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A középkori kalocsai egyháztartomány szinodális tevékenysége 
 

 

A középkori tartományi és egyházmegyei zsinati határozatok legújabb 

szövegkritikai kutatásainak köszönhetően egyre pontosabb szövegkiadások 

jelentek meg egész Európában. Az eddigi tanulmányok elsődlegesen azt tűzték 

ki célul, hogy egy adott egyháztartomány1 vagy egyházmegye2 zsinati 

dokumentumait írják le vagy foglalják össze. A további forrástörténeti 

vizsgálatok kimutatták, hogy egyes határozatoknak (constitutiones) nemcsak 

saját környezetükben volt nagy tekintélyük, hanem jelentősen ösztönözték más 

egyháztartományok jogkultúrájának kialakulását és fejlődését.3 

A középkor folyamán az egyházmegyei zsinat (synodus diocesana) az 

egyházmegye kormányzását segítő jogi intézmény. Szabályozásakor az 

egyetemes zsinatok törvényszövegei következetesen tartózkodtak a zsinat 

(concilium) kifejezéstől. A Magyar Katolikus Lexikon szerint „szó szoros 

értelemben tehát nem zsinat, hanem gyűlés”.4 Az ilyen jellegű eseményeket a 

szokásjog és a patrisztikus hagyomány alapján mégis zsinatnak, pontosabban 

egyházmegyei zsinatnak nevezik. Az 1215-ös IV. Lateráni zsinat 6. kánonja 

előírta, hogy évenként rendezzenek tartományi zsinatot (concilium provinciale), 

                                                
1 Federico Rafael AZNAR GIL: Concilios provinciales y sinodos de Zaragoza de 1215 a 1563. Zaragoza, 
1982. Peter JOHANEK: Synodalia. Untersuchungen zur Statutengesetzgebung in den Kirchenprovinzen 
Mainz und Salzburg während des Spätmittelalters. Würzburg, 1978. Stanisław TYMOSZ: Gneser 
Provinzial- und Diözesansynoden im 14. und 15. Jahrhundert - Ein Überblick. In: Partikularsynoden im 
späten Mittelalter. Hrsg. Nathalie KRUPPA – Leszek ZYGNER. Göttingen, 2006. 177-198. 
2 Peter WIEGAND: Diözesansynoden und bischöfliche Statutengesetzgebung im Bistum Kammin. Zur 

Entwicklung des partikularen Kirchenrechts im spätmittelalterlichen Deutschland. (Veröffentlichungen der 
Historischen Kommission für Pomern Reihe 5, Forschungen zur pommerschem Geschichte 32) Köln, 1998. 
3 Az esztergomi szinodális könyv legfontosabb forrása a Nanker krakkói püspök által 1320-ban 
kiadott rendelkezés. ERDŐ Péter: Az esztergomi szinodális könyv (1382) lengyel forrásai. Magyar 
Könyvszemle 113, 1997. 1. 1-15. 
4 DIÓS István – VICZIÁN János (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon. 2. köt. Bp. 1996. 937. A 
lexikon a történelmi ismertetés során nem említi a kalocsai egyháztartomány középkori zsinatait.  
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illetve egyházmegyei gyűlést (episcopalis synodus).5 A középkor egyik 

legreprezentatívabb egyetemes zsinatán 80 egyháztartomány képviselte magát.6 

III. Ince pápa már az egyetemes zsinat meghívólevelében kifejtette, hogy a 

törvényhozó munka során „ki kell irtania a bűnöket, ... meg kell reformálnia az 

erkölcsöket, ... és hasznos rendeleteket kell kibocsátania az alsó- és felsőpapság 

számára.”7 A magyar püspökök a lehető legkomolyabban betartották a pápai 

utasítást, mivel szinte kivétel nélkül megjelentek a tanácskozáson. János 

esztergomi érsek négy szuffragáneusával, a győri, a váci, a veszprémi és az egri 

püspökkel vett részt a zsinaton. A kalocsai egyháztartományt Bertold kalocsai 

érsek, a csanádi és a váradi püspök képviselte. Bernát spalatói érsek két 

szuffragáneusával a hvari és a nonai püspökkel kapcsolódott be a tervezet 

megvitatásába.8 A magyar főpapság így közvetlenül részt vett az egyház 

egyetemes törvényhozásában, közvetlenül értesült a zsinat említett 6. kánonjáról 

is. 

A hazatérő püspökök egyik fontos feladata volt, hogy gondoskodjanak saját 

egyházmegyéjükben az egyetemes egyház általános törvényeinek ismertetéséről 

és betartásáról. Tevékenységük nem merült ki a kánonok közvetítésében, mert a 

törvénygyűjteményeket saját rendelkezésekkel is bővíthették. A jogszabályok 

hierarchiájából eredően a püspök nem hozhatott olyan rendelkezést, amit az 

általános jog tilt (contra legem), illetve nem tilthatott meg semmit, amit az 

egyetemes jog kifejezetten megenged vagy előír. Feltehetőleg az egyházmegyei 

zsinatok nagy részén nem hoztak új határozatokat, olyan döntéseket vagy 

ítéleteket, amiket írásba kellett volna foglalni. Az évenkénti egyszeri 

összejövetelnek azzal is eleget tehettek, hogy közösen vettek részt az 

egyházmegye valamelyik kiemelt ünnepén. A határozatok kiadásáról és azok 

megjelentetéséről nem rendelkezett az egyetemes zsinat. Az egyházmegyei 

zsinat volt az a fórum, amelyen a püspök ünnepélyesen hirdette ki a 

rendelkezéseket az egyházmegyéje papsága, a szerzetesek és a hívek számára. A 

határozatok az adott püspökség szentségtani és egyházfegyelmi életét 

irányították. Az egyházi törvények értelmében a püspök, mint egyedüli aktív 

                                                
5 „Et quae statuerint faciant observari publicantes ea in episcopalibus synodis annuatim per singulas 
dioeceses celebrandis” Concilium Lateranense IV a. 1215. In: Conciliorum Oeconomicorum Decreta 
curantibus Josepho ALBERIGO – Josepho DOSSETTI – Perikle JOANNON – Claudio LEONARDI – Paulo 

PRODI. Bologna, 1973. S.236.f.  
6 A világi előkelők és követek részletes felsorolásához: Raymonde FOREVILLE: Lateranense I, II, 
III e Lateranense IV. ( Storia dei Concilii Ecumenici VI) Città del Vaticano, 2001. 237-39. 
7 „ad exstirpanda vitia et plantandes virtutes, corrigendos excessus et reformados mores, 
eliminendas haereses et roborandam fidem, sopiendas discordantias et stabiliendam pacem” 
Jacques Paul MIGNE: Patrologia Latina. 216. Paris, 1844-1864, 824. 
8 FOREVILLE: Lateranense I, II, III e Lateranense IV…, i. m. (6. jegyzet) 345. 



 
 
 
 

A középkori kalocsai egyháztartomány szinodális tevékenysége 

125 

 

alany nemcsak az összehívásra, hanem a rajta való elnöklésre is illetékes. A 

püspök akadályoztatása esetében a helynök is vezethette az ülést. Sőt, a 

határozatokat is kihirdethette az ordinárius nevében. A határozatok életbe lépése 

után a püspöknek gondja volt a jogszabályok betartásának ösztönzésére és 

ellenőrzésére. Adott esetben egyházi büntetésekkel, cenzurákkal korrigálta a 

visszaéléseket. Az egyházmegyei zsinat kormányzati jelentősége abban állt, 

hogy az egyetemes és a tartományi zsinatok határozatait ismertette a 

jelenlévőkkel. Nem meglepő ezért, hogy a kiadott rendelkezések nagy részben 

egyetemes zsinatok kánonjaira vezethetők vissza.9 A határozatokat a helyi 

sajátosságok és jogszokások alkalmazása teszi mégis egyedivé. 

A hazai középkori egyházmegyei zsinatokról meglehetősen kevés forrás 

tudósít.10 Az érdeklődés irányát eleve meghatározta, hogy az öt fennmaradt 

középkori egyházmegyei zsinati határozat közül négy: az esztergomi (több 

változatban),11 a nyitrai,12 a szepesi13 és a veszprémi14 az esztergomi érsekség 

joghatósági területéről származik. Ezzel magyarázható, hogy szövegkritikai és 

forrástörténeti kutatások kizárólag az esztergomi egyháztartományra 

fókuszáltak. Habár összefoglaló munka még nem tárgyalta az esztergomi 

egyháztartomány középkori szinodális tevékenységét a maga teljességében, de 

néhány értékes részeredménnyel15 már gazdagodtak eddigi ismereteink. 

Az esztergomival szemben a kalocsai érsekség középkori részleges 

törvényhozása mindeddig elkerülte a kutatók figyelmét. A kalocsai 

egyháztartomány egyetlen fennmaradt zsinati határozatát Perényi Ferenc püspök 

bocsátotta ki az 1524-es váradi egyházmegyei zsinaton.16 A váradi zsinati 

határozatok szakszerű tanulmányozását idáig jelentősen gátolta, hogy kizárólag 

                                                
9 Stefanie UNGER: Die Rezeption des Vierten Lateranum (1215) und des Zweiten Lugdunense 
(1274) in den Statuten der Erzbischöfe von Köln und Mainz bis zum Jahr 1310. (Quellen und 

Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte.) Mainz, 2004. 
10 ERDŐ Péter: A részleges egyházjog forrásszövegei a Magyarországon őrzött középkori 
kódexekben. Magyar Könyvszemle 108, 1992. 4. sz. 302.  
11 Carolus PÉTERFFY: Sacra Concilia Ecclesiae Romano Catholicae in Regno Hungariae celebrata 
ab anno Christi MXVI usque ad annum MDCCXXXIVI. I. Accedunt Regum Hungariae Et Sedis 
Apostolicae Legatorum Constitutiones Ecclesiasticae. Posonii, 1741. 216-233. 
12 PÉTERFFY: Concilia ... I., i. m. (11. jegyzet) 244-283. 
13 Ignatius BATTHYÁNY: Leges ecclesiasticae Regni Hungariae et provinciarum adiacentium. III. 
Albae Carolinae, Claudiopoli, 1785-1827. 507-518. 
14 A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. (Constitutiones synodales ecclesiae 
Vesprimiensis anni MDXV.) Közzéteszi: SOLYMOSI Lászó, Bp., 1997. 45-107. 
15 ADRIÁNYI Gábor: Die ungarischen Synoden. (klny.) Annuarium Historiae Conciliorum 8, 1976. 541-575; 
BORSA Gedeon: Hazai egyházmegyék Mohács előtt nyomtatott zsinati határozatai. Magyar Könyvszemle 
102, 1986. 1. sz. 67-74; ERDŐ Péter: Az esztergomi szinodális könyv. Magyar Könyvszemle 109, 1993. 3. 
sz. 263-278.  
16 BUNYITAY Vince: A váradi püspökség története I. Nagyvárad, 1883. 374. 
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kéziratos formában maradtak fenn. Valószínűnek látszik, hogy a dokumentum 

nyomtatott formában való kiadását a mohácsi csatavesztés akadályozhatta meg. 

Békefi Remig közel száz éve csak kis részletet jelentetett meg belőle. 17 

Jelen tanulmány a kalocsai egyháztartomány szinodális gyakorlatát 

bemutatva kísérletet tesz a hazai középkori részleges jogalkotásról kialakult kép 

árnyalására. A megmaradt források alapján úgy tűnik, hogy az egyházmegyei 

zsinatok tartásának rendszeressége a kalocsai egyháztartomány esetében 

különösen elmarad az egyetemes egyház előírásaitól. Bár meglehetősen kevés 

adat utal a hazai egyháztartományok szinodális aktivitására, mégsem állítható, 

hogy a püspökök nem törekedtek volna az egyetemes zsinatok kánonjainak 

betartására. A kalocsai egyháztartomány középkori részleges jogalkotásának 

kutatása során tehát megkerülhetetlen az 1524-es váradi zsinat tárgyalása és a 

tanácskozást összehívó főpap személyének bemutatása. 

 

A kalocsai egyháztartomány egyházmegyei zsinatai 

 

Alexander Szentirmai a középkori magyarországi egyházmegyei zsinatok 

tanulmányozása során negyvennégy szinódusról tesz említést. A közel sem teljes 

összeírás az 1256-1526 közötti intervallumot öleli át.18 Szentirmai felsorolásából 

hiányzik többek között az 1500-as esztergomi zsinat (erről egy, a 

távolmaradókat kiközösítéssel sújtó oklevél tudósít minket),19 a veszprémi 

káptalan oklevelei alapján Solymosi László által 1262-re datált veszprémi 

zsinat,20 s az 1520-as erdélyi zsinat is.  

Teoretikusan nézve: a középkori tizennégy hazai egyházmegye21 évenkénti 

egy zsinata a vizsgált kétszázhetven év alatt 3780 összejövetelt jelentene. Eddigi 

forrásaink alapján ilyen intenzitású szinodális tevékenységről nem beszélhetünk. 

A kalocsai egyháztartomány joghatósági területéről öt késő középkori 

egyházmegyei zsinat időpontját ismerjük; sajnálatos azonban, hogy az 

                                                
17 Békefi a 39 cím alá rendezett váradi határozatok közül kettő: a „Sequitur sextum sacramentum 
de ordine clericali” és a „De promovendis ad sacros ordines” kezdetű olvasatát adja. BÉKEFI 
Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon 1540-ig. Bp. 1910. 452-454. 
18 Alexander SZENTIRMAI: Die ungarische Diözesansynode im Spätmittelalter. In: Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, Bd. 47, 1961. 290-92. 
19 Beneéthy Kálmán formuláskönyve. Biblioteca documentară „Batthyaneum”, Alba Julia, MS I.  

23 a. fol.  
20 SOLYMOSI László: A veszprémi egyház…, i. m. 12-13. 
21 László SOLYMOSI: Matthias Corvinus und der hohe Klerus Ungarns. 284-285. In: Matthias and his 
legacy: Cultural and Political Encounters between East and West. Ed. Attila BÁRÁNY – Attila GYÖRKÖS. 
Debrecen, 2009. (Speculum Historiae Debreceniense 1. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete 
Kiadványai) MÁLYUSZ Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp. 1971. 180-181; 
E. KOVÁCS Péter: „A leggazdagabb magyarok 1472-ben” Századok 139, 2005, 425-428. 
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egyháztartomány általunk ismert első négy zsinatáról nem maradtak fenn akták 

vagy határozatok. Közrejátszhatott ebben, hogy a kalocsai érsekség területe22 az 

ország határvédelmi rendszerének legfontosabb része volt, Szerbia eleste után 

pedig a török portyák egyre gyakoribbá váltak a Délvidéken (az egyik támadás 

nyomán 1474-ben még Várad is lángba borult),23 s ez dokumentumok 

pusztulásához vezethetett.  

A kalocsai egyháztartományban a szinodális aktivitás mértéke lényegesen 

elmarad az egyetemes jog előírásától, s lényegesen alacsonyabb, mint az 

esztergomi érsekség területén. Ha pedig a zsinatok rendszerességét tekintjük, az 

európai gyakorlathoz képest még kedvezőtlenebb a kép (tegyük azért hozzá: a 

magyar szinodális tevékenység egészében is meglehetősen alacsony volt európai 

viszonylatban).24 A közeli gnieznói érsekség területén25 a 15. században tizenegy 

egyházmegyei és harmincöt tartományi zsinatról tudunk.26 Ebben az időszakban 

a bambergi egyházmegyében nyolc egyházmegyei zsinatot tartottak, melyekről 

öt határozat maradt fenn. Eichstättben szintén nyolc szinódust rendeztek, 

melyekről öt határozat maradt fenn. Würzburgban öt egyházmegyei zsinatról 

tudunk, mindegyikről maradt fenn határozat.27 Freising kilenc, Regensburg 

kilenc, Passau hat alkalommal adott otthont zsinati tanácskozásnak.28  

A kalocsai egyháztartomány szinodális aktivitásának első forrásai az erdélyi 

püspökség területéről kerültek elő, az első ismert szinódus Łabiszyni Máté 

püspöksége (1444-61) alatt volt Gyulafehérváron. A lengyel származású29 23 

éves fiatal papot Ulászló valószínűleg 1444-ben nevezte ki erdélyi püspökké, 

                                                
22 A kalocsai egyháztartomány középkori egyházi életéhez bővebben: KOSZTA László: Dél-
Magyarország egyházi topográfiája a középkorban. In: A középkori Dél-Alföld és Szer. Szerk. 
KOLLÁR Tibor. Szeged, 2000. 41-80. 
23 BALOGH Jolán: Varadinum. Várad vára. 2. köt. Bp., 1982. 51-52. (Művészettörténeti Füzetek 13/2.) 
24 Johannes HELMRATH: Partikularsynoden und Synodalstatuten des späteren Mittelalters im 
europäischen Vergleich. Vorüberlegungen zu einem möglichen Projekt. In: Das Europäische 
Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs. (Europa im Mittelalter 1.) Hg. Michael BORGOLTE. 
Berlin, 2001. 157. 
25 TYMOSZ, StanisŁaw: Gneser Provinzial- und Diözesansynoden im 14. und 15. Jahrhundert. - Ein 
Überblick. In: Partikularsynoden im späten Mittelalter, i. m. 186-196. 
26 A magyar tartományi zsinati könyvek problematikájához: ERDŐ Péter: Tartományi szinodális 
könyvek Közép-Kelet Európában (Gniezno, Prága, Salzburg). Magyar Könyvszemle 115, 1999. 2. 
sz. 149-172. Hivatkozott rész: 167-168. 
27 Helmut FLACHENECKER: Das beständige Bemühen um Reform. Zu Synoden und Synodalstatuten 
in den fränkischen Bistümern des 14/15. Jahrhunderts. In: Partikularsynoden im späten 
Mittelalter, i. m. 75. 
28 Stephan HAERING: Mittelalterliche Partikularsynoden in Baiern. Ein Überblick zum Raum der 
Bistümer Chimsee, Freising, Passau und Regensburg. In: Partikularsynoden im späten Mittelalter, 
i. m. 92-95. 
29 ENGEL Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. 1. köt Bp., 1996. 71. 
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majd 1445-ben V. Miklós pápa erősítette meg. Idegen származása miatt erős 

fenntartással fogadták,30 s tovább nehezítette helyzetét, hogy ekkor már két éve 

betöltetlen volt a püspöki szék. Temesváry János szerint a püspök a papság 

meglazult fegyelmének helyreállítása miatt tartott egyházmegyei zsinatot 1453. 

április 15-én.31 Mivel a határozatok nem maradtak fenn, ezért csak 

következtethetünk arra, hogy a püspöki területek elidegenítése miatti 

visszaélések rendezése is szerepelhetett a zsinaton. Łabiszyni később Újlaki 

Miklóssal és Garai Lászlóval szövetkezve III. Frigyes császárnak ígérte az 

országot 1459-ben. Mátyás a lázadás leverése után felfüggesztette hivatalából a 

püspököt.32 Újlaki rövid időn belül lecsillapította Mátyás Łabiszyni elleni 

haragját. Az 1459. július 1-én kötött megállapodásuk feltételeként azt kérte, 

hogy az erdélyi püspököt helyezzék vissza a javadalmába.33  

Mátyás ezek után következetesen arra törekedett, hogy az erdélyi püspöki 

széket is saját bizalmasával töltse be. Szapolyai Miklóst nevezte ki erdélyi 

püspöknek (1461-68), akire az a feladat hárult, hogy a kánoni elvek és a királyi 

szándék szerint kormányozza az egyházmegyét. Szapolyai szorgalmazta az 

egyházi törvények betartását, többek között az egyházmegye állapotáról szóló 

szentszéki jelentés elküldését.34 Az egyházi élet viszontagságai és a társadalmi 

problémák hatására zsinati tanácskozást hívott össze 1466-ban, a nagy adók 

miatt kitört 1467. évi erdélyi lázadás azonban az ő pozícióját is megrendítette. 

Az érsekség harmadik egyházmegyei zsinatára az egyháztartomány 

központjában Kalocsán került sor Váradi Péter érsek (1481-1501)35 idejében. 

Váradi életében összekapcsolódott Várad és Esztergom. Vitéz János váradi 

püspök karolta fel a tehetséges ifjút, aki pártfogóját Esztergomba is követte, s ott 

azután kanonoki stallumot és bolognai tanulmányait fedező javadalmat kapott.36 

Itáliában nemcsak kánonjogi ismeretekben gazdagodott, hanem kiváló 

diplomáciai és művészeti kapcsolatokat épített ki, majd hazatérése után rövid idő 

alatt nagy karriert futott be a királyi udvarban. Politikai nézeteltérésük miatt 

Mátyás bebörtönöztette és szigorú megfigyelés alá helyezte. Mátyás egykori 

barátjától egy szellemes névjátékkal búcsúzott el: „Arva fuisti, arva eris et in 

                                                
30 Az 1397-es országgyűlés egyenesen megtiltotta külföldiek kinevezését erdélyi egyházi javadalmakra. 
31 TEMESVÁRY János: Erdély középkori püspökei. Cluj-Kolozsvár, 1922. 362.  
32 SOLYMOSI László: Matthias Corvinus…, i. m. 290.  
33 SOLYMOSI László: Mátyás király és a magyarországi főpapok. In: Emlékkönyv ifj Barta János 
70. születésnapjára. Szerk. PAPP Imre – ANGI János – PALLAI László. Debrecen, 2010. 67. 
34 TEMESVÁRY János: i. m. 379. 
35 FRAKNÓI Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete. Századok 17, 1883. 489-514; 705-749; 825-843. 
36 Egyetemi tanulmányaihoz: KÖRMENDY Kinga: Studentes extra regnum 1183-1543. Esztergomi 
kanonokok egyetemjárása és könyvhasználata. Bp., 2007. 195. 
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Arva morieris…”.37 A vezető nélküli egyházmegye helyzetét nemcsak a török 

fenyegetés súlyosbította, hanem egyházfegyelmi visszaélések és a közerkölcs 

romlása is.38 

Váradi 1490. május 20-án szabadult ki a fogságból Pecchinoli pápai legátus 

közbenjárására.39 Az érsek hamar felmérte a fogsága idején keletkezett anyagi és 

szellemi károkat. Az érsek, mint képzett kánonjogász tisztában volt az 

egyházmegyei zsinat gyakorlati előnyeivel. Egyik előremutató rendelkezése a 

kánoni vizitáció felélesztése volt az egyházmegyéjében,40 ami az egyházi 

kormányzást nagymértékben megkönnyítette. A látogatás során felmérték a 

plébániák hitéletét, és megpróbálták az egyházfegyelmi visszaéléseket orvosolni. 

A kanonokok helyben lakását szigorúan ellenőrizte, így akarta megakadályozni, 

hogy a javadalomhalmozók elhanyagolják kötelességeiket. Az évenkénti 

egyszeri gyónást nem tartotta elegendőnek, helyette háromszori alkalmat írt elő. 

Döntését azzal indokolta, hogy sokan csak megszokásból és félelemből vallják 

be bűneiket.41 

A zsinat pontos idejét nem ismerjük, mivel csak II. Ulászló keltezetlen 

levele tesz róla említést.42 Ebben leírta, hogy a péterváradi apátsághoz tartozó 

Kamonc mezőváros plébánosa, oltárigazgatója és többi papja a pápai 

kiváltságra hivatkozva nem akartak megjelenni az egyházmegyei zsinaton. 

Váradi, mint képzett kánonjogász nem riadt vissza más esetben sem az egyházi 

büntetések következetes alkalmazásától.43 Fraknói ezért is feltételezi, hogy a 

püspök nemcsak tisztában volt az egyházmegyei zsinat gyakorlati előnyeivel, 

hanem az egyházfegyelmi élet javítása érdekében több alkalommal is 

összehívta.44  

Az egyháztartomány negyedik zsinatát 1520-ban tartották Erdélyben Váradi 

Ferenc elnöklete alatt. A zsinatról egy meglepő irat tanúskodik. Sándor muzsnai 

                                                
37 Petrus DE RÉWA: De monarchia et sacra corona regni Hungariae. Francofourti, T. M. Goetz, 1659. 49. 
38 UDVARDY József: A kalocsai érsekek életrajza (100-1526). Görres Gesellschaft, Köln, 1991. 352. 
(Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae XI.) 
39 FRAKNÓI Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete, i. m. 730. 
40 UDVARDY József: i. m. 354. 
41 VÉBER János: Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életműve. Doktori értekezés. 
PPKE, 2009. 147. 
42 „Reverendissimi Domini Petri Archiepiscopi Colocensis abstraxissent; vocati etiam nuper in 

Synodum comparere recusassent: allegantes, nescimus quam exemptionem frivolam, quam 
verisimiliter praesumuntur tacita veritate, et suggesta falsitate dicuntur impetrasse.” Közzéteszi: 
WAGNER Károly: Petri de Warda epistolae, cum nonnullis Wladislai II. regis Hungariae literis 
Petri causa scriptis. Posonii et Cassoviae, 1776. 17. 
43 FRAKNÓI Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete, i. m. 829-831. 
44 Fraknói szerint az érsek több alkalommal is tartott zsinatot, hogy egyházmegyéjét a kánoni elvek figyelembe 
vételével kormányozza. FRAKNÓI Vilmos: Egyháznagyok a magyar középkorból. Bp., 1916. 164. 
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plébános, a meggyesi szék dékánja, doctor iuris utriusque, a többi dékán, 

plébános, kegyúr és érdekelt laikus nevében panasszal fordult a pápához a 

püspök zsinati rendelkezése miatt.45 A fellebbezés sérelmezte, hogy a püspök az 

elhunyt plébánosok vagyonából a budai és nem a szebeni mértékkel mért 

ezüstmárkát kívánt. A püspök a tizedet kijátszók ellen kiközösítést rendelt el, 

ami erős ellenállást váltott ki a papság körében. 

Bár a 15. század második felében viszonylagosan megélénkül a kalocsai 

egyháztartomány szinodális tevékenysége, mértéke mégis elmarad az 

esztergomiétól. A késő középkor első és ötödik kalocsai zsinata közti időszakban 

az esztergomi érsekség területén tizennégy szinódust tartottak a két szepesi 

préposti zsinat mellett.46 A kánonjogi képzettségű esztergomi főpapok alatt a 

zsinati tanácskozások gyakoribbá vállnak, bár tartásuk egyházmegyei szinten 

nem mondható rendszeresnek. Az esztergomi egyháztartományon belül két-

háromévente rendeztek gyűlést valamelyik egyházmegyében. Szécsi Dénes 

esztergomi érsek (1440-1465) a kánonjog doktoraként nagy hangsúlyt fektetett 

az egyházjog előírásainak betartására. Az ő idejében a 39 fős székeskáptalanból 

20 kanonok rendelkezett kánonjogi fokozattal.47 Érseksége idejében hat 

alkalommal hívtak össze egyházmegyei zsinatot, háromszor Esztergomban, 

kétszer Egerben és egyszer a szepesi prépostságban. Szécsi halálával az 

egyházmegyei zsinatok tartásának gyakorlata közel negyed évszázadra szünetelt 

az esztergomi egyháztartományban. Így a művelt, de kánonjogi fokozattal nem 

rendelkező Vitéz János egykori váradi püspök, majd esztergomi érsek idejéből 

nem maradt fenn szinodális emlék. Ugyanez vonatkozik Beckensloer János és 

Aragoniai János esztergomi főpapságának időszakára is.  

Estei Hippolit (1486-1497) érseksége alatt ötször hívtak össze zsinatot:48 

kétszer Esztergomban,49 egyszer-egyszer pedig Nyitrán, Egerben és 

Veszprémben.50 Bakócz Tamás érseksége (1497-1521) alatt ismét megszokottá 

válik az egyházmegyei zsinatok tartása. Bakócz már filozófiai doktorként 

folytatott kánonjogi tanulmányokat Ferrarában. Az első Bakócz által összehívott 

                                                
45 A fellebbezést közli: Egyháztörténelmi Emlékek a magyarországi hitújítás korából. 1. köt. Szerk. 
BUNYITAY Vince – RAPAICS Rajmund – KARÁCSONYI János. Bp., 1902. 28.  
46 Alexander SZENTIRMAI: i. m. 290-292. 
47 KÖRMENDY Kinga: i. m. 121. 
48 Estei Hippolit később egri püspökként is hívott össze egyházmegyei zsinatot 1512-ben.  
49 Az 1493-as esztergomi zsinatot a gyermek Estei Hippolit helyett Ibafalvi Tamás általános 
helynök vezette le. KOLLÁNYI Ferenc: Esztergomi kanonokok 1000-1900. Esztergom, 1900. 110. 
50 Ifj. Vitéz János püspök felhatalmazásából Nágocsi Gáspár vikárius 1495-ben feloldozta a 
kiközösítés alól Pált, a budavári Nagyboldogasszony-templom plébánosát. A kiközösítésre azért 
került sor, mert Pál, aki egyben a kánai apátság kommendátora volt, nem jelent meg az elmúlt 
nyáron a veszprémi zsinaton. SOLYMOSI László: A veszprémi egyház…, i. m. 33.  
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zsinat 1500-ban ülésezett Esztergomban, a második 1505-ben, az 1510-es évtől 

kezdve pedig rendszeresnek mondható a zsinatok tartása. Meglepően sok, 

összesen hét szinodális eseményt ismerünk az 1510 és 1524 közötti évekből. 

Háromszor Esztergomban, egyszer Egerben, majd Pécsett, Veszprémben és a 

Szepességben volt zsinat. Valószínűleg nemcsak az utalások gyakoribb 

fennmaradásáról van szó, hanem a szinódusok tartása is ténylegesen intenzívebbé 

vált ebben az időszakban.  

Bónis György az esztergomi egyháztartomány egyházmegyei határozatait így 

jellemezte: „közös jellemzőjük azonban a meglazult egyházi fegyelem 

helyreállítása, a helynökök, főesperesek és esperesek tekintélyének növelése.”51 

Habár megállapítása a mi szempontunkból nézve a másik egyháztartomány 

korábbi kánonjain alapul, par excellence érvényes a kalocsai érsekség középkori 

szinodális tevékenységére is. 

 

A váradi zsinat összehívása 

 

A kalocsai egyháztartomány ma ismert ötödik és egyben utolsó középkori 

szinódusa Váradon volt.52 A váradi zsinat összehívása és a határozat kiadása53 

Perényi Ferenc váradi püspökhöz kapcsolódik; Bunyitay feljegyzése szerint 

Perényi 1524. július 24-re hívta össze a zsinatot.54 (Ekkor az esztergomi érseki 

székben már Szalkai László ült.) Ha elfogadjuk az időpontot, akkor a váradi 

gyűlés nyitónapja vasárnapra esett. Alexander Szentirmai a középkori magyar 

szinódusok vizsgálatakor megállapította, hogy a vasárnapnak megkülönböztetett 

figyelmet szenteltek a zsinatok szervezésekor.55 A középkor folyamán az 

egyházmegyei zsinatokat általában a székesegyház búcsúnapjához közel tartották. 

A váradi székesegyház56 patrónusa Szűz Mária volt, címünnepnek 

Nagyboldogasszonyt (aug. 15.) választották. Ezért is meglepő, hogy a váradi zsinati 

határozatok első lapjának tetején a következő dátum szerepel: 1524. 29. die iulii.57 

                                                
51 BÓNIS György: Az egyházi bíráskodás fejlődése a Mohács előtti Magyarországon. In: Szentszéki regeszták. 
Iratok az egyházi bíráskodás fejlődése a középkori Magyarországon (Jogtörténeti Tár 1/1). Szerk. 
BÓNIS György – BALOGH Elemér. Bp., 1997. 647. 
52 Várad korábban, 1134-ben már helyt adott zsinatnak. Igaz, ez nagy valószínűséggel nem 
egyházmegyei, hanem országos zsinat volt. Szent László korai tisztelete fejeződik ki abban, hogy 

Felicián esztergomi érsek Váradon tartott zsinatot. 
53 Valószínű, hogy az 1524-es váradi szinodális könyv teljes egészében nem ebben az évben 
készült el, hanem egy korábbi változatnak volt folytatása és kibővítése. 
54 BUNYITAY Vince: A váradi püspökség története I., i. m. 374. 
55 Alexander SZENTIRMAI: i. m. 290-92. 
56 BALOGH Jolán: i. m. 10-15. 
57 DL 29416. p.1. 
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Ezen a napon a székesegyház alapítójának, Szent László királynak ünnepét ülték. 

Szent Lászlóra az egyházi év során két alkalommal emlékeztek, először a szentté 

avatása miatt június 27-én. A liturgikus könyvek döntő többségében valamint a 

kortárs szinodális könyvekben ez az ünnep szerepelt.58 A másik megemlékezés a 

szent temetéséhez kapcsolódott július 29-én. Váradon tehát nem a székesegyház 

patrociniumához kapcsolódóan, hanem az alapító Szent László király ünnepére 

hívták össze az egyházmegyei zsinatot.  

Az időpont választásában szerepe lehetett annak, hogy a kalocsai székesegyház 

titulusa, Szent Péter és Pál apostol június 29-i ünnepe túl közel van Szent László 

szentté avatásának napjához. Valószínűleg az érsekség zsinata után került sor a 

többi szuffragáneus egyházmegye zsinatára. A mezőgazdaságban is érdekelt 

váradi papságot az aratás kezdete távol tartotta volna egy esetleges júniusi 

zsinattól. Ellenben Szent László országos viszonylatban kevésbé ismert júliusi 

temetésének napján jobban elfértek a nagyobb ünnepeken búcsújáróktól zsúfolt 

székesegyházban. A temetés napjához igazodó évfordulós requiem megfelelő 

alkalom lehetett a zsinat összehívására és ünnepélyes misére.59 Az egyházmegye 

papsága korábban is összegyűlhetett az évfordulós misékre, amelyekre külön 

meghívót sem feltétlenül kellett küldeni. 

Az egyháztartomány eddigi zsinatairól azt feltételeztük, hogy elsősorban az 

egyházfegyelmi visszaélések megszüntetését célozták. Bunyitay szerint a váradi 

zsinat a hit védelmét, az erkölcsi élet emelését és a teológiai ismeretek 

gyarapítását szolgálta.60 Így a püspök intézkedését a hitújítók elleni fellépésként 

értelmezte. A váradi szinodális könyv a Luther tanait elítélő 1521-es wormsi 

birodalmi gyűlés és a mohácsi csatavesztés között keletkezett. X. Leó bullájának 

kihirdetése után az egyház elutasította a hitújítók tanítását, amire a megváltozott 

szóhasználat is utal.61 Luther tanai ekkor már közismertek voltak, Erdélyben 

különösen a szászok körében terjedtek el.62 A királyi tanács utasítására a 

bányavárosokban és az erdélyi szászok között lutheránus könyvek után kutattak 

1524 augusztusában.63 A váradi zsinati határozatokban előírták, hogy a 

                                                
58 Ignatius BATTHYÁNY: i. m. 491, 566. valamint SOLYMOSI László: A veszprémi…, i. m. 106. 
59 Az évfordulós misét Szent László lelki nyugalmáért ajánlották fel. 
60 BUNYITAY Vince: A váradi püspökség története I., i. m. 374. 
61 Bakócz 1514-ben a keresztesek eszméit még az egyházon belülinek tartotta, prédikációjában 

konkolyhoz (zizania) hasonlította őket, addig a Luther-ellenes szövegekben már a szakadár, szekta és az 
eretnek terminus is megjelent. PÉTER Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás? Bp., 2004. 48, 62. 
62 A király Gerendi Miklós titkárt küldte Erdélybe a szászokhoz Luther tanainak terjedése miatt. 
Lásd: Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából, i. m. 138-140.  
63 CSEPREGI Zoltán: Udvari papok Mária királyné környezetében. In: Habsburg Mária, Mohács 
özvegye. A királyné és udvara 1521–1531. Szerk. RÉTHELYI Orsolya – F. ROMHÁNYI Beatrix – 
SPEKNER Enikő – VÉGH András. Bp., 2005. 48. 
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főesperesek a kánoni vizitáció során érdeklődjenek az eretnekségekről és a 

katolikus egyház tanításával szembeni visszaélésekről.64 Ezért a zsinat 

összehívása és a határozatok kiadása a katolikus egyház teológiai tanításának 

összegzésére és védelmére irányult. A kor vallási viszonyainak bonyolultságát 

jól tükrözi a Perényi család szerepvállalása: míg Perényi Ferenc váradi püspök 

az egyház érdekeit védelmezte, addig bátyja, Péter a lutheri elvek egyik legfőbb 

támogatójává vált.65 

 

Perényi Ferenc váradi püspök 

 

Perényi Ferenc váradi püspök születésének éve ismeretlen. Életrajzi 

utalásokból arra lehet következtetni, hogy 1498-99 körül, legkésőbb 1500-ban 

születhetett Perényi Imre és Báthory Magdolna házasságából. Vinzenzo 

Guidito, velencei követ diplomáciai jelentésében tömören jellemezte az ország 

főpapjait 1525-ben. Perényiről és püspökségéről a következőt jelentette: „El 

quarto episcopato è Varadino, qual tene il R. D. Francesco Perini, figlio del 

pallatino morto, de eta de anni 27 in 28, homo di prospera statura, picolo, 

bello di corpo et faza, de bona doctrina et inzegno.”66 A nádor fia jó 

megjelenésű fiatalember volt, akinek képzettsége feltűnt az éles szemű pápai 

diplomatának. A követ előtt az sem maradhatott titokban, hogy a váradi 

püspök a nádor fia. Ezt az információt mindenképpen fontosnak gondolta 

közölni a levelében. Való igaz, hogy Perényi Ferenc egyházi pályafutásának 

egyik fontos mozgatója a családi kötelék volt, édesapja és befolyásos 

rokonsága céltudatosan támogatta előmenetelét.  

A Perényiek birtoka századokon át a Magyar Királyság északkeleti 

részében, nem messze Kassától volt. A család az Abaúj megyei Perény (villa 

Peruen) településről származott. Nevüket erről az ősi fészekről kapták, amit 

még III. András adományozott nekik a 13. század során. Perényi Orbánnak 

három fia született, így a család három ágra oszlott. Az elsőt nemesi ágként 

tartják számon, ugyanakkor rihnói, krompachi vagy kárászi jelzővel is 

illették.67 A második a nyalábvári, amit még ifjabbik ágként is említenek. A 

püspök a harmadik ágból származik, amit gyakran nádori vagy idősebb ágként 

jelölnek a genealógiák.  

                                                
64 „ac rerum ecclesiasticorum inquirant et referant. Item de sectis heresibus, abusibus contra 
dogmate sancte Romane ecclesie.” DL 29416 p.17-18. 
65 PÉTER Katalin: Tolerancia és intolerancia a 16. századi Magyarországon. Egyháztörténeti Szemle 
7, 2006. 2. sz. 73-83.  
66 Egyháztörténelmi Emlékek a magyarországi hitújítás korából, i. m. 214. 
67 TRINGLI István: Hunyadi Mátyás és a Perényiek. Levéltári Közlemények 63, 1992. 1-2. sz. 178. 
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A Perényi család tagjai a 15. században68 

 

A Perényiek politikai és gazdasági hatalma fokozatosan alakult ki. 1387 és 1437 

között kilencen viseltek bárói rangú hivatalt, közel 90 évig, csak két olyan év volt 

(1429-1430), amikor nem szerepel egy Perényi sem a főméltóságok között.69 

Perényi János 1445 és 1458 között már tárnokmester (camerarius) volt. Fia István, 

aki szintén volt tárnokmester, már az ország legbefolyásosabb urai közé 

emelkedett. Gazdagságát híven tükrözi, hogy tizennyolc kővár volt birtokában.70 

Testvérei: Miklós és Péter apjuknál jóval kevésbé voltak lojálisak a királyhoz, 

különösen Miklós fordult szembe vele. Az ellenségeskedés odáig fajult, hogy 

Lábatlani András, Mátyás hadvezére 1483-ban sorra foglalta el Miklós és a 

korábban még hűségesnek mutatkozó, de már fegyveresen ellenálló István várait 

is. István fia, Imre még Mátyás életében kegyelmet kért és kapott.  

                                                
68 Uo. 191. 
69 ENGEL Pál: A magyarországi birtokszerkezet átalakulása a Zsigmond-korban (Öt északkeleti megye példája). 
In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. Szerk. KOSZTA László. 
Szeged, 1995. 157. 
70 E. KOVÁCS Péter: i. m. 424. 
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Perényi Imre, a püspök apja nemcsak visszaszerezte a családi örökséget, hanem 

egyre erősebb befolyást épített ki a királyi udvarban. Abaúj vármegye örökös 

főispánjaként vezető szerepet töltött be a vidéki nemesség körében. Pályája II. 

Ulászló idejében indult, a király őt bízta meg, hogy köszöntse menyasszonyát, 

Candalei Anna foix-i hercegnőt, a francia király unokahúgát, amikor az ország 

határához megérkezett. Politikai súlya tovább növekedett, mígnem Szatmári György 

kancellár, egykori váradi püspök segítségével 1504-ben nádor lett. Felesége, Báthori 

Magdolna,71 a püspök édesanyja korán elhunyt, két árva gyermeket hagyott férjére. 

A püspök öccse, Perényi Péter a középkori történelem egyik vitatott szereplője. Apja 

politikai szerepvállalását követve erdélyi vajda és koronaőr lett. Bunyitay a püspök 

apjáról megemlíti, hogy „fényes állásával nem álltak arányban birtokviszonyai.”72 

Perényi Imre családja anyagi jólétének biztosítása miatt feleségül vette Kanizsai 

Dorottyát, elhunyt nádor elődje, Geréb Péter gazdag özvegyét 1504-ben. Kanizsai 

meglehetősen szigorú vallásos neveltetésben részesítette a Perényi-gyerekeket, 

hálából (és támogatások fejében) Fráter Gergely, a pálosok főperjele felvette az 

özvegy Kanizsai Dorottyát a rend tagjai közé.73 

A nádor egyik legnagyobb diplomáciai eredménye a Habsburg-Jagelló 

házassági szerződés létrejötte volt, aktív közreműködéséért német-római szent 

birodalmi hercegi címet kapott. A család az ország egyik legnagyobb birtoka felett 

rendelkezett a 16. század elején. Sikerült megszerezniük a Délvidéken Valpót, 

Borsodban Ónodot, Hevesben Debrőt és Baranyában Siklós várát.74 II. Lajos 

koronázásakor a kiskorú király helyett Perényi, mint nádor végezte el a szentmise 

után szokásos kardvágásokat a világ négy égtája felé. 

Perényi Imre további javadalomszerzési lehetőséget látott abban, hogy a kor 

szokása szerint püspökségi javadalmat kér a királytól. Tervének megvalósításához 

hathatós segítséget kapott a Szatmári-Thurzó rokonság befolyásos tagjaitól. Perényi 

Ferencet az egyházi és az országgyűlési törvények tiltása ellenére 1508-ban 

kinevezték az erdélyi püspökség élére. Perényi Ferenc egyházi pályafutásának 

kezdete ebből a szempontból nagyon is hasonlít a gyermek Estei Hippolit 

esztergomi érsekére. Komoly főpapi tevékenységet nem vártak el tőle, mivel 

nyolcéves gyermek volt. Papi funkciókat nem láthatott el, az akkor ötszáz éves 

egyházmegyét helynöke irányította. A püspök karrierje szempontjából Gyulafehérvár 

csak átmeneti állomásnak tekinthető. Az elnyert javadalom bőségesen nyújtott 

                                                
71 Báthory Magdolna (Borbála) az ecsedi vár építtetőjének Báthory Andrásnak a lánya volt. 
Testvérei pedig a nyírbátori stallumok donátorai voltak. FÁBIÁN Edit: Várad reneszánsz püspökei és 
reneszánsz emlékeik. Hajdú Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 20.  
72 BUNYITAY Vince: A váradi püspökség története I., i. m. 370. 
73 Vö: DL. 23544. közli: Egyháztörténelmi Emlékek a magyarországi hitújítás korából, i. m. 34-35. 
74 NAGY Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. 4.köt. Bp. 1987-88. 226-233. 
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lehetőséget a jótékonykodásra, országos viszonylatban az ötödik legjövedelmezőbb 

püspökség volt. A Perényi család nem mondott le birtokai további gyarapításáról. 

Thurzó Zsigmond halálával a váradi püspökség 1512-ben megüresedett, ezért 

Perényi Imre kérte, hogy fiát nevezzék ki a megürült javadalomba. (26000 

aranyforinttal a váradi püspökség az esztergomi érsekség után az ország második 

legjövedelmezőbb főpapi állását kínálta.)75 Perényi Ferenc az egyre terhesebbé váló 

erdélyi egyházmegyét 1513-ban Váradi Ferenc váci püspökre hagyta, aki a nagyobb 

jövedelem reményében örömmel rendezte elődje kétezer forintra halmozódott 

adósságát, s új tisztségében megduplázta, talán megháromszorozta váci jövedelmét.  

X. Leó pápa jóváhagyta Perényi Ferenc püspöki kinevezését, így 1514-ben 

elfoglalhatta a nagyváradi főpapi palotát, ahová Homorogdi Miklós egykori 

hunyadi főesperessel együtt érkezett. Homorogdi vikáriusként kormányozta az 

egyházmegyét, míg a fiatal Perényi tanulmányait végezte. A püspök humanista 

műveltségét főként a Perényiek által krakkói, bécsi és bolognai tanulmányaiban 

támogatott Magyi Sebestyén kanonoknak köszönhette, mivel Itáliába nem jutott el. 

Külföldi tanulásának pénzügyi akadálya nem lehetett, Bunyitay szerint politikai 

okok és vallási zavarok gátolták az utazásban.76 Valószínűbb viszont, hogy a 

püspökök számára előírt kötelező rezideálás hátráltatta szándéka elérésében, 

Perényi a hatályos kánonjogi előírások értelmében nem hagyhatta el komoly ok 

nélkül egyházmegyéjét.77 Így feltehetően korai püspöki kinevezése miatt nem 

tartózkodhatott huzamosabb ideig külföldön.  

Fölszentelés után első miséjét 1522-ben végezte, nem tudjuk pontosan hány éves 

korában. A váradi zsinat döntésének értelmében áldozópapi tisztséget 25 éves kortól 

tölthettek be;78 egyedi esetben felmentés adható, a szöveg a szubdiákonus 

életkorának meghatározásakor pedig kifejezetten engedékenynek tűnik.79 

Perényi Péter, a püspök testvére Berthóty Szaniszló sárosi várnagyhoz 1522. 

január 29-én írt levelében utal rá, hogy a püspök miséje a legközelebbi napokban 

lesz.80 Ehhez a szertartáshoz kapcsolódhat egy különleges és értékes, hártyára 

                                                
75 „Ha de intrada da ducati 26/m. in circa.” In: Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás 
korából, i. m. 214. Guidito jelzi, hogy a bevétel csak körülbelüli összeg. E. KOVÁCS Péter: i. m. 425. 
76 BUNYITAY Vince: A váradi püspökség története I. 373. 
77 A rezideálás alól is lehetséges felmentés. Így Stoltz Miklós váradi püspökké történt kinevezése 
után, de még megerősítése előtt Bolognába ment tanulmányait befejezni 1471-ben. FRAKNÓI 

Vilmos: Pruisz János váradi püspök Pontificaléja. Magyar Könyvszemle 9, 1884. 1-6. sz. 1-4. 
78 A váradi zsinat a következőképpen határozza meg a szent rendek betöltéséhez szükséges 
életkort: „Et tales, qui sunt legitime etatis ut non obstante impedimento canonico possint in decimo 
octavo ad subdiaconatus, in XX ad diaconatus et in vigesimo quinto etatis sue annno ad 
presbyteratus ordines promoveri.” BÉKEFI Remig: i. m. 453-54. 
79 „Nec requiritur, quod subdiaconandus explenerit decem et octo annos, sed sufficit attigisse.” Uo. 
80 Fraknói közlése alapján: BUNYITAY Vince: A váradi püspökség története III. Nagyvárad, 1884. 72. 
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nyomtatott misekönyv (missale);81 a gazdagon díszített, aranyozott kötet 

címlapjának alján a püspök címere látható a „Franciscus Pereni episcopus 

Varadiensi.” felirattal. 

Coelio Calcagnini erazmista beállítottságú olasz humanistával folytatott 

levelezéséből kiderül,82 hogy a püspök szenvedélyesen gyűjtötte, kereste, vásárolta 

és kölcsönözte a könyveket;83 az egyik Ptolemaios-corvina az ő közvetítésével 

került Hacaki Márton tulajdonába.84 Könyvszeretetére és gazdagságára jellemző, 

hogy a kodikológiai szakirodalom öt könyvét tartja számon.85 Vergilius, Seneca, 

Synesius, Diodorus Siculus és Erasmus művei bármelyik európai püspöki 

könyvtár polcainak klasszikus díszei lennének, s bár e kötetek elvesztek, 

egyértelmű a főpap humanista beállítottsága. A hazai képzés korlátai ellenére 

kortársai az ország egyik legjobb latin stilisztájaként tartották számon.  

A kortárs Brodarics István kancellár, humanista történetíró Perényi 

adottságainak méltatása közben sem felejtkezett el szorgalmának hiányáról: „Oly 

kitűnően írt, hogy e tekintetben az egy Szalaházy Tamás veszprémi püspökön 

kívül közülünk senkit sem tudnék vele összehasonlítani, főként ha szellemének 

kiképzésére is annyi időt fordított volna, mint amennyit tétlenségben s oly 

dolgokkal töltött el, amilyenekkel nem ifjak önmaguknak s a hazának nagy 

kárára idejük legnagyobb részét elfecsérlik.”86 Szerémi György udvari káplán 

sötétebb színekkel láttatja: „rosszalkodott a földön, mindig belerészegedett a 

borba és az evésbe, s rossz és parázna életet élt szegény, és gyilkos volt.”87 

                                                
81 HOFFMAN Edit: Régi magyar bibliofilek. Hasonmás kiadás. Szerkesztette: Wehli Tünde. Bp., 
1992. 187-189. A könyvet (amelynek több papírnyomatú példánya létezik) Johannes Emericus de 
Spira nyomtatta Velencében 1498-ban Pap János budai könyvkereskedő számára. A kötet később 
Oláh Miklós esztergomi érsek és több más híres egyházi személy birtokába került, utolsó ismert 
helye a győri kincstár volt, ahonnan sajnos ismeretlen tettesek 1996-ban ellopták. 
82 A humanista tudós és a püspök levelezéséhez: István BITSKEY: Celio Calcagnini in Ungarn. In: 
Matthias and his legacy, i. m. 272-74. 
83 „Quod ad libros attinet, scito omnem hanc bibliothecam, quantula cunque sit, nam sane perexigua est, 
totam esse tui mancipii.Sed unus omnium Maro, Maro inquam ille optimus et doctissimus, florem librorum 
habet. Nam quo est iudicio praestantissimos quosque auctorum secum advexit. Livius prope diem ad te ibit. 
Qui apud nos est, nihil habet neque in interiore pagina, neque in umbilicis, quod ad amplissimum patronum 
mitti deceat. Caeterum animi mei erga te observantissimi testes mitto ad te Diodorum Siculum de gestis 
Philippi regis; Senecae opusculum, si modo Senecae est, de morte Claudii; Synesii de laude calvicii; et Erasmi 
Moriam cum commentariolis non omnino aspernandis” Analecta nova ad historiam renascentium in 

Hungaria litterarum spectantia. Ed. Eugenius ÁBEL – Stephanus HEGEDŰS. Budapestini-Lipsiae, 1903. 84. 
84 JAKÓ Zsigmond: Írás, könyvértelmiség. Bukarest, 1976. 165-66. 
85 CSAPODI Csaba – TÓTH András – VÉRTESY Miklós: Magyar könyvtártörténet. Bp., 1987. 41. 
86 De conflictu Hungarorum cum Turcis ad Mohatz verissima descriptio. Krakko, 1527. Magyarul: 
Brodarics históriája a mohácsi vészről. Ford. és jegyzetekkel ellátta SZENTPÉTERY Imre. Bp., 
1903. 47. Ezt használtuk fel. 
87 SZERÉMI György: Magyarország romlásáról. Bp., 1961. 103-104. 
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Perényi Ferenc serege élén a török ellen vonult 1523-ban. A Bács megyei 

Szentandrás határában táborozva vitája támadt Izsáky Osvát bihari főnemessel. 

A nézeteltérést saját maga torolta meg, buzogányával megütötte vitapartnerét.88 

A király Izsáky panaszára megidézte a püspököt, a levelet Váradi Ferenc 

kanonok kézbesítette (a káptalan jelentésében nincs szó Perényi határtalan 

virtuskodásáról).89 Brodarics és Szerémi véleményének tehát vannak közös 

pontjai, különösen azok, amelyek a püspök egyes jellemhibáit tárják fel. Szerémi 

megjegyzését mégsem lehet kritikátlanul elfogadni, mert a jobbágyi származású 

szerző képviselte legerőteljesebben azt a nézetet, hogy az ország romlásáért és 

bukásáért a főurak és a főpapok felelősek. Mályusz Elemér szerint Perényi 

esetében az egyházi méltóság nem volt alapja a felemelkedésnek. Abba a 

csoportba tartozott, ahol a „javadalmakat a rokonság igényli és szerzi meg, 

mintegy a családi hatalom kiegészítésére s a gazdagság fokozására.”90 

 

A váradi egyházmegyei zsinat résztvevői 

 

A váradi püspök minden papját meghívta az egyházmegyei zsinatra. A papság, 

mint passzív alany elsősorban tanácsadással járult hozzá a közös munkához. Soraik 

közt a székeskáptalan, a Váradelőhegyi Szent István társaskáptalan, a Boldogságos 

Szűz Mária és a Szent János káptalan tagjait, az apátokat és főespereseket, a 

papokat és a szerzeteseket találjuk meg. A váradi egyházmegye első közigazgatási 

kimutatása egy 1296 körül készített bihari tizedjegyzék. A dokumentum szerint 

abban az időszakban a püspökség 3 főesperesi kerületből állt, 3 monostor és 169 

község tartozott hozzá.91 A következő forrás az 1332-37 között szedett pápai 

tizedjegyzék. Váradon a székesegyházon kívül 10 templom volt közel 70 pappal. 

Ezek közül 1 püspök, 3 prépost, 6 főesperes, 16 kanonok, 12 karkáplán, 5 egyszerű 

pap, 13 lelkész és 8 káplán. A hét főesperesség 236 egyházközségből állt és 

ugyanennyi pap látott el szolgálatot. A települések közül 111-ről már a korábbi 

forrásból is van tudomásunk. 92 A korszakhoz legközelebb az 1552. évi jegyzék áll. 

A zsinat idejére is közel helytállónak tekinthető irat szerint a püspöki székhelyen 

kívül a bihari főesperessség 138, a homorogi 58, a kalotai 35, a köleséri 45, a 

békési 15, a szeghalmi 14 plébániát ölelt fel. A kimutatás 305 plébániát ölelt fel.93 

                                                
88 BUNYITAY Vince: A váradi püspökség története II. Nagyvárad, 1883. 220.  
89 A levelet közli: BUNYITAY Vince: A váradi püspökség története III., i. m.  221. 
90 MÁLYUSZ Elemér: i. m. 168. 
91 BUNYITAY Vince: A váradi püspökség története III., i. m. 5. 
92 Uo. 6-8. 
93 Schematizmus historicus venerabili cleri Diocesis Magno-Varadiensis Latinorum 1896. 
Hasonmás kiadás: Nagyvárad, 2010. 16-18. (Ezt használtuk.) 
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A püspök elsősorban a káptalanra támaszkodott az egyházi törvénykezés során. A 

név szerint nem említett összeállítók a székesegyház teológiai, egyházjogi és liturgikus 

műveltségű kanonokjai közül kerültek ki. A váradi kanonokok döntően Krakkóban 

folytattak egyetemi tanulmányokat, többségük kánonjogi diplomával tért haza.  

A káptalan tagjai közül két személyről tudjuk, hogy doktori fokozattal 

rendelkezett a zsinat időpontjában. Gerlai Ábránfi János székeskáptalani kanonok 

(1511-33) decretorum doctornak nevezi magát egy sajátkezű oklevelében.94 

Székesfehérvári Fülöp székeskáptalani kanonok (1507-1529), székesegyházi 

főesperes, Bolognában Magyi Sebestyén tanulótársa volt, 1517-ben egyházjogi 

doktorátust szerzett.95  

A zsinat formailag is több volt az egyházjogi törvények látványos 

kihirdetésénél. A gyűlés nemcsak a törvényhozás előkészítésére és tanácsadásra 

szolgált, hanem kiemelkedő alkalom volt a közös istentisztelet végzésére. A 

püspök tanítói feladatát teljesítve gyakorlatban is megmutathatta a szent 

cselekmények helyes és méltó végzését. A váradi zsinat főpapi megnyitása a 

vasárnapi ünnepélyes püspöki misével esett egybe. Perényi a kor szokásától 

eltérően nem kerülte a püspöki liturgikus feladatok végzését. A főpap prédikált, 

vagyis tanított. A zsinat zárónapján pedig a búcsúi naphoz kötődő körmenetet96 

tartottak a városban. A váradi szinodális könyv rendelkezése szerint a menetben a 

székesegyház összes méltósága és tisztségviselője, a Váradelőhegyi Szent István 

társaskáptalan, a Boldogságos Szűz Mária és a Szent János egyház kanonokjai és a 

többi oltár és ispotály igazgatója97 vonult fel meghatározott rendben és útvonalon. 

 

Összefoglalás 

 

A hazai középkori egyházmegyei zsinatok kutatásában a kalocsai egyháztartomány 

érintetlen terület volt idáig. A fennmaradt utalások és források öt késő középkori 

szinódusról számolnak be. A forrásadottságok szűkösek, s ezt egyrészt az magyarázza, 

hogy az egyházmegyei zsinatokon ritkán születtek olyan ítéletek vagy rendelkezések, 

amiket jellegüknél fogva írásba kellett foglalni. Másrészt a háborúknak kitett 

országrészben a források gyakoribb megsemmisülésével kell számolni. 

                                                
94 KRISTÓF Ilona: Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440-1526). PhD-értekezés. 
Debrecen, 2008. 168-69. 
95 Uo. 221-22. 
96 A középkori körmenetek történetéhez: FEDELES Tamás: Vallásos áhítat, közösségtudat, reprezentáció. 
(A késő középkori körmenetek főbb jellemzői). Aetas 22, 2007, 3. sz. 59-82. 
97 „Omnes denique in dignitatibus ac canonicatibus cathedralis ecclisie constitutos ac etiam collegiatarum 
Sancti Stephani de Promontorio, Beate Marie Virginis ac Sancti Iohannis ecclesiarum canonici et ceteri 
rectores altarium ac hospitalium in primis et secundis vesperis ac missis maioribus diebus dominicis necnon in 
eisdem processionibus et matutinis magnarum festivitatum interesse volumus ac mandamus..” DL 29416 p. 19. 
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Az egyetemes egyházjog szerinti egyházmegyei zsinatok évenkénti megtartása 

a kalocsai egyháztartományban nem kevés nehézséget okozott. A szükséges kánonjogi 

ismereteket az egyetemeken lehetett megszerezni. A török fenyegetésnek kitett 
területről az egyetemi tanulmányok költségeit nehezen lehetett fedezni. A kalocsai 

egyháztartományban egyházmegyei zsinatot tartó püspökök közül egyedül Váradi 

Péterről tudjuk, hogy kánonjogi tanulmányokat folytatott. 
A kalocsai érsekség zsinatainak rendszeressége elmarad az esztergomi 

egyháztartományétól. A két magyar érsekség források alapján feltárható szinodális 

aktivitása az európai egyháztartományokhoz viszonyítva alacsony volt.98 A kalocsai 

egyháztartomány területéről egyedül az 1524-es váradi zsinat végzései maradtak fenn. 
A váradi egyház Perényi halálával nem egyszerűen egy fiatal, képzett püspököt 

veszített el, hanem egy olyan vezetőt, aki egyházmegyéjét a kánoni elvek 

figyelembe vételével igyekezett kormányozni. A váradi egyházmegye további sorsa 
rámutat arra, hogy a kezdődő reformáció idején a hasonló kvalitású püspökök 

hiánya már rövid időn belül bizonytalanságot, sőt, krízist okozott. A kalocsai 

egyháztartomány középkori szinodális tevékenységében megfigyelhető hiányosság 

hamarosan súlyos nehézségekhez vezetett egyház-fegyelmi és doktrinális téren. 
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The Synodial Function of the Medieval Archdiocese of Kalocsa 
 
So far the research of synods has covered all but one medieval Hungarian diocese: the 

Archdiocese of Kalocsa. On the one hand this recent research revealed that the number 

of synods held in this diocese dropped behind the ones held by the archbishop of 

Esztergom, and that in this respect both Hungarian archdioceses were far less active than 

other European ones. The surviving references and sources mention only five synods 

held by Kalocsa in the late Middle Ages, and only the orders of one of these, the Synod 

of Várad in 1524, were handed down to posterity. On the other hand the research also 

revealed the causes which explain this phenomenon. Apart from the scarcity of primary 

sources there is another reason for holding only a few synods: it proved to be 

increasingly hard to collect taxes from those regions which were threatened by the 

Ottoman Turks. Part of this money was supposed to cover university costs, although 

there would have been a great demand for experienced canon lawyers for holding 

synods. The example of Ferenc Perényi, Bishop of Várad proved that the lack of well-

qualified bishops, or in this case Perényi’s death, led to uncertainty or perhaps to crises 

even in a short time. The small number of synods of the medieval Archdiocese of 

Kalocsa soon became a great deficit in terms of both discipline and doctrine. 

                                                
98 Johannes HELMRATH: i. m. 155-57. 




