
1 
 

MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ 

1850-RÖL. 

A Z ACADEMIA' RENDELETÉBŐL 

KIADTA 

TOLDY FERENCZ, 

TITOKNOK 
PEST. EGGENBERGER J. ÉS FIA ACADEMIAI KÖNYVÁRUSOKNÁL 

 MDCCC.L. 

http://real-j.mtak.hu/96/1/AkademiaiErtesito_1850.pdf 

194-199.old. 

 

A' Közhasznú Esméretek Tára 3 Carthusianus czikkében e rend rövid története 

említtetvén, annak végén ez áll: „Hazánkba, mint némelyek vélekednek, maga 

Sz. Bruno küldött tanítványi közöl néhányat; de hol volt első lakhelyök, a honi 

történetek fel nem jegyezték. Öt klastromok közöl, melyeket bírtak, mind 

gazdagságára, mind népességére nézve leghíresebb volt a lövöldi, Veszprém 

vármegyében, mely 1360 körül állíttatott, s négy elöljáró alatt 400 szerzetest 

táplált. Az elöljárók közöl egyik fő tekintettel bírt, ki is nem különben, mint az 

esztergomi érsek, tisztviselője által esküdött s az ország gyűlésein a főrendek 

között foglalt helyet. /A Lövöldi kolostorról a 4. oldalon. Szerk./ 
 

Part. II. pag. 69—79 . Pázmán Petri Acta et Décrét a synodi dioecesanae 

Strigoniensis — Posonii 1629. in 4-t o — a ' 111-i k lapon. 

Pest 1832. 8-adrét , III-ik köt. 39-dik lapján. 

A czikk névtelen írója (B. Y. aláirattal) nem idéz semmi kútfőt. Legyen 

egyébiránt itt elég érinteni, hogy a fennebb előadottak után ítélve, sz. Bruno 

maga nem küldhetett tanítványokat hazánkba, s hogy az említett 400 szerzetest 

nem lehet az egy lövöldi kolostorra, hanem legfeljebb az egész 

Magyarországban létezett carthusiak számára szorítani.  

    Miután a néma remeték, eddigi források szerint, honunkban csakugyan kevés 

kolostorral bírtak, s Pázmán Péter esztergomi érsek fennidézett munkája helyén 

megvallja, hogy már 1629-ben egy carthausi kolostor sem volt honunkban. 

Pauer János „Az egyházi rend érdeme Magyarország történetében állítja, hogy a 

carthusiánusok hazánkban hat kolostornál többet nem bírtak. Azonban 

valamennyit név szerint nem nevezi.  

    Lányi Károly „Magyar föld egyházi történeteiben  még kevesebbet említ 

ennél. Állítja azonban, hogy remetelakot bírtak Lanzséron is, Sopron 

vármegyében. Én ezeknél már többre akadtam, 's következő időrendben állítám 

öszve: 

    I. Az ercsényi kolostor. Ercsény (Ercsi, Erese) falu a' Duna mellett Fehér 

vármegyében. Itt már a' tatár pusztítás előtt állt egy carthausi kolostor ; melly 

azonban (hihetőleg 1241-ben) a tatárok által feldulatván, szerzeteseitől 

elhagyatott. Mikor 's ki által alapíttatott, hova mentek a szerzetesek, tudva még 

nincs. 1252. vagy 1253-ban Yancha István esztergomi érsek, kinek birtokában 
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volt Ercsi, s ekkor a veszprémi egyházmegyéhez tartozott, az elhagyatott 

kolostort helyre állítá Szt. Miklós tiszteletére, s a ciszterci rendnek ajándékozá 

Pázmán Péter fennidézett munkájában e' kolostor' új alapítójának 1260 körül 

Tamás nádort mondja, s említi, hogy azt 1499-ben már az ágostoni 

remeteszerzet bírta.  

   II. A látóhegyi kolostor. A látóhegyi, másként kémlökövi, vagy 

menedékkövi kolostor (Lapis Speculations, Lapis Refugii) keresztelő sz. 

János s egyszersmind boldogságos szűz és sz. Margit tiszteletére Szepes 

megye nyugatdéli részén, Gömör vármegye határai felé 1299-ben kezdett 

létesüléséhez közeledni, és így III. Endre király alatt. IV. Béla király idejében 

t. i. volt e vidéken egy félig kiépített vár, melynek Marczelvár volt neve. Ide 

vonultak a tatár pusztítás alatt a 24 szepesi város lakosai, és csaknem három 

évig nyomorultan tengeték éltöket. Ezért nevezék későbben menedékkönek 

(Lapis refugii), s mivel innen messzire láttak el, őröket rendeltek ide, hogy 

vigyázzanak: nem jönnek-e ismét vissza a tatárok. 

Székes-Fejérvár, 1848. 8-a d rét a  190-di k lapon. 

Nagy-Szombat, 1844. 8-a d rét I-s köt. a ' 299. lapon. 

Codex dipl. Hung. Tom. IV. Vol. 2. pag. 178. 

Acta et deer, synodi. — Posonii 1629. a  104. s 128. lapon. 

Jakab szepesi püspök 1299-k i levele szerint. 

Wagner: Analect a Scepusii. Viennae , 1744. in 4-to. Part. I. pag. 394. 

Ezért a várhegyet Kémlökönek (lapis speculations) is nevezék. Az 

oklevelekben Lethonkö, vagy röviden Lethon (látó) nevezettel is fordul elő. 

Hosszas volna itt előadni e kolostor alakultát, s javainak időnkénti 

gyarapodását. Legyen elég mondani, hogy Stájerországból a szeitzi 

kolostorból András nevű carthusianus egy társával 1299 táján ide küldetvén, 

csakhamar a 24 szepesi város lelkészei által kinyeré Szepes vármegye 

közgyűlésében, hogy a tatár pusztítás alatti szenvedés emlékére a Látóhegy, 

elegendő erdők, legelők, s egyéb földekkel együtt, a carthausi szerzetnek 

adassék. A kolostor és templom alapkövét azonban csak 1305-ben tevé le 

Márton izsáki lelkész.  

    E kolostor idővel igen tetemes fekvő jószágot szerze részint jámbor 

adományok részint csere, részint vásárlás útján, s egyike lehetett a 

magyarországi gazdagabb kolostoroknak. Bírt nem csak malmok, halas 

tavakkal, halászati joggal, szőlőkkel (név szerint Tarczalon is Zápolya 

Istvánné' adományából), hanem egész helységekkel és erdőkkel. Polgárok, 

grófok, főpapok, királyok s királynék, egyre szaporíták javaikat, s minden 

nemű adó alól fölmenték.  

    Perjeleik között voltak erdélyi s magyar születésűek, irók is, kik között a 

fennemlített carthausi krónika szerzője is. 1433—1454. között azonban a 

huszitáktól kiraboltatván, kolostoruk fölégettetett. Későbben 1506 körül ismét 

lakhatóvá tétetett. 1543-ban azonban Boze Mátyás és Döme testvérek, egy 
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rabló csapat vezérei, kiüzék a szerzeteseket, s a kolostort rablók tanyájává 

tették.  

    Báthory Endre visszáfoglalá ugyan tölök, de végre, nehogy ott a rabló 

csapatok folytonos menedéket találjanak, a lőcseiek földig leronták; a 

szerzetesek pedig eleintén Lőcsére, innen a lechniczi és tárkányi kolostorba 

vonulván, végre a kolostor javai I. Ferdinánd és Miksa királyok által részint a 

szepesi káptalan iskolája fenntartására, részint az egri káptalannak 

adományoztattak.  

    III. A' chisai kolostor. Véleményem szerint ez Czíz-en (Csizá-n) Gömör 

vármegyében lehetett, s a boldogságos szűznek volt szentelve. — Erről és a' 

következőről említést tesz Montefiorei Gentilis bíbornok 's pápai követ 

Zágrábban évszám nélkül, de hihetőleg 1308. vagy 1309-ben kelt levelében, 

mellyet az esztergami, szepesi és zágrábi nagyprépostoknak írt.  

    IV. Lubesnei kolostor. Hihetőleg a' zágrábi püspökmegyében. Olvasd mind 

ezekről:  

Wagner, Analecta Scepusii. Part. I. pag. 393- 437. - Part. II. pag. 54-79 , 

Bárdossy Joann. Supplem. Anal. Leutschoviae 1802. pag. 50., 53. , 433., 437. 

Fejé r : Cod. dipl. Tom. VIII. vol. 1. pag. 243-404 . 

Katona : Hist. crit. Reg. Hung. Tom. VIII. pag. 200 . és Tom. XXII.pag. 1046. 

Schmitth Nicol.Episcopi Agrienses. Tyrnavia e 1768. Tom.III. in 8-v pag . 21. 

Wagner: Anal. Scepusii. Viennae 1774. in 4-to . Part. I. pag· 385— 396.  

Szent János paradicsoma völgyéről (Vallis paradisi S. Joannis) neveztetett. 

Említi a fennevezett levélben Gentilis cardinál. 1308 vagy 1309-ben t. i., 

midőn az említett pápai követ Robert Károly alatt Magyarországban mulatott, 

a látóhegyi, chisai és lubesnei carthusiák perjelei panaszkodtak előtte, hogy 

egyházi s világi hazánkfiai minduntalan háborgatják őket javaik s 

kolostoraikban; fennidézett levele által tehát a bíbornok meghagyá az 

esztergomi, zágrábi és szepesi nagyprépostoknak, hogy a nevezett 

monostorokat háborgatóik ellen védelmezzék.  

    Hol volt Lubesne és Chisa, maga Wagner (Anal. Seep. Part. I. 396. lapon) 

sem tudja meghatározni. A' fennebbi levél értelme szerint azonban gyanítható, 

hogy Chisa az esztergomi, jelenleg rozsnyói egyházmegyéhez, hol a csisai 

templom most is Boldogasszonynak van szentelve; Lubesne pedig a zágrábi 

egyházmegyéhez tartozott. A zágrábi újabb schematismusokban említtetik 

ugyan Lyubeschitza helység, de egyháza nem viseli sz. János paradicsoma 

nevét. 

     V. Lechniczi kolostor. Szent Antal tiszteletére, Szepesben, Gallíczia 

határain Monasterium vallis S. Antonii) a Dunajecz folyam közelében Kakas 

mesternek, ki hihetőleg a Rátholti nemzetséghez tartozott, adományozása 

következtében alakult 1319-ben. Ezen kolostor is csakhamar részint magyar, 

részint lengyel adakozók, magyar és lengyel királyok által tetemes 

jószágokban részesült. Két száz évi léte után azonban, név szerint 1563-ban a 

hussziták pusztításai, rablók prédálásai, háborúk terhei viselése, s adóztatások 
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következtében egészen elszegényedett. Végre I. Ferdinánd király 1563-ban, 

minthogy ez időben a kolostor számos kóbor lengyel szökevények és 

szentségtörök rejtekhelyéül szolgált, javait a szepesi nagyprépost Bornemisza 

Gergelynek adá, hogy a háború zajai elöl a szepesi káptalan, levéltárával 

együtt ide vonulhasson. Szerzetesei lassanként vagy elszéledtek, vagy 

kihaltak. 

    VI. Lövöldi kolostor. A sz. Mihály-völgyi, vagyis lövöldi kolostor 

Veszprém vármegyében, a mai Városlődön, a Bakonyban volt. Nagy Lajos 

királyunk alapítá 1352-ben, s pedig, mint az írók mondják, igen bőkezüleg 

adományozva. Név szerint azonban valamennyi birtoka feljegyezve sehol 

sincsen Íróinkban. Törvénykönyvünkben előfordul, hogy perjelének régi 

szabadalom értelmében a törvényszék előtt nem személyesen, hanem 

tisztviselője által kellett az esküt letenni, valamint az esztergomi érseknek 

nem különben, hogy a lövöldi carthusianusok 200 lovas katonát tartoztak   

kiállítani. 

Wagner : Antal. Scepus. Part. I. p. 403-435 .  Part. I I. pag. 47-75 . 

Fehé r : Cod. dip]. Tom. VIII. Vol. 3. pag. 477. 

Fessier: Geschichte der Ungern. 4-ter Teil 1054-1509 . 1. - 5-ter Teil 565. 1. 

3 Paue r János : Az egyházi rend'érdeme . Székesfejérvár, 1848. 8-a d r. a ' 

66. 's 190-ik lapon. 

A lövöldi perjel tehát méltóságra nézve nagyon közel állhatott az esztergomi 

érsekhez; de hogy az országgyűlésen a főrendek táblájánál ült, ennek 

valósága hiteles kútfőből volna bebizonyítandó, s itt tekintetbe veendő azon 

időkor is, mely óta a magyar országgyűlésen külön táblánál tanácskoztak a 

főrendek, s külön a Karok és Rendek. —Hogy a lövöldi carthusia tetemes 

jövedelemmel bírhatott, bizonyítja a 200 lovagból álló s törvényileg reá 

parancsolt bandérium tartása.  

    Lehet, hogy e kolostor perjele volt a magyarországi néma szerzet 

főelöljárója. Hunyadi Mátyás király hitvesével Beatrixxal, egykor a lövöldi 

monostorban szállván meg, emlékül annak ,,Pantheologia" czímü 

nyomtatott nagy könyvet ajándékozott, melynek ára 400 arany volt, miként 

ez az esztergomi káptalan könyvtárában most is őriztetett könyv elején 

bejegyezve olvasható. Pázmán Péter' bizonyítása szerint 1629-ben már e 

kolostor sem létezett.  

    VII. Tárkányi kolostor. Másként segédvölgyi (Vallis auxilii, Vallis 

refrigerii) Felsö-Tárkányon, Borsod vármegyében, Egerhez közel, a látóhegyi 

és lechniczi elszéledt szerzetesek által alapíttatott. Innen szolgáltattak 

segedelmet szerzetes társaiknak a husszíták s rablók által lerombolt látóhegyi 

s lechniczi kolostorok újabb felépítésére vagy kijavítására. E kolostor 

alapításának évszáma bizonytalan. A XV. század közepére tehetni eredetét. 

Léte nem soká tartott; mert a törökök által feldulatván, szerzetesei is eltűntek. 

íróink kevés említést tesznek róla. 1556—57-ben I. Ferdinánd király e 

monostor javait részint az egri püspök és káptalannak adta, részint az egri vár 



5 
 

fenntartására rendelte. Némely jószágait Pázmán Péter szerint 1629-ben a 

Figedy család bírta.  

    VIII. Lanzséri kolostor. Lanzsér (Lansee , Landsee) Sopron vármegye 

délnyugati határán, Austria szomszédságában fekszik. E kolostort Lányi 

(Magyar föld egyháztörténeteiben, I-sö köt. 299.1.) a carthausiaknak 

tulajdonítja, mire hiteles forrást nem idéz. Azonban alkalmasint tévedésben 

van; mert a győri Schematismus szerint (1845. 133.1.) a lanzséri hegytetőn 

most is láthatók a camalduliak számára Esterházy Pál herczeg által 1701-ben 

építtetett egyház romai, melyek a szerzetnek II. József császár által 1782-ben 

eltörültetése óta pusztán állnak.  

    IX. Carthausi nők kolostorai. Hogy ilyenek Magyarországban is léteztek, 

mint máshol s minden szerzetnél szokás volt, bizonyítja a nagyszombati 

codex írója is élőbeszédében.  

Hedvig,  Ulad. Deer. III. Ari. 15. et 20.  

Lányi Károly : Magyar cath. clerus érdemeine k történet-igazolt a emléke . 

Pozson 1846. 8-a d r. I-sö köt. 90-i k lapon.  

Katona : Hist. crit. Reg. Hung. Buda e 1798. in 8-v o Tom. XXII. pag. 1042. 

Schmitth Nicolai : Episcopi Agr. Tyrnavia e 1768. in 8-v o Tom. III. pag. 2 

seni herczegnő, Zápolya István szepesi gróf s nádor özvegye, 1506—9-ben, 

miután a látóhegyi kolostornak sok ajándékot, fekvő birtokot, Tarczalon négy 

szőlőkertet adott, sőt a kolostor mellé új czellákat is építtetett, számos 

nőkíséretével együtt e kolostorba ment lakni, íróink egyébiránt magyar 

carthausi nők külön kolostorairól említést nem tesznek. 


