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Szent István esztergomi 
kereszteseinek rendje: 

a stefaniták

A történetírás az 1970-cs evek elején „fedezte” fel a 
stefanitákat, Szent István király ispotályos keresz
teseinek kanonokrendjét, amelyet 11. Géza király 
alapított az 1150-cs években Szent István király tiszteleté

re, az akkor már működő európai lovagrendek mintájára.

Archeológiái leletek 
a stefaniták nyomában

1959-ben, egy Duna-kanyari régészeti terepbejárás al
kalmával, a Borjúmező melletti árvédelmi töltéstől D-i 
és DNY-i irányban, a táti út mindkét oldalán húzódó ala
csony dombhátakon, mintegy 400-600 méter hosszúság
ban 11-15. századi edénytöredékeket gyűjtöttek, amelyek 
nagyobb kiterjedésű középkori 
település helyet jelezték.1

A területen még 1913-ban 
egy ásatásnál sírok is előke
rültek. Ezeket Sinka Ferenc 
Pál a lázárlovagok temetőjével 
azonosította.2 A kőlapokkal fe
dett sírok valóban Árpád-ko
ri templom körüli temetőre 
utalnak, azonban a Szent Lá- 
zár-konvent feltételezett helyé
től mintegy 500 méter távol
ságra helyezkednek cl, ezért 
valószínűleg nem tartozhattak 
annak temetőjéhez. A temetke- 
zöhely, valamint a fent említett 
településnyomok az Árpád-ko
ri Szcntistván (possesio seu 
villa sancli Slephani) telepü
léssel azonosíthatók,5 amelyek 
írott emlékét csupán egyetlen, 1272. évi határbejáró okle
vél tartalmából ismerhetjük.4 Az oklevél tanúsága szerint 
Szcntistván a szentkirályi keresztesek birtoka volt, amely 
Szcntistvánkirály és Szenlpál között feküdt. Ezt az okle
velet maguk a szentkirályi keresztesek állították ki. Ki
derül belőle az is, hogy abban az időben két Szentistván

__nevű helység létezett, amelyek közül az oklevélben jelzett
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birtok az azonos tulajdonos és a földrajzi közelség miatt a 
későbbiekben egybeolvadt Szentkirállyal.5

A másik, nem a stefanita rend anyakonventjének he
lyeként számon tartott Szentkirály község feltehetően a 
korábbi Széplak volt, amelyet II. Géza szintén a stefani- 
láknak adott. Ezt hívták azután Szentistvánnak. A dunai 
révnél, a folyó jobb partján feküdt. A faluval átcllcnbcn, a 
Duna É-i partján volt Szép (Seep), az érsek birtoka, amely 
nevét Szépiákról kapta. II. Endre király 1215-ben elren
delte, hogy az érsek és a keresztesek közösen alkalmazza
nak révészeket, és az ott átkelő kereskedőket kényszerít
sék arra, hogy térjenek be a városba, és fizessenek vámot 
a káptalannak.6

Szentkirály (régi nevén: Abony Obon, S. Rex) eredeti
leg királyi birtok volt, amely egyházigazgatásilag a veszp
rémi püspökség területéhez tartozott. Templomát a 13-14. 
században többször említik.7 A falu II. Géza király (1141- 
1162) adományaként került a keresztesek tulajdonába. 
Ettől kezdve nevezték konventjük védőszcntjéről Szent 
István király falvának, illetve Szentkirálynak (villa Sancli 
Slephani Regis; villa Sancli regis; Zent Király; Zenth-Ky- 
ral; Szén Király).* A település a stefaniták dunai kikötője 
volt, ahol 1181-ben 12 hajót említenek. A Kis-Dunánál 
fekvő területet még ma is Szentkirályrétnek nevezik. Ezen 
a helyen állt a rend 1150 táján alapított és körülbelül 1440- 
ig birtokolt anyakonventje.1’

A tatárjárásig Esztergom sokkal nagyobb kiterjedésű 
volt, mint a mai város. Az egykori Szentkirály területe ma 
is lakatlan, nevét csak a Szentkirály-dűlő őrzi. E dűlőnek 
a Duna-parti részén kisebb domb emelkedett, amelyet a 
hagyomány tcmpiomheiynek tartott. 1895-1896-ban 
Némethy Lajos régész végzett ásatásokat ezen a romte

rületen. Beszámolói nyomán 
tudjuk, hogy az Árpád-korban 
egy előcsarnokkal, Ny-i hom
lokzatán két toronnyal ellátott, 
20 méter széles, 36 méter hosz- 
szú, háromhajós bazilika állt 
itt.10 Ebben a templomban újí
totta meg 11. Endre 1233-ban 
a beregi egyezményt, amellyel 
részletesebben a későbbiekben 
foglalkozunk majd.

Ezeket a középkori romokat 
a történetírás sokáig a johanni- 
ta lovagokkal azonosnak tartott 
F.sztergom-szenlkirályi keresz
tesek Szent István királyról el
nevezett temploma, konventje 
és ispotálya (conventus Cnici- 
ferum domus hospitalis Eccle- . 
siae Sancli Slephani Regis de 

Strigonio) maradványainak tekintette. A 20. század máso- ■ 
dik felének tudományos eredménye annak bebizonyítása, 
hogy az esztergomi „stefanita” ispotályos keresztesek nem • 
azonosak a johannitákkal, hanem önálló kanonokrendként 
működtek II. Géza idejétől kezdődően. A magyar közép
korral foglalkozó szakirodalomban az elkülönült stefanita' 
rendről csak az 1970-cs évek óta olvashatunk." Györffy



György kutatásai nyomán ekkortól eredeti oklevelek tar
talma alapján megismerhető a rend története is.1- Györffy 
az oklevelek intitulációit elemezve mutatott rá arra a tény
re, hogy -  a johannitáktól eltérően -  a cruciferi sancti ré
gin Stephaiii de Slrigonio okleveleiben soha nem szerepelt 
a Szent Jánosra vagy a Jeruzsálem városára történő utalás.

Az Esztergom-szcntkirályi keresztesek különálló ispo- 
tályos kanonokrendi kongregációként jöttek létre és mű
ködtek egészen a 16. századig.1' Dcmjén a múlt századi 
városi kórház helyén, a Szent Tamás-hegy D-i lábánál ke
reste.14 valódi fekvését azonban Knauz Nándor állapította 
meg.15

A stefanita rend alapítása
A konvent alapításának idejét Boltizsár Ágoston 1150 
tájára,1" Reiszig Ede 1147-1151 körűire datálta.17 Az 
1 i 47-cs kezdő időpont lényegében egybeesik a keresztes 
szerzetes- és lovagrendek magyarországi megjelenésével. 
1147 nyarán a második keresztes háborúba induló hadak 
ugyanis hazánkon vonultak át VII. Lajos francia király 
(1137-1180) vezetése alatt, aki annyira megbarátkozott II. 
Géza királlyal, hogy gyermekének a keresztapja lett. Az 
átvonuló keresztesek között számos templomos és johan- 
nita lovag is volt, akik ekkor megismerték Magyarorszá
got, majd rendtartományokat is létesítettek. Feltehetően 
az itt átvonuló keresztesek hatására és mintájára szervezte 
meg II. Géza a stefaniták rendjét. A Szent István Lovag
rend eredeti neve tehát Cruciferi Sancti Stephani Regis, 
vagyis Szent István Király 
Keresztes Lovagjai. Az el
nevezés visszavezet Szent 
István királyhoz, aki 1017 és 
1018 folyamán Jeruzsálem
ben zarándokházakat, ispotá
lyokat alapított, s ezeket bir
tokokkal is ellátta. 1135-ben 
egy Pctronilla nevű magyar 
hölgy szintén vásárolt háza
kat Jeruzsálemben ispotály 
céljára. „A házat, ami acqui- 
lániai Bcmárdé volt, és a má
sikat. mely Drugomann Vil
iid mé volt. az előbb mondott 
házhoz tartozót Petronella 
magyar asszonynak CCCXL 
bizantiusért adták cl nemze
te számára ispotályos házul, 
hogy ő ezeket, mint saját pén
zén magának vásároltakat, 
mint mondta, és nemzetének 
vette mindörökké birtoklás
ra." (ÁÚO 1. 52.) Az ezen 
házak és II. Géza király ala
pítása közötti összefüggést 
a szakirodalom feltételezi 
ugyan, de nem látja bizonyí
tottnak.'8

A rendet 1187. március 26-án- miután Jeruzsálem vég
legesen elesett -  Orbán pápa a Religiosa loca kezdetű bul
lájával megerősítette, és kiváltságokkal, mentességekkel 
(cxemptio) látta el. Az oklevélből egyértelműen kiderül, 
hogy a rendet II. Géza király alapította: „ Gevza quondam 
rex Hungaronun Jerosolimis, sicut in eius scriplo autenti- 
co continetur, ecclesiam in honarem sancti stephani regis 
fecisset de suis et suorum principum elemosinis pietatis 
intuitu construi el domum etiam Hospilalem, copiosam 
terram ad construendas domos et ad preparandas offici
nán necessarias strignij contulisset. ” A pápai bulla erede
tije az Esztergomi Érseki Levéltárban található.19

A pápai bullával a stefaniták részére biztosított men
tességek legfontosabbika, hogy közvetlenül a pápa alá 
tartoztak, tehát helyben mentesültek az egyházi tized 
megfizetése alól. A stefaniták a Szentszék részére fizettek 
évente adót. A csak a pápától függő egyházakat felsoroló 
Liber Censuum\)dx\:o az 1192. évben Magyarországról a 
székesfehérvári johannita konvent, az esztergomi stefanita 
ispotály és a somogyvári francia apátság szerepel. Az adó 
mértéke évente egy bizánci arany volt.21

Adatok a stefanita rend történetéből
A stefaniták a Hippói Szent Ágoston-féle regulát követ
ték. Rendfőnökük az esztergomi rendház vezetője, egy
ben az ispotály rektora és vezetője, valamint később a 
budafclhévízi ház perjele is volt. Felhévíz (Fórum Ge- 
ysa, Hévíz, Budafelhévíz, Calida aqua) Budán, a mai

Margit híd budai hídfőjé
nél feküdt. Eredetileg vá
sárhely volt, amelyet va
lószínűleg I. Géza király 
alapított. Ezért nevezték 
először Gézavásárának. 
A stefaniták rendházá
nak alapítása után, Calida 
aquae néven 1245-ben már 
önálló perjelségként tartot
ták nyilván. Fennállása eb
ben a formában, az okleve
les adatok alapján 1439-ig 
mutatható ki. A felhévizi 
konvent elemi iskolát is 
tartott fenn. A budafclhéví
zi ház. legrégibb, az Orszá
gos Levéltárban fennma
radt hiteleshelyi oklevele 
1278-ban, az utolsó 1348- 
ban kelt.22

A rend nemcsak Ma
gyarországon, de a Szent- 
földön is tartott fenn is
potályt egészen 1291-ig, 
Akkon clestéig. Jeruzsálem 
újbóli és immár végleges 
elveszítésével a többi ispo
tályos keresztes lovagrendA korcsai egykori stefanita, ma református templom



anyaházához hasonlóan a jeruzsálcmi magyar ispotály is 
elveszett.

A rend azonban a szentföldi ápoló-segítő tevékeny
ség megszüntetése után is működött még. Míg a johan- 
niták központjukat Rhodosra, majd Máltára helyezték át, 
a stefaniták anyaháza természetszerűleg az esztergomi 
központi ház maradt. A rend virágzott, filiái szaporodtak. 
A budafclhévizi ház mellett a stefanitáké volt a bodrogkö
zi Karosán a rend ottani -  ma is álló -  temploma is.

A rendhez tartozott Torda is, a mellette fekvő Keresz
tes-mező a Crucifcriről kapta nevét. A rend feladata volt 
hosszú időn át az al-dunai flotta működtetése és a déli ha
tár dunai felvigyázása.23

Az esztergomi és a felhévízi házak történetét Knauz,24 
Némcthy25 és Reiszig26 alaposan feldolgozták. Csupán 
abban az egyben tévedtek, hogy a stefanitákat a johanni- 
tákhoz sorolták, azonban forráskutatásaik eredményeként 
levont további következtetéseik helytállóak.27 A stefaniták 
házai a 15. század közepén átalakultak világi káptalanok
ká, s már nem voltak kórházi funkcióik.28

Az ispotályok működtetése mellett hitcleshelyként is 
fontos szerepet töltött be a stefaniták esztergomi és bu- 
dafclhévízi konventje. Erről számtalan, itt kiállított okle
vél tanúskodik.2'’ Boroviczény Károly György 49 darab, a 
stefaniták hitclcshelyei -  az esztergomi és a budafclhévizi 
házaik -  által kiállított oklevél intitulációinak és inserip- 
cióinak elemzése alapján bizonyítja a rend szerepét és he
lyét a korabeli oklevélkiadás terén.30

A hiteleshelyek kialakulása, 
szerepe31

Hitclcshelynek (loais credibilis aulhenlicus) azokat az egy
házi testületeket nevezték, amelyek közhitelű oklevél ki
állításának jogával, vagyis hiteles pecséttel rendelkeztek. 
Hiteleshcly volt a káptalan és a szerzetesi konvent. A hitc- 
leshelyck hatásköre általában csak egy vármegye területére 
terjedt ki. Az egész országban -  tehát országos hatáskörrel 
-  csak a budai káptalan, a székesfehérvári káptalan és a jo- 
hannita konvent, valamint a boszniai káptalan járhatott cl.

A hiteleshelyck tevékenységének vizsgálata régóta 
közkedvelt témája a magyar történetkutatásnak, elsősor
ban talán azért, mert az írásbeliség kapcsán a szükebb érte
lemben vett művelődéstörténet körébe tartozik, másrészt, 
mivel olyan intézményről van szó, mely hazai gyökerek
ből nőtt ki, és kétségtelenül a magyar jogfejlődés termé
ke. A középkor századaiban ugyanis Nyugat-Európában 
teljességgel ismeretlen volt az a jelenség, hogy egyházi 
testületek saját pecsétjük alatt mások ügyeiben bocsássa
nak ki olyan oklevelet, amely általános elismertségre tar
tott volna számot.

Az intézmény kialakulása és történeti háttere két szá
lon is a 12. század elejéig vezethető vissza. Az egyik a 
jogszolgáltatás különös, a középkorban azonban megle
hetősen elterjedt formája, az istenítélet volt. Nehezen el
dönthető eseteknél ugyanis az ítélkezők nem ritkán folya
modtak a tüzesvas-, illetve a vízpróbához, amelyek által

a bírák a peres ügy kapcsán a Mindenható állásfoglalását 
igyekeztek kikényszeríteni. Kálmán király 1100 körül ho
zott törvénye értelmében ilyen tüzesvas- és vízpróbákat 
ekkortól kezdve csak a püspöki székesegyházakban és a 
nagyobb társaskáptalanoknál, valamint Pozsonyban és 
Nyitrán lehetett tartani. Az istenítéletek lefolytatásánál a 
székesegyházak és társaskáptalanok kanonokjainak elsőd
leges feladata a szertartás liturgikus kereteinek biztosítása 
mellett a testületi tanúskodás volt. Ezen feladatuk megbíz
ható ellátása miatt a Kálmán törvényében meghatározott 
egyházak papságát a 12. század végére általános tisztelet 
és megbecsülés övezte, a kanonokok élvezték az intézmé
nyük iránt megnyilatkozó tekintélyt és közbizalmat.

A másik szál a magyarországi magánjogi írásbeliség 
fejlődése volt. Ismét csak Kálmán korától fogva vannak 
részletes forrásadatok arra nézve, hogy ekkorra az írásbe
liségnek vidéken is központjai alakultak ki. A püspöksé
gek székhelyén legkésőbb ekkortól kiterjedt egyházkor
mányzati írásbeliség folyt, a világi kormányzat tisztviselői 
írásban adminisztrálták az adóbegyüjtést, a vásárokon pe
dig a keresztények és zsidók közt létrejött, bizonyos érték
határt meghaladó adásvételi ügyletekről pecsétes hártyát. 

charlula sigil/alái” kellett kiállítani. Emellett, ha vala
kinek magánjogi ügyben írásra volt szüksége, valamelyik 
vidéki írásbcl iségi központban -  legtöbbnyire magánál az 
egyházi oklcvélnyerőnél -  megíratta oklevelét, majd azzal 
felkereste a királyi udvart, vagy beválta, amíg a király kí
séretével arra a vidékre érkezik éves utazása során, s a ki
rály környezetében lévő, a királyi kápolnát képező papság 
élén álló, világi rangot viselő egyházi személlyel, a kápol
naispánnal megpecsételtettc azt. Ha az eredeti fogalmazat 
hagyott netán némi kívánnivalót maga után, akkor az ud
vari káplánok a nótárius irányításával átfogalmazták és le
másolták a szöveget, s csak ezt követően került a hártyára 
a királyi pecsét. A korszak írásbeliségének jellegzetessége 
volt, hogy a magánjogi írásbeliség többnyire a királyi pe
csétet használta hitelesítő eszközül, aminek legfőbb oka 
abban keresendő, hogy Kálmán királynak az örökösödést 
megszorító intézkedései után a földbirtokadományokhoz, 
illetve az elidegenítésekhez szükséges volt kikérni az ural
kodó beleegyezését, s megszerzésének legfontosabb jele a 
királyi pecsét volt.

Gyökeresen megváltozott azonban a helyzet, amikor az 
1180-as évek első felében 111. Béla Párizsban iskolázott 
papjai segítségével megszervezte a kancclláriaszcrü okie- 
véladást, s a király nevében és pecsétjével folytatott írás
beliséget nem csak az esztergomi érsek felügyelete alatt 
álló királyi kápolnától függetlenítette, de egyszersmind a 
királyi udvarba összpontosította, méghozzá királyi dekré
tum kiadásával. Ilyen dekrétumok közé tartozónak szük
séges tekinteni III. Bélának azt a rendelkezését, amellyel 
a király jelenlétében végbement aktusok írásba foglalásá
ról határozott 1181 -ben, a Froa úrasszony és Farkas nádor 
között létrejött szerződés k ap csán :Quuin ex defeclu na
túré humáné in memória rerum praelirilalum per lempo- 
rum successus defacile surrepit obliuio, dignum el seripto 
supportari el confirmari. quod inler legitimas contractum 
est personas, quatinus el scripli confirmacione, el virorum 
idoneorum testificacione inviolabiliier conslel inconcus-



süni. Quod ego B/ela] illustrissimus rex Hungáriáé, con- 
siderans, et in fulunnn mce régié maiestati precauens, ne 
iilic/iici causa in mei presenlia venlilata el defmile in ir- 
riluni redigatur, necessarium diai, ul negoiium quodlibet 
in audientia celsiludinis mee discusswn, scripti testimonio 
confinnetur " („Minthogy a fele
dés az elmúlt dolgok emlékezeté
be az emberi természet fogyaté
kosságából az időnek múlásával 
lassan belopódzik, érdemes írás
sal oltalmazni és megerősíteni 
azt. amit szerződő személyek kö
töttek azért, hogy az. írás erejével 
is, alkalmas férfiak tanúságtéte- 
lével is sértetlenül és háborítatla
nul fennmaradjon. Ennek okáért 
én. Béla, Magyarország legki
válóbb királya megfontolván és 
a jövőre nézve gondoskodván, 
nehogy bármely, a jelenlétemben 
megtárgyalt és befejezett ügy 
elenyésszen, mint szükségeset 
elrendelem, hogy akármely, a 
felségem jelenlétén megtárgyalt 
ügy írás bizonyságával crősítles- 
sék meg.")'2

Ezzel a vidéki magánjogi írásbeliség ellátásában ür ke
letkezett, ráadásul éppen abban a korban, amikortól az 
oklevél iránti igény mind fokozottabban nyilvánult meg 
a világi társadalom részéről is. A káptalani papságnak a 
közhitelű tanúskodás gyakorlatában kiformálódott tekin
télye és az írásbeliség iránti igény megnövekedése ezen a 
ponton találkozott össze a hiteleshely intézményében. Az 
1180-as évek első felétől fogva ugyanis egyre-másra je
lentkeztek a káptalanoknál azok a felek, akik a köztük lét
rejött jogi ügyletekről lisztes fizetség ellenében pecsétes 
írást kívántak szerezni. A kanonokok szerepe jogi tekin
tetben továbbra is elsősorban a jogügylet tanúsítása volt, 
mivel azonban tudtak írni, s a szükséges íróanyagokon kí
vül javarészt ekkoriban már általános közbizalmat élvező, 
közhitelű (autentikus) testületi pecséttel is rendelkeztek, 
az ügyletről mellesleg írást is állítottak ki.

Az Aranybulla néven ismert jogbiztositó kiváltságlevél 
1231. évi, hasonló tartalmú párja mutatja, hogy a központi 
kormányzat is hamar felismerte az újonnan kialakult in
tézményben rejlő lehetőségeket, amikor elrendelte, hogy a 
jogszolgáltatásban fontos szerepet játszó, ekkoriban azon
ban tckintclybcli hanyatlásnak indult, közkeletűen porosz
lónak. majd később királyi embernek nevezett hatósági 
megbízott perbeli és peren kívüli eljárásait a megyéspüs
pök vagy a káptalan, kisebb ügyekben pedig a szomszé
dos konvent bizonysága tanúsítsa.

A 13. század közepétől poroszló helyett hitcleshelyi és 
bírói emberek végezték a bíróságon kívüli pcrcsclckmé- 
nyeket, ők szolgáltak tanúbizonyságul (fidedigniías. tes- 
limonium). Bizonyságul a bírói ember mellé a káptalan 
csak a kanonokját, konvent csak a miséspapját küldhette 
ki.33 A királyi vagy nádori embert a bíró közvetlenül saját 
kúriájából küldte ki, vagy hitcleshelynck szóló bírói pa

rancsban bízott meg megyebeli nemest vagy nemeseket. 
A királyi emberi szolgálat közkötelesség volt. A hiteleshe
lyi és a bírói emberek valamennyien hit (eskü) alatt jártak 
cl. Mivel a közhitelesség bizonyító ereje a pecsét birtok
lásában vagy annak hiányában rejlett, s a király is a pe

csét érvényének kiterjesztésével 
vagy korlátozásával befolyásol
hatta cgy-cgy intézmény jogkö
rét, fontos szót ejteni arról, hogy 
kezdetben a pecsét a hitelesítés
nek csak egyik, nem is a legnép
szerűbb módja volt. Kezdetben 
ugyanis, amellett, hogy a jog
ügylet tanúit felsorolták az okle
vélben, a szöveget egy hártyára 
-  többnyire egymás alá -  kétszer 
vagy háromszor leírták, majd kö
zibük a szabadon hagyott helyre 
az ábécé több-kevesebb betűjét 
vagy más grafikus jelet írtak, s 
azokon keresztül hullámvonal
ban két vagy több darabra vágták 
a hártyát. A hitelességet a dara
bok összeillése jelentette. Nem 
volt azonban ritka esel, hogy a 
három példány egyikének őrzé

séről maga a kiállító hitcleshely gondoskodott, sőt idővel 
más oklevéladók okleveleit is átvette megőrzésre, amivel 
megvetette a későbbi hitcleshelyi (vagy országos) levéltár 
alapjait. Az 1210-es évek után egyre gyakrabban meg is 
pecsételték a chirographált okleveleket a hiteleshclyi pe
cséttel, s ily módon a tanúk felsorolásával együtt három
féle hitelesítési eszközt alkalmaztak a jogérvény biztosí
tására. Egyes hiteleshelycknél, nem sokkal a 13. század 
dereka előtt királyi rendelkezés vezette be a pecséthaszná- 
lalot. A chirographumot a pecsét lassanként kiszorította, s 
annak ellenére, hogy alkalmanként még a 15. században 
is előfordult, a 13. század közepe után már egyre inkább 
pusztán díszítő szerep jutott számára az okleveleken.34

A hilelcshclyck komoly jövedelmi forrást jelentettek. 
1298-ban törvény határozta meg a hitelcsheiyek díjszabá
sát. A hitcleshelyi eljárásról kiállított oklevelekért 100, il
letve 112 dénárt kérhettek el az ügyfelektől.35

A rend fénykorának tulajdonított 13. századból maradt 
fenn egy eredeti, bőrhártyára írt oklevél, amelyen IV. Béla 
pecsétjének töredéke vörös-sárga selyemzsinóron függ. Ez. 
az okirat 1253-ban keletkezett, amikor IV. Béla király Szent 
Mihály nyúiszigeti monostora és az Apar nemzetségbéli 
Aba közt folyó birtokperben hozott ítéletet. Az oklevél ta
núsága szerint Jakab testvérre, az esztergomi Szent Király 
ispotályos ház mesterére bízta a király az ügy kivizsgálá
sát: „[...] sicut per lillerasfiratris Jacobi Magislri Donna 
Hospitalis Sancti Regis de Strigonio fidelis noslri, citi ins- 
peceionem eiusdem leire ac melanim commiseramus, no- 
bis conslilil. hoc ordine distinguntur | ...]” (AUO VII. 244. 
f.351.]).''h A pecsétnyomó valószínűleg közvetlenül a tatár
járás után készüli, körirata: SjlGILLVM] AT[E]R[NITAT] 
IS DOMVS HOSPITALIS S[AN]C[TJI: REGIS HVNGA- 
RIAE. Az. 1290. évi oklevelet ma az Országos Levéltár őrzi.



Boroviczény Károly György az általa feldolgozott és 
kiértékelt stcfanita oklevelek időrendi eloszlása'7 alapján 
észlelte, hogy azok száma a 14. század közepe után alapo
san megfogyatkozott. Ennek -  álláspontja szerint -  első
sorban az lehet a magyarázata, hogy Nagy Lajos király 
(1342-1382) elvette hiteleshclyi pecsétjüket és nem állít
hattak ki többé közhitelű okleveleket. A szerző álláspontja 
szerint ennek az intézkedésnek oka az 1347-1349-es nagy 
pestisjárvánnyal lehet összefüggésben, mivel ennek kö
vetkeztében néhány konvent és káptalan létszáma ennek 
következtében az előírt 8 fő alá csökkent.

A stefaniták tekintélye az Árpád-kori 
Magyarországon

A stefaniták történetének első évtizedeiről kevés infor
máció áll a rendelkezésünkre, amelynek oka a kor írás
tudatlansága. Valószínűleg az esztergomi és a jcruzsálcmi 
ispotályok működtetése volt a fo tevékenységük, majd 
Jeruzsálem clcstc után rendházuk Akkonba költöztetését 
kellett körültekintően megszervezniük.

A 13. század volt a rend fénykora. Nagy tekintélyük 
ékes bizonyítéka, hogy az Aranybulla (1222) második pél
dányát a 34. cikkely értelmében a szentkirályi kereszte
seknél helyezték letétbe.

1230-ban a pannonhalmi apátság és a veszprémi káp
talan közötti perben „apuci Hospitali sancti Regis in Slri- 
gonio in Capella s Alexii” hoznak ítéletet.38 Amikor II. 
Endre a Jakab pápai prclátussal 1233. augusztus 20-án 
megkötött beregi egyezményt a fiaival együtt újból meg
ismételte. írásba foglalta és arany pecsétjével ellátta, az 
országnagyok jelenlétében azt ünnepélyesen a stefani
ták konventjében hirdette ki.59 A stefaniták rendházában 
megújított egyezményt („[...] Acta sünt hec in hospitali 
Cmciferorwn sancti Regis de Strigonio [...]") az eszter
gomi Prímási Levéltárban őrzik,4" csakúgy, mint a beregi 
egyezmény eredeti példányát.41 1238-ban IV. Béla király 
(1235-1270) oklevele említi, hogy a nagyanyja, Anna ki
rályné parancsára épített esztergomi közfürdő az esztergo
mi keresztesek tulajdona.42

A stefaniták a többi lovagrenddel együtt részt vettek 
az 1241. évi muhi csatában is, bizonyára súlyos veszte
ségeket szenvedve. A tatárjárást mégis sikeresen vészelte 
át a rend. hiszen, amikor IV. Béla Budára telte át a szék
helyét, a stefaniták az alapításuk óta meglévő felhévízi 
templomuk mellé rendházat is építettek, valószínűleg 
politikai okból, hogy a királyi udvar szomszédságában 
legyen képviseletük. A rendházat először 1248-ban em
líti pápai bulla.43

A stefaniták határozott fellépését bizonyítja egyik ne
vezetes perük is. 1294-ben a stefaniták lerombolták az 
egykori Abony Szent Andrásról elnevezett templomát 
Szentkirály községben. A rombolás azért történt, mert a 
rend tizedszedési jogvitába keveredett a veszprémi püs
pökséggel. Abony-Szcntkirály ugyanis a veszprémi püs
pökség területén feküdt. Benedek veszprémi püspök ké
résére Vili. Bonifác pápa a zirci apátot bízta meg az ügy

kivizsgálásával és az ítélet meghozatalával. 1328-ban a 
stefanitákat, fellebbezésük ellenére, kiközösítette az egy
ház a templom lerombolása miatt, amelyet az apát rende
letére az. esztergomi plébános hirdetett ki. A peres felek 
végül 1329. augusztus 19-én egyeztek meg, amikor Hen
rik veszprémi püspök és királyi kancellár Jakab esztergo
mi stefanita mesterrel a Csanádi püspök előtt békéit meg.44 
Az egyezségi oklevél a lerombolt templomot „[...] ecc- 
lesia [...] sancti Andrcc circa eandem villám sancti regis 
Stcphani quondam existencium, iám diruta et destructa" 
említi.45 A tizedszedés jogával a stefaniták azonban nem 
mentek sokra, hiszen a templom valószínűleg nem épült 
újjá. Ezt a feltételezést erősíti a tény, hogy temetőjéből a 
12-13. századinál későbbi leletek nem kerültek elő az ása
tások során.46

A stefanita rend megszűnése 
és újjászervezése

Az esztergomi stefanita rendház utolsó ismert hiteleshe
lyi oklevelét 1353-ban adta ki. Az a legkésőbbi keltezésű 
ismert oklevél, amely a stefanitákat említi, 1439. janu
ár 13. napján kelt. Az okirat -  amelyet Báthori István 
országbíró állított ki Budán -  a kakati és a szentkirályi 
vám ügyeit rendezte a stefaniták és az esztergomi kápta
lan között.47

A mohácsi csata után megszűnt a rend. Az érsekségnek 
sikerült Nagyszombatba menekítenie valamennyi eszter
gomi okiratot, köztük a stefanitákra vonatkozó dokumen
tumokat is. Ezért maradhatott fenn az érseki levéltárban a 
mai napig 111. Orbán pápa eredeti bullája is, amely a tatár
járás során azonban kissé megsérült.

1764. május 6-án Mária Terézia magyar királynő meg
alapította a Magyar Királyi Szent istván-rendet, amely 
1918-ig a birodalom legmagasabb polgári kitüntetése 
volt, és amely 1946-ig létezett. Nincsen arra vonatkozó 
adatunk, hogy Mária Terézia mennyire ismerte a stefa
niták történetét, valamint hogy a kitüntetés alapításával 
a rendet kívánta-e kifejezetten megújítani. A kérdésre 
nemleges választ ad Boroviczény Károly György, amikor 
párhuzamot von tanulmányában a porosz király által ado
mányozott johannita kereszt, valamint a Szent István-rend 
között, jelezvén, hogy a kitüntetés átvétele nyilvánvalóan 
nem jelenthette a rendbe történő felvételt.48

***

A rendszerváltozás után, hosszú előkészítő munka ered
ményeként, 1993. augusztus 20-ával Paskai László bíbo
ros, esztergomi érsek újra engedélyezte a Cruciferi Sancti 
Stcphani Regis működését egyházi magántársuiati for
mában, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében. Ő 
lett a rend fővédnöke, egyben egyházi elöljárója is. A mai 
lovagrend alapvető feladatának az egyház védelmét, a ke
reszténység megsegítését, Isten dicsőségének szolgálatát 
tekinti. Az alapokmányukban foglalt 13 lovagi erény sze
rint igyekeznek élni, Hippói Szent Ágoston regulájához



igazodva. Az életviteli előírások a napi imákból és a lo
vagi erények gyakorlásából állnak. A rend tagjai évente 
lelkigyakorlaton és zarándoklatokon vesznek részt. Cím
templomuk a Szent István-bazilika. A bazilika életében

szervesen vesznek részt, minden nagyobb ünnepen in
tézményesen is megjelennek. Fő ünnepük augusztus 20., 
Szent István király napja. Jelvényük a csúcsaiban ketté
nyíló apostoli kettős kereszt.49

F u t s, O rsolya

Dér Orden dér Kreuzritter des Ileiligcn Stefans von Esztergom: die Stcfaniten
(Zusammcnfassung)

Dér Chorhcrrcnordcn dér hospitalischcn Kreuzritter von 
König Stcfan dér Hciligcn (Stcfaniten) wurde von König 
Géza II. in den 1150-cr Jahre zu Ébren des Königs Stefans 
des Hciligcn nach dem Vorbild dér damals schon funktio- 
nicrcndcn curopáischcn Rittcrorden gegründet. Dér Orden 
wurde durch Papst Urban am 26. Marz 1187 bekráftigt und 
mit Privilcgicn ausgestattet. Scin gégén 1150 gegründeter 
und bis 1440 im Besitz befindender Mutterkonvent, Kir- 
chc und Spital befand síeli im Dorf Szentkirály, das vöm 
Schutzpatron des Konvcnts als Dorf von König Stefan dér 
Hciligcn, bzw. Szentkirály (villa Sancti Slephani Regis; vil
la Sancti regis; Zeni Király) genannt wurde. Die Stefaniten, 
die die Regein des Hciligcn Augustinus von Hippo folgten, 
haltén sclbstandigc Priorate in Budalelhévíz, Karesa und 
forda, sic bcsaBcn Ordcnsháuscr in Jerusalem und spáter

auch in Akkon. Die Konvcntc in Esztergom und Felhévíz 
waren auch als loea crcdibilia (Bcglaubigungsstelle) tatig. 
Die Háuser dér Stefaniten wurden Mitte des 15. Jahrhun- 
derts in weltlichen Kapiteln umgewandelt, sie nahmen kei- 
nc Spitalfunktioncn melír wahr. König Ludwig dér GroBe 
(1342-1382) entzog ihnen der Slempel als Beglaubigungs- 
stelle und sie durften dadureh kcine beglaubigten Urkunden 
mehr ausstcllen. Die spáteste Urkunde, die die Stefaniten 
erwahnt, entstand am 13. Januar 1439. Nach der Schlacht 
von Mohács löste sich der Orden auf. -  Ab den 20. August 
1993 erlaubte Kardinai László Paskai, Erzbischof von Esz
tergom die Tátigkeit der Cruciferi Sancti Stephani Regis in 
Fönn einer kirchlichen Privatgesellschaft wieder. fhre Titu- 
larkirche ist die Heilige-Stefan-Basilika. Ihr Symbol ist ein 
an den Spitzen zweigetciltes apostolisches Doppelkreuz.
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Rigó Kinga Viktória

Kuppis Anna fegyelmi 
ügyének ürügyén

Kuppis Anna, aki 1902. július 26-án Hatvanban, Kup
pis Károly postamester római katolikus leányaként 
született, 1922. június 17-én leérettségizett az esz

tergomi Benedek-rendi Katolikus Főgimnáziumban, majd 
1928. szeptember 13-án beiratkozott a Királyi Magyar Páz
mány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karának 
1928/1929. tanév I. félévére, ahol alapvetően gyógysze
részeti tantárgyakat hallgatott. Beiratkozását nem sokkal 
követi az az 1928. november 9-én kelt rektori átirat, amely 
felszólította dr. Kétly László orvostudomány-kari dékánt 
a Kuppis Anna II. éves gyógyszcrészettan-hallgatónö el
len fegyelmi eljárás lefolytatására.1 Az ügy hátterében egy 
bölcsészettudományi dékáni bejelentés állt. A fegyelmi 
eljárás lefolytatása során, az 1928. november 14-én fel
vett jegyzőkönyv értelmében a megállapított tényállás a 
következő:

192fi. október 29-én   amint társnőivel és társaival
együtt az előadáson megjelent, látták, hogy a tanterem
ben két zsidó nő-hallgató is megjelent s minthogy> neve
zettek a hallgatóság köréből elhangzó felszólítás dacára 
nem akartak a tanteremből eltávozni, az egész hallgatóság 
kivonult a tanteremből a folyosóra, úgyhogy■ a tanterem
ben csak a két zsidó hallgatóm) maradt. [...] folyosón a 
tömeg azt kívánta, hogy a nevezettek távozzanak el. mert 
velük együtt nem vesznek részt az előadáson, és a tömeg
ből felszólítás hangzott el a jelenlevő colleginákhoz. hogy 
közülük valaki menjen be a tanterembe és szólítsa fel a 
kél zsidó-hallgalónőt az eltávozásra. A felszólításnak en
gedve. spontán elhatározásból bement a tanterembe és a 
kél haUgatómöhöz a következő szavakat intézte: »Kedves

__Colleginákl A hallgatóság szívesen venné, ha a teremből
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ellávoznátok.« Erre az illetők kijelentették, hogy/ eltávoz
nak, de csak abban az esetben, ha megnevezem magam. 
Erre nem voltam hajlandó és visszamentem a folyosóra. 
A folyosón már ott volt Winkler professzor úr is, aki azt a 
kérdést intézte a hallgatósághoz: na, hát lesz-e előadás? -  
Midőn megtudta, miről van szó, talán azért, hogy a két zsi
dó hallgatónál az esetleges kellemetlenségektől megóvja, 
beküldte Jenő nevű szolgáját a tanterembe és a két zsidó 
hallgatónőt lakásán át kivezettette a tanteremből.

Arra a kérdésre, hogy meg tudná-e nevezni azokat a 
társait, akiknek a felszólítására követte el a szabálysértést, 
kijelentette, hogy’ se név szerint nem tudná collegáit felso
rolni, sem szembesítés esetén nem tudná határozottsággal 
megjelölni azokat, akik a két zsidó-hallgatónő eltávolítá
sát kívánták, és akiknek felszólítására, meggondolatlanul 
a tanterembe bement és őket az eltávozásra szólította Jel.

Nem volt szándékában semmi rendzavarást elkövetni és 
csak ösztönszeríien engedelmeskedett a tömegből elhang
zó kívánságnak és felszólításnak. ”2

Az ügyet lezáró, 1928. november 15-i keltezésű dékáni 
átirat Kuppis Anna részére rcctori megdorgálás büntetés 
kiszabását javasolta, figyelemmel arra, hogy a nevezett 
hallgató a tettét beismerte, az eltanácsolást spontán elha
tározásból, előre meg nem fontolt szándékkal tette, s „... 
cselekményével semmiféle zavart nem idézett elő...”, hi
szen a hallgatónők csak később, Winkler tanár úr (Winkler 
Lajos, 1863-1939) felszólítására távoztak a teremből.

A fegyelmi eljárás elrendelése és lefolytatása -  mint 
az egyetemeket hagyományosan megillető ítélkezési jog 
maradványa -  egészen a mai napig szerves részét képezi 
az autonóm egyetemek működésének. Az egyetem alap
vető szabályaival nem azonosuló/azonosulni nem tudó, 
vagy az egyetemi léttel együtt járó szabályokat szándéko- 
san/gondatlanságból megsértő hallgató (vagy akár oktató) 
felelősségre vonása és megbüntetése a kora középkortól 
kezdve az egyetemek joga és kötelessége. Ez a felelős
ségre vonás egészen a 19. század derekáig konkrét bün
tetőjogi következmények alkalmazását is jelenthette: az 
egyetemről száműzetés, kicsapatás, néhány hétig terjedő


