 
84.A magyarországi árvízkárosultak javára Budapesten gr. 

Károlyi Alajos palotájában 1876. évi májusban rendezett 
műipari és történelmi emlék-kiálHtás tárgyainak lajstro
ma. Készítették: dr. HENSZLMANN Imre és BUBICS 
Zsigmond apát, sajtó alá rendezte: SZÁLA Y Imre, Buda
pesten, 1876. 39. old., 1051. sz. alatt ezeket írja a győri 
olaj tartókról: ,,Három darab szaruedény bölényszarvból, 
már 1457-ik évben Vethési püspök idejében szentelt ola
jakhoz használtatták." Az olajtartókat említi még: RÖ
MER Flóris: A győri főegyház kincstára 1738-ban. Győri 
történelmi és régészeti füzetek II. 1863. 191. KRESKAY 
Antal: Legújabb lelet Győrött. Archaeologiai Értesítő 
VI. kötet 11. szám, 1872. június 15. 280-281. 
Az olajtartók ma is megvannak Győrben, de Vetésihez 
való kapcsolásukról ott semmit sem tudnak. (Megtekinté
süket dr. Bóna László provikárius úrnak köszönöm.) 
Eddig nem sikerült kiderítenem, hogy honnét származik 
az 1876-os katalógus adata. 

Az olajtartókról újabban: BŐKÖNYI Sándor: The 
drinking horns of the cathedral of Győr. Folia Arch. 16. 
1964. 157-162. (E tanulmányra Vörös István zoológus 
hívta fel a figyelmemet. Segítségét ezúton is köszönöm.) 
Ezek szerint a Liszti János veszprémi püspök rendeletére, 
Nagyváthy Ferenc, Haberdy Benedek, Egerszegy Osvald 
mester és Zenthpétery László kanonokok által a veszp
rémi székesegyháznak a török elől Sopronba menekített 
felszereléséről Sopronban, 1571. máj. 1-én készített lel
tárában többek között szerepel „két ezüstszarv aranyoz
va, a betegek olajának tartói, Albert püspöktől valók." 
(V. ö.: ÁDÁM Iván: A veszprémi székesegyház. Veszp
rém, 1912. 345.) 

Az olajtartók feltehetően Naprághy Demeter püspök 
Veszprémből Győrbe való áthelyezésekor kerültek a 
győri székesegyházba. Az 1767. évi gr. Zichy Ferenc 
püspök féle canonica visitatio 5 db ilyen szarvat említ, 
s megjegyzi, hogy azokat Vetési Albert veszprémi püspök 
rendelte olajtartásra. (V. ö.: BEDY Vince: A győri székes
egyház története. Győr, 1936. 58.) 
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PÁL RAINER 

ALBERT VETÉSI BISCHOF VON VESZPRÉM 

Albert Vetési war einer der hervorragenden Personen der 
ungarischen Geschichte in dem 15. Jahrhundert. Er war ho
her Geistlicher, Humanist, und versah auch diplomatische 
Aufgaben. 

Die Familie Vetési stammt aus dem Geschlecht Kaplony, 
der Name kam vom Dorf Vetés (Komitat Szatmár, heute 
Rumänien). Sein Vater war Vizegespan in Szatmár, sein On
kel Grosspropst in Várad. Er studierte in Wien und in italie
nischen Universitäten, er verschuf den Titel „doctor ut-
riusque iuris". Wenn er heimkehrte, er wurde Kanonikus und 
Erzdechant in Gyulafehérvár (1446-1456), Vikar (gegen 
1450), Propst von Transsylvanien (1456-1457), Bischof von 
Nyitra (1457-1458), und dann bis zu seinem Tode Bischof 
von Veszprém (1458-1486). Inzwischen war er Vizekanz

ler und eine Zeitlang auch Geheimkanzler (1458-1459). 
In den Jahren 1452, 1453-1454 und 1455 besuchte er Ha
uen als Bote. Das Ziel seiner Botschaft war die Befreiung 
von König László V. aus der Bevormundung von Friedrich 
III. und ein ungarisch-mailänder Bund gegen den Kaiser zus
tande zu bringen, ferner die Hilfe der italienischen Staaten 
gegen den Türken zu bekommen. Er vollzog seine diploma
tische Sendungen im Auftrage von János Hunyadi, und spä
ter von König Mátyás. Ausser seinem Gelehrtentum und 
Begabung hat er der Familie Hunyadi zu verdanken, dass er 
eine so glanzvolle Lebensbahn beschrieb. Er diente treu die 
Familie bis zu seinem Tode. 

Diese Arbeit folgt sein Leben bis die Ernennung zu 
Bischof von Veszprém. Wir planen die Fortsetzung. 
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