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vajk ádám A levéltárak titkos élete. A csornai 
premontrei Apátság levéltárainak 
évszázadai

Nem szakmabeliek számára a levéltár olyan hely, ahol régi iratok és őreik együtt poro-
sodnak az eseménytelen századok során. Így levéltártörténetet írni általában nem számít 
különösen izgalmas témaválasztásnak. E sorok írója sem a várható felfedezések öröméért 
kezdte vizsgálni a csornai premontreiek levéltárainak, közülük is elsősorban a magánle-
véltár történetét. Különösen azért sem, mivel a szakirodalom eddigi egybehangzó megál-
lapításai alapján egy egyszerű és sablonos levéltártörténet kibontakozására lehetett számí-
tani. Nevezetesen: az évszázadok során viszonylag zavartalanul kialakult irategyütteseket, 
vagyis a prépostsági magán- és hiteleshelyi (másként országos) levéltárakat a monostor 
1786. december 7-i feloszlatása után a hódoltság kora óta szokottnak tekinthető ideigle-
nes őrzési helyükre, a győri a káptalanhoz vitték,1 aminek köszönhetően megmenekült 
az 1790. június 24-én a prépostságot egészen, de magát Csorna városát is szinte teljesen 
elpusztító tűzvésztől.2 Utóbb a magyar kamara levéltára annak rendje és módja szerint 
átvette, majd a rendi élet 1802. évi visszaállításával az visszakerült a rend tulajdonába, 
ahol egészen napjainkig őrzik – egy történelmi léptékkel nézve rövidke, magyar szemmel 
pedig szokványosnak tekinthető 1950 és 1997 közötti állami kitérő közbejöttével.

A történelem azonban meghazudtolja az utókor kutatójának sematikus (pre)kon-
cepcióját.

***

Előre bocsátandó: a csornai premontreieknek két levéltáruk létezik. A saját jogaik 
és működésük dokumentumait őrző magánlevéltár, valamint a közhitelű tevékenységük 
eredményeként létrejött hiteleshelyi vagy országos levéltár, amely elsősorban a szűkebb 
és tágabb környezetük nemességének ügyeit dokumentálja. Magyar sajátosságként a 
premontrei monostorok élén a történelmi időkben prépostok álltak, jelenleg azonban 
– igazodva a világ premontrei közösségeinek gyakorlatához – apátok vezetik önálló kö-
zösségeiket. Ennek megfelelően, bár az alább részletezendő történeti áttekintést csak 
közvetetten érinti, szeretnék egy javaslatot megfogalmazni. A rend rendszerváltás utáni 
újjáalakulása óta legalább a még mindig gyarapodó, élő és bővülő magánlevéltárukat a 

1   Jerney János: A’ magyarországi káptalanok és konventek’, mint hielmes és hiteles helyek’ története. Magyar 
Történelmi Tár 2 (1855 – a továbbiakban Jerney: Káptalanok és konventek) 54. és 91., Kovács Imre Endre:  
A csornai premontrei prépostság 1802. évi visszaállításának története. In: Hermann Egyed emlékkönyv. 
Szerk. Sümegi József – Zombori István. (METEM Könyvek 20) Budapest, 1998. 195–201. (a továbbiakban 
Kovács: 1802) 195–196. és főként Horváth [Tibor] Antal: A csornai konvent hiteleshelyi működése. 
Keszthely, 1943. (a továbbiakban Horváth: Hiteleshelyi működés) 
2   Kovács: 1802 195–196., Horváth: Hiteleshelyi működés 17., Pájer Imre: Csorna évszázadai. Csorna, 1996. 15.
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Csornai Premontrei Apátság (Magán)levéltára név kellene, hogy illesse, a mai jogfoly-
tonos fenntartó jelenlegi megnevezéséből kiindulva. A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-
Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában őrzött, lezártnak tekinthető és tisztán törté-
neti jellegű hiteleshelyi levéltárat ugyanakkor akár apátsági, akár prépostsági levéltárnak 
is nevezhetnénk. A következetesség jegyében e sorok írója hadd törjön lándzsát ennek 
esetében is a Csornai Premontrei Apátság hiteleshelyi levéltára változat mellett.3

A magánlevéltár okleveleinek származása (provenienciája)

Sorra áttekintve a fennmaradt dokumentum-szövegeket – segédleteket és nagy vonalak-
ban a levéltár kései anyagát is –, a magánlevéltár első látásra is gyűjteményes jelleggel bír.4 
Ez részben annak is köszönhető, hogy a rend 1802-es visszaállításkor a csornai rendhá-
zat egyesítették a jánoshidai és a türjei prépostsággal,5 amelyek levéltári anyaga részben 
fennmaradt.6 Türjéről hiteleshelyi anyag is került a magánlevéltár állományába.7 Emellett 
Csorna egy másik fíliájából, Mórichidáról, illetve a turóci prépostságtól is érkezett elszór-
tan premontrei iratanyag a magánlevéltár állományába.8

3   Így, részben kis betűkkel, hiszen jogelőd intézmény neve, míg a magánlevéltárnak ma megfelelő 
intézmény az apátságnál működő nyilvános magánlevéltár. A csornai levéltár hivatalos neve mindazonáltal 
Csornai Premontrei Prépostság Levéltára, ezért az alábbiakban CsPPLt-ként fogunk az ott őrzött iratokra 
hivatkozni.
4   Legújabb, egyelőre belső használatú fondjegyzéke és részletes segédlete már a magánlevéltár 
restitúciója után készült a levéltár és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Mediévisztikai Tanszéke 
együttműködésében.
5   Kovács: 1802 passim.
6   Jánoshidáról csak újkori anyag, l. ennek régi segédletét: CsPPLt 43/2/21. Elenchus documentorum 
Praepositurae S. Joannis de Ponte. — Néhány korai türjei szöveget őrző 18. századi példány ezek közül: 
1. CsPPLt 106/8/1 (DF. 264  820., több, részben töredékes 18. századi másolat), kiadása Zala vármegye 
története. Oklevéltár. Szerk.: Nagy Imre, Véghely Dezső és Nagy Gyula. I. Budapest, 1886. (a továbbiakban 
ZO) I. 18–19., Szentpétery Imre – Borsa Iván: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke I–II. 
Budapest, 1923–1987. (digitális változata: Sz. I.–B. I.–Rácz György: Az Árpád-házi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke. Budapest, 2008. – a továbbiakban RA) I. 860. – 2. CsPPLt 106/8/2. (DF. 264 865.). – 3. 
CsPPLt 17/2/2 (DF. 265 226.), kiadása ZO I. 44–45., RA I. 1397. – 4. CsPPLt 106/8/4. és 5. (DF. 264 838. 
és 264  843., Kristó Gyula – Almási Tibor (főszerk.): Anjou-kori oklevéltár I–XV., XVII., XIX–XXXIV. 
XXXVIII., XL–XLII., XLVII. Budapest–Szeged 1990–2017. (a továbbiakban Aokl) IV. 61. és Kóta Péter: 
Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130) 1212–1526. (Középkori oklevelek Vas megyei 
levéltárakban I. Vas megyei levéltári füzetek 8) Szombathely 1997. 46. – 5. CsPPLt 106/8/2. (DF. 264 865.).
7   Itt található a legkorábbi türjei kiadású oklevél is: CsPPLt 106/8/3. (Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára Diplomatikai Fényképgyűjtemény [a továbbiakban DF.] 264 820., regesztája Kovács Imre Endre 
O.Praem: A türjei Premontrei Prépostság története. Zalai Gyűjtemény 32. Zalaegerszeg, 1991. (a további-
akban Kovács: Türje) 172.
8   Mórichida: CsPPLt 14/2/12. (DF. 264 826.), számos régi kiadása mellett l. Fejér György: Codex diplomaticus 
Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. Budae, 1829–1844. (a továbbiakban Fejér) IV/3. 122–124., Dreska 
Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára. Monumenta credibilia conventus de 
monte Pannoniae. I–IV. 1244–1526. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 
6., 8., 10. és 19.) Győr, 2007–2014. (a továbbiakban Dreska) I., kivonatait l. RA I. 1331. és Urkundenbuch 
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A levéltár rendi jellegű iratok mellett figyelemre méltó családi anyaggal is bővült: 
a Rezneki és Rohai családok anyagának egy részével,9 valamint itt található a Logodiak 
egy oklevele.10 Ezek minden valószínűség szerint a hiteleshelyi levéltár letéti anyagából 
kerültek, nagyrészt még a középkor folyamán a magánlevéltár iratai közé. Ezen kívül ál-
lománya a 18. század folyamán a gradicsi (ma Hradisko) és zábrdovicei atyaapátságtól is 
nyert – elsősorban az egész rendet érintő privilégiumokról másolatokat, továbbá három 
protokollum-kötetet az atyaapátságok saját anyagából.11 Érthetetlen módon került anya-
gába a pilisi konvent Hambato pozsonyi polgár részére adott 1301-i adománya.12 Látható, 
hogy mind a középkor, mind az újkor alatt gyarapodott idegen elemekkel a levéltár.

A magánlevéltár története

A hiteleshelyi kiadványok tanúsága szerint a monostor levéltárát a középkorban általában 
a sekrestyében őrizték13 Első adatunk éppen egy viszontagságos helyzetet ír le, amikor is 
elkerülnek a levéltárak Csornáról. Az 1403-as Zsigmond király elleni felkelés harci cse-
lekményei során – nagyjából június folyamán14 – a vélhetően a lázadó Kanizsaiakkal tartó 
szerzetesek a rendházból elmenekülve annak minden oklevelét biztonságos helyre igye-
keztek menekíteni. A monostor kegyurainak egyike, a király hűségén maradt Asszonyfalvi 

des Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete und Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg I. 
Szerk.: Hans Wagner. Graz, 1955. 435. – Turóc: CsPPLt 88/4/4A. (DF. 264 823.), újabb kiadásai Fejér VII/5. 
294–308., Hazai Okmánytár I–VIII. Kiadják: Nagy Imre, Páur Iván, Ráth Károly, Ipolyi Arnold, Véghely 
Dezső. Győr – Budapest, 1865–1891. (a továbbiakban HO) VI. 65–75., Richard Marsina (ed.): Codex 
diplomaticus et epistolaris Slovaciae – Slovenský diplomatár. Bratislava, 1987. II. 276–282., RA I. 979. – 
utóbbi oklevélmásolat talán inkább a 18. század másolási „lázának” köszönhető.
9   Resznekiek: 1. CsPPLt 106/8/6. (DF. 264 847.)., 2. CsPPLt 106/8/12. (DF. 264 972.), 3. CsPPLt 106/8/10. 
(DF. 264 916.), Zsigmondkori oklevéltár 1387–1426. Összeállította Borsa Iván – Lakatos Bálint – Mályusz 
Elemér – Neumann Tibor – C. Tóth Norbert, közrem.: Mikó Gábor. Budapest, 1951–2017. (a továbbiakban 
ZsO) II/1. 3309., II/2. 5410., 5464. és Köblös József: Zalalövő és környéke középkori településtörténetéhez 
I/2. Zalai Gyűjtemény 31. Zalaegerszeg 1990. 5–28. 83., 86–87. szám, 4. CsPPLt 106/8/7. (DF. 264 878.), 
ZsO II/1. 3777., Köblös i.m. I/2. 89., 5. CsPPLt 106/8/8. (DF. 264 880.). – Rohaiak: CsPPLt 87/6/4. és 5. (DF. 
264 900. és 264 901.), Fejér X/2. 523–530, ZsO I. 4744., 4827.
10   A tördemészi oklevelek csornai példányai már a 18. századi másolások eredményei. Kiadja Dreska I. 
332–333. és II. 19–20.
11   CsPPLt 6/1/1. (DF. 264  812.), kivonata Jaffé, Philippus – Löwenfeld, S(amuel): Regesta pontificum 
Romanorum ab condita Ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII. I. Lipsiae, 1885. 7654., 
továbbá CsPPLt 6/1/3. (DF. 264 822.). – A morvaországi eredetű, semmilyen magyarországi vonatkozással, 
egyben régi csornai levéltári jelzetekkel sem rendelkező másolati kötetek CsPPLt Diplomatikai levéltár, 
sine numero: Copiae privilegiorum et aliorum literalium instrumentorum monasterii Gradicensis, 
Monasterium Gradicensis documenta és Documenta Monasterii Zabrdovicensis (DF. 286 280–286 282.).
12   CsPPLt 87/6/2A. (DF. 264 839.), átírása uo. 87/6/2B. (DF. 264 842.). Kiadásait l. AOkl I. 64.
13   Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Diplomatikai Levéltár (a továbbiakban DL.) 24 654.
14   Az 1403–1404-es polgárháború legújabb összefoglalása C. Tóth Norbert: Luxemburgi Zsigmond 
uralkodása (Magyarország története 6.) Budapest, 2009. 45–50.
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Ostffy Gergely soproni ispán15 – akinek egyébként oroszlánrésze lehetett Vas és Sopron 
vármegyék Zsigmond hűségén tartásában16 – azonban embereivel megrohanta őket, és ok-
leveleket valamint más kincseket rabolt el tőlük.17 Jóllehet ez a dátum csaknem egybeesik 
a csornai kiadványok felszaporodásának idejével,18 semmi esetre sem okozhatta Ostffy 
Gergely támadása a hiteleshelyi tevékenység korai időszakából származó esetleges okleve-
leinek tömeges pusztulását. A forrásból inkább az oklevelek hatalmaskodás jellegű, tehát 
kifejezetten magáncélú elbirtoklására következtethetünk, hiszen a Kanizsai testvérek ép-
pen Baráti (ma Nagybarát, Győrújbarát része), Szőgye és Gyarmat adománylevelét kény-
telenek ismét kiállítani a szerzetesek részére, tehát a csornai magánlevéltár egy darabját.  
A szűkszavú források mindössze ebben az egy esetben emlékeznek meg a szerzetesek ki-
rablásáról, és a Kanizsaiak sem próbálják meg az udvarnál elérni – sem ekkor, sem később 
– a rablott javak és oklevelek visszaszolgáltatását. A kútfők hallgatásából, az ügy elnyug-
vásából okkal következtethetünk arra, hogy sem a hiteleshelyi munkát,19 sem a monostor 
jogait nem érintette a későbbiekben hátrányosan Ostffy Gergely támadása, vagyis az ok-
leveleket, talán az egyéb rablott javakkal együtt rövidesen pereskedés nélkül visszaszol-
gáltatták a premontreieknek. Így ma is a csornai magánlevéltárból a kamara archívumába 
került anyagban található az eltulajdonított irat eredetije.20

A 15. század közepén még valószínűleg nem volt elkülönített hiteleshelyi levéltá-
ruk a csornai premontreieknek, legalábbis erre utal a győri káptalan egy átíró oklevele, 
amelyben a csornaiak két, a káptalannál letett oklevelét is átírják a Fraknóiak örökö-
sei részére.21 Ez megegyezik a pannonhalmi helyzettel, ahol 1500 előtt ugyancsak nem 
vezettek hiteleshelyi regisztrumokat, illetve sosem a helyben őrzött oklevélpéldányról 
állíttattak ki átíró oklevelet.22 Regisztrumkötetek Csornán történt használatára ugyanak-

15   Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. II. Budapest, 1996. 179., Pór Antal: Az Osl 
nemzetség története a XIII. és a XIV. században. Turul 8 (1890) 153–200. (a továbbiakban Pór: Az Osl 
nemzetség) 181–182.
16   HO II. 171–172.
17   Fejér X/4. 340–342. és ZsO II/1. 2928.
18   Vö. Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa 
(DL.-DF. 4.3). Szerk. Rácz György, CD-ROM, Budapest, 2008. vagy ugyanennek internetes kiadását a 
hungaricana.hu-n vagy a http://mol.arcanum.hu/dldf oldalon (DL.-DF. 5.1. 2009.), a csornai kiadványok 
egyszerű időrendbe rendezésével, továbbá Vajk Ádám: A csornai premontrei prépostság hiteleshelyi 
tevékenysége és szerzetesei a középkorban. Szakdolgozat, PPKE-BTK. Piliscsaba, 2002. (a továbbiakban 
Vajk: Hiteleshely) 11.
19   Ekkor még viszonylag ritkák a konvent (fennmaradt) kiadványai, ám kétségtelen, hogy a következő 
ismert oklevelük csak 1405 áprilisából való, vö. DL.-DF. 4.3. és 5.1.
20   DL. 8462. és 8464., CsPPLt 14/2/2B. (DF. 264 871.),  ELTE Egyetemi Könyvtár Collectio Hevenessiana 
Vol. XXII. 82–88., Fejér X/2. 649–653., ZsO I. 5982.
21   Amint a győri káptalan megfogalmazta, duas literas predicti conventus in nostra sacristia deponere, ac 
dum et quando prefati prepositus et conventus, coram quovis iudice exibicionibus earundem indigerent, et 
ad requisicionem iudiciariam a nobis repererent, easdem eisdem in specie reddere et restituere dignaremur, 
quarum unius tenor talis est..., DL. 12 952., 1806. évi másolata CsPPLt 15/2/25. (DF. 265 066.).
22   Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi tevékenysége 1321-1500. Doktori értekezés. 
Budapest, 2008. 63.
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kor már a 16. század első felében vannak adataink. Egyrészt 1531-től vezetni kezdték a 
felvallási jegyzőkönyvek korunkra maradt, valószínűleg a legkorábbi sorozatát;23 lénye-
gesebb azonban szempontunkból, hogy még a század elején esetenként elkezdték őrizni 
a kiállított oklevelek egy példányát.24 A monostor 1522. évi leltára szerint a két nagyobb 
ládában őrzött privilégiálisok mellett két kisebb ládában és egy scatulában (una scatula 
litere) őrizték az egyéb okleveleket.25 Nem ismerhetjük persze a ládák és a scatula mére-
tét, tároló-kapacitásuk azonban elég lehetett mind a magán-, mind a hiteleshelyi levéltár 
akkori anyagának őrzésére. Talán nem véletlenül két nagyobb és két kisebb ládát tartottak 
e célra: egyet-egyet a két külön levéltár számára.

Az 1490–91-es dunántúli hadjárat eseményei szintén érintették a monostort, oly-
annyira hogy ebben az időben, 1490 és 1495 között a hiteleshelyi munka is szünetelt. 
Ezt a konvent kiadványainak időrendjében tátongó űr mellett tanúsítja II. Ulászló király 
egy 1495. június 22-i oklevele, amellyel új pecsétet adományozott a konventnek a Miksa 
római király hadjárata során eltulajdonított eredeti pecsétje helyett, nehogy az illetékte-
lenek által esetleg időközben kiállított oklevelek érvényben maradjanak.26 Az események 
az alábbi módon rekonstruálhatók. A Mátyás király által kinevezett Apatóci Gergely és a 
monostor kegyurai, a Kanizsaiak között a király halála után törésre került sor: a prépostot 
elűzték, és mást neveztek ki a helyére. A hiteleshely autentikus pecsétjét a védettebb Ka-
puvárra, Kanizsai László várába vitték, legkorábban valószínűleg 1490 őszén, Miksa né-
met király szeptember 4-én megindult dunántúli hadműveletei miatt. A kegyurak ugyan 
már a következő évben kiengesztelődtek Apatócival, és újólag kinevezték prépostnak, sőt 
a német sereg a térségben nem épített ki komolyabb stratégiai pozíciókat,27 a pecsét még-
is összesen csaknem öt évig Kapuváron maradt.28 Arról nem esik szó, hogy mindezzel ösz-
szefüggésben az okleveleket is Kapuvárra vitték volna; ennek megfelelően a monostorban  
 

23   A prépostság 1522. évi leltárában nem esik szó sem a könyvek, sem az oklevelek között a regisztrumokról, 
holott a hiteleshelyeknél ekkor már általában használatban voltak: DL. 26  357. (számozatlan eredeti 
lapokon, 3r).
24   DL. 24 654.
25   ...in ingressu eiusdem per fratrem Iohannem professum eiusdem ecclesie et Stephanum prepositum tunc de 
Boromnycz existente assignatis: 1522. márc. 30.: DL. 26 357. 3v.
26   Erről l. Eckhart Ferenc: Hiteleshelyeink oklevélkritikája. Turul 31 (1913) 158., uő: Hiteleshelyek a 
középkori Magyarországon (Studia Notarialia Hungarica XI.) Budapest, 2012. 57–58., Pór Antal: A csornai 
konvent pecsétjének átalakulásai. Turul 11 (1893) 182–183. Az 1495-ös Ulászló-féle pecsétadomány 
jelenleg egyetlen középkori iratgyűjteményben sem ismert (köszönöm a II. Ulászló okleveleinek kiadására 
készülő Neumann Tibornak az adatot), csak kiadása: Josephus Nicolaus Kovachich: Epicrisis documentorum 
diplomaticorum. Pestini, 1817. 282–284., az új pecsét rajzát lásd Jerney: Káptalanok és konventek, melléklet 
69. rajz és Pór: Az Osl nemzetség 183.
27   Neumann Tibor: Békekötés Pozsonyban – országgyűlés Budán. A Jagelló–Habsburg kapcsolatok egy 
fejezete (1490–1492). Századok 144 (2010) 339–349., térkép 350.
28   Apatóci királyi kinevezése 1485. július 23-án kelt (DL. 19 061), a Kanizsaiak pedig 1491. december 12-i 
oklevelükben nevezték ki (DL. 19 774), ezzel ismerve el prépostnak. L. még Horváth: Hiteleshelyi működés 
5–6., életére l. Vajk: Hiteleshely 19–20.
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találjuk a levéltárakat őrző ládákat a monostor 1522. évi, Bucsai Illés prépost beiktatása 
alkalmából készített leltárának felvételekor.29

A levéltárakat ezután már csak rövid ideig találjuk az inventáriumban rögzített ál-
lapotnak megfelelően.30 A mohácsi katasztrófával kialakult új katonai-stratégiai helyzet 
gyors alkalmazkodásra késztette a rendház és a levéltárak életét – legkésőbb 1529-ben, 
a törökök első Bécs elleni hadjárata idején.31 1540-ben I. Ferdinánd király, Ládonyi Imre 
1525-ben a csornai konventnél kiállított végrendeletét kerestető parancslevelére írt vála-
szában Kaposi Péter prépost ugyanis úgy fogalmaz, hogy a törökök majdnem minden ok-
levelüket elpusztították.32 Ennek megfelelően a prépost hagyatékában is mindössze négy, 
pontosabban le nem írt hártyaoklevél volt 1542-ben.33 A hiteleshelyi levéltár középkori 
anyagából valóban semmi sem maradt napjainkra,34 a magánlevéltár azonban lényegében 
épségben fennmaradt. Kaposi prépost tehát – értelemszerűen – a hiteleshely iratanyagá-
ra vonatkoztatta a királyi mandátum rendelkezését, azaz válasza kizárólag erre vonatko-
zott, hiszen a hiteleshelyi oklevelek között őrizték Ládonyi végrendeletét. A magánlevél-
tár megmaradása viszont csak egyetlen módon képzelhető el: a török támadás idején a  
prépostság magánoklevelei már nem voltak Csornán. A család legutolsó felnőtt férfi tagja, 
Kanizsai László halála (1525) után testvére, a monostor kegyura, a mohácsi csatame-

29   DL. 26 357 3r. A dokumentum egyúttal egy meglepően ősi hagyományról is tanúskodik: a levéltárakat 
már ekkor is a legutolsóként emlegetik az ingóságok között, a borkészlet, a lovak és kocsik, a konyhai 
eszközök és a könyvek után.
30   A premontreiek rendtartományon belüli fokozottabb együttműködésének eredménye, hogy néhány 16. 
sz. eleji oklevél a leleszi konvent hiteleshelyi levéltárába, illetve az ebben lévő Bercsényi családi akták közé 
került. Mindegyik Apatóci Gergely prépostnak a Csikvándi Kapolcsiakkal bonyolódó, ám a megyei sedria 
működését is kártékonyan befolyásoló konfliktusát őrzi. L. Slovenský Narodný Archív (Szlovák Nemzeti 
Levéltár, Pozsony), Leleszi konvent hiteleshelyi lt. Acta Bercsényiana 18–36. (DF. 284 590), ill. uo. Acta anni 
1505. 64/B. és 64/C. (DF. 224 497–224 498), kiadásaik: Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei 
(1328–1525). (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 1.) Győr, 2005. (a 
továbbiakban Horváth: Győr megye) 121–124, Dreska IV. 40–42, 44–45. Csorna akkoriban a korábbinál 
szorosabb kapcsolatot ápolt a rendi reform egyik központjának számító Lelesszel. Innen érkezett Bucsai 
Illés és Kaposi Péter (prozopográfiai adataikat l. Vajk: Hiteleshely 21–23.), a két utolsó középkori csornai 
prépost, akikkel a rendi prépostok sora hosszú időre megszakadt.
31   Rázsó Gyula: Az 1529-es török hadjárat stratégiai problémái. Hadtörténelmi Közlemények 23 (1976) 
3–41.: 24, 27. Az 1532-es hadjárat nemcsak az eltérő felvonulási terület miatt zárható ki kiváltó eseményként, 
hanem azért is, mivel 1531-ből már maradt fenn dokumentum az első felvallási jegyzőkönyv-kötetben.
32   ...per violenciam turcarum in repositorio nostro literarum pene omnia instrumenta fuissent consumpta et 
deperdita: 1540.: DL. 24 654.
33   Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából IV. 1542–1547. Szerk. Karácsonyi János – 
Kollányi Ferenc. Budapest, 1909. 159–162. Az oklevelek itt is a leltár végén találhatók. – Később valószínűleg 
ez a négy oklevél is elenyészett.
34   A hiteleshelyi levéltárban ma található, Copiae litterarum címet viselő középkori forrásanyagot megőrző 
másolati kötetnek vajmi kevés köze van a monostorhoz, mindössze két csornai kiadványt tartalmaz. 
Jellemzően szlavóniai és Dráva-menti eseményeket tdokumentál (Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-
Sopron Megye Soproni Levéltára. A csornai premontrei prépostság hiteleshelyi levéltára [a továbbiakban 
MNL GyMSM SLt. CsPPHhLt.] Sopr. DL. 5640. [DF. 286 775.]).
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zőn elhunytakat eltemettető Kanizsai Dorottya az új katonai helyzetnek megfelelően a 
prépostság jogait bizonyító magánoklevelek biztonságba helyezése mellett döntött, és 
a család lakhelyére, Sárvárra35 szállíttatta. Ezzel a magán- és a később „újratermelődő” 
hiteleshelyi iratok sorsa egészen a 19. század elejéig különvált egymástól.

Sárvártól Budáig – a magánlevéltár újkori vándorlása

A magánlevéltár anyaga a Kanizsai örökséggel együtt a Nádasdyakra szállt, utóbbiak le-
véltárának 1665-ben készült elenchusában36 meg is találjuk Capsa N alatt, 20 csomóba 
rendezve. A levéltár Nádasdy Ferencnek az 1670-es Wesselényi-összeesküvésben játszott 
szerepe miatti fej- és jószágvesztés büntetése után a koronára szállt, és a magyar kamara 
kezelésébe került. Ugyan a Nádasdy-levéltár elkülönítve őrizte az eredetileg különböző 
családok és szerzetesközösségek (így Csorna) levéltáraiból származó iratait, a kamaránál 
uralkodó állapotok, valamint a Nádasdy-levéltár darabokban történő, évtizedekig húzó-
dó átvétele és rendezése miatt nemcsak a kamara Acta ecclesiastica sorozatába kerültek a 
csornai oklevelek, hanem az ugyanott elhelyezett Nádasdy-levéltárban is maradtak.

A Nádasdy-levéltár első részét 1742 folyamán vette át az újonnan kialakított kama-
rai archívum. Ezzel a csornai magánlevéltár is Pozsonyba került, ráadásul már a folyamat 
elején. A Nádasdy-iratok egyes darabjai – az 1670-es lajstrom és mutató mindenképpen 
– ugyanakkor 1755 végén, 1756 elején kerültek a kamara levéltárába.37 A Nádasdy-anyag-
gal együtt a premontreiek anyagának számos darabját a Neoregestrata acta gyűjteménybe 
is áthelyezték 1755 után, egészen az 1770-es évekig,38 sőt az Irregestrata acta sorozatba is 
kerültek iratok.39 Mind a Neoregestrata acta ekkor elvégzett, mind az Acta ecclesiastica ké-
sőbbi rendezése folyamán felbomlott az iratok eredeti rendje. Az átvételi folyamatot do-
kumentálja több, jelenleg Csornán található másolat hitelesítési záradéka is már 1745-től. 
A másolatokon hitelesítőként Rajcsányi Ádám királyi levéltárnok és kamarai tanácsos 
szerepel,40 akinek irányításával a kamara archívumát kialakították. A magánlevéltár 

35   Kanizsai László özvegye Bélteki Drágfi Anna a legtöbbször innen keltez 1525–26-ban (időrendben): DL. 
94 391, 94 392, 25 721, 104 459.
36   MNL OL Mikrofilmgy. 31989. tekercs.
37   Herczog József: A magyar kamarai levéltár története II. Levéltári Közlemények 7 (1929) 155–192.: 156., 
176.
38   Herczog József: A magyar kamarai levéltár története III. Levéltári Közlemények 9 (1931) 226–283.: 
270–271.; Maksay Ferenc: A magyar kamara archívuma. Budapest, 1992. (a továbbiakban Maksay: Kamara 
archívuma) 34.
39   CsPPLt 100/4. és 6. (DF. 264 996) eredetije MNL OL E 150. Irregestrata acta f. 23. 721v–722r
40   A legkorábbiak 1745. júl. 24-iek: CsPPLt 6/1/4. és 6/1/11. (DF. 264 837. és 265 241.), kiadja Oszvald Ferenc: 
Adatok a magyarországi premontreiek Árpád-kori történetéhez. Művészettörténeti Értesítő 6. 1957/2–3. 
231–254., Fejér VI/1. 257., Monumenta ecclesiae Strigoniensis II. Ed. Knauz Ferdinandus. Strigonii, 1882. 
346–347. ill. kivonata Fejér V/3. 110., Potthast, Augustus: Regesta pontificum Romanorum (1198–1304). 
II. Berlin, 1875. 21 817., Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a 
középkori Magyarországon. Gond. és szerk. Balogh Elemér. (Jogtörténeti Tár 1/1.) Budapest, 1997. 35.
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legnagyobb része végül az 1780-ban kialakított Acta ecclesiastica sorozatba került,41 amely-
ben ma is több száz darabja található. Miután II. József rendeletére a kormányszerveket 
Budára helyezték át, 1784-ben a magyar kamara is ide költözött az archívummal együtt.

A rend 1802-es visszaállítása után még évek teltek el, mire jogbiztosító irataikat visz-
szaigényelték. A kamara archívuma láthatólag vonakodott a teljes iratanyagot kiadni ke-
zéből, így 1806-ban végül kompromisszumos megoldás született: a középkori oklevelek 
(ma 437 darab) bő felét, 226 eredetit és mintegy 40 darab 18. századi hiteles és egyszerű 
másolatot átadták. A levéltár korai anyagának mintegy 40 százaléka, a későbbi iratoknak 
kisebb része így a kamaránál maradt. Utóbbiakról többnyire 1806 végén, november 10. 
és december 30. között készítettek hiteles másolatokat – egytől egyig Lendvay Márton 
Ignác42 kamarai levéltárigazgató hitelesítésével –, és ezeket kapta meg a prépostság az 
eredetiek helyett. Azt a néhányat kivéve, amelyet a grandiózus másolási folyamat során 
kifelejtettek.43

Az 1790-es tűzvész során a csornai rendház teljesen leégett, ami történetünk szem-
pontjából szerencsés időpont, hiszen a rendházban ekkor semmilyen iratanyag nem volt 
– mint alább szó esik róla, a hiteleshelyé sem. Ugyanakkor a premontrei birtokokat ekkor 
kezelő kamara a rendházat nem, csak a gazdálkodáshoz szükséges melléképületeit állíttat-
ta helyre, így a rend visszaállításakor, 1802-ben megkezdett felújítás idejére a szerzetesek 
Türjén rendezkedtek be. Az oklevelek is ide kerültek 1806. során, egészen a rendház elké-
szültéig, valamint a közösség és a levéltár 1808. szeptember 29-i Csornára költözéséig.44

41   Maksay: Kamara archívuma 39.
42   Már 1766-ban lajstromozó a kamaránál, 1777-től allevéltárnok, l. Herczog József: A magyar kamarai levéltár 
története III. Levéltári Közlemények 9 (1931) 235. és 244. – 1800–1811 között kamarai levéltárigazgató, l. 
Fallenbüchl Zoltán: A Magyar Kamara tisztviselői II. Józseftől a polgári forradalomig, 1780–1848. Levéltári 
Közlemények 43 (1972) 327–395.: 374. Utóbbi egyébként jó képességű teréziánus kori tisztviselőnek írja 
le. – A királyi személynökökre és ügyigazgatókra vonatkozó, 1337-tel kezdődő archontológiai gyűjtése: 
OSzK Kézirattár, Quart. lat. 531–532., ill. Pozsonyi Egyetemi Könyvtár (Universitný Knihovna) Ms 356. L. 
erről Fallenbüchl i.m.  334. – Főméltóságokról és főispánokról készült gyűjtése: Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltára (a továbbiakban MNL OL) E 683. Kincstári Levéltárak, Magyar Kamara Archívuma, 
Libri dignitariorum Vol. 1. és 5. Sajtó alá rendezte Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főméltóságai. Budapest, 
1988. és Uő: Magyarország főispánjai. Die Obergespane Ungarns 1526–1848. Budapest, 1994.
43   Pl. DL. 1027., 2154., 6681., 10 101. (ZsO IV. 1298.), 10 165. (pedig fontos oklevél, a prépost úriszéki 
jogait védő királyi pátens: ZsO IV. 1588.), 10 426. (Dreska II. 97–99.), 11 657., 12 075., 12 234. (Dreska II. 
235–236.), 12 336, 12 657–12 658, 12 708, 13 055, 13 057, 13 873, 13 875, 14 139. (viszont az utóbbi hármat 
átíró DL. 14 140-et lemásolták), 14 462, 16 851 (Dreska III. 147.), 16 897–16 898 (Horváth: Győr megye 
74. és Dreska III. 370–372., ugyanezen ügyről a harmadik jelentése eredetije visszakerült Csornára), 16 963 
(Horváth: Győr megye 76., régi jelzete MNL OL MKA Acta eccl. 55/29., a többi csornai oklevéltől tehát 
egészen eltérő csomóba került), 17 028 (Dreska III. 154.), 17 223 (Závodszky Levente: A Héderváry-család 
oklevéltára II. Budapest, 1922. 374–375.), 18 056, 18 266, 20 838, 21 432, 21 454, 25 196.
44   Horváth: Hiteleshelyi működés 15., Kovács: Türje 149. és Kovács: 1802. 199.
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A csornai országos levéltár

A monostor törökök általi feldúlása után a hiteleshelyi tevékenység már 1531-től újrain-
dult, így a prépostság országos levéltára ismét anyaggal telt meg, azonban ennek sorsa is 
viszontagságosan alakult. A konvent szerzeteseinek létszáma a 15. század utolsó éveitől 
folyamatosan csökkent.45 A hiteleshely működése több korábbi, néhány éves szünet után 
Galamboki Máté prépost halálakor, 1593 után megszűnt,46 mégis csak III. Ferdinánd 
1647. évi II. dekrétuma (121. tc.) rendelkezik arról, hogy Csornáról a vasvári káptalan-
hoz vigyék az országos levéltárat, lehetővé téve a másik hiteleshelynél az iratokról má-
solatok kiadását.47 Hogy azok mégsem kerültek Vasvárra,48 az az uralkodó 1655. évi IV. 
dekrétuma 39. törvénycikkelyéből derül ki, amelynek rendelkezése szerint az ekkor már 
mintegy 60 éve megszűnt hiteleshelyi működést a prépost köteles volt helyreállítani, és a 
győri ferencesektől vissza kellett szállítani Csornára a jegyzőkönyveket.49 Ezek szerint a 
hiteleshelyi iratanyag átvészelte a győri ferences kolostor előző évi égését is.50 Nem cso-
da, hogy Gallya Mihály csornai írnok nem sokkal később kelet nélkül, talán 1657 körül 
azt jegyezte le, hogy a mindössze 1530 óta rendelkezésre álló hiteleshelyi jegyzőkönyvek 
hiányosak és rendezetlenek, íveik feltehetően összekeveredtek.51 A törvénycikkelynek 
megfelelően aztán Szenttamási Máté prépost a korábbi, „működőképes” állapotába resti-
tuálta az autentikus pecséttel rendelkező konventet. Első kiadványa 1656-os, a következő 
évtől pedig zavartalan a hiteleshelyi működés, még a rend 1786. évi megszüntetése után 
is, lényegében a levéltárnak a rendházban maradása utolsó pillanatáig.52

A csornai hiteleshely iratanyagát a felvallási jegyzőkönyvek belső címlapon álló be-
jegyzései szerint 1787 májusában szállították el Csornáról53 meglehetős rendetlenség-
ben, majd három évig Budán, a hétszemélyes tábla regisztratúrájánál őrizték.54 1790-ben 

45   Vajk: Hiteleshely 13–14.
46   Horváth: Hiteleshelyi működés 11–12., életére Horváth [Tibor] Antal: A csornai premontrei prépostság 
commendatorai a XVI–XVII. században. Keszthely, [1942] 22–23.
47   Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytár III. 1608–1657. Budapest, 1900. 501.
48   Kovács: Türje 78., Horváth: Hiteleshelyi működés 12–13.
49   Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytár III. 1608–1657. Budapest, 1900. 609. Egyrészt azért is csak a 
jegyzőkönyveket emlegetik a források, mivel más nemigen maradt a 17. sz. közepe előtti időből, másrészt 
az udvarnak és a rendeknek ezek voltak az igazán fontosak.
50   Szabó György Piusz: Ferencrendiek a magyar történelemben. Budapest. 1921. 257–259.
51   Verum ingentem defectum habuit conventus propter disturbia et haeres (!), nam solum ab anno 1530 
reddita sunt prothocolla, eaque etiam confusa et attrita valdeque defectuosa. MNL GyMSM SLt, a csornai 
premontrei prépostság hiteleshelyi levéltára, Protocollum 6. 8r. Egyébként előtte 1672-es, utána 1661-es 
iratok másolatai találhatók.
52   MNL GyMSM SLt. CsPPHhLt.. Felvallási jegyzőkönyvek 6. kötet 1v és 10r passim.
53   1787. V. 7. MNL GyMSM SLt. CsPPHhLt., Felvallási jegyzőkönyvek 2., 3. és 5. kötetek belső címlapi 
feljegyzései. Érdekes módon az utolsó konventi kiadvány V. 10-i keltű, Horváth: Hiteleshelyi működés 16.
54   Éppen a Csornáról érkezett iratanyag váltotta ki a hétszemélyes tábla rendeletét a kamarai iratátvételek 
szigorúbb szabályozására. L. Kumorovitz Bernát Lajos: A leleszi konvent országos levéltárának története. 
Levéltári Közlemények 10 (1932) 223–255.: 238.
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pedig, hogy a környék lakosai könnyebben tudjanak oklevélmásolatokat kérni ügyeik-
hez, a győri káptalan vette át,55 amely 1796 januárjában gondoskodott a dokumentumok 
újrakötéséről.56 A jegyzőkönyvek 2-4. köteteinek össze-visszaságán ma is látszik, hogy 
a kötetek egy részét valójában csak ekkor tették aránylag rendbe.57 A premontrei rend 
1802-ben történt visszaállítása és a prépostságok egyesítése után a fent kifejtett módon 
1806-ban az egyesített prépostság rendházában, Türjén találkozott újra a hiteleshely és a 
magánlevéltár anyaga.

Érdekes, hogy az ekkor szintén hazakerült türjei levéltárnak csak újkori része került 
az anyagba.58 A türjei rendház középkori okleveleit ugyanis 1527-ben a monostor egyéb 
kincseivel együtt elrabolta berekszói Hagymási István, majd családja kihalásával a 17. szá-
zad közepén annak levéltárával együtt a Batthyányak körmendi levéltárába került. Innen 
1945-ben Keszthelyre, majd 1953-54. folyamán az Országos Levéltárba59 szállították a 
türjei okleveleket, ahol a Batthyány-levéltárat részben elpusztító 1956-os tűzvész szeren-
csésen elkerülte.60 Ennek megfelelően sem Csornán, sem a kamara archívumának Acta 
ecclesiasctica sorozatának 34., részben türjei csomójában egyetlen középkori, a türjei mo-
nostorra vonatkozó oklevél sincs.

A levéltárak egyesülése után

1808 után zavartalan volt a hiteleshelyi és magánlevéltári iratok őrzése egyaránt. Az egye-
sített csornai, türjei és jánoshidai rend levéltára tovább gyarapodott, köszönhetően a rend 
működésének, és a hiteleshely a francia háborúk miatt némileg megkésett, 1812-es újra-
indulásának.61 Ráadásul jórészt történészi érdeklődésből, semmint jogbiztosító célzattal 
megindult egyes levéltárak feltárása és a csornai monostort érdeklő iratok lemásolása.62  
A szerzetesrendek 1950. évi feloszlatása után rövidesen, már 1951-ben a soproni levéltár-
ba került mindkét levéltár: 1952-es bejegyzéseket már találunk a felvallási jegyzőkönyvek 

55   1790. III. 8. MNL GyMSM SLt. CsPPHhLt. Felvallási jegyzőkönyvek 3., 4. és 6. kötetek belső címlapi 
feljegyzései.
56   Uo. Felvallási jegyzőkönyvek 2. és 4–7. kötetek belső címlapi feljegyzései.
57   A három kötetben jóindulattal sem találunk időrendet, dokumentumok maradnak félbe, mivel második 
lapjuk elkallódott, piszkozat és tisztázat áll egymás után, egyes dokumentumok derékszögben elfordítva 
vannak bekötve stb.
58   Ha szervezetileg nem is, a prelátusok személyében már 1741–1766 között egyesítve lett a két prépostság. 
A türjei levéltár Csornára szállításának azonban ekkor még nincs nyoma, és a levéltári anyag szerkezete 
sem árulkodik erről.
59   Ma: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára.
60   Kovács Türje 18., 47. és 183.
61   A legutolsó csornai hiteleshelyi okmány 1850-ből való.
62   Például: GyMSM SLt. Sopron város tanácsülési jegyzőkönyvei. Vol. 45. 1636. máj. 28-i bejegyzés 148–
149. = CsPPLt 14/2/15. (19. századi másolat – DF. 264 832.). Kiadásait l. Urkundenbuch des Burgenlandes 
und der angrenzenden Gebiete und Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg II. Szerk.: Lindeck-
Pozza, Irmtraut. Graz – Köln, 1965. 110–111.
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másolati példányaiban. A megyei levéltár rendezte az iratanyagot, új soproni DL. jelzete-
ket63 adva az ekkor kiemelt középkori okleveleknek.

A szerzetesi élet 1990-es újraindulásakor azonnal felmerült az iratanyag visszaigény-
lése. A folyamatot elsősorban Kovács Imre Endre rendi levéltáros mozdította előre, azon-
ban az alkalmas raktár kialakítása miatt a megvalósítás elhúzódott. Végül 1998-ban és 
2004-ben került vissza ismét Csornára a magánlevéltár, míg a hiteleshelyi levéltár a mai 
napig a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában ta-
lálható.64

63   SDL. 5201–5792.
64   A legutóbbi eseményekről tájékoztat Turbuly Éva segédlete a soproni levéltárban.


