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FEDELES TAMÁS 
 

FIRENZE–VÁRAD–RÓMA. 
CONRADUS CARDINI DE FLORENTIA PÁLYÁJÁNAK  

KONTÚRJAI1 
 

 
1418. augusztus 1-jén, Genfben az Apostoli Kancellária hivatala egy bullát 
állított ki, amelyben az előző év őszén megválasztott V. Márton pápa (1417-
1431) Conradus Cardini de Florentia pápai akolitust, a váradi székeskápta-
lan olvasókanonokját, a magyar korona országainak területére adószedővé 
nevezte ki.2 Mindez megszokott jelenségnek számított, ugyanis a 14. szá-
zadtól kezdve a pápaság bevételeinek egyre jelentősebb részét tette ki a 
nyugati kereszténység területén működő egyházi intézményekre kivetett 
adóból befolyó jövedelem. Az adószedés hatékonyságát az Európa terüle-
tén szisztematikusan kiépített kollektori hálózat biztosította, amelyet a 
pápa által kinevezett, s az Apostoli Kamara ellenőrzése alatt álló adósze-
dők, a kollektorok irányítottak. Illetékességi területükön ők szervezték meg 
a pénz összegyűjtését, majd eljuttatását a pápai udvarba, tevékenységükről 
– amelyet általában gondosan dokumentálták – pedig megbízatásuk lezá-
rultával elszámolást nyújtottak be a Camera Apostolicaba.3 Természetesen a 
Magyar Királyság területén is feltűntek a pápai kollektorok az 1310-es évek-
től kezdődően, tevékenységükről a korunkra maradt számadáskönyvek 
nyújtanak tájékoztatást.4  

Kezdetben a magyar korona országai önálló, majd az 1330-as évek vé-
gétől I. (Nagy) Lajos király (1342-1382) haláláig Magyar- és Lengyelország 
közös kollektori körzetet alkottak.5 A nagy nyugati egyházszakadás (1378-
1417) természetesen komoly törést okozott a pápaság financiális helyzeté-
ben is. A kormányzati és a pénzügyi apparátus továbbra sem költözött Ró-
mába, hanem Avignonban maradt, az Apostoli Kamarát 1383 és 1431 között 
irányító François de Conzie szimbolizálta tulajdonképpen a pápai pénz-
ügyigazgatás folytonosságát.6 A kései Anjou-kortól (1382-1386), illetőleg 
                                                           
1 A tanulmány az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (BO/00234/16/2) támogatásával 
készült az MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoportban. 
2 ASV Reg. Vat. vol. 348, fol. 82v-83v; kiadása: THEINER 1859-1860, II. 199-201., 358. sz. Re-
gesztája: LUKCSICS 1931-1938, I. 217. sz.; ZsO VI. 2218. sz. 
3 A téma szerteágazó nemzetközi szakirodalmából ehelyütt mindössze néhány munkát em-
lítek: KIRSCH 1894; FINK 1930-1931; DESPY 1952; SCHUCHARD 2000; KOWALSKI 2011. 
4 A Vatikáni Titkos Levéltárban őrzött források kiadása: MVH I/1.  
5 Erre lásd: FEDELES 2017a, 36-37. 
6 GUILLEMAIN 1991, 67. A skizma időszakának pápai pénzügyeire lásd: FAVIER 1966. 
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Luxemburgi Zsigmond uralkodása (1387-1437) kezdetétől – némi ingado-
zást követően – a Magyar Királyság és a hozzá tartozó területek ismét ön-
álló kollektóriát alkottak. Jóllehet Petrus Stephani de Monasterio 1375-ben 
benyújtott számadását követően nem maradt korunkra egyetlen hasonló 
magyar vonatkozású dokumentum sem,7 pápai adószedők továbbra is te-
vékenykedtek a Kárpát-medencében.8 

Zsigmond regnálásának első két évtizedében az uralkodó támogatásá-
val szedték az adót a kamarai tisztviselők,9 azonban a Nápolyi László trón-
követelőt nyíltan támogató, székhelyét Rómában tartó egyházfővel, IX. Bo-
nifáccal (1389-1404) egyre inkább kiéleződő ellentétek következtében nem 
élvezhették tovább az uralkodó bizalmát. Miután a pápa legátusa és több 
magyar főpap jelenlétében Kanizsai János esztergomi érsek Zárában ma-
gyar királlyá koronázta Lászlót, Luxemburgi Zsigmond és a pápa között 
kenyértörésre került sor. 1403 augusztusában az uralkodó megtiltotta a 
cseh és a magyar egyháziak számára az Apostoli Kamarába történő befize-
téseket, a következő évben pedig kiadta a királyi tetszvényjogot, amelyben 
királyi jóváhagyáshoz kötötte a magyar egyházi javadalmak betöltését, a 
Szentszék által kiadott dokumentumok kihirdetését.10 Mindez természete-
sen az ország területére küldött pápai adószedők sikeres működését is aka-
dályozta, hiszen hiába neveztek ki IX. Bonifác utódai, VII. Ince (1404-1406) 
és XII. Gergely (1406-1415) kollektorokat,11 a magyar klérus tagjaitól nem 
tudták beszedni a kirótt adót. Mindezt alátámasztja a magyar főpapok ki-
nevezési illetéke (servitium commune), illetve a kisebb javadalmasok annata 
megfizetésére vállalt kötelezettségének és tényleges befizetések jelentős 
visszaesése az 1403-1418 közötti időszakban.12 

                                                           
7 A számadáskönyv magyar vonatkozásainak kiadását lásd: MVH I/1. 464-520, a lengyel 
adatsorokat lásd: MPV IX. 53-107. 
8 A korszakban a következő személyek kaptak kollektori kinevezést: Petrus de Radolina és 
Iohannes Mancus de Napoli (1389), a Magyar és a Lengyel Királyság általános kollektorai 
(BP III. 100–103. sz.); Rogerius de Cauaciis de Mediolano (1389-1392) (FEDELES 2005. 437-
438); Vilhelmus de Cellmo (1393) (ASV Arm. XXXIII vol. 12, fol. 164r); Antonius de Ponte 
(1396) (ASV Arm. XXXIII vol. 12, fol. 189r) a Magyar Királyság kollektorai. 
9 Lásd pl. a királynak a zágrábi püspökhöz és a városhoz intézett parancslevelét, amelyben 
a pápai adószedő és munkatársai munkájának támogatását kérte. TKALČIČ 1889, 314-315.; 
ZsO I. 1147. sz. 
10 FEDELES 2018a, 85-87. 
11 Branda de Castiglione archipresbiter, a későbbi bíboros (1403), Henricus de Piscia de Me-
diolano (1407), Andrea dei Benzi da Gualdo spalatói, majd kalocsai érsek (1408-1410). ART-
NER 2004, 91-96. sz. 
12 Vö. CAMERALIA I. 124-144., 565-577., 1091-1094. sz. – A skizma idejéből a római pápák 
kamarai regisztereinek jelentős része, így például az Introitus et Exitus, a Collectorie kötetei 
elpusztultak. ESCH 1966, 280. 
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A helyzet az egyházszakadást felszámoló Konstanzi Zsinat (1414-1418) 
utolsó éveiben rendeződött. A Szentszék az egyes nemzetekkel kötött kon-
kordátumokban szabályozta az Apostoli Kamarába befizetendő összegek 
mértékét. A Konstanzban jelen lévő bíborosok által a magyar király szá-
mára a főkegyúri jogot (ius supremi patronatus) szavatoló oklevél kibocsátá-
sát követően (1417) a magyar egyháziak személyesen, képviselőik útján, il-
letőleg bankházak közvetítésével ismét rendszeresen vállalták az adó befi-
zetését, s többé-kevésbé teljesítették is ígéretüket.13 Mindennek nyomán, 
nyolc esztendei intermezzót követően ismét apostoli kollektor érkezhetett 
a Kárpát-medencébe, akinek működése elé látszólag az uralkodó sem gör-
dített akadályt. Conradus Cardini kinevezése kapcsán joggal merül fel a 
kérdés, hogy miért éppen egy firenzei klerikus kapott kollektori megbízást 
a Magyar Királyság és társországai területére? 

 
Cardini és a Scolari-rokonság 
A Camera Apostolica Magyarországon működő adószedőinek többsége kül-
honi származású volt, a pápaság avignoni időszakában túlnyomórészt fran-
cia, míg a skizma idején itáliai klerikusok érkeztek.14 Cardini kinevezése te-
hát ez alapján teljesen illik a „sormintába”. Az ő esete azonban annyibban 
mindenképpen eltérő a korábbi adószedőkétől, hogy kiválasztásában nem 
a pápai udvar játszotta a kezdeményező szerepet, hanem a Magyarorszá-
gon letelepült firenzei Scolari família egyik meghatározó tagja, Andrea di 
Filippo Scolari váradi püspök. 

A firenzei polgárok magyarországi üzleti tevékenysége az 1360-1370-
es évektől kezdett intenzívvé válni. Többen közülük a Kárpát-medencében 
telepedtek le, s elsősorban a távolsági szövet-, nemesfémkereskedelemben, 
valamint a pénzügyigazgatásban szereztek érdekeltséget. Jóllehet az 1403-
as lázadás leverését követően Zsigmond a Nápolyi Lászlóval történő kolla-
borálás vádjával több Budán élő firenzeit lefogatott, a toszkán városállam 
polgárai továbbra is fontos szerepet játszottak az itáliai–magyar gazdasági-
kereskedelmi kapcsolatokban.15 Az Arnó-parti városból érkezők a király 
környezetében is folyamatosan jelen voltak, közel félszázan fordultak meg 
udvarában, számosan közülük az uralkodó familiárisai lettek, illetve rövi-
debb-hosszabb ideig szolgálatában álltak.16 A Magyar Királyság területén 
élő firenzei kolónia központi alakja Filippo di Stefano Scolari, ismertebb ne-
vén Ozorai Pipo volt, aki a 14. század végétől egészen az 1426-ban bekövet-
kezett haláláig Zsigmond király egyik legfőbb támaszának számított. A 
                                                           
13 Ennek részleteire, a tendenciákra lásd: FEDELES 2014. 
14 FEJÉRPATAKY 1887. 
15 TEKE 1995a; TEKE 1995b; ARANY 2007, 2008, 2009. 
16 BEINHOFF 1995, 165-187. 
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pályafutását kereskedőként kezdő, a pénzügyigazgatás, a diplomácia, had-
seregvezetés terén egyaránt kiváló kvalitásokkal rendelkező toszkánra fon-
tos hivatalokat bízott az uralkodó. Ezek közül kiemelkedő az országos só-
kamarispánság (1401-1426), valamint a temesi ispáni méltóság (1404-1426), 
mely utóbbi birtokában a délkeleti országrész első számú honor birtoko-
sává vált.17 Filippót követően a família további hét tagja is több-kevesebb 
időt eltöltött Magyarországon, közülük öccse Matteo, valamint az egyik 
unokatestvére, az említett Andrea váradi püspök játszott számottevő sze-
repet. Mindazonáltal Pipo rokonai mellett az országban élő honfitársainak 
is támaszt jelentett, akik támogatására a Firenzei Köztársaság levélben 
kérte.18 

Pipo támogatásával közeli és távolabbi hozzátartozói közül hárman is 
főpapi székbe emelkedtek. Unokatestvérei közül Andrea először a zágrábi 
(1407-1409), majd pedig a váradi püspökséget (1409-1426) irányította, Car-
nino pedig rövid ideig a kalocsai egyházmegye élén állt (1420-1422). Utób-
bit e méltóságban a szintén rokon, Benedek-rendi szerzetes, korábbi pécs-
váradi apát (1410-1424), Giovanni di Andrea Buondelmonti követte (1425-
1435, 1438-1447).19 Andrea – aki mindvégig szoros kapcsolatot ápolt szülő-
földjével – püspöksége idején Várad a firenzeiek egyik fontos centrumává 
vált. Udvartartásában is feltűntek rokonai, honfitársai, közülük ketten a vá-
radi székeskáptalanban jutottak javadalomhoz a főpapnak köszönhetően. 
Az egyikük a fentebb említett Carnino di Rinieri Scolari váradi kanonok-
ként kezdte egyházi pályafutását, majd onnan emelkedett a kalocsai érseki 
székbe,20 a másik illető pedig Currado di Piero Cardini volt. 

Konrád felmenőiről kevés információval rendelkezünk, családi hátte-
réről mindössze annyi bizonyos, hogy nevelőapja, Piero di Gherardini Car-
dini szövetekkel kereskedett Firenzében.21 Egy 1378-as adat szerint ő tős-
gyökeres firenzeiként a város Szentlélek negyedében élt.22 Édesanyja neve 
nem ismert, így csak annyi állítható, hogy Currado a hölgy előző házassá-
gából születhetett. Pierónak nevelt fia mellett volt egy Giovanni nevű, há-
zasságon kívül született gyermeke is. A testvérek később közösen keres-
kedtek Magyarországon, amelyre az alábbiakban kitérek. A család – leg-
alábbis az 1427-es és az 1431-es firenzei adókönyvek tanúsága szerint – nem 
tartozott a vagyonos firenzei famíliák közé, nem volt ugyanis a városban 

                                                           
17 ENGEL 2003; ARANY 2007, 532-533. 
18 1405. július 5.: SIMONYI I. 255-257., 64. sz. 
19 FEDELES 2018a, 102., 112., 130., 134. 
20 FEDELES – PRAJDA 2014, 375. 
21 TEKE 1995b, 199. 
22 PRAJDA 2011, 103. 383. jz. 
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sem házuk, sem pedig egyéb ingatlanuk.23 A szakirodalomban felmerült 
annak lehetősége, hogy a család Andrea Scolari váradi püspökkel, s ebből 
következőleg Ozorai Pipóval is rokonságban állhatott.24 Mindezt közvetlen 
források ugyan nem támasztják alá, az azonban bizonyos, hogy a Cardini 
és a Scolari családok kapcsolata korábbi keletű, közös pátriájukra, Firenzére 
vezethető vissza. Konrád minden bizonnyal Andrea püspök hívására érke-
zett Váradra, s egyházi előmenetele, valamint a főpappal fennálló üzleti 
kapcsolata alapján egyértelműen a prelátus egyik fő bizalmasának tekint-
hetjük, ez pedig esetleg a Cardini és a Scolari családokat összefűző távoli 
rokoni szálakra utalhat. 

Születési ideje közelebbről nem ismert, így csak hozzávetőlegesen kísé-
relhetjük meg annak meghatározását. A forrásokban első alkalommal 1411 
elején tűnt fel a váradi székeskáptalan lektoraként.25 A Viennei Zsinat 
(1311-1312) előírásai értelmében a székeskáptalanok tagjainak az egyházi 
rend fokozatai közül legalább az alszerpapi ordót (subdiaconatus) fel kellett 
venniük.26 A 14. század elejére kialakult gyakorlat szerint pedig e grádus 
felvételét a betöltött 18. életévhez kötötték.27 Szintén iránymutató lehet e 
kérdésben 1418-as kollektori kinevezése, hiszen e hivatal hatékony ellátása 
az elméleti felkészültség mellett bizonyos élettapasztalatokat, határozott ki-
állást, s ebből fakadó tekintélyt is feltételezett. Egyszerűen fogalmazva az 
adószedői feladatokra az érett férfiak voltak a legalkalmasabbak. Mindeb-
ből következően Konrád születési idejét nagy valószínűséggel az 1380-as 
évek második felére tehetjük. 

Tanulmányait szűkebb pátriájában kezdte, ahol a középkori oktatás-
eszménynek megfelelően a hét szabad művészet (septem artes liberales) alap-
jait sajátította el. A humán tárgyak (trivium) a latin nyelvtan, a retorika és a 
dialektika, míg a reáliák (quadrivium) a számtan, a geometria, a csillagászat 
és az ének alapismereteivel vértezték fel a diákokat.28 Konrád felsőfokú ta-
nulmányokat is folytatott, azonban közelebbről nem ismert, hogy mely 
egyetemet és pontosan mikor látogatta. Mindössze annyi valószínűsíthető, 
hogy Itália egyik studium generaleján mélyítette el tudását. Mindezt akár a 
firenzei, akár pedig a közeli patinás bolognai vagy padovai intézmények-
ben megtehette. Az bizonyos, hogy először a facultas artiumot kellett elvé-
geznie, amely lehetővé tette a magasabb szintű, speciális ismeretek 

                                                           
23 Uo. 63. 
24 BUNYITAY 1883-1935, II. 49.; KRISTÓF 2001, 69. 
25 MNL OL DL 209793. 
26 FEDELES 2005, 134. 
27 SALONEN – SCHMUGGE 2013, 61. 
28 A középkori iskolákra és oktatásra legújabban lásd: ROSSO 2018. – A firenzei iskolákra és 
oktatásra lásd: BLACK 2007. 
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megszerzését. Konrád végül a kánonjogi tanulmányok mellett döntött, 
amelyeket doktori fokozottal (doctor decretorum) zárt. E titulusa mindössze 
egyetlen alkalommal, 1439-ben bukkant fel,29 így elképzelhető, hogy a jogi 
stúdiumokat már felnőtt korában teljesítette. Az elméleti felkészültségen 
túl kereskedő nevelőapja mellett gyakorlati tudásra, többek között alapvető 
pénzügyi ismeretekre is szert tehetett. A sok ismeretlen tényező ellenére azt 
bizonyosnak tarthatjuk, hogy a Scolari család ifjú talján felkaroltja megfe-
lelő felkészültséggel rendelkezett a kollektori feladatok ellátásához. 

Amint fentebb utaltam rá, Cardini adószedői kinevezésének hátterében 
püspök patrónusa állhatott. Minthogy megbízólevelét a Konstanzi Zsinat-
ról Itáliába tartó pápai kancellária munkatársai állították ki számára, logi-
kusnak tűnik a feltételezés, miszerint a konzílium idején ajánlották az ifjú 
itáliai klerikust a leendő pápa, Oddo Colonna bíboros, illetve környezete 
figyelmébe. A Zsigmond király diplomáciai érzékének, szervezőkészségé-
nek köszönhetően a nagy nyugati egyházszakadás megszüntetése és az 
egyház reformja érdekében létrejött európai csúcstalálkozón természetesen 
az uralkodó mellett magyar világi és egyházi méltóságok is részt vettek né-
pes kíséretükkel.30 Közöttük találjuk – mások mellett – Garai Miklós nádort, 
Stiboriczi Stibort, Kanizsai János esztergomi és Andrea dei Benzi da Gualdo 
kalocsai érseket, valamint Filippo és Andrea Scolarit.31 A váradi püspök ne-
vét ugyan tévesen János alakban örökítette meg a zsinat krónikása,32 Ulrich 
Richental konstanzi polgár, azonban kétség nem férhet ahhoz, hogy Andrea 
Scolari váradi püspökről van szó.33 Azt ugyan nem dokumentálta a derék 
krónikás, hogy a főpap hány fős kísérettel utazott, tekintetbe véve a magyar 
prelátusokra vonatkozó adatokat, a váradi püspök legkevesebb húsz fővel 
érkezhetett a Bodeni-tó partjára.34 A püspökön kívül két váradi kanonok 
zsinati részvétele szintén dokumentált: a kánonjogi doktorok között Do-
monkos váradi custos,35 míg a prépostok között – több magyar tárásával 
együtt – a váradi székeskáptalan elöljárójának nevét is feljegyezték.36 
                                                           
29 ASV Reg. Suppl. vol. 364, fol. 87v. 
30 A zsinatra lásd: BRANDMÜLLER 1991-1997, I-II; legújabban: FRENSKEN 2015. 
31 RICHENTAL 1483. fol. 136r, 152v-153r, 167r. – Az ismert magyar résztvevők felsorolását 
lásd: FEJÉR 1829-1844, X/8. 558-559. 
32 RICHENTAL 1483. fol. 136r. 
33 BUNYITAY 1883-1935, I. 237-238. 
34 Az esztergomi érsek 226, a kalocsai érsek 28, a szenttrinitási és a kapornaki apát egyaránt 
12, míg a kolozsmonostori apát hat fős kísérettel érkezett. RICHENTAL 1483, fol. 152v, 153r, 
160r. 
35 Uo. fol. 150r. 
36 Jóllehet őt az esztergomi érsek kíséretéhez sorolta Richental: „Herr Dominicus propst 
Waradiensis aus Ungern, bey dem ertzbischoff von Strigoniensis”. Uo. fol. 166v. – Ezúttal is 
elírás történt, ugyanis a préposti méltóságot Vetési László fia, Tamás kánonjogi doktor vi-
selte 1398 és 1420 között. Vö. C. TÓTH 2013. 
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Jóllehet Konrádot a források nem említették, minden valószínűség szerint 
ő is elkísérte püspökét a konzíliumra.37 Az is felettébb valószínű, hogy And-
rea és Filippo először a királynak mutatták be Cardinit, amelyre leginkább 
1417 nyara és 1418 tavasza közötti időszakban kínálkozott alkalom, amikor 
az uralkodó közel egy évig Konstanzban tartózkodott.38 Minthogy kollek-
tori kinevezését a Magyar Királysághoz tartozó területekre kapta, személye 
az uralkodó számára sem lehetett közömbös, hiszen – amint fentebb rövi-
den utaltam rá – Zsigmond országában az egyházi ügyeket is szorosan kéz-
ben tartotta. 
 

 
1. kép 

Andrea Scolari püspök címere (RICHENTAL 1483. fol. 136r) 
 

Bárhogy is történt, az bizonyos, hogy a firenzei származású váradi lektort 
a pápa és környezete egyaránt alkalmasnak találta a feladatra, sőt már ki-
nevezését megelőzően a tágabb pápai udvartartás tagjává vált. A pápával 
és környezetével történő gördülékeny kapcsolatfelvételt, s ezáltal a gyors 
beilleszkedést bizonyosan megkönnyítette, hogy a korszak univerzális köz-
vetítő nyelve, a latin mellett anyanyelvén, olaszul is kommunikálhatott. 
Minthogy V. Márton pápa 1418. július 14-én Genfben már familiárisaként 

                                                           
37 KRISTÓF 2014, 196 (32. sz.). 
38 1417. július 22. és 1418. május 17. között mutatható ki a városban. ENGEL – C. TÓTH 2005, 
101. 



Bebesi György 60 éves 

117 
 

ruházta fel a pápai akolitusok kiváltságaival,39 Konrád az újonnan megvá-
lasztott egyházfő kíséretének tagjaként utazott Konstanzból a svájci vá-
rosba. A Szentatya és udvara 1418. május 16-án hagyta el a zsinat helyszí-
nét, majd Gottliebennél hajóra szálltak, és a Rajnán Schaffhausen irányába 
hajóztak, végül pedig Solothurn és Bern érintésével érték el a Genfi-tót.40 
Konrád valószínűleg a több hetes genfi tartózkodást követően is a pápa kör-
nyezetében maradt, s szeptember elején a Kúriával ő is Itália felé vette az 
irányt. Torinó, Pavia, Milánó, Mantova, Ferrara, Ravenna, Forlì érintésével 
érték el Firenzét, ahol másfél évet töltött el V. Márton és udvartartása.41 
 
„Mission impossibile” 
A nyugati egyház egységének helyreállítását követően V. Márton pápa leg-
fontosabb feladatát a pápai állam területi egységének helyreállítása, vala-
mint a Kúria reorganizációja képezte.42 A Camera Apostolica hivatalában is 
reformok kezdődtek, amelyekben az 1417 őszén kinevezett Ludovicus 
Alemandi vicecamerarius fontos szerepet játszott.43 A pénzügyigazgatás új-
jászervezése során a hivatal személyi állományában is változások következ-
tek be, a korábbi francia dominancia – az alapvetően internacionális szemé-
lyi állományú római Kúriában kezdődő folyamatoknak megfelelően – csök-
keni kezdett, s lassan ismét az itáliaiak kerültek többségbe.44 A Kúria hiva-
talviselőinek kinevezését dokumentáló, Liber officialium címet viselő kötet 
tartalmazza az 1417 és 1431 között a Kamara szolgálatába állókra vonat-
kozó adatokat.45 A számos, Európa különböző területeire újonnan kineve-
zett adószedő között természetesen megtaláljuk Conradus de Cardinis de Flo-
rencia nevét is.46 

                                                           
39 ASV Reg. Vat. vol. 352, fol. 145v-146r. Regesztája: LUKCSICS 1931-1938, I. 117. sz.; ZsO VI. 
2172. sz. 
40 FRENSKEN 2015, 162-163. 
41 1419. február 19-én érkezett a pápai udvar Firenzébe, majd 1420. szeptember 9-én keltek 
útra Siena irányába. COMMISSIONI I. 310. Az egyházi állam ekkor jelentős krízisben volt, 
ugyanis egy zsoldosvezér Braccio da Montone tartotta uralma alatt területe jelentős részét. 
V. Márton a bizonytalan helyzet következtében csak 1420. szeptember 28-án érkezett Ró-
mába. JEDIN 1985. III/2. 568-569.  
42 PARTNER 1958. 
43 1417 júliusában nevezte ki helyettesévé az Avignonban tartózkodó François de Conzie 
kamarás, akinek az unokaöccse volt. V. Márton pápa 1417. november 21-én kiállított bullá-
jában nevezte ki Alemnadit, s részletesen meghatározta feladatkörét. FELICI 1940, 12.; UGI-
NET 1975, 22-28. 
44 PARTNER 1958, 131-153.; PARTNER 1990, 8-13. 
45 Az eredeti kötet jelzete: ASRo Camerale I, vol. 1711; kiadása: UGINET 1975. – Officiales 
camere apostoice a 29-58. oldalakon. 
46 ASRo Camerale I, vol. 1711, fol. 19r; UGINET 1975, 39. 
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Konrádot a pápa a Magyar Királyság, Dalmácia, Horvátország, Szerbia, 
Ráma és Lodoméria területére apostoli nunciussá (nuntium apostolicum 
nostrum et eisudem sedis), valamint a Római Egyházat megillető bevételek 
(fructuum, reddituum et proventuum, censum aliorumque iurium quorumqumque 
nobis et Romane ecclesie debitorum et debendorum) kollektorává és általános 
beszedőjévé (collectorem, et generalem receptorem) nevezte ki. Megbízatása 
mai fogalmaink szerint határozatlan időre szólt, ugyanis e hivatalt V. Már-
ton és a Szentszék tetszése tartamára (usque ad nostrum et apostolice sedis be-
neplacitum) kapta. Ezzel egyidejűleg pedig a pápa visszahívta a területen 
korábban tevékenykedő valamennyi kollektort és adószedéssel meghatal-
mazott személyt. A Szentszék és az Apostoli Kamara nevében kollektori te-
rületén valamennyi prelátustól és egyházi intézménytől, egyházi s világi 
személytől adót szedhetett, továbbá illetékessége az annatak (fructus, red-
dituus et proventus primi anni beneficiorum ecclesiaticorum) és prelátusok kine-
vezési illetékének (communibus et minutis servitiis prelatorum) átvételére is 
kiterjedt. Általános adószedői (collector generalis) címe feljogosította arra is, 
hogy a Kamara által kollektori körzetébe kinevezett egyéb adószedőktől, 
azok helyetteseitől, más szentszéki hivatalnokoktól az általuk összegyűjtött 
pénzt átvegye, arról nyugtát állítson ki, valamint az általuk vezetett szám-
adások (rationes quoque et computa) ellenőrzésére is felhatalmazást kapott. 
Az engedetlenkedőkkel, az ő és kollégái munkáját akadályozókkal szem-
ben különböző egyházi fenyítékeket alkalmazhatott, sőt szükség esetén a 
világi hatóságok segítségét is igénybe vehette (auxilium brachii secularius). 
Az egyházi retorziók eszköztárába tartozott a bíróság elé idézés (citatio), 
egy adott terület egyházi tilalom (intedictum) alá vétele, az engedetlenek 
egyházból való kiközösítése (excommunicatio) a klerikusok egyházi hivata-
lukból történő felfüggesztése (suspensio). Ugyanakkor a különböző cenzú-
rák hatására végül az adó megfizetését választókat fel is oldozhatta (ab eis-
dem sententiis absolvendi) e büntetések alól. A beszedett összegeket egy éven 
belül el kellett juttatnia a Kamarába. Egyházmegyénként egy altizedszedőt 
(subcollector) nevezhetett ki, a kisebb területű diocesisek esetében pedig egy 
altizedszedőhöz két egyházmegye tartozott. Az ő neveiket (nomina et cog-
nomina) szintén el kellett juttatnia a kamarába. Az általa és munkatársai ál-
tal végzett feladatokról, az összegyűjtött összegekről kétévente (singulis bi-
enniis) számadást kellett benyújtania (rationem et computum reddere et calcu-
lum ponere). Hivatalba lépése előtt a kamarás vagy helyettese kezébe hűség-
esküt kellett tennie, az általa kinevezett munkatársaitól pedig neki kellett 
hasonló esküt vennie.47 

                                                           
47 ASV Reg Vat. vol. 348, fol. 82v-83v; THEINER 1859-1860, II. 358. sz. 
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A Liber officialium tanúsága szerint két héttel a kinevező bulla kiállítását 
követően került sor Konrád eskütételére. Kollektori hivatala mellett pápai 
akolitusi státusa is hűségfogadalom letételéhez volt kötve, amelyet szintén 
ekkor teljesített.48 A Diversa Cameralia regiszter-sorozat egyik bejegyzése 
szerint mindez az alkamarás előtt történt Genfben, a pápai Kúriának és hi-
vatalainak ideiglenesen otthont adó épületben.49 Ezt követően kezdhette 
meg tehát hivatali munkáját kollektori körzetében. 

Munkáját segítendő, kollektori körzete egyházi és világi potentátjaihoz 
címzett pápai ajánlóleveleket is minden bizonnyal kiállítottak számára az 
általános gyakorlatnak megfelelően, azonban ezek nem maradtak ko-
runkra. Arról sincsenek ismereteink, hogy pontosan mikor kezdte meg mű-
ködését, meddig tartott tevékenysége, hovatovább elszámolásának hiányá-
ban azt sem tudjuk, hogy mennyi adót szedett be. A római Kúria bevételeit 
és kiadásait dokumentáló Introitus et Exitus sorozat korszakunkra (1418-
1437) vonatkozó köteteiben mindössze három ízben található Cardini neve, 
azonban egyik esetben sem kollektori minőségben.50 1421 novemberében és 
decemberében váradi kanonokként és lektorként fizetett be kisebb összege-
ket Jakab szerémi püspök, valamint két kanonoktársa nevében a Camera 
Apostolicaba.51 Számadásának, valamint kollektori befizetéseinek hiányából 
arra következtethetünk, hogy megbízását nem tudta sikeresen teljesíteni, 
ezért kollektori hivatala, legkésőbb 1420 nyarán valószínűleg megszűnhe-
tett. Az említett év júniusában ugyanis a pápai Kúriában tartózkodott Fi-
renzében, s az említett szerémi püspök meghatalmazottjaként kötelezettsé-
get vállalt (obligatio) a főpap kinevezési illetékének befizetésére, majd annak 
első részletét törlesztette (solutio). A befizetés tényét rögzítő feljegyzésben 
pedig a következőket olvashatjuk: „Firenzei Cardini Péter fia Konrád, a mi 
pápa urunk akolitusa keze által” (per manus Conradi Petri de Cardinis de Flo-
rentia domini nostri pape acoliti).52 A kollektori hivatal említésének hiánya pe-
dig megbízásának végére utalhat. E feltételezésemet támasztja alá az a 

                                                           
48 „Item die quartadecima mensis augusti dominus Conradus de Cardinis de Florencia dudum re-
ceptus in acolitum domini nostri pape iuravit etc. Item prefatus dominus Conradus de Cardinis re-
ceptus per bullam in collectorem fructuum, reddituum et iurium Camere Apostolice in regno Unga-
rie, Dalmatie, Croatie, Serwie, Rame, Lodomerie ceterisque regnis et partibus domino Sigismundo 
regi Ungarie ratione corone Ungarie suppositis, in forma solita iuravit die predicta XIIIIa dicti mensis 
Augusti.” – ASRo Camerale I. vol. 1711, fol. 19r; UGINET 1975, 39. 
49 „Iuravit fidelitatis in manibus domini vicecamerarii in sala domprum superiori Gebensis.” – ASV 
Cam. Ap. Div. Cam. vol. 3, fol. 117v. 
50 A sorozat kronologikus mutatójára lásd: ASV Indice 1036. Az áttekintett vonatkozó köte-
tek a következők: ASV Cam. Ap. Intr. et Exit. vol. 379-380, 382-385, 387, 389-390, 393-399, 
402. 
51 Uo. vol. 379, fol. 59v, 62v. 
52 CAMERALIA I. 590. sz. 
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körülmény is, hogy a szomszédos Lengyel Királyság, valamint az időköz-
ben a Velencei Köztársaság uralma alá került Dalmácia területén működő 
pápai adószedők befizetéseit rendszeresen dokumentálták a kamarai fő-
könyvekben.53 Ugyancsak erre utal, hogy a kerületében általa vagy helyet-
tesei által beszedett összegekről nem maradt fenn egyetlen nyugta sem.54 
Vajon mivel magyarázhatjuk mindezt?  

Feltételezésem szerint a háttérben egyrészről az 1420-as évek huszita 
hadjáratait, másrészről pedig az ország határaira egyre nagyobb nyomással 
nehezedő oszmán veszélyt sejthetjük. Zsigmond király az oszmánoktól el-
szenvedett nikápolyi vereséget követően az egyházi intézményeket hadi-
adó fizetésére kötelezte (1397), amelyet következetesen be is hajtott; a főpa-
poknak pedig egyházmegyéjük jövedelméből bandériumot kellett felsze-
relniük és fegyverben tartaniuk.55 Egyházpolitikájának egyik jellemző vo-
násaként gyakran évekig betöltetlenül hagyott egyházmegyéket, kormány-
zásukat világi híveire bízta, az így befolyó jövedelmet pedig egyrészt a hu-
sziták elleni katonai vállalkozásokra, főként pedig a déli határvédelem ki-
építésére, fenntartására fordította.56 A bíborosok által a mindenkori magyar 
királyok főkegyúri jogát biztosító oklevélben (1417) olvasható, majd hama-
rosan toposszá váló fordulat, miszerint „Magyarország hitetlenek határán 
fekvő királysága a kereszténység egyik védőbástyájaként és pajzsaként is-
meretes”,57 forrása nagy valószínűség szerint maga Luxemburgi Zsigmond 
lehetett. A Konstanzi Zsinaton a magyar uralkodó és a Szentszék között ki-
alakult kompromisszum részeként a király formálisan hozzájárult az új pá-
pai adószedő kinevezéséhez országai területére. Ez pedig azzal a remény-
nyel kecsegtette a pénzügyi stabilitás megteremtésén fáradozó Apostoli Ka-
marát, hogy a magyar egyházat ismét be tudja kapcsolni a revitalizált kol-
lektori hálózatba. A valóság ugyanakkor a Szentszék várakozásaitól jelen-
tősen eltért, amely Zsigmond egyházpolitikai elképzeléseinek, valamint a 
külső körülményeknek az együttes következménye volt. Minthogy a hitet-
lenek (husziták, oszmánok) elleni harc a pápaságnak és magyar királynak 

                                                           
53 Néhány példa: „a domini Petro de Lamburga in regno Polonie fructibus Apostolice Camere debi-
torum collectore de pecuniis per eum exactis florenos auri de Camera trecentos” (1425) – ASV Cam. 
Ap. Intr. et Exit. vol. 383, fol. 7r; „habuit recepti [...] a domino Didaco collector Dalmatie florenos 
auri de Camera quinquaginta” (1433) – Uo. vol. 396, fol. 8v. – Jacobus de Rubeis lengyel kol-
lektor kamarai befizetéseit (1426-1434) is folyamatosan bejegyezték, számadásai is korunkra 
maradtak. Működésére lásd: KOWALSKI 2011. 
54 Erre lásd: Petrus Stephanii tevékenységének vonatkozó részét. FEDELES 2017a. 
55 C. TÓTH – LAKATOS – MIKÓ 2014, 178-199. 
56 C. TÓTH 2012; FEDELES 2018a. 
57 Az eredeti latin textus: „regnum Hungarie in confinio infidelium constitutum quasi quoddam 
propugnaculum et clipeus Cristianitatis”– MÁLYUSZ 2005, 11. A magyar fordítás: TUSOR 
2014, 223. 
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egyaránt érdekében állt, nézetem szerint a Szentszék hallgatólagosan elfo-
gadta, pontosabban kénytelen volt tudomásul venni, hogy a magyar klé-
rustól a kollektorok által szedett tizedek és más kirótt adók nem érkeztek 
meg az Apostoli Kamarába, valamint, hogy a déli egyházmegyék gyakran 
évekig főpásztor nélkül maradtak. Zsigmond viszont a modus vivendi része-
ként nem gördített akadályt az elé, hogy a főpapi méltóságot elnyerő jelölt-
jei a szentszéki kinevezés feltételeként befizessék a meghatározott illetéke-
ket, a kisebb javadalmak birtokosai pedig az annatákat.58 A helyzet a későb-
biekben sem változott, ugyanis a Zsigmond halálát követő időszakban ki-
nevezett két apostoli kollektor, Giovanni de Dominis (1439) zenggi, később 
váradi püspök, majd Tatai Bálint (1448) veszprémi prépost tevékenysége 
nyomán esetlegesen begyűjtött adókra vonatkozó adatok nem ismertek.59 
Mindez nem meglepő, ugyanis az 1440-es évektől kezdődően az ország 
egyre inkább anyagi támogatásra szorult. II. Pius pápa (1458-1464) pedig az 
oszmánok ellen tervezett – ám meg nem valósult – keresztes hadjáratra pél-
dául önálló adót vetett ki, amely számára a Camera Apostolica egy új „pénz-
tárat” hozott létre (Depositaria della Crociata).60 

Konrád kollektori megbízásának és esküjének megfelelően hozzálátott 
a hivatali munkához. Elsőként a tervezett adószedés infrastrukturális fel-
tételeit kellett kialakítania,61 amely alapfeltétele volt – tekintve körzetének 
földrajzi kiterjedését, s a korabeli közlekedési viszonyokat – az altizedsze-
dők kinevezése. A 14. század gyakorlatának, valamint a kinevező bulla elő-
írásainak megfelelően egy-egy egyházmegye alkotta a kialakítani tervezett 
alkollektori körzeteket. A korunkra maradt források négy személy nevét 
őrizték meg, akik vélhetőleg Cardini subcollectorai voltak. Az általános 
gyakorlatnak megfelelően valamennyien a helyi klérus tagjai közül kerül-
tek ki, s egy-egy káptalanban viseltek javadalmat, így az adott egyházme-
gye viszonyait jól ismerték.62 Mindegyikükről csak a haláluk folytán meg-
üresedett javadalmukért benyújtott folyamodványok tájékoztatnak. Mivel 
ők is az Apostoli Kamara hivatalnokai közé tartoztak, egyházi javadalmaik 
üresedés esetén pápai rezerváció alá estek.63 Jóllehet eddig nem került nap-
világra a Cardini által kinevezett, s a Kamarába eljuttatott helyettes adósze-
dők listája, kilétük bizonyosan ismert volt a hivatalban. A szupplikációkban 

                                                           
58 Erre lásd: FEDELES 2014. 
59 Kollektori kinevezésükre lásd: LUKCSICS 1931-1938, II. 608. sz.; THEINER 1859-1860, II. 
251. 
60 ASRo Camerale I. Sancta Crociate Computorum Libri vol. 1233. (1463-1464), 1234. (1464-
1473), 1235. (1464-1472), 1236. (1476-1485), 1237. (1489-1492). 
61 A kollektori iroda személyzetére analógiaként lásd: FEDELES 2017a, 56-61. 
62 FAVIER 1966, 103. 
63 SCHUCHARD 2000, 35. 
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tehát mindegyikük esetében feltüntették e hivatalukat is. Az ismert szemé-
lyek a következők: Pál fia Gál (†1419) vasvári éneklőkanonok,64 Szentimrei 
Sebestyén fia Miklós, egri kanonok borsodi főesperes (†1420),65 Baranyai 
István zágrábi kanonok (†1420),66 Cserkúti Gál fia György pécsi őrkanonok 
(†1432).67 Adószedéssel kapcsolatos tevékenységükről említésükön kívül 
további ismeretekkel nem rendelkezünk, hiszen – ameddig hipotézisemet 
esetleg újabb napvilágra kerülő források nem cáfolják – Konrád ténylegesen 
nem tudta az egyházi intézményekre kivetett szentszéki adót begyűjteni. 
 
Kamarai ügyek 
Mindazonáltal a firenzei klerikus pápai familiáriskánt és akolitusként to-
vábbra is a pápai udvarhoz tartozott, és ezáltal az Apostoli Kamarával is 
kapcsolatban maradt. Mindezt kellően szemlélteti, hogy 1420 és 1427 között 
összesen tíz személyt képviselt a pápai Kúria e központi hivatalában, s ez-
zel a korszak egyik legaktívabb magyar prokurátorának számított. Négy 
alkalommal egy-egy főpap nevében vállalta a szervícium kiegyenlítését (ob-
ligatio), összesen ötször fizetett megbízói nevében (solutio), hét ízben a ka-
nonoki javadalmakkal kapcsolatos annata-ügyeket intézett,68 míg egy eset-
ben a püspökök számára előírt kötelező szentszéki látogatást (visitatio ad 
limina apostolorum) teljesített.69 (1. táblázat) Megbízói között négy főpapot, 
valamint tíz kanonokot találunk, többségük, összesen hét fő váradi javadal-
mas (egy püspök és hat székeskáptalani kanonok) volt. Rajtuk kívül a Car-
niano kalocsai érsek, valamint Mikola Jakab szerémi és Csanádi Balázs er-
délyi püspök nevében járt el. Ezek alapján tehát elmondható, hogy elsősor-
ban saját egyházának tagjaitól kapott megbízást, akiket természetesen jól 
ismert. A Scolari családból származó kalocsai érseket is a közeli ismerősök 
(rokonok?) közé sorolhatjuk. Konrád a Kúriában kialakított kapcsolatai, 
nyelv- és helyismerete révén otthonosan mozgott a központi hivatalok út-
vesztőjében, így szívesen vállalta e megbízásokat. Mindazonáltal a kamarai 
ügyintézés itáliai utazásainak csak egy szegmensét jelentette, ugyanis – 
amint az alábbiakban látni fogjuk – üzleti érdekeltségei, valamint hivatalos 

                                                           
64 1419. október 13. előtt elhunyt, „subcollector proventuum Camere Apostolice” – LUK-
CSICS 1931-1938, I. 212. sz. 
65 1420. február 22. előtt elhunyt, „fructuum Camere Apostolice collectoris” – Uo. 239. sz. – 
Ez esetben minden valószínűség szerint lemaradhatott a „sub” előtag. 
66 1420. június 19. előtt elhunyt, „subcollector fructuum Camere Apostolice” – Uo. 301. sz. 
67 1432. május 3. előtt elhunyt, „mediorum fructuum camerae apostolicae subcollector” – Uo. II. 
92. sz. – Ő már 1395-től a pécsi székeskáptalan tagja volt, emellett Zsigmond király 
familiárisa, így a viszonylag késői adat ellenére is Cardini munkatársa lehetett. Személyére 
lásd FEDELES 2005, 343. 67. sz. 
68 Ezekre részletesen lásd: CAMERALIA I. XXXI-XXXIX 
69 Erre részletesen lásd: FEDELES 2018b. 
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diplomáciai feladatai okán az 1420-as években szinte állandóan úton volt 
Várad, Firenze és Róma között. Ugyan adatokkal nem tudom alátámasz-
tani, kétségeink ne legyenek afelől, hogy e megbízásokat valamifajta ellen-
szolgáltatás, mai fogalmaink szerint megbízási díj fejében végezte. 

Természetesen ügyfeleinek képviseletéhez hivatalos okiratra volt szük-
ség, amelyet közjegyzők állítottak ki a felek részére. A Cardini számára ki-
állított prokurátori meghatalmazások közül ugyan egyetlen példány sem 
maradt korunkra, a Carniano kalocsai érsek nevében vállalt befizetésre vo-
natkozó obilgációs bejegyzés az általános gyakorlatra utal. A főpap Bodrogi 
Miklós császári közjegyző előtt bízta meg a váradi lektort, hogy képviselje 
az Apostoli Kamaránál. Erről 1420 februárjában az illető hivatalos kézjegy-
ével ellátott dokumentumot állított ki, amelyet Konrád bemutatott Rómá-
ban (1421).70 A Csanádi Balázs erdélyi püspök nevében vállalt kötelezvény-
ről készült feljegyzésben (1424) szintén utaltak Konrád megbízólevelére.71 
 

1. táblázat: Konrád ügyfelei az Apostoli Kamaránál (1420-1427) 
Dátum Személy  Ügy Forrás 

1420. 6. 
5. 

Mikola Jakab 
szerémi püspök 

 obligatio ZsO VII. 
1797. sz. 

1420. 6. 
23. 

 solutio CAMERA-
LIA I. 590. sz. 

1421. 11. 
22. 

 ZsO VIII. 
1174. sz. 

1421. 11. 
27. 

 CAMERA-
LIA I. 594. sz. 

1421. 
11. 26. 

Carnino di Rini-
eri Scolari kalo-
csai érsek 

 obligatio Uo. I. 154. sz. 

1421. 11. 
28. 

 solutio Uo. I. 595. sz.; 
ZsO VII. 
2372. sz.; 
VIII. 1189-
1190. sz. 

                                                           
70 „prout de huiusmodi procurationis mandato, quodam publico, per […] Nicholaum Iohannis de 
Bodrog, presbyterum, publicum imperiali auctoritate notarium sub die 13 mensis Februarii, anno 
Domini 1420 proxime preterito desuper confecto constabat” – CAMERALIA I. 154. sz. 
71 „Conradus prepositus dicte ecclesie Waradiensis, etiam procurator et procuratorio nomine dicti 
domini electi, prout constat, quodam publico instrumento alio per magistrum Thomam Stephani, 
clerici coniugati, Transilvane diocesis dicta auctoritate notarium die 15 dicti mensis Novembris, 
scripto et recepto, obtulerunt Camere Apostolice et collegio” – CAMERALIA I. 158. sz. 
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Dátum Személy  Ügy Forrás 
1421. 12. 
10 

Nagymihályi 
Antal váradi 
kanonok 

 annata Cameralia II. 
1104. sz. 

Szentlőrinci 
Antal váradi 
kanonok 

 Uo. II. 1105. 
sz. 

1421. 12. 
12. 

Vépi Péter vá-
radi kanonok 

 ASV Cam. 
Ap. Intr. et 
Exit. vol. 379, 
fol. 62v. 

Kerekegyházi 
Mihály váradi 
kanonok 

 

1424. 2. 
14. és 
21. 

Csanádi Balázs 
erdélyi püspök 

 obilagtio Cameralia I. 
158-159. sz. 

1424. 2. 
23. 

 solutio Uo. I. 609. sz. 

1425. 6. 
20. 

Fudi László vá-
radi őrkanonok 

 annata ASRo Came-
rale I, vol. 
1114, fol. 
162r, 166v 

Becskereki Mik-
lós erdélyi és 
váradi kanonok 

 Cameralia II. 
1144, 1146. 
sz.; ASRo Ca-
merale I, vol. 
1114, fol. 
166r 

Nagymihályi 
Antal váradi 
kanonok 

 Uo. II. 1145. 
sz. 

1427. 8. 
6. Csanádi Balázs 

erdélyi püspök 

 visitatio FEDELES 
2018b. 129-
130. 2. sz. 

1427. 9. Kusalyi Jakcs 
Dénes váradi 
püspök 

 obligatio CAMERA-
LIA I. 171. sz. 
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Megbízásai során több részletben összesen 1240 forintot fizetett be szemé-
lyesen a Camera Apostolica kincstárába. E summa legnagyobb részét, 1170 
forintot 1421 novemberében–decemberében adta át a hivatal depozitáriu-
sának, amely legnagyobb hányadát, 1000 kamarai aranyat a kalocsai érsek 
servitium communisa tette ki. Ekkora összeg készpénzben történő kiegyenlí-
tése a korszakban azonban már ritkának számított, ugyanis a főpapok, sőt 
a kisebb javadalmasok körében egyre inkább elterjedt a bankházak szolgál-
tatásainak igénybevétele. Ez a pénz biztonságosabb célba juttatása mellett 
– legalábbis a nagyobb összegekkel adós érsekek, püspökök esetében – va-
lószínűleg azzal magyarázható, hogy a prelátusok kinevezésük idején ma-
gától értetődően még nem rendelkeztek egyházmegyéjük jövedelmeivel, 
így szükségük lehetett a bankok nyújtotta hitelre. Különösképpen akkor 
terhelte meg a büdzsét az illetékfizetés, amikor az elődök elmaradt serviti-
umait is az újonnan kinevezett főpapnak kellet kifizetnie.72 A korszakban a 
kiterjedt fiókhálózattal rendelkező firenzei pénzintézetek uralták a banki 
szektort, így az Apostoli Kamara, elsősorban velük alakított ki szoros üzleti 
kapcsolatot, amelyek a pápaság és a részegyházak közötti pénzforgalom je-
lentős részét bonyolították. A Medici-társaság szerepe kiemelkedő, ugyanis 
a 14. század utolsó évtizedeitől a 15. század utolsó negyedében bekövet-
kező hanyatlásig e cég volt a piacvezető a kamarai befizetések közvetítésé-
ben.73 Nem meglepő tehát, hogy a magyar egyháziak is többnyire a Medici-
kompániát választották: 1417 és 1447 között összesen 47 esetben vették 
igénybe szolgáltatásait.74 Jóllehet a Mediciek Budán nem tartottak fent filiát, 
a Kárpát-medencében üzletelő kereskedők révén kapcsolatban álltak a Ma-
gyar Királysággal, s az ügyletek lebonyolítása elsősorban a velencei bank-
fiókon keresztül történt.75 Konrád itáliai utazásai során Velencében is meg-
fordult, így vélhetőleg kapcsolatba került a Medici-bankkal, s ügyfelei szá-
mára igénybe vehette annak szolgáltatásait. Mindezt alátámasztani látsza-
nak a következő adatok. A váradi prépost 1424 februárjában személyesen 
vállalt Csanádi Balázs erdélyi püspök nevében kötelezettséget a prelátus 
kinevezési illetékének kiegyenlítésére, majd néhány nappal később az első 
68 forintos részletet be is fizette. Hét hónappal később pedig a firenzei tár-
saság közvetítésével (per manus Cosme et Laurentii de Medicis campsorum Flo-
rentinorum Romana Curia commorantium) megérkezett a fennmaradó 1773 fo-
rint is.76 1425 júniusában Cardini ismét Rómában járt, ahol három kanonok-
társa, Fudi László, Becskereki Miklós és Nagymihályi Antal annata 

                                                           
72 MAYER 1923-1924. 
73 ROOVER 1948; ROOVER 1963; ESCH 1966, 282-321.; CASSANDRO 1994; ESCH 1998. 
74 FEDELES 2014, 200. 
75 TEKE 1995a, 143.; ARANY 2008, 281.; PRAJDA 2017, 41. 
76 CAMERALIA I. 611-612. sz. 
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fizetésével kapcsolatban kereste fel az Apostoli Kamarát. Ügyfelei számára 
a fizetési határidő elmulasztása miatt rájuk kirótt exkommunikáció, és az 
ebből fakadó szabálytalan állapot alól kért és kapott felmentést. Noha sze-
mélyesen jelent meg a hivatalnál, a három váradi javadalmas összesen 90 
forintra rúgó fizetési kötelezettségét nem ő teljesítette, az összeg a Medici-
eken keresztül érkezett. 

Konrád a kamarai ügyintézés mellett további, a Kúriánál elvégzendő 
feladatokra is vállalkozott, amint a Cancellaria Apostolica hivatalánál az ál-
tala benyújtott és regisztrált folyamodványok tanúsítják.77 Az összesen 13 
témában beadott szupplikáció többsége a váradi egyházhoz kapcsolódik, 
míg a folyamodványok közel fele a Scolari család egy-egy tagjához, Andrea 
váradi püspökhöz, Carniano kalocsai érsekhez, valamint Pippo temesi is-
pánhoz köthető. Két ízben, ámde azonos ügyben saját érdekében kérvénye-
zett. Beadványában egy számára a váradi préposti javadalom és egy zág-
rábi kanonoki stallum adományozásáról kiállított pápa bulla kiegészítését 
kérte, ugyanis az okiratban nem tüntették fel ezek értékét (prepositura ac ca-
nonicatus et prebenda predicti propter excessivum valorem non veniunt).78 Saját 
intézménye, a váradi székeskáptalan nevében előterjesztett kérésének, 
amely a kanonokok végrendelkezésére vonatkozott, egyik kezdeményezője 
a káptalan elöljárójaként szintén ő lehetett. 
 

2. táblázat: A Konrád által személyesen benyújtott szupplikációk 
Dátum Személy/Intéz-

mény 
Tárgy Forrás 

1420. 5. 6. Filippo Scolari ozorai búcsú ASV Reg. 
Suppl. vol. 144, 
fol. 247v-248r 

Andrea Scolari teljes bűnbo-
csánat 

1421. 11. 
28 

saját váradi pré-
postság és 

zágrábi kano-
nokság 

LUKINOVIĆ 
1994. 40. sz. 

Carniano Scolari 
kalocsai érsek 

szent rendek 
felvétele; mi-
secelebrálás 
interdictum 

idején 

LUKCSICS 
1931-1938. I. 
428., 430. sz. 

                                                           
77 A folyamodványok ügymenetére legújabban lásd: LAKATOS 2018, 11-28. 
78 LUKINOVIĆ 1994, 40. sz. 
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Dátum Személy/Intéz-
mény 

Tárgy Forrás 

1421. 12. 
15. 

saját váradi pré-
postság és 

zágrábi kano-
nokság 

Uo. 432. sz. 

Filippo Scolari ozorai feren-
ces kolostor 

alapítása 

Uo. 434. sz. 

1421. 12. 
16. 

Andrea Scolari vá-
radi püspök 

segédpüspö-
kének váradi 
kanonokság 

ASV Reg. 
Suppl. vol. 158, 

fol. 188v 
Filippo Scolari váradi kegy-

helyre gyónta-
tók 

Uo. fol. 188v-
189r 

1427. 7. 
23. 

váradi káptalan kanonokok 
végrendelke-

zése 

LUKCSICS 
1931-1938. I. 

954. sz. 
1427. 8. 2. Miklós erdélyi ka-

nonok 
váradi kano-

nokság 
Uo. 958. sz. 

Gwchi László erdé-
lyi klerikus 

Uo. 959. sz. 

Ártándi Miklós vá-
radi klerikus 

Uo. 960. sz. 

Vépi Péter váradi 
kanonok 

váradi lectora-
tus 

 
Az üzletember 
Currado a családi hagyományok, az itáliai, különösen firenzei és római 
kapcsolatrendszere, pénzügyi-kereskedelmi tapasztalatai, gyakori hivata-
los utazásai, s nem utolsó sorban Andrea Scolari püspökhöz fűződő szoros 
(talán rokoni) kötődése révén maga is bekapcsolódott a magyar–itáliai üz-
letbe. A Cardini fivérek, Currado és Giovanni a Magyarországon érdekelt-
séget szerzett firenzei társaik többségéhez hasonlóan elsősorban gyapjúszö-
vettel kereskedtek. Üzleti tevékenységük a Magyar Királyság és a Firenzei 
Köztársaság mellett Rómát, sőt valószínűleg Velencét is érintette.79 A 

                                                           
79 PRAJDA 2011, 103. 
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Scolari fivérek, így Andrea váradi püspök, valamint Tommaso és Simone 
Melanesi üzleti kapcsolata is elsősorban a szövetkereskedelmen alapult. A 
Budán letelepedett Melanesi testvérek az 1420-as évek elején alapították 
magyarországi kereskedőtársaságukat, amely jelentős forgalmat bonyolí-
tott le. Itáliából gyapjút, selymet importáltak, míg Magyarországról fémet 
(aranyat, ezüstöt, rezet) szállítottak az Appennini-félszigetre. A testvérek a 
Scolarikhoz hasonlóan Zsigmond bizalmasai közé tartoztak, mindketten az 
uralkodó familiárisai lettek.80 A Scolarikkal fennálló szoros baráti-üzleti 
kapcsolatukat támasztja alá, hogy Simone a váradi püspök testamentumá-
nak írásba foglalásánál tanúként volt jelen, Tommasot pedig Andrea és 
Matteo Scolari végrendeletének végrehajtói között nevezte meg Filippo 
Scolari.81 E szövetkereskedelembe Currado Cardini is bekapcsolódott. Ko-
runkra maradt ugyanis Konrád és Andrea püspök elszámolása (ragione e 
saldo insieme) 1423 áprilisából, amelyből arról értesülünk, hogy gyapjúval és 
egyéb árukkal (di panni o d’altro) üzleteltek a magyar Királyság és Itália, el-
sősorban Firenze és Róma, valamint más helyek között (ne reame d’Ungheria 
chome fuori de reame in Italia o altrove a Firenze, Roma o qualunque altro luogho). 
A mérleg a váradi prépost számára negatív volt, ugyanis 105 forinttal tar-
tozott a főpapnak.82 A főpap és kanonok üzlettársa a korabeli gyakorlatnak 
megfelelően elsősorban a Firenze és a Magyar Királyság közötti távolsági 
kereskedelembe kapcsolódtak be: nemesfémet exportáltak Erdélyből Itáli-
ába, onnét pedig luxuscikkeket, olasz selymet és egyéb szöveteket hoztak 
be. Azonban nem csupán a toszkán városállam alkotta működési területe-
ket, ugyanis jelentős érdekeltségeket szereztek Rómában és Velencében is.83 

Vállalkozásuk egyik központja egyértelműen Róma, a pápai Kúria volt, 
ahol az Apostoli Kamara alkalmazásában álló Konrád elsősorban pénzügyi 
tranzakciókat bonyolított le, amint fentebb láthattuk, de az említett elszá-
molás alapján valószínűsíthetően szövetekkel is kereskedhettek az Örök 
Városban. E feltételezés kézenfekvőnek látszik, tekintve Firenze és Róma 
földrajzi elhelyezkedését, a két város közötti úthálózatot, valamint Konrád 
családi kapcsolatait. Római utazásai alkalmával felkereste szülővárosát is, 
ahol a rokonlátogatás mellett beszerezhette a szükséges árukészletet. Kon-
rád a pápai udvar tagjaként különböző előjogokat élvezett, gyakori római 
útjai alkalmával pedig megfelelő helyismeretre és kapcsolati hálóra tett 
szert az Örök Városban, amely körülmények a sikeres üzleti tevékenység 
nélkülözhetetlen előfeltételei voltak. Rómában a 14. század 80-as éveitől 
kezdődően sok firenzei telepedett le, s e népes kolónia az Angyal-híd 
                                                           
80 TEKE 1995b, 198.; ARANY 2009, 163-164.; PRAJDA 2017, 44-46. 
81 TEKE 1995b, 198. 
82 MNL OL DF 289 085; ZsO X. 355. sz.; PRAJDA 2017, 47. 54. jz. 
83 PRAJDA 2013, 24. 
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közelében, a Tevere kanyarulata mellett lévő Ponte kerületben koncentráló-
dott. Itt álltak a firenzei kereskedők házai, irodái, amely a város üzleti-ke-
reskedelmi életének egyik fontos központja, s ahonnan az Angyal-hídon át 
a Vatikán, azaz a pápai Kúria is könnyen megközelíthető volt. A 15. század 
során folyamatosan bővülő római toszkán közösség jelentőségét, egy-
szersind anyagi lehetőségeit szemlélteti, hogy a 16. század, elején felépíttet-
ték az említett kerületben a mindmáig működő San Giovanni dei Fiorentini 
templomot, amely az Örök Városban élő valamennyi firenzei plébániája-
ként szolgált.84 Római tartózkodásai idején Konrád minden bizonnyal e, 
döntően honfitársai által benépesített kerületben szállt meg, ismerősinél 
vagy a városrész számos tavernájának egyikében.85 Római tevékenységét 
bizonyára földijei is segítették, köztük egy Scolari rokon, Simone di Andrea 
Buondelmonti. Ő a fentebb említett pécsváradi apát, majd kalocsai érsek 
Giovanni testvére volt, s V. Márton pontifikátusa idején szintén a pápai ud-
vartartás tagja lett. A pápa familiárisává és asztaltársává, majd pedig Róma 
város szenátorává nevezte ki.86 

Cardini itáliai útjai során Velencében is megfordult, ugyanis a Kárpát-
medencéből az Appennini-félszigetre igyekvők számára a legpraktikusabb-
nak és leggyorsabbnak az adriai hajóút számított: a Zenggből kifutó bárkák 
a part mentén haladva érték el a kalmár köztársaság nemzetközi kikötőjét.87 
Minthogy a Lagúnák városa a firenzei kereskedők egyik kiemelkedő köz-
pontjának számított,88 Konrád nem pusztán átutazóban fordult meg ott. 
Nyilván üzleti ügyeket is intézett, hiszen püspökével ott is érdekeltséget 
szereztek. Akár váradi rezidenciájáról, akár Budáról – ahol népes firenzei 
közösség élt a 14. század második felétől – indult útnak, a Zágrábot bizto-
san útba ejtette, hiszen kanonoki stallummal rendelkezett az ottani szé-
keskáptalanban is.89 E javadalomhoz tartozó lakás/ház a hosszú utazás so-
rán, a hajóutat megelőzően pihenő helyet nyújtott Konrádnak és kíséreté-
nek, a városban pedig feltölthette élelmiszerkészletét. Nyilván az sem volt 
                                                           
84 ESCH 1966, 312-313.; ESCH 1972, 485-488. 
85 Egy 1526-os jegyzék szerint Róma kommerciális szálláshelyei közül arányaiban a legtöbb, 
16% a Ponte kerületben létesült. ROMANI 1948, 68. 
86 Dátum nélküli familiárisi kinevezése: „Martinus etc. Dilecto filio nobili viro Simoni, quondam 
Andree de Bondelmontibus militis nato domicello Florentino, familiari nostro salutem etc. […] te in 
familiarem nostrum domesticum et continuum commensalem tenore presentium gloriose recepimus 
et aliorum familiarium meorum domesticorum continuorum commensalium consortio favorabiliter 
aggregamus […]” – ASV Cam. Ap. Div. Cam. vol. 12, fol. 99rv. Szenátori kinevezése 1428. 
január 21-én kelt. Uo. vol. 11, fol. 152v. 
87 A Luca degli Albizzi vezette követség is ezt az útvonalat használta 1427-ben. PRAJDA 
2011. – A Rómába igyekvő magyar zarándokok is többnyire ezt az utat választották. FEDE-
LES 2015, 199. 
88 PRAJDA 2017, 47. 
89 ASV Reg. Suppl. Vol. 158, fol. 52rv; kiadása: LUKINOVIĆ 1994, 40. sz. 
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mellékes, hogy Zágrábban is letelepedtek firenzei kereskedők, ugyanis e 
város is fontos láncszemét alkotta a magyar–talján távolsági kereskedelem-
nek.90 

Az üzletre visszatérve mindenképpen érdemes kitérni egy Konrád által 
1422 júniusában papírra vetett, olasz nyelvű nyugtára. E szerint a váradi 
prépostság javadalmát korábban Andrea Scolari váradi püspök kezelte, s 
az ebből származó jövedelmet Cardini a főpapnak adományozta.91 A doku-
mentum ugyan összeget nem tartalmaz, azonban a beneficium éves bevé-
telét két évtizeddel később 200 ezüstmárkára taksálták,92 amely a prépost-
ságokat tekintve kiemelkedően magas, megközelítőleg 800-1000 forintnak 
felelne meg.93 Ez esetben minden bizonnyal felcserélték a márkát és a forin-
tot, ugyanis egy 1445-ös dokumentumban már csak 250 forintra becsülték 
a préposti stallum értékét.94 A forrásokból megtudjuk azt is, hogy az emlí-
tett méltóság két esztendőn át maradt betöltetlen, amelyet a hiteleshelyi ok-
levelekben is következetesen feltüntettek.95 Valószínűsíthető, hogy az e ja-
vadalomból származó bevételek a püspök és Konrád közös vállalkozása 
számára nyújthatott „tőkeinjekciót”. Miután tehát 1422 nyarán Cardini el-
foglalta a préposti méltóságot, hivatalos irattal biztosította püspökét, hogy 
a későbbiekben nem lesznek visszamenőleges követelései. A Cardini test-
vérek ugyancsak 1422-re keltezhető ingatlantranzakcióját, amelynek keret-
ében a váradi püspök a Firenze városától délre fekvő vicchiomaggio-i csa-
ládi birtokot vásárolta meg tőlük,96 esetleg szintén az üzleti tevékenységgel 
hozhatjuk összefüggésbe. Az értékes birtok eladásából származó bevételt 
akár forgótőkeként is használhatták ügyleteik során. Természetesen ez 
pusztán hipotézis, mivel közvetlen forrásokkal nem igazolható. Az azon-
ban az elmondottak alapján leszögezhető, hogy mind a váradi püspök, 
mind pedig prépostja egyházi jövedelmeiket is felhasználták üzleti tevé-
kenységük során. 

                                                           
90 TEKE 1995b, 209. 
91 MNL OL DF 289084, regesztája: ZsO IX. 590. sz. 
92 FRAKNÓI 1899, 22. 
93 Az ezüstmárka és az aranyforint 1:4-es arányára lásd: KIRSCH 1894. LXXIII.; ENGEL 1990. 
– Sabine Weiss szerint a kurzus V. Márton pápasága idején 1:5 volt. WEISS 1994. 419. 217. 
jz.– A prépostságok korabeli jövedelmére lásd: MÁLYUSZ 2007, 81-82. 
94 LUKCSICS 1931-1938, II, 851. sz. 
95 1420. május 24.–1422. május 15.: C. TÓTH 2013, 68. 
96 PRAJDA 2011, 104. Andrea Scolari végrendeletében Konrádot ugyan nem említi név sze-
rint, azonban közvetve utalást tett rá és fivérére a vásárlás kapcsán: „in possessione mea, cuius 
nomen est Vichio maggio, quam emi ab illis Gherardinis”. MNL OL DF 289064, fol. 289r; BA-
LOGH 1923-1926, 186. 
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Úgy tűnik, hogy Konrád üzleti kapcsolatban állt a szintén firenzei szár-
mazású Lamberteschi-fivérekkel is,97 amelyet alátámaszt, hogy a váradi 
prépostság javadalmának kezeléséről Andrea Scolari számára kiállított 
nyugtát tanúként Piero szignálta.98 Andrea és Bernardo Lamberteschi szö-
vet- és selyemkereskedelemmel foglalkoztak, kiterjedt üzleti kapcsolataik 
révén a korabeli Európa fontosabb piacain jelen voltak. Andrea fiai, köztük 
az említett Piero 1419-ben érkeztek Magyarországra, hogy apjuk árujával 
kereskedjenek. A Kárpát-medencében kockázatos üzleti vállalkozásokba 
kezdtek, s komoly tartozásokat halmoztak fel. Üzletfeleik között találjuk 
természetesen a Scolari család tagjait is, sőt Giovanni és Piero Lamberteschi 
a Váradon élő firenzei közösség tagjai voltak. Ezek alapján pedig kétségte-
len, hogy ők is a váradi és erdélyi olasz üzleti körhöz tartoztak.99 

A Magyarországon élő és dolgozó népes firenzei közösség életében 
döntő változások következtek be legfőbb támogatójuk, Filippo Scolari 1426-
os halálát követően. A Váradon élők helyzetét tovább nehezítette, hogy az 
említett évben elvesztették közvetlen patrónusukat, Andrea püspököt, s 
ugyancsak ebben az esztendőben távozott az élők sorából Filippo öccse, 
Matteo is. Jóllehet a váradi püspöki székben Andreát követő Giovanni Me-
lanesi megpróbálta honfitársai érdekeit a királyi udvarban is képviselni, 
1427-es korai halála ebben megakadályozta. Ezt követően több firenzeivel, 
így a Lamberteschi fivérekkel, Giovannival és Niccolòval együtt az ural-
kodó parancsára Currado Cardinit is fogságba vetették.100 A Lamberteschi 
testvérek hírhedten rossz adósok voltak, nagyon nehezen tudták tőlük part-
nereik behajtani kintlévőségüket. Minden bizonnyal a politikai okok mel-
lett e körülmény is hozzájárult ahhoz, hogy a Scolari-rokonság „magyar 
ágának” kihalását követően az uralkodó bebörtönöztette őket.101 A velük 
minden bizonnyal üzleti kapcsolatban álló Currado fogságba vetésének 
hátterében ugyancsak politikai és gazdasági okok állhattak. Nyilván a hát-
térben a Scolari-érdekkörrel szemben állók törekvései is sejthetők. Jól mu-
tatja mindezt, hogy 1428-ban a király Filippo Scolari két unokaöcsétől el-
vette a sókamarák kezelését.102  

A köztársaság 1427 nyarán követséget küldött a budai udvarba, azzal a 
céllal, hogy egyrészt a magyar király és Firenze szövetségét 
                                                           
97 A család Magyarországon érdekeltséggel rendelkező tagjaira lásd: ARANY 2007, 510-412.; 
ARANY 2014, 210-211. 
98 MNL OL DF 289084. 
99 TEKE 1995b, 199.; ARANY 2007, 510-512.; ARANY 2009, 162-163. – Az Erdélyben működő 
olaszokra lásd: DRASKÓCZY 1994. – A váradi püspöki székhelyen kialakult firenzei diasz-
pórára lásd: PRAJDA 2013. 
100 TEKE 1995b, 207. 
101 PRAJDA 2010, 323. 
102 ARANY 2007, 532, 534. 
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megerősítsék,103 másrészről pedig a Kárpát-medencében élő és dolgozó 
toszkán kereskedők és Zsigmond elmérgesedett viszonyát tereljék ismét 
nyugodt mederbe.104 A Magyarországon élő firenzeiek elleni retorziók po-
litikai hátterében a velencei–firenzei liga Milánói Hercegség elleni háborúja 
állt, amely konfliktusban a magyar és római király utóbbi felet támogatta. 
A tervezett itáliai béke megteremtésében – mások mellett – Konrád prépost 
is szerepet kapott, ugyanis 1427 tavaszán Zsigmond azzal a megbízással 
küldte szülővárosába, hogy a Signoriával folytasson tárgyalásokat a harcok 
lezárása érdekében. Minderről a köztársaság Budára indított diplomatái-
nak, Piero di messer Luigi Guicciardini és Luca di messer Maso degli Al-
bizzi számára összeállított követutasítás tudósít.105 Cardini május végén–
június elején kaphatta kézhez Firenzében az uralkodó újabb mandátumát. 
Zsigmond ekkor azzal bízta meg, hogy utazzon Rómába, s folytasson tár-
gyalásokat V. Márton pápával a király tervezett római utazásának előkészí-
tése kapcsán.106 A prépost küldetését azonban nem koronázta siker, a lom-
bardiai háborúskodás kisebb megszakításokkal a század derekáig (1454) 
tartott, Luxemburgi Zsigmond tervezett Romzugjára pedig csak évekkel 
később került végül sor (1433). A Giucciardini vezette diplomáciai misszió 
is csak részsikereket ért el. Zsigmond ugyan nem indított hadjáratot Itáliá-
ban, ám a bebörtönzött honfitársai továbbra is fogságban maradtak.107 

Nem ismert, hogy Cardini pontosan mikor érkezett haza Itáliából, 
azonban az uralkodó haragját ő sem kerülhette el. Guicciardini 1427. dec-
ember 5-én, Zimonyban írt jelentésében beszámolt a firenzeieket sújtó in-
tézkedésekről, így többek között arról, hogy november 20-a táján elfogták 
Giovanni és Niccolò Lamberteschit, javaikat konfiskálták; Váradon pedig 
három firenzeit, valamint Konrád mestert és testvérét vetették fogságba; az 
uralkodó engedélye nélkül a latinok, köztük a firenzeiek nem hagyhatják el 
az országot.108 A prépost letartóztatásának körülményeiről szintén a 
                                                           
103 A külpolitikai háttér részleteire lásd: TEKE 2000. 
104 PRAJDA 2012, 8. 
105 1427. június 22.: „et della benigna et grata expositione in volere levare le diffensioni, che erano 
fralle Signoria della lega, et il duca di Milano, et ultimamente di quello che con smisurato amore et 
affectione, in nome della sua invictissima serenità expuose et conforto il venerabile suo ambasciadore 
messer Currado preposto di Varadino, dimonstrando il sommo desiderio, che la sancta sua corona ci 
alla pace et quiete universale et d’Italia et il piacere et gaudio ebbe, quando fu certificati della pace 
conchiuso fralla felice lega da una parte et il duca di Milano dell’altra parte” – SIMONYI I, 262. sz. 
(754.) 
106 RTA IX. 15. és 2. jz. – Az utazást előkészítő tárgyalásokra összefoglalóan lásd: HOENSCH 
1996, 339-340. – Megjegyzendő, hogy itt tévesen János néven szerepel a váradi prépost. 
107 TEKE 2000, 566. 
108 „Era di nuovo a di’ XX o circha del pasato Nicholò e Giovanni Lamberteschi furono presi, sendo 
dov’ é il Re e inserrati e confischati tutti i loro beni. […] E cosí a Varadino son presi tre Fironetini l’ 
erano per niente, e secondo mi disse messer Currado proposto di Varadino tocha al fratello. E piú d’ 
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firenzei követ december végi leveléből értesülünk. E szerint az uralkodótól 
hazatérő klerikust a király parancsára az újonnan kinevezett váradi püs-
pök, Kusalyi Jakcs Dénes börtönözte be.109 Mindebből arra következtethe-
tünk, hogy küldetéséből hazatérve a királynak referált, aki 1427 őszétől a 
Délvidéken, főként Nándorfehérváron és környékén tartózkodott.110 A kö-
vetjelentésekből úgy tűnik, hogy évekig tartott a váradi klerikus kálváriája, 
annak ellenére, hogy a köztársaság mindent elkövetett kiszabadítása érde-
kében. A neves humanista, Poggio Bracciolini is tollat ragadott, s az uralko-
dóhoz intézett levelében igyekezett a király földije iránti haragját valame-
lyest enyhíteni.111 1431. március 22-én, a firenzei Signoria a megválasztott 
IV. Jenő pápához (1431-1447) delegált követei számára küldött instrukció 
szerint a váradi prépost kiszabadítása ügyére is fel kellett hívniuk a Szent-
atya figyelmét.112 A firenzeiek minden kísérlete ellenére Zsigmond király 
haragja nem enyhült, sőt 1432 őszén elrendelte az Arno-parti város Magyar 
Királyság és a Német–római Birodalom területén élő polgárainak letartóz-
tatását és javaik lefoglalását.113 Ezt követően a helyzetét az országban ve-
szélyesnek érző Scolari rokon, Giovanni de Buondelmonti kalocsai érsek 
kíséretével Itáliába igyekezett, ám útközben a Cilliek fogságba ejtették, kin-
cseit elvették. A pápa az uralkodóhoz és a Cilleikhez címzett levelekkel, il-
letve az ügyben küldött diplomatákkal sem ért el eredményt, a főpap csak 
Zsigmond halálát követően szabadult ki.114 

A korunkra maradt források alapján valószínűnek tartom, hogy Kon-
rád valamikor 1433 folyamán nyerte vissza szabadságát. Véleményem 

                                                           
sentito che a tutti i confini del reame son lettere, che niuno Latino sia lasciato uscire fuori del Reame 
senza lettere del Re. Questo nome di Latini tutto importa a’ Fiorentini.” – SIMONYI II. 29. sz. (94-
95.) 
109 „Messer Curado proposto di Varadino, quando tornò dal Re ebbe da lui chativa achoglienza e poi 
chome fu a Varadino il veschovo, per lettere del Re il prese e l’ac in charciere.” – Uo. II. 31. sz. (110-
111.) 
110 ENGEL – C. TÓTH 2005, 122. 
111 FRAKNÓI 1879, 18. 
112 „Anchora raccomanderate in spezialità di messer Currado, proposto de la chiesa di Varadino, il 
quale fu preso et disfacto da lo imperadore et tunne ragione tale che meritamente ei muove a supplicar 
per lui. Di questo messer Currado et di sua facienda prenderete informatione da Schiatta Ridolfi et 
aiute retete (?) appresso il Sancto Padre, quanto vi sia possibile.” – SIMONYI I. 85. sz. 
113 A Signoria 1432. november 20-án kelt, a birodalmi választófejedelmekhez és a magyar 
előkelőkhöz címzett levelében a következőket olvashatjuk: „Devenit enim ad manus nostras 
copia litterarum, quas serenissimus dominus imperator ad captivationem et depredationem civium 
Florentinorum ad partes Alamanie et Hungarie destinabat. […] Nos igitur primo et ante omnia quam 
contra Deum et contra conscientiam et contra bonos mores et contra humanitatem ipsam sit homines 
innocentes et inscios, qui per Alamaniam et Hungariam negotiantur, pro iis quo in Italia ab aliis facta 
dicuntur, capi, carcerari et bonis spoliati et in predam permitti, potere omnibus arbitramur.” – Uo. 
82. sz. (319.) 
114 FRAKNÓI 1901-1903, II. 27-28. 
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szerint Zsigmond május végi római koronázását követően kerülhetett 
minderre sor. Ezt látszik alátámasztani Cardini két, egyaránt 1433 augusz-
tusában az Apostoli Kancellárián szignált folyamodványa is. Az elsőben 
szabad végrendelkezés jogát,115 míg a másodikban váradi prépostságának 
és kanonoki stallumának más egyházi javadalomra történő elcserélésére 
kérte.116 Ez utóbbi alapján pedig arra következtethetnénk, hogy végleg el 
kívánta hagyni Váradot, amely óhaj az őt és a helyi firenzei diaszpórát ért 
sérelmek okán teljesen érthető. E ponton fordítsuk immár figyelmünket 
Konrád – az előzőekben már több alkalommal említett – magyar egyházi 
javadalmaira. 
 
„Io Churado di Piero Cardini preposto di Varadino”117 
Konrád első (ismert) egyházi benefíciuma a váradi székeskáptalan olvasó-
kanonoki méltósága volt, amelyet 1411 és 1422 között viselt.118 A lektorátus 
a magyar káptalanok hierarchiájában – eltérően az Európa más régióiban 
működő kanonoki közösségek gyakorlatától – a testületet irányító prépost 
után következett, azaz a második legtekintélyesebb javadalomnak számí-
tott. Irányítása alá tartozott a székesegyházi iskola, valamint a káptalan hi-
teleshelyi kancelláriája egyaránt.119 E jelentős benefíciumot minden kétsé-
get kizáróan Andrea Scolari váradi püspöknek köszönhette. Az említett ol-
vasókanonoki stallum elnyerésének időpontja viszonylag pontosan megha-
tározható. Egy 1410. december 31-én, privilegiális formában kiállított okle-
vél méltóságsorában ugyanis még betöltetlenként tüntették fel e dignitást 
(lectoratu vacante),120 egy 1411. január 5-én keltezett hiteleshelyi diplomában 
azonban már Konrád neve (Conrardo alakban) szerepel lektorként.121 Érde-
kes jelenséget figyelhetünk meg lektori méltóságviselése első éveiben, 
ugyanis Konrád mellett egy bizonyos László is e stallum birtokosaként tűnt 
fel.122 1412. február 2-án még Konrád nevét olvashatjuk egy a váradi kápta-
lan által kibocsátott okirat series dignitatumában,123 ugyanazon év május 12-

                                                           
115 1433. augusztus 14.: „[…] de quibuscumque bonis ad eam etiam ratione beneficiorum suorum 
ecclesiasticorum que obtinet ex expectat procurentibus disponere et testari libere et licite possit dig-
nemini plenam et liberam concedere facultatem” – ASV Reg. Suppl. vol. 288, fol. 20v; rövid kivo-
nata: LUKCSICS 1931-1938, II. 298. sz. 
116 1433. augusztus 26.: Uo. fol. 75rv; regesztája: LUKCSICS 1931-1938, II. 305. sz. 
117 MNL OL DF 289085. 
118 KRISTÓF 2014, 196 (32. sz.). 
119 A káptalani iskolákra lásd: BÉKEFI 1910; a hiteleshelyekre lásd: ECKHART 2012; a ma-
gyar káptalanokra áttekintően további irodalommal lásd: FEDELES 2011. 
120 MNL OL DF 282820. 
121 MNL OL DF 209793. 
122 BÉKEFI 1910, 152. 
123 MNL OL DL 9880. 
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én pedig már Ladizlaus lector vicarius in spiritualibus generalis szerepel egy 
közhitelű oklevélben.124 Az említett László 1412. január 17-én tűnt fel első 
alkalommal a váradi püspök lelki ügyekben általános helynökeként a for-
rásokban,125 míg utolsó ismert, vikáriusként kibocsátott oklevele – amely-
ben úgyszintén lektorként nevezte meg magát – 1415. május 10-én kelt.126 
Némileg bonyolítja a helyzetet, hogy 1414. május 4-én ismét Konrád mes-
tert nevezte meg a kanonoki testület olvasókanonokként egy hiteleshelyi 
privilégiumban.127 Bunyitay Vince, a váradi püspökség monográfusa e szo-
katlan jelenséggel kapcsolatban a következőt feltételezte: „Lehet egyéb-
iránt, hogy az idézett két évet külföldön, talán épen valamely egyetemen 
töltötte.”128 E hipotézisnek azonban meglehetősen csekély a valószínűsége, 
ugyanis a korszak általános gyakorlata szerint az egyetemi tanulmányok 
finanszírozásának egyik kedvelt módja éppen a költségeket fedező sine cura 
javadalmak adományozása volt.129 Konrád valóban járt egyetemre, hiszen 
kánonjogi doktori fokozattal rendelkezett, azonban sem tanulmányai idejé-
ről, sem pedig helyéről nem rendelkezünk közelebbi ismeretekkel. Kézen-
fekvőnek tűnik, ám adatok hiányában csak valószínűsíthető, hogy Itáliában 
képezte magát. Mindössze egyetlen alkalommal, 1439 novemberében tün-
tették fel doctor decretorum címét,130 amely arra utalhat, hogy valamikor az 
1430-as években, kiszabadulását követően mélyíthette el tudását. Végered-
ményben tehát további adatok hiányában sajnos nem adható egyértelmű 
válasz a lektori méltóság viselésével kapcsolatos szokatlan jelenségre. 1422. 
május 5-én szerepel utolsó alkalommal olvasókanonokként,131 ezt követően 
immár patrónusa támogatásával a székesegyházi kanonoki közösség élére 
került. 

A váradi préposti méltóságért 1421 őszén személyesen nyújtott be fo-
lyamodványt Rómában. Sajnos e szupplikáció szövege nem ismert, ám egy, 
ugyancsak e javadalom elnyerésével kapcsolatos kérvényének kópiája 
fennmaradt a vatikáni regisztersorozat egyik kötetében. Ebből megtudjuk, 

                                                           
124 MNL OL DF 243920. 
125 MNL OL DL 38277. 
126 MNL OL DL 43281. Őt egy bizonyos Péter váradi kanonok követte e hivatalban 1416 és 
1425 között. MNL OL DL 50285, DL 72 414. – Itt jegyzem meg, hogy a korábbi szakiroda-
lomban szereplő állítás, miszerint Konrád 1411-ben váradi vikárius lett volna, forrásokkal 
nem támasztható alá. Vö. KRISTÓF 2001, 68.; KRISTÓF 2014, 196. 
127 MNL OL DL 10210, 31122. 
128 BUNYITAY 1883-1935, II. 49. Ezt fogadta el Kristóf Ilona is. KRISTÓF 2014, 196. 
129 Erre lásd: TONK 1979; KOVÁCS 1983; FEDELES 2005, 101-111.; KÖRMENDY 2007; C. 
TÓTH 2015; KRISTÓF 2017. 
130 ASV Reg. Suppl. vol. 364, fol. 87v; rövid tartalmi kivonata: LUKCSICS 1931-1938, II, 657. 
sz. 
131 MNL OL DF 105 490. 
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hogy a váradi prépostság mellett ekkor egy zágrábi kanonoki stallumot is 
kapott, mivel azonban a pápai províziós bullában egyik benefícium értékét 
(értsd éves jövedelmét) sem tüntették fel, a kinevező okirat módosítását 
kérte.132 A kinevezés tényét rögzítő pápai bulla nem marad korunkra, ám 
ennek ellenére préposti méltóságviselésének kezdete viszonylag pontosan 
meghatározható. Amint fentebb említettem, 1422. május 15-én tüntették fel 
nevét lektorként utoljára, míg június 2-án már prépostként állította ki püs-
pöke számára a méltóságból származó jövedelmek adományázását igazoló 
nyugtát.133 Ezt követően egészen haláláig állt a váradi székesegyház kano-
noki közösségének élén, javadalmától még fogsága idején sem fosztották 
meg. E méltóság birtokában a magyar egyházi középréteg elitjébe került, 
amely egyrészt presztízsben, másrészt egzisztenciális szempontból is jelen-
tős előre lépésnek számított. A váradi préposti stallum az évi 250 forintra 
becsülhető jövedelmével az 54 magyar káptalan elöljáróinak rangsorában 
az igen előkelő hatodik helyet foglalja el.134 Préposti jövedelmeit kiegészí-
tették a zágrábi kanonoki stallumából, valamint a váradi káptalanban 1427 
tavaszáig ugyancsak kézben tartott további kanonoki prebendából szár-
mazó jövedelmek. Utóbbi esetében ezt 60 aranyforintra taksálták.135 Mindez 
kiegészült az üzleti tevékenysége során keletkezett, valószínűleg az egy-
házi javadalmaiból származó összegek nagyságrendjét jelentősen megha-
ladó bevételekkel. Valószínűleg nem járunk távol a valóságtól, ha azt felté-
telezzük az elmondottak alapján, hogy a firenzei klerikus megtalálta számí-
tásait Magyarországon. 

Amint tanulmányom elején utaltam rá, a kánonjogi előírások szerint az 
egyházi javadalmak birtoklását az alszerpapi ordó felvételéhez kötötték. Az 
egyházi rend fokozatai közül ez választóvonalat képezett, ugyanis míg az 
alacsonyabb grádusok (quatuor minores) nem írták elő a cölibátust, a subdia-
conatus elnyerésekor már ezt is vállalni kellett. Ezt követően az egyházi pá-
lya mellet magukat véglegesen elkötelezők, amennyiben elérték a 

                                                           
132 1421. November 28.: „Verum Pater Sancte, qiua ex signatura premisse supplicationis obstan-
tibus regulis cancellarie vestre prepositura ac canonicatus et prebenda predicti propter excessivum 
valorem non veniunt, dignetur S. V. litteras super huiusmodi gratia conficiendas in cancellaria vestra 
expediri mandare sibique de ipsis prepeositura ac prebenda iuxta eiusdem supplicationis tenorem mi-
sericorditer providere premissis regulis ac aliis ordinationibus apostolicis ceterisque contrarium non 
obstantibus quibuscunque. Fiat O. Datum Rome apud Sanctum Petrum quarto Kalendas Decembris 
anno quinto.” – ASV Reg. Suppl. Vol. 158, fol. 52rv; kiadása: LUKINOVIĆ 1994, 40. sz. 
133 MNL OL DF 289084. 
134 FEDELES 2005, 154. – A magyar káptalanok felsorolását lásd: FEDELES 2011, 185-187. 
135 1427. április 21-én kelt V. Márton bullája, amelyben elrendelte Ózfalui Márton beiktatását 
abba a váradi kanonoki javadalomba, amely „per liberam resignationem dilecti filii Conradi Car-
dini ipisus ecclesie canonici” vált üressé, s a püspök, a már említett Márton adományozott. 
ASV Reg. Lat. vol. 272, fol. 2r-3r; rövid kivonata: LUKCSICS 1931-1938, I. 930. sz. 
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megfelelő életkort és megfelelő felkészültséggel rendelkeztek, magukat 
szerpappá (diaconus), majd pedig áldozópappá (presbiter) szenteltethet-
ték.136 Konrád végérvényesen az egyházi pályafutás mellett döntött, s hiva-
tásához illően – jóllehet nem ez volt a korszakban az általános gyakorlat – 
az egyházi rend valamennyi fokozatát felvette. Ennek részleteit nem ismer-
jük, ám az tény, hogy 1433 augusztusában már áldozópapként nyújtotta be 
kérvényét Rómában.137 

Konrád pályafutásában jelentős törést okoztak az országban élő firen-
zeieket súlytó rendelkezések, amint láthattuk. Jóllehet préposti javadalmát 
nem vesztette el, azonban hosszú ideig fogságban volt. Szabadulását köve-
tően benyújtott folyamodványai azt sugallják, hogy az őrizetben töltött 
évek megtörték a talján klerikust. Szabad végrendelkezésére vonatkozóan 
nyújtott be kérvényt, s el kívánta hagyni Szent László városát, amely város 
több mint két évtizeden át otthonaként szolgált. Fő támogatója, Andrea 
püspök halála, majd a városban élő latin kolóniát ért atrocitások következ-
tében honfitársai, üzlettársai és barátai sem tértek többé vissza, s korábbi 
üzleti tevékenységét ő sem folytathatta. E kedvezőtlen körülmények pedig 
őt is távozásra késztették. Zsigmond király bizalmát sem nyerte többé visz-
sza, így esélye sem volt a váradi püspöki méltóság elnyerésére, amely közel 
három esztendőn át (1432-1435) betöltetlen maradt.138 Az uralkodó számára 
pedig rendkívül fontos volt a váradi püspöki központ, hiszen az ottani szé-
kesegyházban kívánt temetkezni, Szent László sírja közelébe, akinek kultu-
szát kiváltképp támogatta.139 

Úgy tűnik, hogy élete végén anyagi gondok is gyötörték az egykori üz-
letembert. 1438-ban a prépostsághoz tartozó, Hidaspalotának nevezett kő-
házat (domum lapideam Hydaspalota) vesztette el azért, mivel az ingatlant az-
zal a feltétellel kapta egykor, hogy annak állagát megóvja, s minden pénte-
ken szentmisét mutasson be Krisztus szenvedésének emlékére (singulisque 
sextis feriis unam missam de passione Salvatoris nostri Ihesu Christi legi facere 
deberet). Minthogy azonban a ház teljesen romos állapotba került (domus do-
nata predicta ad totalem ruinam tendebat), a püspök felszólította a prépostot 
az épület renoválására (post requisitionem per eum factam Corrado prefate ecc-
lesie preposito ut eam reparet). Miután Konrád prépost erre azt válaszolta, 
hogy bizonyos okok miatt a javításokat nem tudja elvégezni (post ipsius Cor-
radi responsionem quod ex certis tunc expressis per eum causis cura reparationem 
predictam intendere non potere), visszaadta azt a püspöknek, aki a káptalan 

                                                           
136 Ennek részleteire lásd: FEDELES 2017b, 53-57. 
137 „dictus orator quatinus sibi qui etiam presbiter est” – ASV Reg. Suppl. vol. 288, fol. 20v. 
138 1435-ben Korcsulai János ferences szerzetes került a püspöki székbe, aki 1440 áprilisáig 
irányította az egyházmegyét. ENGEL 1996, I. 77. 
139 FEDELES 2012; HORVÁTH 2018. 
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belegyezésével a szintén itáliai Iohannes de Soros váradi lakosnak és örö-
köseinek adományozta az épületet.140 A Konrád által említett bizonyos 
okok, kétséget kizáróan anyagi jellegűek lehettek. Mindezt alátámasztja a 
következő év novemberében benyújtott folyamodványa, amelyben pré-
posti méltósága mellett egy további egyházi javadalom birtoklására kért en-
gedélyt. Kérését azzal indokolta, hogy jövedelmei nem elégségesek ahhoz, 
hogy a királyi udvar szükségleteire 50–60 lovat tartson.141 Nem ismert, hogy 
valóban hozzájutott-e egy újabb egyházi javadalomhoz, így annyi bizo-
nyos, hogy élete alkonyán – a zágrábi kanonoki stallum időközbeni elvesz-
tését követően – mindössze a váradi préposti méltóságot tartotta kézben. 

Utolsó alkalommal egy a váradi székeskáptalan által 1440. november 
15-én kiadott oklevél méltóságsorában olvashatjuk Conradus prepositus ne-
vét.142 Valamikor ezt követően, valószínűleg 1441 folyamán hunyhatott el. 
1442 márciusában IV. Jenő pápa a Konrád halála folytán megüresedett vá-
radi préposti méltóságot a hozzátartozó javadalommal együtt Branda sa-
binai püspöknek adományozta.143 
 

*** 
 
A Currado di Piero Cardini életéről korunkra maradt apró mozaikok egy 
lineárisan felfelé ívelő, majd hirtelen derékba törő pályafutás körvonalait 
tárják elénk. A 15. század első negyedében a magyar királyi udvarban rend-
kívül befolyásos Filippo Scolari és családja, kiváltképp Andrea váradi püs-
pök támogatását élvező, s talán a famíliával rokonságban álló ifjú firenzei 
klerikus Váradon, Szent László városában a székesegyház kanonoki testü-
letének lektora, majd elöljárója lett. Patrónusai révén a pápai akolitusi és 
apostoli kollektori kinevezést kapott, s így a tágabb pápai udvartartás tag-
jává vált. Mindemellett tehetséges üzletemberként bekapcsolódott a ma-
gyar-itáliai távolsági kereskedelembe, püspökével közös vállalkozást mű-
ködtetett. A szövetkereskedelem mellett pénzügyleteket is folytatott, szá-
mos alkalommal intézte magyar, elsősorban váradi ügyfelei pénzügyeit az 
Apostoli Kamarában. Az 1420-as években szinte folyamatosan úton volt 
Várad, Firenze és Róma között, s az üzleti ügyei mellett Zsigmond király 
megbízásából diplomáciai feladatokat is ellátott. Lineárisan felfelé ívelő 
karrierje azonban pártfogói halálával megtört. Több Magyarországon élő 

                                                           
140 ASV Reg. Suppl. vol. 347, fol. 193rv; rövid kivonata: LUKCSICS 1931-1938, II. 562. sz. 
141 ASV Reg. Suppl. vol. 364, fol. 87v; rövid kivonata: LUKCSICS 1931-1938, II. 657. sz. 
142 MNL OL DF 281299. 
143 FRAKNÓI 1899, 22. Rövid regesztája: LUKCSICS 1931-1938, II. 735. sz. 1442. december 
12-én a káptalan már János nevét tüntette fel egy hiteleshelyi oklevelének méltóságsorában. 
MNL OL DL 13688. 
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honfi- és üzlettársával együtt ő is a politika áldozatává vált, s 1427-ben ki-
rályi parancsra őrizet alá került. Préposti javadalmát ugyan megtarthatta, 
azonban szabadulását követően nem tudta visszanyerni az uralkodó bizal-
mát, így a püspöksüveg, amely pályafutása csúcsát jelenthette volna, elér-
hetetlennek bizonyult számára. Élete alkonyán anyagi gondokkal küzdött, 
s az egykor szebb napokat látott sikeres üzletember megtörten tengette 
mindennapjait, s immár nem „pöffeszkedett” a Hidaspalotában.144 
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betöltötte.” – olvashatjuk egy közelmúltban megjelent történelmi regényben. BÖKÖS 2015, 
312. 
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