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Az esztergomi Szent István első vértanúról nevezett 
prépostság 1484. évi leltára

Az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár nem csupán Magyarország leggaz-
dagabb egyházi műkincsgyűjteménye, hanem az ország határain túl is ismert
intézmény, melynek kiemelkedő ötvös- és textiltárgyait világviszonylatban
is számon tartják. E jelentőségéből fakadóan kezdte el publikálni  1880-ban
Dankó József esztergomi kanonok a kincstár leltárait.1 Műve azonban töre-
dékes maradt, és a hazai tudományos kutatás mindmáig adós ennek folytatá-
sával. A Prímási és Főkáptalani Levéltár ezért arra vállalkozott, hogy kiegé-
szítve  és  lehetőség  szerint  teljessé  téve  Dankó  munkáját,  kiadja  az
esztergomi Főszékesegyházi Kincstár 1528–1919 között keletkezett leltárait.

E célkitűzést azonban sikerült jelentősen meghaladni. Dankó ugyanis be-
vezetőjében leírja, hogy az 1528. évi leltárnál „korábbi leltárakra akadnunk
nem lehet”,2 és ez eddig valóban senkinek sem sikerült. A középkori okleve-
lek között végzett tartalmi feltárás során azonban ráleltünk egy közöletlen,
1484-ből származó inventáriumra. Mivel ez az esztergomi Szent István első
vértanúról  nevezett  prépostsági  templom  liturgiához szükséges tárgyainak
leltára, felmerült a gondolat, hogy a protomártír-templommal kapcsolatosan
más középkori okleveleket is megnézzünk. Így vettük elő az 1397. évi cano-
nica visitatiót, amelynek szövegét Pór Antal esztergomi kanonok ugyan már
közölte,3 de a jegyzőkönyvhöz tartozó részletes leltár a kutatás figyelmét ed-
dig elkerülte, hiszen a forrást főleg történeti és egyházkormányzati  szem-
pontból vizsgálták.

1 DANKÓ József, Történelmi műirodalmi és okmánytári részletek az Esztergomi Főegyház kincstá-
rából (Esztergom 1880).

2 Uo. 131. 
3 PÓR Antal, Az Esztergom-várbeli Szent István első vértanúról nevezett prépostság története (Bu-

dapest 1909) 112-114.
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Maga a templom a magyar kereszténység egyik legkorábbi egyháza, me-
lyet Géza fejedelem építtetett saját palotájához. Eredetileg talán keresztelő-
egyház (ecclesia baptismalis), egyúttal a fejedelem házikápolnája (palotaká-
polna) lehetett.4 Kezdeti keresztelőegyház szerepére utal titulusa, hiszen a
magyarok keresztény hitre térítésében jelentős szerepet vállaló passaui püs-
pökség védőszentje is Szent István első vértanú.5 E helyen, a fejedelmi palo-
tában született Szent István király, és e templomban keresztelték meg.6 Nagy
valószínűséggel itt koronázták királlyá is.7 Miután Szent István új palotáját
az esztergomi Várhegy déli végében felépíttette, a hegy északi részét a feje-
delmi palotával és kápolnával együtt az érseknek adta át.8 A templom ettől
kezdve egészen 1391-ig érseki kápolna volt.9 Az esztergomi káptalanon be-
lül elevenen fennmaradt Szent István királynak a kis templomhoz kötött kul-
tusza.10 Ezért  is  merült  fel  a  gondolat11 Kanizsai  János érsekben,  hogy a
templomot  társasprépostsági  (praepositura  collegiata)12 rangra  emelje.
1391. december 26-án adta ki az erről szóló oklevelet,13 melyben az új pré-
postságot a főszékesegyházi káptalanba bekebelezte14 azáltal, hogy a szent-
istváni prépost a mindenkori főkáptalannak is tagja. A prépostság alapítása-
kor hat kanonoki stallummal rendelkezett, és az 1397. évi leltár szerint már a
kezdeteknél gazdagon felszerelt volt. 

A kanonokok száma 1469. március 17-én hatról nyolcra emelkedett, ami-
kor Vitéz János esztergomi érsek jóváhagyta Szántói Ambrus szentistváni
prépost alapítványát  két új kanonoki stallum létesítéséről.15 Mátyás király
pedig esztergomi tartózkodásakor, 1470. május 28-án oklevélben erősítette
meg Szántói  Ambrusnak a  két  új  stallum fenntartására  tett  birtokadomá-
nyát.16 Szántói Ambrus révén tehát a prépostság személyi állományában és
vagyonában  egyaránt  jelentősen  gyarapodott.  Szántói  1483.  április  21-én

4 HORVÁTH István – H. KELEMEN Márta – TORMA István, Magyarország Régészeti Topográfiája 5.
Komárom megye régészeti topográfiája. Esztergom és a dorogi járás (Budapest 1979) 92.

5 GYÖRFFY György, István király és műve (Budapest 1977) 74.
6 Említi IV. László király 1272. évi oklevele. Esztergomi Főkáptalan Magánlevéltára (a továbbiak-

ban:  EF Mlt),  41-1-4.  Szövege  kiadva:  Monumenta Ecclesiae  Strigoniensis (a  továbbiakban:
MES) II (edidit Ferdinandus Knauz; Strigonii 1882) nr. 12., p. 28.

7 GYÖRFFY 158.
8 Magyarország Régészeti Topográfiája 5, 92.
9 „Ecclesia beati Stephani prothomartyris, capella videlicet archiepiscopali”. MES I,  nr. 485., p.

376; nr. 574., p. 440. 
10 Ezt említi az 1397. évi vizitáció szövege is. PÓR 105.
11 „Ut ubi beatus Stephanus rex, apostolus Ungarorum originem et vocabulum habuit, illic ex quo-

dam consortio sanctitatis et nominis utrique redderetur honorificencia specialis”. PÓR 96.
12 PÓR 96.
13 Az alapítólevél rekonstruált szövegét közli: PÓR 95-102.
14 „Cui prepositurae annectimus et incorporamus”. PÓR 96.
15 EF Mlt 43-4-2. Szövegét közölte: PÓR 118-122.
16 EF Mlt 43-4-3. Szövegét közölte: PÓR 116-117.
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hunyt el.17 A préposti székben Gosztonyi András követte őt 1484-től.18 Így
elképzelhető, hogy a függelékben közölt leltár felvételét hivatali  idejének
megkezdése okán az új prépost rendelte el.

Pór kiváló tanulmányát az újonnan fellelt 1484. évi inventárium jól egé-
szíti ki. Anélkül, hogy mélyebb összehasonlító elemzésébe kezdenénk, egy-
értelműen látható, hogy a két leltár felvétele között eltelt 87 év alatt jelentős
gyarapodás történt, amely részben következik a káptalan 1469. évi bővítésé-
ből. Míg 1397-ben paténájával együtt négy kelyhet,19 hat korporálét és ki-
lenc  miseruhát  (casula)20 írtak  össze,  addig  1484-ben  már  nyolc  kehely,
nyolc korporále és tizennyolc miseruha – köztük nyolc elöregedett, kifakult
színű – szerepel a leltárban.21

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet e két leltárnak könyv-, ill. könyvtártör-
téneti jelentőségére is, hiszen  a középkori könyvállományunkra vonatkozó
adatok rendkívül hézagosak. Az 1397. évi inventárium ugyanis részletesen
foglalkozik a templom sekrestyéjében található kötetekkel: 

„Regestrum librorum repertorum in sacristia dicte ecclesie.

Et primo repertum est in sacristia ipsius ecclesie unum missale novum et
pulcrum, magni voluminis, cuius ultimum verbum primi folii post kalendari-
um incipit <...> ste <...> folio habet ultimum evangelium incipiens: »In illo
tempore ait Maria«.

Item  unum  aliud  missale  spissum  pro  choro  recens  de  competentis
s<...>a, cuius ultimum verbum primi folii prime dominice de adventu est pu-
rifica, et ultima oratio: »E <...> omnipotens et misericors deus, de sancto
Adalberto«.

Item unum tertium missale minoris voluminis novum, cuius ultimum ver-
bum primi folii post kalendarium est: »Solempnia«; in penultimo vero folio
habet epistolam ad Chorintios incipiens: »fratres benedictus deus«.22

Item unum quartum missale novum et pulcrum, ad modum curie Romane,
cuius ultimum verbum primi folii post kalendarium incipit in eum, et in ulti-
mo folio habet benedicionem ovorum.

Item unum psalterium novum, cuius ultimus versus primi folii incipit :
»Quoniam non est <in ore eorum> veritas«,23 ultimum vero folium habet no-
vem lectiones de beata Virgine.

17 KOLLÁNYI Ferenc, Esztergomi kanonokok 1100–1900 (Esztergom 1900) 100.
18 KOLLÁNYI 115.
19 PÓR 111-112.
20 Uo. 112.
21 Lásd a most közölt forrást.
22 Vö. 2Kor 1,3.
23 Zsolt 5,10.
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Item aliud psalterium antiquum, cuius ultimus versus primi folii incipit:
<...> sanguine <...> ultimum vero folium habet lectionem in fine de beata
Virgine incipiente: »I <...> mater«.

Item unum breviarium antiquum, cuius ultimus versiculus: »V <...> Iras-
cimini et nolite peccare«. In ultimo vero folio habet lectionem <...>”24

Bár az 1484. évi leltár sokkal szűkszavúbban szól a könyvekről, mint az
1397. évi, a klenódiumok esetében megállapított jelentős gyarapodás itt is
kimutatható:

1397 1484

4 missale 5 missale
2 manualia missalia

1 breviarium 2 breviarium
2 psalterium 3 psalterium

4 graduale
1 Biblia
1 legenda sanctorum

Nem kívánjuk azonban a leltárt minden részletre kiterjedően elemezni, hi-
szen ezt az adott szakterületek kutatói nálunk avatottabban tehetik meg. A
forrást most annak reményében adjuk közre, hogy ezzel a művészet-, műve-
lődés- és egyháztörténeti kutatásokat segíthetjük. 25

1484.
Az esztergomi Szent István első vértanúról nevezett prépostság liturgiához
szükséges tárgyainak leltára

Papír, 105×280 mm. EF Mlt, Lad. 53. Fasc, 1. Nr. 15.
Külzetén  újkori  kéztől származó tartalmi  összefoglaló:  „Inventarium Ecclesiae  et
praepositurae Sancti Stephani de Castro Strigoniensi eiusque clenodiorum, ac alia-
rum rerum ad divinum cultum pertinentium. Anni 1484.”

24 PÓR 111.
25 Köszönet illeti a szöveg átírásában nyújtott segítségéért Fodor Nórát, Sarbak Gábort és Szovák

Kornélt.

100



K Ö Z L E M É N Y E K    ♦ ♦ ♦

1484

Registrum factum super bonis et rebus Ecclesie Collegiate Sancti Stephani
prothomartyris Castri Strigoniensis ad divinos cultus spectantibus

Item octo calices cum corporalibus et custodiis et tria paria ampullarum. 
Item tres ampulle sive urnalia argentee, quarum una est maior et deaurata et
relique due parve de argento.
Item sex corporalia, quorum duo habent custodias.
Item una reliqua bona, et unum agnus Dei.
Item una casula rubea facta ex chemereth absque alba et aliis ornamentis.
Secunda casula albi coloris ex kamoka aurata, cum suis ornamentis.
Tertia casula purpurea celestina cum ornamentis.
Quarta casula rubea de cemeleth cum suis ornamentis.
Quinta casula de kamoka cum suis ornamentis.
Sexta casula similiter de kamoka aurata.
Septima casula de bisso, rubea.
Octava casula ex atlatz, celestina.
Nona casula alba de sindone cum filis et serico exsuta.
Decima casula similiter de sindone, cum filis argenteis et sericeis exuta sive
consuta.
Item iterum octo casule inveterate, quarum colores propter earum inveteraci-
onem ignorantur. 
Item una cappa bona et utilis ex purpureo aureo subducta cum thafotha.
Secunda cappa de athlatz subducta cum bisso.
Tercia cappa de kamuka, brunatici coloris vulgo zederyes.
Quarta cappa deterior de bisso.
Item una casula de kamoka rasciana absque alba.
Item duo dalmatica rubea de chameleth.

Ornamenta altarium

Unum ex chemeleth.
Secundum de kamoka rasciana rubei coloris. 
Tercium similiter de kamoka rasciana rubei coloris.
Quartum de kamoka aurata celestini coloris.
Quintum  similiter ex kamoka aurata celestini coloris.
Sextum filis sericeis et manibus consutum tempore Pascatis induendum.
Septimum ex Bakachyn nigra.
Octavum deauratum et deterioratum.
Nonum ex purpure nigro.
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Decimum de kamoka glauga alias sarga.
Undecimum de kamoka.
Duodecimum ex kamoka aurata.
Item missalia quinque. 
Item duo manualia missalia.
Item duo breviaria.
Item tria psalteria.
Item duo gradualia, unum de tempore, aliud de sanctis.
Item iterum duo gradualia quorum alterum exsistet inveteratum, et reliquum
pauloplus melius
Item una Biblia de pargameno.
Item una legenda sanctorum similiter de pargameno.
Item duo tapetha subtilia pro tectura chorus deputata.
Item tria manutergia de fathyol ornata et ciffrata. 
Item iterum duo manutergia similiter de fathyol cum filis contexta ad pulpi-
tum disposita et apta.
Item quatuor manutergia bona de tela facta ad tergendum manus sacerdo-
tum.
Item duo lavatoria plumbea.
Item una pelvis cuprea.26

Item septem paria ampullarum blumbearum27 sive stannearum. 
Iterum una pelvis cuprea.

26 Az eredetiben: unam pelvim cupream.
27 A blumbearum szó előtt az eredetiben kihúzott p betű áll.
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