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Eredetije az Esztergomi Főszékesegyház Könyvtárában őriztetik.  

BÉKEFI Remig: A Balaton környékének egyházai és várai. Bp 1906. 228. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_BAKO_BalatonTudTanEredm_3

_1/?pg=504&layout=s 

 

    „Az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban van Raynerius de Pisis: 

„Anterior Pars Pantheologiae“ czímű s latin nyelvű ősnyomtatvány, melyet 

Nürnbergben 1477-ben nyomtattak. Ennek tábláján egykorú följegyzés 

olvasható, a melyből kitűnik, hogy Hunyadi Mátyás király 1480 jan. 25-én 

Lövöldön volt. Vele együtt itt látjuk Beatrix királynét és ennek testvérét, 

Aragóniai János bíborost és pápai követet. Ez előzetesen megengedte, hogy a 

királyné és udvarhölgyei a kolostorba lépjenek s itt — a szigorú életű 

karthausiak otthonában — vacsorára húst ehessenek.  

    Mátyás király rá harmadnap súlyosan megbetegedett. Fölgyógyulása után 

hálás akart lenni a kolostor iránt s ezt „Reynerius de Pisis“ művével és egyéb 

könyvekkel ajándékozta meg. Ezenkívül két czeha építése czéljából 400, majd 

meg 200 forintot adott és segítségére volt a kolostornak a könyvtár és egy 

halastó építésében.  

    Az ősnyomtatvány harminczegyedik levelén Mátyás királynak egykorú festett 

czímere a hollóval és zárt koronával. Az initiale miniature-képe a feloldozást 

tárja elénk, a mint egy szerzetes a gyóntatószékben ülve, egy nőt a gyónás 

befejeztével feloldoz. A nő háta mögött angyal és ördög látható. Csontosi azt 

véli, hogy ez a jelenet Beatrix királyné gyónását ábrázolja.” 

 

 MADAS EDIT: Egy 15. századi karthauzi kórus-lectionarium töredékei az 

     Egyetemi Könyvtárba. Magyar Könyvszemle (1980) 159. oldal. 

 

NÉMETH Péter: A városlődi karthauzi kolostor története és régészeti 

emlékanyaga I.  

      A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 19–20 (1993–1994) 373. old  

Németh V.lődi karth. kol..pdf 

„A kolostor életében a legnagyobb esemény 1480- ban történt, amely az ún. 

„lövöldi Corvina" könyvtáblájában olvasható bejegyzés szerint eképp zajlott le:    

    „Ez a könyv a karthauzi rend lövöldi Szt. Mihály völgyi házáé. A kiváló 

Mátyás király által vásárolt ugyanannak a háznak az Úr 1480. évében, amely 

évben Beatrix királynő úrnővel és kíséretével (?) meglátogatták és éjjeleztek a 

fent mondott kolostorban Szent Pál fordulásának ünnepén (jan. 20.) a 

követőkkel, a tiszteletes és kiváló (Aragóniái) János úrral, a nápolyi király 

fiával, vagy nápolyi kardinálissal, és a karthauzi rend megmentőjének 

Lateránból küldött követével, aki még engedélyezte, pápai beleegyezéssel a 

kiváló királynőnek és saját kíséretének a monostorba és ugyanazoknak a 

prokurátor cellájában való éjszakázását.  
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    És a húsevés tilalma alóli felmentést a mondott kolostorban a rend szigorával 

szemben. Akiknek a monostorból való távozásának harmadik napján a 

következmény annyira súlyos erőtlenségbe (döntötte), hogy az életéről 

lemondott, de mégis, hűséges könyörgés által az Úr megszánta. És 

adományozott két cella építésére először 400 forintot, másodszor ismét 200-t és 

110-t. Azután vásárolt több könyvet és sokat adományozott halastavak építésére 

a másik Lövőidben és könyvtár építésre és több ingyenes házakra (házak 

adómentességére?). Ezért boldog legyen az emlékezete. Úgy legyen.” 
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