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1. BEVEZETÉS 

1.1. AZ ÉRTEKEZÉS FORRÁSAI, TÉZISEI 

Doktori disszertációm késő középkori női nemesi végrendeletek kutatásának eredményeit 

összegzi.1 A végrendelet, mint irattípus a középkor kutatásának alapvető forrása,2 amit Entz 

Géza3 és Solymosi László4 a testamentumokat különböző aspektusokból bemutató tanulmányai, 

valamint Szende Katalin városi végrendelkezésekkel kapcsolatos vizsgálatai is kétséget kizáróan 

bizonyítottak.5 A testamentumok tájékoztatnak a kor szokásairól, vallásosságáról, anyagi és 

szellemi kultúrájáról, továbbá a végrendelkező személyéről, családjáról és kapcsolatairól. 

A kutatás célja tehát a testamentumok feldolgozásával a korabeli asszonyok mindennapjainak és 

kapcsolatrendszerének, vallásos életének és használati tárgyainak bemutatása, illetve az 

asszonyok közötti esetleges hasonlóságok és különbségek leírása. 

A kutatáshoz felhasznált források bázisát a Magyar Nemzeti Levéltár Diplomatikai Levéltárának 

és Fotógyűjteményének oklevelei adták. Ebben az esetben helyesnek látszott először a 

végrendeletek irattípus szerinti kiválogatása. A továbbiakban a regeszták közötti keresés hozott 

újabb eredményeket, miután ezek is számtalan esetben említenek egy-egy testamentumot, például 

ha a rendelkezés perhez vezetett. Ezt követte az oklevelek kiadó szerinti vizsgálata az 

adatbázisban, amelynek során a nők által kiadott források kerültek előtérbe. A források kiadóinak 

vizsgálatakor a kutatás további irányát adhatja az egyházi kiadványok vizsgálata, mivel a 

végrendelkezés egyházjogi hatáskörbe tartozott, és az itt bemutatásra kerülő utolsó akaratok 

között is számos kiadója egyházi testület. Az ilyen típusú oklevelek vizsgálata további kutatás 

feladata, tekintettel az egyházi provenienciájú iratok nagy számára. Ugyanez mondható el a 

közjegyző által kiadott iratokról is, s a kutatás további célkitűzése lehet a formuláskönyvekben 

található testamentumok összegyűjtése.6 

A kiadott források között különböző típusú kiadványokban is várható testamentumok előkerülése. 

Jelen kutatás a családi levéltárak kiadványaiban, a konventek és hiteleshelyek dokumentumaiban, 

valamint a megyei levéltárak okleveleinek regesztaköteteiben és forrásközléseiben megtalálható 

végrendeleteket dolgozza fel. A városok kiadványai szintén forrásértékűek, városi protocollum 

három nemesasszony végrendeletét is tartalmazza. Itt említendők meg a szakirodalmi kutatások 

                                                 
1 A kutatástörténetet összefoglalja: SZENDE: Testaments and Testimonies, KULCSÁR: Nemesi végrendeletek 66-67. 
2 Jogi szempontból foglalja össze: SOMOGYI: Nemesi végrendelkezés (erről Eckhart Ferenc kritikai észrevételeit 
tartalmazó recenziója ld. ECKHART: Recenzió), HOLUB: Végrendeleti jogunk, LUPESCU: Joggyakorlat 
3 ENTZ: Középkori végrendeletek 
4 SOLYMOSI: Végrendeleteink forrásértékéről, SOLYMOSI: Helytörténet, SOLYMOSI: Mortuárium, SOLYMOSI: Két 
testamentum 
5 Szende Katalin Sopron, Pozsony és Eperjes polgárainak végrendeleteit bemutató alapművén túl (SZENDE: Otthon a 
városban) – amelyben az anyagi kultúra részletes elemzése is olvasható –ugyanis a testamentumok témát 
szolgáltattak az élet minden területének kutatáshoz. Említhetők a – disszertáció témája miatt is fontos – nőkkel 
kapcsolatos megállapításai (SZENDE: A nők szerepe, SZENDE: A város másik fele) mellett a családi kapcsolatokat 
érintő kutatásain át (SZENDE: Családszerkezet, SZENDE: Gyermekek, testvérek, SZENDE: „Nemzedékről 
nemzedékre”, SZENDE: From Mother to Daughter) a borhagyatékokkal kapcsolatos (SZENDE: Ital vagy pénzpótlék?) 
munkái is. 
6 Erre legutóbb felhívta a figyelmet DRESKA: Jegyzetkönyv 45. 
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is, ugyanis egy-egy esetben a forrás szakirodalomban szereplő említése hívta fel a figyelmet egy 

addig nem ismert forrásra. Az anyaggyűjtést 2015 áprilisában zártam le. 

A középkori végrendeletek vizsgálata a társadalom minden rétegét érinti,7 és a későbbi 

időszakokra vonatkozó kutatások sem elhanyagolhatóak.8 A nemesi testamentumoknak az egyes 

személyek kutatásán túlmenő9 szisztematikus összegyűjtését Kubinyi András a Jagelló-korból 

fennmaradt végrendeletek bemutatásával kezdte meg,10 azonban a nemesség végrendelkezési 

szokásainak kutatása az utóbbi időben került előtérbe.11 Ennek minden bizonnyal egyik oka, hogy 

a források jóval nehezebben összegyűjthetőek, mint a polgári testamentumok. A kutató ugyanis 

szerencsésebb helyzetben van a városi végrendeletek esetében, mivel a polgárok utolsó 

rendelkezéseit a városi könyvekbe jegyezték be,12 így azok könnyebben feltárhatók. A középkori 

nemesség végrendelkezése írott formában csak a 15-16. században vált gyakorivá, és a városi 

végrendeletektől leginkább abban tért el, hogy formailag sokkal szabadabb 

követelményrendszernek kellett megfelelnie.13 Valószínűsíthető, hogy a nemesi végrendeletek 

száma jóval elmarad a polgáriak mellett,14 megközelítő számot nehezen lehet meghatározni, 

Lupescu Mária szavaival élve „az írásos nemesi végrendelkezés nem öltött tömegméreteket”.15 

Annyi mindenesetre elmondható, hogy a női végrendelkezés a polgárság köreiben is ritkább volt, 

Eperjesen az összes testamentum 45 százalékának kiadója nő, míg Pozsonyban az arányuk 38 

százalék, Sopronban pedig 32, ami természetesen nem kevés..16 Visszatérve az általam 

bemutatásra kerülő végrendeletekhez, a tendenciák vizsgálata alapján megállapítható, hogy az 

1460-as évektől 1526-ig évente megközelítőleg hasonló arányban készültek a végrendeletek (ld. 

Függelék 3., 1. grafikon).17 A grafikon érdekes egybeesést mutat Fedeles Tamás 

                                                 
7 A városi végrendeletekkel kapcsolatban csak néhány példát hozva ld.: JARITZ: Végrendeletek és mindennapi élet, 
SZENDE: Otthon a városban, MAJOROSSY: Church in Town, MAJOROSSY–SZENDE: Protocollum. 
Az egyházi testamentumokról ld.: KOLLÁNYI: Katholikus főpapság, SOLYMOSI: Két testamentum 
8 A koraújkori arisztokratákra vonatkozóan összegyűjtve: Magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere, egy középnemes 
asszony példáját ld. BILKEI: Egy köznemes hölgy 
Az újkorai adatok tapasztalatairól: HORVÁTH: Egy végrendelet kutató, HATOS: A végrendeletek története. Az újkori 
végrendeleteket ld. pl. NÉMETH: Nagyszombati testamentumok, HORVÁTH: Váci végrendeletek. Az újkorra 
vonatkozó szakirodalom összefoglalását ld.: CSOMOR: Zalaerszegi végrendeletek 5. (4. lj.) 
9 FÜSSY: Ákosházi Sárkány Ambrus, DÉTSHY: Az utolsó Pálóczi, KUBINYI: Egy főrangú hölgy 
10 KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 
11 Itt említendő Kulcsár Beáta összefoglaló cikke a nemesi végrendeletekről (KULCSÁR: Nemesi végrendeletek), 
valalmint az erdélyi vidékekre vonatkozóan Lupscu Mária kutatásai (LUPESCU: „Item lego”, LUPESCU: Material 
Culture, LUPESCU: Miért? Kinek? Mit?, LUPESCU: Spoken and Written Words) 
A nyugat-európai kutatásra vonatkozóan ld.: Herrscher- und Fürstentestamente 
12 A pozsonyi Protocollum Testamentorum például 1427-től 1529-ig tartalmazza a végrendeleteket, amelyet 1872-ig 
további kötetek követtek, bár Szende Katalin megjegyzi, hogy ez a magyar városi írásbeliségben egyedülállónak 
számított. SZENDE: Otthon a városban 75. A Protocollum 1529-ig való kiadását ld.: MAJOROSSY–SZENDE: 
Protocollum I-II. 
13 SZENDE: Otthon a városban 70-71. 
14 A nemesi végrendeletek számát 100 darabra becsli Kubinyi András kutatásaira támaszkodva: MAJOROSSY – 

SZENDE: Protocollum 6., A becslést kevesli: FEDELES: Missa 447. 
15 LUPESCU: Joggyakorlat 97. 
16 SZENDE: Otthon a városban 84. 
17 Természetesen fel kell hívni a figyelmet, hogy ez az adat függ a források fennmaradásától, és módosulhat az eddig 
fel nem fedezett testamentumok alapján.  
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miseadományokkal kapcsolatos vizsgálataival, amely az 1480-as évekre és a 16. század elejére 

teszi a misealapítványok növekedését.18 

Hangsúlyozandó továbbá, hogy különösen a női nemesi testamentum témájának újszerűsége 

többféle forrás és szakirodalom ismeretét feltételezi, mivel a magyar történeti kutatások során a 

nők, életük és mindennapjaik kutatása mostanáig elsősorban genealógiai és birtoktörténeti 

vizsgálódások miatt volt fontos.19 Éppen ezért a család- és birtoktörténeti munkák nyújthatnak 

információt az asszonyok személyére vonatkozóan. Ezek a kutatások azért is jelentősek, mert a 

végrendeletekben előforduló személyek és birtokok azonosítását is lehetővé teszik. A rezidencia-

kutatások a birtoktörténeti vonatkozások mellett leírják a családok – és ezzel együtt az asszonyok 

– tartózkodási helyét is. A végrendeletek vizsgálata során jelentős szerepet játszanak az 

egyháztörténettel, vallásos témával foglalkozó kutatások, mivel a végrendelkezés egyházi 

hatáskörbe tartozott, és a tárgya is sokszor egyházi illetékességű. Mindezeken túl a 

végrendelkezésben felsorolt tárgyak szükségessé teszik a régészeti szakirodalom ismeretét is. 

2. A VÉGRENDELET 

A végrendelet jogi definíciója a következő: az örökhagyó halála esetére szóló egyedi, 

módosítható, visszavonható, formaköteles intézkedés, melynek érvényességét egyházi bíróság 

vizsgálja.20 Ugyanakkor „az élet befejeződésével számot vető személyes irat” is.21 A középkorban 

a halál előtti utolsó rendelkezés azért is fontos volt, mert túlvilág iránti vágy alapvetően 

befolyásolta a korabeli ember lelki életét, ezért mindent megtett a saját és családtagjai lelki 

üdvösségéért, mivel a halál és mennyország közötti időszakban már nem volt lehetősége saját 

érdemszerzésre, amivel a tisztítótűz szenvedései mérsékelhetők lennének.22 

2.1.  A NEMESI VÉGRENDELKEZÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA A KÖZÉPKORI 

MAGYARORSZÁGON ÉS HISTORIOGRÁFIÁJA 

Míg a városi polgárság végrendelkezését a városi jogkönyvek szabályozták,23 a nemeseket 

illetően már Szent István I. törvénykönyve is foglakozik a végrendelettel, a 6. cikkelye 

engedélyezi a vagyon szabad felosztását,24 azonban csak a család tagjai, illetve az egyház lehettek 

az örökösök.25 A további időszakokra vonatkozóan az Aranybulla 4. pontja elismerte a szabad 

végrendelkezési jogot a királyi szerviensek számára (nem érintve a leánynegyedet). A fiúnak 

feltétlenül meg kellett a kötelesrészt kapnia, s ha az elhunyt nem készített végrendelet, az oldalági 

rokonok öröklése is törvényes volt.26 Az Aranybulla szellemét őrizte meg az 1291: 26. 

                                                 
18 FEDELES: Missa 448. 
19 Női végrendeletet dolgoz fel: KUBINYI: Egy főrangú hölgy, BILKEI: Magnifica et generosa 
20 Magyar jogtörténet. 95. 
21 SOLYMOSI: Helytörténet 204. 
22 FEDELES: Újlakiak vallásossága 379. 
23 SZENDE: Otthon a városban 66-70. 
24 DRMH I. 3., SZENDE: Magyarországi városi végrendeletek helye 344. 
25 HOLUB: Végrendeleti jogunk 238. 
26 CJH I. 132-133., DRMH I. 32. 
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törvénycikk is.27 Ezzel szemben az ősiséget hangsúlyozva, a fiági rokonsági öröklést biztosították 

az 1351. évi törvények.28 A későbbiekben pedig a végrendelkezés az egyházi bíróság hatáskörébe 

tartozott (1458: 9. tc., 1462: 3. tc., 1464: 18. tc., 1492: 46. tc.). A későközépkori Magyarország 

szokásjogát bemutató Tripartitum hosszan tárgyalja az örökösödési rendet. Az ősi birtokok 

kivételével engedélyezte a szolgálatokkal szerzett és vásárolt birtokok fölötti szabad rendelkezést. 

A fiúk ingóságaikkal szabadon rendelkezhettek, azonban apjuk javairól nem dönthettek, és ha az 

apa máshogy nem rendelkezett, 50 lovat meghaladó ménese fiaié lett. Ha a férj arról korábban 

máshogy nem rendelkezett, az özvegyre háramlott minden ingósága. A nők hitbérükről és 

jegyajándékukról dönthettek szabadon.29 

Kifejezetten a végrendelettel foglalkozó törvény Magyarországon csak 1715-ben született 

(1715: 27. tc.),30 amely részletesen foglakozik mind a testamentum formai követelményeivel, 

mind az érvényesség feltételeivel.31 Szabályozása szerint az utolsó akaratról rendelkezni hiteles 

tanúk előtt (kancellária, országos bírók és ítélőmestereik, káptalanok, konventek, megyei 

közgyűlésből kiküldött alispán vagy szolgabíró esküdtjeivel) lehetett szóban vagy írásban. Az 

aktusról jegyzőkönyv készül, ezt követően a végrendeletet levéltárban helyezik el – hiteles 

példányt a rendelkező is kaphatott – és csak az örökhagyó halála után hirdetik ki. A 

végrendelkezés az örökhagyó által felkért öt nemesi tanú együttes jelenlétében, a rendelkező és a 

tanúk aláírásával és az irat megpecsételésével történt. Ha a rendelkező nem tudott írni, helyette 

egy hatodik tanút kértek fel. A tanúk jelenléte azért volt fontos, mert vita esetén ők tettek 

bizonyították a rendelkezéseket, valamint ha a végrendelkezés csak szóban történt, az ő 

vallomásuk alapján foglalták írásba a testamentumot.32  

A végrendelet szabadságáért leginkább az egyház küzdött, mivel a lélekváltság egyik 

formája, a kegyes adomány igen fontos jövedelemforrás volt számára,33 s a középkori ember 

egyik legfontosabb célja a saját és családja lelki üdvének biztosítása volt.34 Nem véletlen tehát, 

hogy a veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozata foglalkozik a végrendelettel. A pap csak 

akkor jegyezhette fel a testamentumot, ha meggyőződött a végrendelkező ép elméjéről és arról, 

hogy a végrendelet szabad akaratából történik. Elsőként a kegyes célú, illetve lelki üdvre tett 

adományokat kellett felsorolni, és határozat írta elő a testamentumnál jelen levő papnak, hogy 

kötelessége megkérdezni a végrendelkezőtől, hogy akar-e valamit a veszprémi egyházra hagyni. 

A végrendelet tartalmi szerkezetét úgy szabályozták, hogy a kegyes célú adományok után 

következzenek az örökösök, végül a másokra vonatkozó hagyaték. Az örökhagyó halálával a pap 

teendői nem értek véget, a jámbor adományokról köteles volt tájékoztatni az esperest, aki a 

kerületében összeírta a hagyatékokat, nehogy azok feledésbe merüljenek. A határozatok IX. 

Gergely pápa egyházjogi gyűjteménye alapján (1234) a tanúk számát is megszabták: ideális 

esetben hét tanú volt jelen, de szükség esetén a pappal együtt legkevesebb három alkalmas férfi, 

                                                 
27 Magyar jogtörténet. 72., 94., ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 297. 
28 DRMH II. 9., ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 298., Magyar jogtörténet 95. 
29 Tripartitum I. 51., 57., 98., 99., 100., 105., 109. Összefoglalja: KULCSÁR: Nemesi végrendeletek 67. 
30 CJH II. 458-459. 
31 Magyar jogtörténet 95-96. 
32 ECKHART: Magyar alkotmány-és jogtörténet 300. 
33 ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 300. 
34 ROMHÁNYI: „Heremitibus Sancti Pauli 65. 
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míg kegyes célra tett adományok esetében két tanú is elegendő volt. Kiközösítés fenyegette azt, 

aki megtagadta, hogy pap legyen jelen, és ugyanez a büntetés várt azokra az örökösökre és 

végrehajtókra, akik hat hónapon belül nem teljesítették a testamentum rendelkezéseit.35 

Mivel a nemesség vagyonát főként birtokai képezték, Kubinyi András megállapítása szerint a 

kizárólag birtokügyeket tartalmazó testamentumok maradtak fenn a legnagyobb mennyiségben, 

amelyeket elsősorban a hiteleshelyek, vagy az országos bírák állították ki, hiszen, mint Werbőczy 

is tanúsítja, birtokügyekben csak a hiteles pecsét által megerősített okleveleket fogadták el. 

Amennyiben azonban a végintézkedő tárgyakról, pénzről, állatokról is megemlékezett, általában 

nem fordult hiteleshelyekhez, s ezen testamentumok ügyében – amennyiben perhez vezettek – az 

egyházi bíróságok, ún. szentszékek voltak illetékesek. Az egyházi bíróságok intézkedtek akkor is, 

ha a végrendelkező végakaratát szóban nyilvánította ki, ilyenkor a szentszékek tanúvallatásokat 

rendeltek el, és ezek alapján döntöttek.36 

2.2. SZERKEZETE 

A végrendelet formailag meghatározott elemekből áll. Az invocatio-val kezdődik, amelyben a 

végrendelkező a végrendelkezés okát jelöli meg.37 A végrendelet megírásának oka lehetett az 

idős kor, súlyos betegség, vagy az ekkor még sokszor veszélyes utazás, illetve közeledő hadi 

vállalkozás.38 A polgárok esetében a leggyakrabban nős férfiak és özvegyasszonyok készítettek 

végrendeletet.39 A női végrendeleteknél fontos szerepet játszott a végrendelkező nő életkora és 

családi állapota.40 

A bevezetést a rendelkezéseket tartalmazó fő rész követi (testatio).41 Részletesen kifejti a 

végrendelkezés körülményeinek, a végrendeletek érvényességének, az örökhagyó és a tanúk 

megbízhatóságának, részvételének, és számának az előző fejezetben tárgyalt feltételrendszerét és 

jelentőségét. A végrendelet jelentős része volt a végrehajtók (executores)42 kijelölése, mivel az 

örökhagyó számára a túlvilágon is fontos volt végakaratának érvényesítése. Ha vagyonról 

rendelkezett a testamentum, előfordulhatott a végrendelet védnökeinek (tutores, protectores) 

megnevezése is.43 Megjegyzendő, hogy Sopronban a nők és papok tanúskodása nem volt 

egyenértékű a férfiakéval.44 

A tanúk, örökösök, végrehajtók és védelemmel megbízottak megnevezése után – előfordult 

azonban, hogy a megnevezettek a végrendelet végén szerepeltek – a vagyon felsorolása és 

kiosztása következett. Egyes esetekben a végrendeletek végén is megtalálhatók a szankcionáló 

                                                 
35 De Testamentis c. fejezet In: Veszprémi egyház 91-94., SOLYMOSI: Két testamentum 204. 
36 Tripartitum II. 13., KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 9-10. 
37 KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 333. 
38 SOLYMOSI: Két testamentum.203. 
39 SZENDE: Gyermekek, testvérek 296. 
40 KUBINYI: Egy főrangú hölgy 403. 
41 TÁRKÁNY SZŰCS: Magyar jogi népszokások 737. 
42 LLMAH III. 461. 
43 SOLYMOSI: Két testamentum 205. 
44 SOLYMOSI: Két testamentum 205. 
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formulák. A 16. században még nem volt az érvényesség feltétele a rendelkező aláírása, így az 

ritkán fordult elő.45  

A végrendeletet általában a helyi plébános jegyezte le,46 valamint a hiteleshelyi és káptalani 

kiküldöttek, illetve a káptalan előtt élőszóval, személyesen lehetett tenni.47 A szóban 

kinyilvánított testamentumról sokszor a végrendelkezésnél jelenlévő tanúk egyike tett bevallást.48 

A testamentumról szóló rendelkezés általában a következőképpen történt: a haldokló hívatta a 

papot, aki feladta az utolsó kenetet, és ezután került sor a végrendelkezésre. A pap figyelmezette 

az örökhagyót, hogy ez az utolsó alkalom a lelki üdvéért való cselekedetre. Ennek figyelembe 

vételével a testáló mindig tett valamilyen kegyes adományt a szegényeknek és különböző egyházi 

intézményeknek. Ezután következett a vagyon tételes felsorolása, és mivel a nemesek nem 

örökíthették a családi öröklött birtokot, általában pénzt és ingóságokat hagytak hátra.49 A 

középkori végrendeletek elsődleges célja a családon belüli örökösök kijelölése volt, de – mint 

már említettem – az örökhagyó lelki üdvének biztosítása is fontos volt.50 A végrendelkező a javak 

szétosztásakor rangjának és a társadalmi követelményeknek és szokásoknak megfelelően 

rendelkezett, így az örökösök között szerepelnek a rokonok, szolgák (hű szolgálatuk 

jutalmaként), árvák (és gyakran árva leányok hozománya), szegények, egyházi intézmények.51 A 

kedvezményezettek között első helyen egyházi testületek álltak, általában ingatlanokat, állatot, 

nemesfémből készült tárgyakat és drága anyagú ruhákat – az utóbbi kettőt átalakítás céljára -, 

valamint pénzt kaptak.52 A késő középkorra alakult ki az a szemlélet, amely szerint az adomány 

célja nemcsak a lelki üdv biztosítása, hanem az örökhagyóról kialakított lehető legjobb imázs 

megőrzése is volt.53A polgárokra vonatkozó kutatások szerint a házastársra hagyott javak mértéke 

függött attól, hogy az hajlandó-e tisztességesen gondját viselni a közös és mostoha 

gyerekeknek,54 s házas emberek esetében jól megfigyelhető, hogy az ingóságok nagy részét a 

házastárs örökli.55 

A végrendelet érvényéhez elegendő volt bárkinek a pecsétje, a latin nyelv kizárólagos használata 

sem volt előírva, és formai szabályok sem nagyon érvényesültek, amennyiben nem vonatkoztak 

rá a birtokelidegenítéssel foglalkozó szükséges jogszabályok. Olyan esetek is előfordultak, 

amikor közjegyzővel, káptalannal íratták át a testamentumot.56 

A végrendelet szerkezetével kapcsolatban kiemelendő, hogy az az újkorban is a középkori 

oklevél szerkezetét követte.57 

 

                                                 
45 NÉMETH: Nagyszombati testamentumok 30. 
46 SOLYMOSI: Vallásos élet 117. 
47 SOMOGYI: Nemesi végrendelkezés 116. 
48 KULCSÁR: Nemesi végrendeletek 70. 
49 SOLYMOSI: Két testamentum 206. 
50 SZENDE: „Gemainer Stadt Nutz …”. p495 
51 SOLYMOSI: Két testamentum 207. 
52 KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 334. 
53 SZENDE: „Gemainer Stadt Nutz …” 499. 
54 SZENDE: Családszerkezet 84. 
55 SZENDE: Soproni iparosok 110. 
56 KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 434., A végrendelet hitelességéről ld. még: LUPESCU: Joggyakorlat 87-89. 
57 LUPESCU: Miért? Kinek? Mit? 193.; TÁRKÁNY SZŰCS: Magyar jogi népszokások 735. 
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3. A NEMES LEÁNYOK, ASSZONYOK HELYE A KÉSŐ KÖZÉPKORI 

TÁRSADALOMBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL MAGYARORSZÁGRA 

(HISTORIOGRÁFIÁVAL KIEGÉSZÍTVE) 

 

A nőtörténet kutatása magyar viszonylatban nem tartozik a legnépszerűbbek közé, szemben a 

nyugat-európai gyakorlatban elterjedt gender studies műfajával. A kutatások már a 19. század 

végén megindultak,58 s a téma mára komoly szakirodalommal rendelkező, külön 

tudományterületté nőtte ki magát.59 Azonban Kim Philips a nők középkori kultúrtörténetét 

bemutató, 2013-ban kiadott kötet bevezetésében az általa feltett „Miért tudunk ilyen keveset a 

nőkről a középkorban?” kérdést megválaszolva arra a következtetésre jutott, hogy valójában az 

elmúlt időkig nem is nagyon kutatták a témát.60 A téma népszerűségét mutatja az is, hogy 

tudományos honlapok alakultak a gender studies témakörével foglalkozó bibliográfia 

összegyűjtésére.61 A dolgozat témájába vágó, s mind a korabeli forrásokat, mind a 

forrásfeldolgozást kritikával illető megállapítást tett Fiona Swabey egy 14. század végén, 15. 

század elején élt angol nemesasszony életének bemutatása kapcsán: „Medieval women are most 

visible when dead.” Ezen mondatot úgy magyarázza a szerző, hogy a nők jelenléte 

tulajdonképpen csak a végrendeletükben fogható meg, ami azonban sokat elárul az asszonyok 

saját magukról és mások által kialakított képéről is.62 

Ami a magyar kutatásokat illeti, meg kell említeni, hogy Takáts Sándor Magyar nagyasszonyok 

c. mára kevéssé ismert műve – melyhez hazai és bécsi levéltári kutatásait használta fel – már a 

20. század elején foglalkozott a témával. A mű – és következésképpen a téma – korabeli mutatja 

a könyv megjelenése nemcsak a források pontos feltüntetésével, hanem a népszerűsítő irodalom 

részeként, a szélesebb olvasóközönség számára is, kissé lerövidített formában és jegyzetelés 

nélkül.63 

Manapság a nők történetének vizsgálata általában az egyes családok történetének kutatásához 

kapcsolódik, illetve a polgárság és városok történetének elemzői foglalkoznak vele.64 Más 

megközelítésben vizsgálják a kérdést a hagiográfiát kutatók, azonban a nők életében jelentős 

                                                 
58 HILL: Women 
59 A téma igencsak népszerű a nyugat-európai és észak-amerikai történészek körében, így a folyamatosan bővülő, s 
már eddig is hatalmas nyugat-európai szakirodalom teljes körű bemutatására nem lehet vállalkozni. Egy 1987-ben 
készült kiadvány az angol, olasz, francia és német nyelvterületekről egy-egy példát bemutatva gyűjti össze a 
bibliográfiát (Women-Historiography), míg egy 1990-ben kiadott tanulmánykötet a források nőtörténethez való 
felhasználásának módját mutatja be több esettanulmányon keresztül (Medieval Women and the sources). Az újabb 
angol nyelvű szakirodalmat ld.: BENNETT-KARRAS: Women. 1993-ban pedig a német kutatás állapotáról és 
eredményeiről készült összeállítás, a végén tematikus bibliográfiával ellátva (MARKMANN: Frauenleben). Az európai 
kutatást összefoglalja 2000-ig: BOCK: Frauen. A nők családban elfoglalt helyét bemutatja: NOLTE: Familie. Az újabb 
eredményeket 2011-ig tematikusan bemutatja: NOLTE: Frauen und Männer. A királynőkkel kapcsolatos 
tanulmányában a kutatástörténetet összefoglalja: BÁRÁNY: Queenship 
60 PHILIPS: Introduction 4. 
61 Feminae, Women in World 
62 SWABEY: Medieval Gentlewoman 149. 
63 TAKÁTS: Régi magyar asszonyok, TAKÁTS: Régi magyar nagyasszonyok 
64 A magyar nőtörténet általános kutatása egyelőre főként a kora újkorra vonatkozóan bontakozott ki. TAKÁTS: 
Magyar nagyasszonyok, Nők a magyar történelemben, ESTÓK–SZERENCSÉS: Híres nők. 
A gender studies-ra vonatkozóan ld. Nők és férfiak. 
A középkorra vonatkozóan is megindultak a kutatások KŐFALVI: Nők, KATUS: Várúrők. 
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szerepet játszó vallásos elfoglaltságok miatt ezeket sem lehet figyelmen kívül hagyni.65 A 

középkor kutatóját a kora újkorra vonatkozó számos magyar tudományos munka is segíti a 

témában.66 

A közismert klisé, amely szerint a 20. század előtt a nők alárendelt helyzetben voltak, a kutatások 

szerint nem felel meg a valóságnak, és azt is meg kell jegyezni az asszonyok helyzetének 

bemutatásakor, hogy a nők ebben az időben testi gyengeségük miatt védett állapotban voltak. A 

nők helyzetének leírása már a középkorban – és korábban is – jóval árnyaltabb, Szende Katalin a 

polgárasszonyok esetében már-már egyenlőséget mutatott ki. Ezzel szemben Péter Katalin arra 

hívta fel a figyelmet, hogy a nemes leányok csak a quarta puellarisban részesültek családjuk 

vagyonából.67 A nők társadalmi helyzetének alábecsülését a források hiánya is okozza, ugyanis 

ők ritkán jelennek meg a forrásokban, amennyiben igen, akkor is gyakran mint feleség, özvegy, 

leány vagy nővér.68  

A leány jogi helyzetét a Tripartitum I. részének 17. cikke határozza meg. Ez az örökösök és 

maradékok kérdésével foglalkozik. Elkülöníti a kettőt, a leány a maradékokhoz tartozik, és a 

törvény szerint örökölnie kell atyja vagy anyja után, de nem örökölhet mindent. Az atya vagy 

anya által pénzen vásárolt jószágokból mindkét nem örökölhet.69 Az I. rész 91. cikke a hajadon 

leányok bevallásaival foglakozik. A hajadon leányok nem tehettek bevallásokat, mert a leányokat 

szellemi tehetségük gyöngesége miatt könnyen félre lehetett vezetni. Ezért hajadonfővel – még 

ha elérték törvényes vagy teljes korukat is – saját maradékaik vagy atyafiaik jogainak sérelmével 

járó örök vagy ideiglenes bevallásokat nem tehettek. Nem lehetnek fiatalabb testvéreik gyámsága 

alatt sem.70 A leányok férjhezmenetelükig az atyai házban maradtak.71 A leány férjének kijelölése 

szintén az apa hatáskörébe tartozott. A házasságkötésről az apa vagy annak halála esetén atyafiai 

rendelkeztek.72 A lány nagykorúságát 12 évesen érte el, ez volt a törvényes kor, de csak 14 éves 

korától rendelkezhetett szabadon az esetleges birtokokkal, ezt megelőzően az apa vagy családfő 

felügyelete alatt élt, de ezután sem élhetett egyedül, vagy maradt apja házában, illetve abban az 

                                                 
65 Szent Erzsébetről szóló tanulmányában a témát összefoglalja, és a kutatás külföldi szakirodalmát is bemutatja: 
KLANICZAY: A nők szentsége. A témát összefoglalja: Vita religiosa 
66 Itt főként Péter Katalin kutatásait kell említeni, de emellett számos publikáció foglalkozik a témával. Csak a 
fontosabbak bemutatva: Gyermek a kora újkori Magyarországon; PÉTER: Milyenek voltak az erdélyi 
fejedelemasszonyok?, PÉTER: Nők önállósága, PÉTER: Házasság, PÉTER: Magánélet. A korai újkori kutatásokat 
bemutatja: Nők világa. 
67 SZENDE: A város másik fele, SZENDE: The other half of the town. 
A nők gazdaságban való részvételével kapcsolatos klisékről: WUNDER: Historische Frauenforschung 31.  
A nők gazdasági függetlenségét a 16-17. században kimutatta: PÉTER: Női családfők, PÉTER: Nők önállósága 387-
388. 
Cristine Pisan és Juan Luis Vives a női eszményképet írja le a 15. század elején és a 16. században. Pisan szerint a 
nőnek nemcsak szépnek, hanem a házimunkában is szorgalmasnak kellett lennie, és tudnia kellett helyettesíteni férjét 
a gazdasági teendőkben, emelett a család vagyonát is neki kellett beosztani. PISAN: Medieval Woman, Louis J. 
Vives: De institutione feminae Christianae, 1523. Magyarul olvasható: Vives. 
68 KŐFALVI: Nők 191. 
69 Tripartitum I.17. 
70 „Verum, quia puellae plerumque animi levitate seducuntur, ideo in capillis existentes, si etiam legitimam et 
prefectam attigissent aetatem, nunquam fassiones perennales, vel etiam temporales, …, facere possunt.” 
(Tripartitum I.91.) 
71 Tripartitum. I. 92.  
72 FÜGEDI: Elefánthyak 27. 
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udvarban, ahol nevelkedett, vagy feleségül ment.73 A római civil és kánonjog szerint a lány 12, 

fiú 14 évesen házasodhatott, eljegyezni legkorábban 7 évesen lehetett.74 A leányok a családot a 

házasságaikkal megszerzett kapcsolataikkal segíthették75 és a família igyekezett őket úgy férjhez 

adni, hogy a tisztességet és az ősi birtok csorbítatlanságát egyszerre őrizze meg.76 Ha a lány 

hajadon maradt, holta napjáig megillette a hajadoni jog (ius capillare).77 A férjhez adott leánynak 

hozomány (allatura),78 jegyajándék (res paraphernales)79 és leánynegyed (quarta puellaris)80 

járt. A hozomány és a jegyajándék az ősi birtokokat érintette, ám általában pénzben és ingó 

vagyonban adták ki, a hozomány pénzt és használati tárgyakat, esetleg állatot, míg a leánynegyed 

a birtok negyedrészének pénzben kifizetendő értékét jelentette,81 bár sokszor előfordult, hogy 

birtokban adták ki.82 Az asszony jussának számított a hozomány és a leánynegyed mellet a hitbér 

(dos/dotalicium) is, melyet a házassági hűségért és kötelességekért kapott, szintén pénzben 

kifizetve.83 Ez a három jog meglehetősen tekintélyes vagyont tett ki, és teljes egészében az 

                                                 
73 A nők soha nem lehettek teljesen önjogúak, apjuk, fivérük, férjük vagy gyámjuk felügyelete alatt éltek. Tripartitum 
I. 112-113. 
Ezt mutatja be Czobor Erzsébet levele (1624): „gyönge az leányzónak állapotja, s ha nem tudom minemű igyenes 
erkölcsben és szent életben viseli is az leányzó magát; de az embereknek szólásoktól szabados nem lehet a mint 
példáink is vannak, hogy afféle leányzók, kik csak magán laktak, az embereknek méltántalanol is rágalmazásoktól 
meg nem menekedhettek.” (DEÁK: Magyar hölgyek levelei Nr263., idézi: Nemesi árvák, 1996, 60.) 
„Bizony dolog édes szerelmes asszonyom, hogyha az Úr Istennek kedves akaratja lesz vala, kedvesebb lett volna 
nekünk a fiú, de azért Ő Szent Felségének módot nem adhatunk… és sokszor vagyon, hogy az szegény leányok által is 
az Úr Isten olya atyafiat ad, hogy sokat szolgálhat atyafiainak, azért mindenekért dicsértessék az Úr Istennek szent 
neve.” PÉTER: A gyermek, 26. 
74 Women and Gender 127. 
75 BILKEI: Magnifica et generosa 122. 
76 A magyar női jogokat a Tripartitum részletesen tárgyalja, és számos kutató foglalkozott vele. 
A leányok és asszonyok jogairról: Tripartitum I.48., 50., 88-93., 95-105., 109-111.  
HOLUB: A leánynegyedről, HOLUB József: Még egyszer a leánynegyedről, BÓNIS: Középkori jogunk 93., FÜGEDI: 
Rokonsági rendszer, Magyar jogtörténet, ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 300-308.; BANYÓ: 
Leánynegyed. 
77 A leányt az atyai vagyon fiú örököseitől rangjának megfelelő ellátás és lakás illette, s ha férjhez ment, az ő 
feladatuk volt a hozomány megadása és kiházasítás. Minden leánynak külön-külön járt. Nem biztosított 
haszonélvezeti jogot az apa vagyonából, csak az atyai ház használatára vonatkozott. ECKHART: Magyar alkotmány- 
és jogtörténet 304., BÉLI: Jogtörténet 52. 
78 Az a vagyon, melyet a nő az atyai házból vitt magával a házasságba. A házasság megkötése után a házaspár 
közösen használta, de a nő tulajdonában maradt. A nő nem rendelkezhetett róla, csak a törvényes örököseit illette. 
Ingó és ingatlan vagyont is tartalmazhatott. BÉLI: Jogtörténet 52-53., ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 
308. 
79 Az asszony szüleitől, az apai atyafiaktól vagy a vőlegénytől kapott vagyona, mely csak ingóságokat foglalt 
magában. Az asszony szabadon rendelkezhetett róla, s ha nem tette, a törvényes örökösük örökölték. FÜGEDI: 
Elefánthyak 32., BÉLI: Jogtörténet 53. 
80 A leánynegyedet az Aranybullában határozták meg először. A 4. cikk kimondja, hogy ha a szerviens örökös nélkül 
hal meg, a leánynak egy negyedet kell hagyni a vagyonából, a többi részét szabadon örökítheti. Ezt követően 
meghonosodott a hazai joggyakorlatban a leánynegyed adása, eleinte az összes vagyon egy negyedét értették alatta, a 
14. századtól viszont csak az ősi birtokokból, a többiből a fiúkkal egyenlő rész, azaz portio járt nekik. Az egy negyed 
rész az összes leányt illette, azaz ha több leány kapta, akkor a leánynegyedet számuknak megfelelően osztották fel 
egyenlő részben. A leánynegyed csak az apa halála után járt. A leánynegyed utáni igány nem évült el, az örökösök is 
követelhették. ECKHART: Vita, ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 303-304., HOLUB: A leánynegyedről 
107., KELEMEN: Leánynegyed, HOLUB József: Még egyszer a leánynegyedről, BÉLI: Jogtörténet 51-52., BANYÓ: 
Leánynegyed, HOMOKI: Megjegyzések, BANYÓ: Válasz 
ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 304. 
81 FÜGEDI: Rokonsági rendszer. 217, 
82 BANYÓ: Leánynegyed 83. 
83 A törvényesen férjhez adott nők díja, amit házastársi kötelességük teljesítése fejében szoktak kapni a férj fekvő 
jószágaiból és birtokjogaiból a férj állásának megfelelően. Az első házasság után az asszony teljes hitbért kapott, a 
második után a felét, a harmadik után a negyedét, a negyedik után a nyolcadát, stb. Tulajdonképpen munkabérként is 
felfogható, a házastársi hűség, gyermekszülés és a háztartás vezetése fejében. A feleség végrendelkezhetett róla, ha 
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asszony tulajdona maradt. Öröklését a Hármaskönyv sem szabályozza, és a tényleges 

gyakorlatban a következőképpen alakult: ha a házasság gyermektelen maradt, a feleség a hitbért 

és hozományt esetleges második házasságába vitte tovább. Ha az asszony a férjet megelőzve 

gyermektelenül halt meg, vagyonát a feleség klánjának kellett visszaadni. Ha a házasságból fiúk 

és lányok is születtek, az asszony vagyona a lányokat illette (a leányoknak a leánynegyeddel 

együtt általában kiadták anyjuk hitbérét és hozományát is). Ha a házasságból csak fiúk születtek, 

ők kapták anyjuk vagyonát. Ha a házasságból csak lányok születtek, anyjuk javai őket illették. Az 

eredmény kettős öröklési rendszer lett: míg az ősi birtok fiúági leszármazási vonalon szállt apáról 

fiúra, fiú hiányában a legközelebb férfirokonra, s megváltoztatásához királyi engedély kellett, 

addig a feleség vagyona lányágon öröklődött, s amíg leány született, neki adták oda. A hitbérrel 

kapcsolatos igényeket akár 100 évre visszamenőleg is visszavezették.84 

A család fiúörökös nélkül maradása a família nagy félelme volt, ahogy Fügedi megjegyzi: ”a 

lovas mögött ülő sötét gond”,85 és a későbbi időkben is a fiúutódot preferálták.86 A család 

kihalásától való félelem esetén két jogi lépést tettek: vagy kölcsönös örökösödési szerződésre 

léptek egy másik családdal,87 vagy királyi engedéllyel fiúsították leányutódukat, bár ezt a 

távolabbi rokonok sokszor megtámadták.88 

A feleség férjhezmenetele után a férj családjához tartozott,89 és az asszony feladata a családi 

életben ezután főként a család mindennapi életének megszervezése, a háztartás irányítása és a 

gyermeknevelés volt, de sokat utazó, országos hivatalokat ellátó férje mellett a gazdaság 

irányításának terhe is igen gyakran rá hárult.90 Abban az esetben, ha túlélte férjét, két választása 

volt: özvegyként vette át a család irányítását legidősebb fiúgyermekük felnőtté éréséig – mivel 

ebben az esetben a birtokok használati joga a feleségre szállt, s amennyiben nem volt közös 

gyermekük, a férj minden ingó vagyona is –, vagy újból férjhez ment. Az özvegyi jog (ius 

viduale) már Szent Istvántól kezdve jelen volt a magyar jogszokásban. Ennek értelmében az 

özvegy –amíg férje nevét viselte, azaz nem ment újból férjhez – férje házában maradhatott, 

valamint újbóli férjhezmenetele esetén igényt tarthatott arra, hogy ebből a vagyonból házasítsák 

ki.91 Ha az asszony özvegy maradt, köztiszteletben álló személyiségnek számított,92 ha újra 

                                                                                                                                                              
nem tette, a gyermekeire szállt. ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 306., FÜGEDI: Elefánthyak 32., BÉLI: 
Jogtörténet 53-55., BÁRÁNY: Queenship 171-183. 
84 FÜGEDI: Rokonsági rendszer 224-225., BILKEI: Magnifica et generosa 112. 
85 FÜGEDI: A XV. századi arisztokrácia 79. 
86 A 17. században Czobor Erzsébetet vigasztalta nővérét, mint lányos nagymamát: „Bizony dolog édes szerelmes 
asszonyom, hogyha az Úr Istennek kedves akaratja lesz vala, kedvesebb lett volna nekünk a fiú, de azért Ő Szent 
Felségének módot nem adhatunk… és sokszor vagyon, hogy az szegény leányok által is az Úr Isten olya atyafiat ad, 
hogy sokat szolgálhat atyafiainak, azért mindenekért dicsértessék az Úr Istennek szent neve.” DEÁK: Magyar 
hölgyek levelei 66. 
87 ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 353-354. 
88 HOLUB: A fiúsításról, FÜGEDI: Rokonsági rendszer 221.; ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 273-274., 
293. 
89 FÜGEDI: Elefánthyak 36. 
90 SZENDE: Családszerkezet 83. 
91 CJH I. 30-31., WEISS: Házastársi öröklési jog 26-28., ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 305., KŐFALVI: 
Nők: 195. 
92 „Az asszony, aki nem siratja meg férjének halálát, sőt, nyíltan örül annak, szégyentelenségről és kegyetlenségről 
tesz tanúbizonyságot, és méltó az emberek megvetésére” (Louis J. Vives: De institutione feminae Christianae, 1523., 
idézi HORVÁTH: Főnemesi özvegyek 250.) 
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férjhez ment, a régebbi családja felett már nem rendelkezett hatalommal. Werbőczy csak addig 

ismerte el az anya törvényes gyámságát a gyermekek fölött, amíg elhalt férjének nevét viselte és 

második házasságra nem lépett.93 Ha a férj végrendelet nélkül halt meg, az özvegy lett a kiskorú 

gyermekek gyámja.94 A Tripartitum I. részének 192. cikke úgy rendelkezik, hogy a férj halála 

után az özvegyé, a fiúké és a leányoké, illetve a család addig ki nem házasított tagjaié legyenek 

az ingóságok egyenlően elosztva. Ez alól kivételt képez a halott díszruhája és hintós lovai, 

melyek kizárólag az özvegyet illették.95 

A női végrendeletek vizsgálatakor tehát az egyik legfontosabb szempont az, hogy a nők 

megítélése eltért a férfiakétól. Bár a nők nem voltak egyenjogúak a férfiakkal, és a történetírás 

sem foglalkozott velük sokáig, elmondható, hogy a nők a középkorban is a társadalom fontos 

tényezői voltak. A nők és leányok társadalmi helyzetét vizsgálva az is megállapítható, hogy nagy 

különbség volt a fiú- és leánygyermek között, nemcsak jogilag, hanem megítélésében is. 

Ugyanakkor a nőági leszármazásnak nagy jelentősége volt a befolyásos atyafiság révén, s számon 

tartották a birtokok joga miatt is.96 

Az első magyar asszony, akiről a források nemcsak származása kapcsán, vagy ájtatossága miatt 

emlékeznek meg, Géza fejedelem hitvese, Sarolt, akiről a korabeli források feljegyezték, hogy 

férfias volt természete, férfi módra ivott, katona módjára ülte meg a lovat. Áttérve a későbbi 

időkre, szintén közismert Rozgonyi (Szentgyörgyi) Cecília hőstette, melyet maga Zsigmond 

örökített meg adományozó levelében. Az asszony Galambóc ostromakor tüntette ki magát a 

gályákról ágyúzva, sok férfit megelőzve.97 A témánkhoz méltatlan lenne, ha nem térnénk itt is ki 

Kanizsai Dorottyára. Az ismert nemzeti hős, aki a mohácsi csatavesztés után a magyar halottakat 

eltemettette, két főrangú férje után az ország kimagasló tekintélyű asszonya volt, s ez tükröződik 

a végrendeletében is, melyben jelentős kegyes adományai is mutatják kegyes vonásait. 

  

                                                                                                                                                              
„Az özvegyasszonyokat tiszteld, azokat, akik valóban özvegyek.” (APOR: Lusus mundi. 25-26., idézi HORN: Nemesi 
árvák 65-66. 
93 Tripartitum I. 113. 
94 FÜGEDI: Elefánthyak 37. 
95 Tripartitum 224. 
96 FÜGEDI: A XV. századi arisztokrácia 90. 
97 SZILÁGYI: Magyar Nemzet. III. Könyv 566-567. 
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4. A VÉGRENDELETEKBEN SZEREPLŐ ASSZONYOK ÉS CSALÁDJUK 

A végrendeletek elemzésének alapvető feltétele a végrendelkező személyének, társadalmi és 

vagyoni helyzetének, családjának ismerete. Kanizsai Dorottya végrendelkezésének részletesebb 

bemutatását társadalmi pozíciója – két nádor felesége is volt –, és végrendeletének terjedelme – a 

szokásos egy-két folio hosszúságú oklevéllel szemben az övé 18 folio volt – indokolja. 

Kanizsai Dorottya végrendeletének részletes tárgyalása azért is indokolt, mert az jól példázza a 

végrendeletek szerkezetét, és a benne felsorolt személyek, birtokok és tárgyak azonosítása egy 

testamentum elemzésének kiindulópontja lehet, megvizsgálva az asszony egyházi és világi 

kapcsolatrendszerét, birtokviszonyait. 

A többi végrendelettel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy az asszonyok életének 

bemutatásához családtörténeti kutatások szükségesek, ami az asszonyok életén túl férjük és 

atyafiságuk vizsgálatát is jelenti. Tekintettel arra, hogy 135 személyről van szó, a teljes, minden 

részletre kiterjedő genealógiai kutatás túlmutat jelen dolgozat keretein. 

Azt azonban fontos kiemelni, hogy a különböző vagyoni és társadalmi helyzetű nemesi családok 

számos nőtagja végrendelkezett, a Rozgonyi, Frangepán, Alsólendvai Bánfi, Hédervári, Csáki, 

Litvai Horvát, Várdai, Gersei Pető, Gimesi Forgács, Bajmóci Noffri, Lapispataki, Semsei, 

Putnoki, Károlyi, Csatári nemes asszonyok. 

A dolgozat Kanizsai Dorottya és hat család asszonyainak végrendeletét mutatja be a családok a 

következők: a legelőkelőbbekhez tartozó Rozgonyiak, a középnemesség felső határán mozgó 

Várdai család, a középbirtokos Semsei és Putnoki família, valamint a kevésbé tehetős Zala 

megyei Csatáriak és Laki Kacor család. A végrendelkező asszonyok kapcsán az alapvető életrajzi 

adatokon túl csak a végrendeletekben említett személyek és birtokok kerülnek bemutatásra. 

4.1. KANIZSAI DOROTTYA ÉLETRAJZA ÉS VÉGRENDELETE (ESETTANULMÁNY) 

A Kanizsai család nevét az 1324-ben Osl nembeli Lőrincnek király által adományozott kanizsai 

uradalomról kapta. A család Hunyadi János török ellenes harcai során emelkedett fel.98 A 

családtagok közül Dorottya kortársát, Györgyöt II. Ulászló fegyveres szolgálataiért főpohárnokká 

(1492-1498), Zala megye főispánjává (1494) és dalmát-horvát-szlavón bánná nevezte ki (1497-

1499, 1502-1507), illetve nándorfehérvári főkapitány (1502-1507), és Zengg várának 

parancsnoka is volt.(1509)99 Ő azonban 1510-ben meghalt, és helyette nővére, Dorottya kezelte a 

kihalóban levő család birtokait.100 Kanizsai János a források szerint kegyetlen hatalmaskodásairól 

ismert, ezekért II. Ulászló jószágvesztésre ítélte. Az ítélet alól úgy mentesült, hogy Miksa 

védelme alá menekült, és élete utolsó éveiben Bécsben élt. Érdemeiért 1510-ben az osztrák 

örökös tartományokra kiterjedően honfiúsította,101 és 1515-ben birodalmi gróffá tette a császár (in 

                                                 
98 TAKÁTS: Magyar nagyasszonyok 55. 
99 REISZIG: Kanizsaiak 2. 76., V. MOLNÁR: Kanizsai-család 25; KUBINYI: Bárók 205 
100 V. MOLNÁR: Kanizsai-család 26. 
101 MNL DL 20769, 22029, REISZIG: Kanizsaiak 2. 74-75. 



18 

Neuburg ad Oeneum), illetve megkapta Neuburg várát.102 Ettől kezdve Neuburgban élt, azonban 

1522-ben néhaiként említik.103 Ifj. Kanizsai László György második házasságából született. 

1516-tól Vas megye ispánja volt Szécsi Tamással, Belgrád eleste után az országos kincstartók 

között találjuk, s 1524-ben vörös pecséttel élt. A hatvani diéta tárnokmesterré választotta, 1525 

őszén halt meg.104 Felnőtt gyermekei, Orsolya és Ferenc közül utóbbi volt a Kanizsai család 

utolsó férfi sarja, míg Orsolya a magyar történelem egyik közismert asszonya.105 A megözvegyült 

Drágfi Anna 1528-ban kelt végrendeletében Kanizsai Dorottyára bízta a gyerekek nevelését.106 A 

Kanizsai család birtokait illetően, 1458-ban a bárói családok közé tartozott, 4 vár, 10 mezőváros 

és 78 falu birtokosaként.107 1490-ben a család a 14. legnagyobb birtokos volt az országban.108 

Kanizsai Dorottya 1478 körül született, születési helye nem ismert. Egyes források szerint 

Kanizsai Miklós soproni ispán leánya, de a Takáts Sándor alapján dolgozó történészek 

megállapítása szerint id. Kanizsai László, Miklós testvérének a leánya, amit az támaszt alá, hogy 

leveleiben ifj. Lászlót testvérének nevezi, valamint végrendeletében Kanizsai Jánost fivéreként 

említi.109 Fógel szerint apja Kanizsai György, anyja Rozgonyi Klára, Rozgonyi János és 

Alsólendvai Bánfi Dorottya leánya.110 Reiszig Ede, Engel Pál és Érszegi Géza Dorottyát Kanizsai 

Miklós leányaként azonosították, testvérei, György és Katalin mellett. Apjának testvérei János, 

László és Lőrinc voltak. György fia László volt, akinek felesége Bélteki Drágfi Anna, 

gyermekeik Farkas, Katalin, Orsolya, Ferenc, és Magdolna.111 1489-ben a Kanizsai család tagjai 

a birtokakról szóló megegyezésben említik húguk, Dorottya leánynegyedét és neveltetési 

költségeit.112  

Kanizsai Dorottya első férje Geréb Péter nádor, második férje Perényi Imre, a következő nádor 

volt. Vingárti Geréb Péter a Mátyás-kor „homo novusa”,113 Mátyás király rokona, kedvelt és 

kiváló hadvezére,114 utolsó udvarmestere (II. Ulászló alatt is 1494-ig az maradt),115 erdélyi vajda 

                                                 
102 Miksa 1514 augusztusában zálogosította el Kanizsai Jánosnak Neuburg várát 40000 forintért. (BUZÁSI: HHStA 
I/2. 260.) 1514 októberétől már szorgalmazza Neuburgba való költözését. (BUZÁSI: HHStA I/1. 71., HOFBAUER: 
Neuburg 61.) 
103 DL 26277 (1522), DL 26268 (1522.01.19.), DL 23634 (1522.05.14.), TAKÁTS: Magyar nagyasszonyok 58, 
REISZIG: Kanizsaiak 2. 74. 
104 FÓGEL: II. Lajos 34., REISZIG: Kanizsaiak 2. 80. 
105 TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2. 59. 
106 ETE Nr376. (366-370) 
107 ENGEL: Világi nagybirtok I. 351 
108 ENGEL: Világi nagybirtok II. 305 
109 TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/1, TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 57. p. 
Azonban a frater szó tágabb értelemben atyafit jelent. FÜGEDI: A XV. századi arisztokrácia 91., FÜGEDI: Elefánthyak 
22. 
110 FÓGEL: II. Lajos 34. 
111 REISZIG: Kanizsaiak 2. 81., ÉRSZEGI: Sárvár 107., ENGEL: Genealógia Osli nem, 5. tábla: Kanizsai. A Mohács 
utáni adatokat ld.: SINKOVICS: Sárvár. A Kanizsai család 15. század végi, 16. század eleji történetére vonatkozó 
adatokat és két Kanizsai László-féle számadást ld. még: CZÖVEK: Számadás, Kanizsai László számadásait ld. még: 
NÓGRÁDY: Kanizsai László VÁNDOR: Kanizsa 235-243. 
112 DL 93591 (Engel szerint ez a Dorottya nem azonos az itt bemutatásra kerülő Kanizsai Dorottyával. ENGEL: 
Genealógia Osli nem, 5. tábla: Kanizsai) 
113 KUBINYI: Bárók. 169. 
114 1480 szeptemberében Péter Zágrábban a Boszniába vonuló Mátyás mellett harcolt. Mátyás 
azonban Pétert más feladatra szánta, s az osztrák hadjárat egyik vezetőjének tett meg. Bonfini 
Geréb Pétert a nyugati front másik vezetőjével, Szapolyai Istvánnal egyenjogú társként említi, s 
hagsúlyozza a Bécs bevételeben véghezvitt szerepét. HORVÁTH-NEUMANN: Bátori István. 49. 



19 

(1478-1479), dalmát-horvát-szlavón bán (1483-1489),116 ajtónállómester (1486-1489, 1490-

1494), országbíró (1495-1500), nádor (1500-1503),117 helytartó (1501-1502).118 Péter a Hunyadi 

család közeli rokona, ugyanis Mátyással unokatestvérek voltak: Szilágyi Erzsébet testvére, Zsófia 

volt Péter anyja.119 Geréb Péter nádorrá való kinevezése után, 1500-ban kötött házasságot 

Dorottyával.120 Amikor 1503-ban Geréb Péter Valpón utolsó napjait élte, Corvin János a 

harctérről nagybátyja halálos ágyához sietett.121 Ekkor Geréb az Ernusztokkal kötött örökösödési 

szerződését megváltoztatva, Corvin Jánost tette meg javainak egyetemes örökösévé, ami a két 

család közt vitához vezetett. Végül Corvin János 1503-ban kötött egyezséget az Ernusztokkal, 

melynek értelmében Valpó és Atya vára, a szombathelyi kastély Bodolya mezővárossal Kanizsai 

Dorottyának jártak özvegyi tartásul, azzal a kitétellel, hogy az özvegy halála után Corvin János 

kapja azokat.122 Geréb Péter halála után az özvegy kápolnát emeltetett férje emlékére és 

márványtáblán is megemlékezett róla.123 Geréb Péter vagyonát tekintve elmondható, hogy 1490-

ben már a nagybirtokos lista tagja,124 az ország 7. legnagyobb birtokosa.125 

Kanizsai Dorottya másodszor Geréb Péter halála után alig egy évvel ment férjhez az új nádorhoz, 

Perényi Imréhez,126 akinek apja Perényi István, anyja Újlaki Orsolya.127 Imre kezdetben a lengyel 

trónigénylőt, János Albertet támogatta, de 1490-ben II. Ulászlóhoz pártolt, aki asztalnokmesterré 

nevezte ki (1490-1504),128 udvari befolyása fokozatosan nőtt, a király bizalmasa, az udvari párt 

arisztokratáinak vezetője lett.129 Első felesége Bátori Borbála volt, gyermekeik: Ferenc, Péter és 

Borbála.130 1504-ben családjával megkapta Abaúj vármegye örökös ispánságát,131 1505-ben 

engedélyt kapott a vörös viasz pecsét használatára, majd 1505 májusától az ország nádora 

                                                                                                                                                              
115 FÓGEL: II. Ulászló 59. Amikor 1485. június 1-jén Mátyás ünnepélyesen bevonult Bécsbe, a király 
előtt Geréb Péter lovagol válogatott vitézei élén – talán ő volt a király testőrparancsnoka. 
HORVÁTH-NEUMANN: Bátori István 50. 
116 KUBINYI: Két sorsodöntő 8. 
117 KUBINYI: Bárók 205., PÉTER: Kanizsai Dorottya 48. p., ENGEL: Genealógia Kacsics nem, 6. tábla: Geréb 
(vingárti). 
118 C. TÓTH: Tolnai országgyűlés 1467-1470. 
119 ENGEL: Genealógia Szilágyi (horogszegi)., BONFINI IV.8.193. (161), BONFINI: Magyar 4. 8.. (894.) E. KOVÁCS: 
Hunyadi-család 23., KUNINYI: Mátyás 16., KUBINYI: Hunyadi Mátyás 84. 
120 Ő ekkor negyvenes évei elején járt, ifjú feleség kb. 20 éves lehetett. PÉTER: Kanizsai Dorottya 48. 
121 Geréb Péter 1503. február közepe táján halt meg. SCHÖNHERR: Corvin János 287. 
Megyericsei János kolozsi főespres és erdélyi kanonok, Geréb László kalocsai érsek volt titkára bejegyzése szerint az 
érsek Atyán a ferenceseknél van eltemetve testvére Péter nádor és Mátyás dalmát-horvát-szlavón bán mellett. 
FEJÉRPATAKY: Német-újvár 109., TEMESVÁRY: Geréb László 237., Csorba Csaba szerint Valpón, bár ő a halál 
évének 1504-et jelöli meg (CSORBA: Regényes váraink 326.) 
122 1503. máj. 16.: KŐFALVI: Pécsvárad Nr876-878. (426-427), 1503. szeptember 18.:(MOL DL 21173, 65537, 
SCHÖNHERR: Corvin János 288-290., KŐFALVI: Nők 220. 
123 TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/266. 
124 KUBINYI: Bárók 174. 
125 ENGEL: Világi nagybirtok I. 339., II. 305. Engel: Magyar világi nagybirtok 1. 339. 
126 1503. dec. 17-én már Kanizsai Dorottya Geréb özvegye és Perényi felesége (DL 101354, 101358) 
1504. jún. 9.: CsákyO I/2. 512-514. 
127 FÜGEDI: A XV. századi arisztokrácia 164. (31/a táblázat) 
128 NEUMANN: Békekötés/2. 304. 
129 FELD-CABELLO: Füzér 53. 
130 REISZIG: Kanizsaiak 2. 78., ENGEL: Genealógia Perényi 2. tábla: terebesi ág, C. TÓTH: Ki kicsoda 31., 47. 
Bátori Borbála sok helyen Bátori Magdolna néven fordul elő. ld. NAGY: Magyarország családai IX. 226., FEJÉR: 
Siklós 118., BÁNDI: Északkelet-magyarországi pálos kolostorok 677-678. (Terebes 14. sz.) 
Perényi Imre nádor leánya 1520-ban kolostorba vonult. KUBINYI: Mágnások 15. 
131 KUBINYI: Bárók 206., FÓGEL: II. Ulászló 60. 
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(haláláig).132 1508-ban részt vett a székesfehérvári koronázáson, és 1509-1510-ben, majd 1510-

1511-ben és 1515-ben, amíg II. Ulászló Prágában tartózkodott, helytartó.133 Horvát, szlavón és 

dalmát bán (1512-1513).134 1517-ben I. Miksa császár kinevezte birodalmi hercegnek (hercegi 

neve: Siklósi volt), ám ezt a címet sem ő, sem felesége nem használta.135 Perényi Imre 1490-ben 

gazdagsága alapján a 21. helyen állt az urak között.136 

Perényi Imre váratlanul, 1519. február 2. és 14. között halt meg Budán.137 Ezt megelőzően, 1518. 

február 23-án végrendelkezett fiai – Ferenc és Péter – hozzájárulásával. Debrő, Ónod és Valpó 

vára, illetve Bodolya és Lippó mezővárosok második feleségére szálltak, mivel Imre azokat a 

Kanizsai Dorottya tulajdonát képező Atya vára elidegenítésével szerezte meg. Amennyiben 

Dorottya utódok nélkül halna meg, a birtokok visszaszállnak a Perényi-fiakra.138 A nádor 

temetési gyászmenetét végakarata szerint – amelyben kérte a királyt, hogy holttestét a Dunáig 

kísérje, és a főrendeket, hogy a pesti határokig – II. Lajos a Duna-partig kísérte, ezután a menet 

folytatta útját egészen Terebesig, ahol az általa alapított pálos templomban temették el.139 

A temetés után özvegye Valpóra utazott, és innen kérvényezte a Kanizsai- és Geréb-címerek 

egyesítését. Kanizsai Dorottya címeres levelét 1519. június 25-én, Budán adta ki a király. Új 

címerében a három részre osztott pajzs alsó harmada vörös és ezüst sávozású, a felső kétharmada 

ketté van hasítva. A bal oldalon kék alapon arany koronából kinövő, balra forduló, mellső 

mancsát előre tartó, vörös nyelvét kiöltő oroszlán látható; ez eredetileg Geréb Péter címere volt. 

A jobb oldalon arany alapon fekete szárnyú, jobbra lépő aranymadár látható, ami a Kanizsai 

család címerére utal. A pajzs fölött szárnyas gyermekalakok arany keretben kék alapon 

                                                 
132 BÓNIS: Jogtudó 356. 
133 Részletesen adatolva ld. C. TÓTH: Perényi helytartóságai 
134 TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 69., a Bajnai Both Andrással és a bánságért folytatott harcot részletesen ld. 
PÁLOSFALVI: Bajnai Both KUBINYI: Vázlat 303., GERŐ: Siklós 12. 
135 TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 67. p. A hercegi oklevelet közli: KOMÁROMY: Perényi Nr 5. (128-132), . 
TRINGLI: Perényi Nr798. (390-391), KATONA: Historia Critica XII. 50-52. 
136 ENGEL: Világi nagybirtok 2. 305 
137 FÓGEL: II. Lajos 32., 1. jegyz. 
Istvánffy szerint már 1515-ben halott volt. ISTVÁNFFY: Historia 50., ISTVÁNFFY: Magyarok 153. Azonban más 
források bizonyítják, hogy Istvánffy állítása téves, mivel csak 1519. február 2. és 14. között halt meg. Február 2-án 
még élt (DF 282147), illetve február 14-én már halott volt (DL 69111). Sebestyén Béla szerint február 5-én halt meg, 
utóda, Bátori István 1519. február 17-én lett nádor (SEBESTYÉN: Archontológia), C. Tóth Norbert Bátori nádorságát 
1519. május 28-tól datálja. (C. TÓTH: Ki kicsoda 28.). 1519. február 23-án (DL 25602) Valpóról küldött levelében 
Dorottya özvegynek mondta magát. 1519. február 24-én Estei Hyppolit egri vikárius, bíboros Calcaginus Caeliust 
küldte a nádor özvegyéhez és fiaihoz, hogy részvétet nyilvánítson nekik a nádor elhunyta alkalmából. (DL 84114, a 
levelet átírja: DÉTSHY: Ónod 205.) Kezdetben egyébként Takáts is elfogadta az 1515-ös időpontot. (TAKÁTS: 
Kanizsai Dorottya/1 3.)  
138 KÁROLYI: Károlyi birtoklástörténet II. 127.. A feldolgozásban a Gróf Khuen-Héderváry levéltárra hivatkozik a 
szerző, azonban a két forrást ott nem találtam. 1518. szeptember 20-án Újlaki Lőrinc országbíró adta ki Perényi Imre 
bevallását (DL 23083, 23084) és szeptember 23-án Kanizsai Dorottya bevallását ugyanezen ügyről (DL 23087, 
23088). 1521. április 17-ei dátummal is fennmaradt a váradi káptalan átírásában Újlaki Lőrinc által kiadott április 5-
ei okirat ugyanezen ügyről (DL 23531). 
139 ISTVÁNFFY: Historia 50., magyarul: ISTVÁNFFY: Magyarok 153., Vö.: TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 70., 
ROMHÁNYI: Kolostorok 68. A templomban ma is megtalálható sírköve. (CSOMA-CSERGHEŐ: Perényiek 300-303., 
DAP III. 2.) 
A temetési menet valószínűleg az év szeptemberében indult Siklósról, legalábbis Gersei Pető Tamás 1519. 
szeptember 24-én írt levelében – amellett, hogy megjegyzi, hogy jó lett volna, ha Alapi Boldizsár Budán lett volna, 
amikor a nádor meghalt – leírja, hogy az özvegy gyermekeivel Siklósra utazik, és nagyon sokan mennek oda, köztük 
Bátori István temesi ispán is. Kéri Alapit, hogy utazzon oda ő is. DL 93801 
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hordozzák a D K feliratos szalagot. Az oklevél címerleírása eltér a megvalósult pajzsábrázolástól. 

A szövegben hasított pajzs és pajzsláb szerepel, elől kék alapon arany koronás, a koronából 

kinövő vörösnyelvű oroszlánokkal, hátul sárgában fekete, szárnyas madárláb. A pajzsláb fehér 

vörössel kétszer vágott oroszlános mező. A címerengedélyező okirat már csak azért is különleges, 

mert különösen magasztosan beszél Dorottya számos erényéről. 140 

Dorottya férje halála után folytatta birtokai irányítását,141 és nem maradt ki a közélet fontos 

eseményeiből sem. 1521-ben két fontos esküvőre meghívták meg: Jagelló Anna és I. Ferdinánd, 

valamint Bátori István nádor és Zsófia, mazóviai hercegnő esküvőjére.142 A királlyal való jó 

kapcsolatát és befolyását, jelentős közéleti szerepét II. Lajos levele igazolja, melyben Máriával 

tartandó esküvőjére meghívta Dorottyát – megilleti, hogy ő nyissa meg a nemesasszonyok 

sorát143 –, illetve az a tény, hogy Dorottya Mária Magyarországra érkezésekor a fogadó 

asszonyok között volt.144 Dorottya rangját jelzi, hogy leveleiben palatinának címezte magát,145 és 

az 1526-os tolnai országgyűlésre is királyi meghívót kapott.146 

Dorottya mai napig legismertebb cselekedete, hogy 1526-ban, a mohácsi csata után 400 embert 

fogadott fel a halottak tisztességes eltemetésére, akik között mostohafia, Perényi Ferenc váradi 

püspök holttestét kerestette.147 

Kanizsai Dorottya Mohács után is folytatta közéleti tevékenységét, 1527-ben I. Ferdinánd 

koronázásán volt jelen Székesfehérváron,148 és részt vett az ország védelmének szervezésében.149  

Dorottya még 1515-ben Perényivel költözött Siklósra – a család mellékrezindeciájára,150 –ahol 

1527-ig élt, és innen irányította a siklósi és valpói uradalmakat, férje távollétében és özvegyként 
                                                 
140 DL 24773 NYULÁSZINÉ: Címerek 174. (XLVIII. tábla), PÉTER: Kanizsai Dorottya 47., ÉRSZEGI-MIKÓ: Kanizsai 
Dorottya, újabban Körmendi Tamás is foglalkozott vele: KÖRMENDI: Osl nemzetség, különösen 6-7. 
Unokaöccse, Kanizsai László is ebben az évben kapott címeres levelet. DL 24772 
141 Ld. 1519: DL 25602, 25603, 25606, 1520: DL 26221, 1521: KÁROLYI: Károlyi birtoklástörténet 127.,1522: DL 
75996, 1524: Dl 25704, 1526: JOÓ-ZSÓRY: Tolcsva 215. 
142 V. MOLNÁR: Kanizsai-család 436. A két esküvő időpontja között két hét különbség lett volna, eredetileg egy 
időpontban lettek volna megtartva, de Dorottya jelenléte olyan fontos volt mindkét vőlegény számára, hogy Bátori 
elhalasztotta saját menyegzőjét Mária Magdolna napjára, (PÉTER: Kanizsai Dorottya 49.) és helyszínéül Nyírbátort 
választotta. (FÓGEL: II. Lajos 32.) Ez a házasságkötés jól dokumentált, fennmaradt az 1520. augusztus 20-án kötött 
házassági szerződés, illetve annak megerősítése, az esküvőhöz kapcsolódó kötelezettség vállaló és egyéb oklevelek. 
Az eredetileg 1521 kora tavaszára tervezett esküvő időpontját először július 28-ra halasztották, azonban a török 
támadás miatt nem tartották meg, végül különböző okok miatt 1523-ra halasztódott. Eperjes városa úgy értesült, 
hogy január 28-án lesz, de végül február 24-én tartották meg Budán. (C. TÓTH: Ki kicsoda 27.) 
143 Eredetije: DL 47422, kiadva: BARTAL: Commentariorum Mantissa Nr4. XVI-XVII., magyar fordítása: FÓGEL: II. 
Lajos 109-110.. A kiadás a címben hibásan közli, hogy a levél Perényi Imre nádor özvegyének, Bátori Borbálának 
szól (a lábjegyzetben is testvéreként azonosítja a nádort, Bátori Istvánt), mivel egyértelműen Dorottya a címzett (az 
oklevél címzésén Dorottya, néhai Perényi Imre nádor özvegye szerepel), ahogyan azt Réthelyi Orsolya is 
megállapítja (RÉTHELYI: Királynéi udvar 1199.). A királyi esküvőt végül 1522. január 23-án tartották Budán 
(CZÖVEK: Királyi kincsek 423.) 
144 Dorottya Esztergomban fogadta Máriát. SZERÉMI: Emlékirat 93., SZERÉMI: Magyarország romlásáról, ORTVAY: 
Mária 94. 
145 1522-ei levelében: DL 25653, 1525-ben egy levélben: StLA FA Stubenberg, Karton 112, Heft 115., és 
végrendeletében.  
146 TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 76. 
147 Istvánffy Miklós jegyezte fel elsőként a történetírók közül. ISTVÁNFFY: Historia 83., ISTVÁNFFY: Magyarok 229. 
Péter Katalin szerint ennek oka nem annyira a hazafias szeretet volt, hanem mivel ekkoriban még Siklóson élt, félt 
attól, hogy a közeli mohácsi csatatéren fekvő hullák járványt okoznak. PÉTER: Kanizsai Dorottya 46. 
148 Péter Katalin szerint (PÉTER: Kanizsai Dorottya 49.), azonban nincs adat, ami Dorottya jelenlétét alátámasztaná 
akár Ferdinánd, akár Anna koronázásán. (KOVACHICH: Supplementum 122-123., PÁLFFY: Koronázási lakomák) 
149 1528: Blazovich László fordítása. BLAZOVICH: Félhold Nr74. (116) 
1529: Takáts Sándor bécsi levéltári jelzete Takáts hagyaték 7., 11., 73. 
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is. Siklósról való távozásának oka a török veszély és mostohafiával, Perényi Péterrel való 

viszálykodása volt. Perényi az özvegy kiforgatására törekedett; nyilatkozatot íratott alá vele, 

amelynek értelmében Dorottya lemondott Siklósról, és a jegyajándékként és hozományként 

kapott Bodolya és Lippó falvakkal kielégítettnek vallotta magát.151 Siklósról 1528-ban 

Németújvárra menekült, amit a zavaros időkre és a török veszedelemre tekintettel, Battyányi 

Ferenc bán ajánlott fel lakóhelyül,152 majd haláláig Sárváron élt a Kanizsai árvákkal.153 

1528-ban a kapornaki konvent előtt került sor Kanizsai László és Drágfi Anna gyermekei, a két 

Kanizsai árva – Ferenc és Orsika – sorsát rendező tárgyalásokra. Az ügyek intézését Battyányi 

Ferencre és hat végrehajtóra bízták. A megállapodás szerint Kanizsai Dorottya köteles volt az 

árvák vagyonát őrizni, és ígéretet tett, hogy amikor elérik nagykorúságukat, azt hiánytalanul 

átadja nekik. Ha Ferenc ezelőtt halna meg, akkor Orsikát kiházasítja, és a teljes vagyont neki adja 

át, ha Dorottya hal meg az árvák előtt, akkor vagyona rájuk száll; fordított esetben Dorottya volt a 

teljes vagyon örököse. Dorottya teljesítette kötelességét, gondozta az árvák vagyonát,154 1529-

ben Budán jelent meg Kanizsai Ferenc birtokainak kezelőjenként,155 1530-ban még közösen 

intézkedtek,156 Ferenc azonban nem ért meg magas kort.157 1532-ben az akkor 12 éves Orsikát 

fiúsították, és ugyanebben az évben eljegyezték Nádasdi Tamással,158 levelezésük máig ismert.159 

Dorottya halálnak pontos időpontját nem ismerjük. 1531. február 5-6-án a pécsi káptalan előtt 

egyezkedett mostohafiával, Perényi Péterrel – Abaúj vármegye örökös és Baranya vármegye 

ispánjával – öccse, Ferenc hagyatéka ügyében, és visszaadta azt a 6000 forintot, amit Perényi 

Imre halála óta őrzött.160 Ugyanebben az évben a Perényiek meghívták a bélavári gyűlésre.161 A 

                                                                                                                                                              
150 KUBINYI: Főúri rezidenciák 90., KUBINYI: Residenz 448. 
Siklóst Perényi Imre szerezte meg Both Andrástól (először ostromolta, majd arra kényszerítette, hogy adja el neki), 
Szerémi szerint 1506-ban. SZERÉMI: Emlékirat, SZERÉMI: Magyarország romlásáról 147., GERŐ: Siklós 11-12., 
KOVÁCS: Kanizsai Dorottya 27., KUBINYI: Nagybirtok. 216., PÁLOSFALVI: Bajnai Both. 259-260. 
Perényi alatt kezdődött meg a vár reneszánsz átépítése. SÁNDOR: Reneszánsz 52. Perényi újra felszenteltette a siklósi 
várkápolnát, ami nagy társadalmi esemény volt, Török Imre is részt vett rajta. KUBINYI: Opponens 70. 
151 KOVÁCS: Kanizsai Dorottya 28. Siklóst Perényi Imre fiai 1519-ben kölcsönös örökösödési szerződés keretében a 
Bátoriaknak adták. DL 72185, 93807 
152 TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 61-62. 141lj., REISZIG: Kanizsaiak 2. 78.; BARTHA: Hadszíntér 14. 
153 ÉRSZEGI-MIKÓ: Kanizsai Dorottya 476. 
154 TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 82. 
155 REISZIG: Kanizsaiak 2. 79. 
156 BILKEI: Zalavári 1527-1541 Nr. 65. (49-50) 
Az örményesi kolostor a Kanizsai család kegyurasága alatt állt, itt volt a Kanizsaiak családi kriptája, ide temetkezett 
a „hosszú hajú” Kanizsai László felesége, Drágfi Anna is, akinek sírját 1550 nyarán a török dúlás bolygatta meg 
ŐZE: Örményes 89. 
157 1532-ben halt meg az Orsolyát fiúsító irat szerint: 1532. június 9-én Szapolyai János király Kanizsai Orsolyát – 
ekkor már mint Nádasdi Tamás jegyesét – fiúsította, és Ferencről azt írta, hogy néhány nappal azelőtt hunyt el. 
HORVÁTH: Nádasdy 60., KÁROLY: Fejér III. 575–577. Az 1532-es időpontot fogadja el: KENYERES: Utasítások I. 
277. p.). 1533-ban Gritti felfogadott egy csalót 80 aranyforintért, aki magát Ferencnek mondta, és a török 
segítségével próbálta meg elfoglalni a Kanizsai javakat. Ez a kísérlet sikertelen volt. (PRAY: Epistolae II. 43–44., 
TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 81.) 
158 Szapolyai 1532. június 9-én, Ferdinánd 1534. aug. 6-án fiúsította. HORVÁTH: Nádasdy 59-61., KÁROLY: Fejér III. 
575–578., TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 83., SINKOVICS: Sárvár 342. Az eljegyzésről és körülményeiről bővebben ld. 
BESSENYEI: Nádasdy Tamás. Az esküvőre végül 1534-ben került sor. SINKOVICS: Sárvár 342. Orsolyát férjével néhai 
atyja, Kanizsai László összes birtokába 1533. július 3-án és 24-én a iktatták be. BESSENYEI: Nádasdyak 26. 
159 Szerelmes Orsikám 
160 REISZIG: Kanizsaiak 2. 79. 
161 Perényi Péter meghívólevelét (1531. március 6.) ld. KOVACHICH: Supplementum 135-136. A gyűlést Takáts 
szerint 1532-ben tartották, és Dorottya nemsokára meghalt. TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 83. Azonban a bélavári 
gyűlés más források szerint 1531. március 19-én volt, ahova követet küldött Kanizsai Dorottya, Perényi Imre nádor 
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bécsi levéltárban fennmaradt két egymáshoz kapcsolódó levél, amelyekben a magyar 

helytartótanács 1531. július 20-án azt írja az uralkodónak Pozsonyból, hogy levelet kaptak, amely 

szerint nemcsak Perényi Imre özvegye, Kanizsai Dorottya, hanem unokaöccse, Kanizsai Ferenc is 

elhunyt, és ezért az uralkodó nevében foglalják le a váraikat. Az udvar válasza szerint ugyan 

hallottak Dorottya haláláról, de mivel nem tudták biztosan, hogy Ferenc is elhunyt volna, az ügy 

kivizsgálására Lengyel János asztalnokmestert küldték ki, aki szomszédsága, valamint a 

Kanizsai-familiárisokkal való barátsága miatt volt alkalmas a feladatra. Eszerint Lengyel fog 

gondoskodni arról, hogy ha a fiúgyermek él, akkor Ferdinánd hűségén maradjon, ha nem, akkor a 

várakat lefoglalja. A másik levél lényegében nem más, mint az eljárás nyugtázása Ferdinánd 

részéről. Az ügynek további nyoma Bécsben nincsen.162 

Bár a szakirodalom szerint nem ismeretes, hogy Dorottya megérte-e Ferenc halálát és Orsolya 

eljegyzését, a fenti két bécsi levél azt bizonyítja, hogy az eljegyzéskor már nem élt. Halála után 

vagyonának egy része Orsolyára szállt, míg a siklósi és valpói birtokokat Perényi Péter 

örökölte.163 Erről tudósít Kanizsai Orsolya Kanizsán levő ingóságainak 1533-as összeírása is.164 

Dorottya családjához hasonlóan mélyen vallásos volt,165 ami buzgó templomba járásában, az 

egyháznak tett sok adományában és gyakori alamizsnaosztásában is megnyilvánult. A pálos 

rendnek tett adományaival kiérdemelte, hogy Gyöngyösi Gergely rendfőnök 1521-ben felvette a 

rend konfraternitásába.166 Az 1525-ben kelt végrendeletében a bajcsi pálosoknak tett újabb 

adományokat és egy új kápolna építését rendelte el.167 Végrendelete egyértelműen bizonyítja azt 

is, hogy milyen nagy szerepet játszott életében a nevelés, mivel neveltjeire jelentős összegeket és 

értékes tárgyakat hagyott. 

                                                                                                                                                              
özvegye és az aláírók között is szerepel a neve. KOVACHICH: Supplementum 140., FRAKNÓI: Országgyűlések 124., 
126. A Zalai életrajzi kislexikon 1531-re teszi halálnak időpontját, ahogy a Reisziget elfogadó Érszegi is. ZÉK 148., 
REISZIG: Kanizsaiak 2. 79., ÉRSZEGI: Sárvár 107. 
162 HKA, Ungarische Akten Allgemeine Akten Fasc 18. Konv. B. fol. 34-35.; Konv. C. fol 18. (1531. augusztus 10., 
Linz)Az adatokat a bécsi levéltárból Fazekas István levéltári delegátusnak köszönöm. 
163 Mivel ezek Dorottya férje, Perényi Imre tulajdonában voltak, illetve sorsukról még a nádor halála előtt 
megállapodtak. 
164 idézi: IVÁNYI: Könyvkultúra Nr49. (32) 
165 1460-1462-ben Kanizsai Miklós zalai ispán és felesége, valamint Kanizsai László, István, János és György nemes 
férfiak, továbbá Kanizsai Miklós négy, általa megnevezett familiárisai szabad gyóntatóválasztásra kérnek engedélyt a 
pápától. DF 268244, BORSA: Somogy Nr97. (48) 
A Kanizsai család több tagja kereste fel az ismert zarándokhelyeket. Kanizsai János 1512-ben elzarándokolt Rómába 
és Lorettóba hogy fogadalmát teljesítse. Kanizsai Dorottya/2 59., CSUKOVITS: Zarándoklatok 51., 104. DL 22275. 
László az adományok, egyházi alapítványok és alamizsnaosztás mellett nemcsak a magyar búcsújáró helyeket 
kereste fel rendszeresen, hanem 1524-ben Rómába és Lorettóba zarándokolt, s pápai lovagként tért vissza. Fógel 
szerint ez az 1525-ös jubileum alkalmával történt. FÓGEL: II. Lajos 34 Csukovits is ezt erősíti meg. DL 24048, 
CSUKOVITS: Zarándoklatok 51., 149. 
László felesége, Drágfi Anna szintén igen vallásos volt, melyet végrendelete is tükröz. Kanizsai Dorottya/2 59-62. 
1528-ban kelt végrendeletében Kanizsai Dorottyára bízta gyermekei nevelését. ETE Nr376. (366-370) 
Vallásos életének és adományainak köszönhetően Kanizsai Lászlót 1521-ben Tolnai Máté feleségével és 
gyermekeivel felvette a bencés rend konfraternitásába. (DL 23598, kiadva: ETE Nr49. (50), CSUKOVITS: 
Zarándoklatok 155.) 
Dorottya második férje Isten, Szűz Mária és minden szentek iránti tiszteletből a terebesi Szűz Mária egyházat az 
alábbi feltételekkel adta a pálosoknak és különböző adományokkal gazdagította Bándi: Északkelet-magyarországi 
pálos kolostorok Terebes Nr9-16., 18., 20-21. (673-680) 
166 DL 23544 Kiadva: ETE Nr30. 34-35. A pálosok gyakran részesítették jótevőjüket lelki javakban, felvették a rend 
konfraternitásába, vagy engedélyezték, hogy valamelyik kolostorukban temetkezzen. KUBINYI: Pálosok 47. 
167 GYÖNGYÖSI: Vitae fratrum 170. 
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Kanizsai Dorottya végrendeletének hitele kétségtelen, annak ellenére, hogy csak nem hitelesített 

formáját ismerjük. Ebben egyes szám első személyben jegyezték le rendelkezéseit.168 A 

végrendelet több részből áll: a bevezetőt követően Dorottya temetéséről és a halála után lelki 

üdvéért tartandó misékről rendelkezik, majd a különböző egyházi intézménynek felajánlott 

adományai következnek, s csak ezután tér rá világi személyek számára tett adományaira.169 

Dorottya végrendeletében a következő egyházak kapnak adományt: a bajcsi Mindenszentek pálos 
kolostor, a bátai Szent Mihály bencés apátság, a valpói Szent László várkápolna, a balfi Szent 
Farkas egyház, a füzitői Szűz Mária egyház és a neuburg-am-inn-i Szent Lipót egyház. 

Kanizsai Dorottya végrendeletében az egyházak között a legnagyobb adományt a bajcsi 

Mindenszentek pálos kolostor170 kapta, amit Kán nembeli Siklósi Gyula fia, Miklós alapított 

1280-1283 között.171 A kolostor a környékbeliek körében igen népszerű volt, rangját mutatja, 

hogy a korai időktől kezdve számos felajánlást kapott,172 többek között kegyuraitól, a Garai 

családtól,173 és egy házat magától Mátyás királytól is 1483-ban. A bajcsi pálos kolostor középkori 

oklevéljegyzékében még nincs szó Kanizsai Dorottyáról.174 Az asszony 1525-ben tovább 

gyarapította a pálos birtokokat, ugyanis misealapítványként a szerzeteseknek adta Vék 

posessióját, amit a végrendelet mellett Bátori István nádor és II. Lajos megerősítő oklevele is 

bizonyít. Az asszony a testamentumában is hangsúlyozza, hogy a pálos remetékért és 

egyházaikért eddig is igen sokat tett. Ide is kívánt temetkezni, amit Gyöngyösi Gergely is 

megörökített, leírja, hogy Kanizsai Dorottya 1519 után temetkezőhelyül kápolnát építtetett 

                                                 
168 DF 286 364 A végrendelet a Nádasdy levéltárba került, amikor Kanizsai Orsolya örökölte családja vagyonát, aki 
Nádasdi Tamás nádor felesége lett. A Nádasdi vagyon a bécsi levéltárba a Wesselényi összeesküvés elnyomása után 
került. Ld. BUZÁSI: HHStA Repertórium 6. 
Takáts Sándor a végrendeletet a bécsi Állami Levéltárban találta meg, a Nádasdy Familien-Akten fondban, másolatát 
pedig a közös pénzügyi levéltárban, a Hungarica című gyűjtemény első fasciculusában. Jelenleg kópiája 
megtalálható a bécsi Österreichisches Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv-ban, Hoffinanz: Ungarn jelzet 
alatt, fotokópiája pedig a Magyar Országos Levéltárban. Bár úgy tűnik, hogy Takács könyvében egy eredeti 
példányra utal, az ma már nincs meg. TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 85., 52. lj. 
A bécsi adatok szerint a végrendelet eredeti példányának a Magyar Országos Levéltárban kellene lennie, de mára 
elveszett. 
169 A sorrend követi a veszprémi zsinat határozatait. Veszprémi egyház 21-22., SOLYMOSI: Vallásos élet 117. 
170 DAP. I. 2-5. A kolostor pontosabb azonosítása máig vitatott, romjai ma már nem láthatók, de a Kilissza-dűlőben 
keresendők. 10., GYÖRFFY: Történeti földrajz I. 276., PATTON: Bajcs, GUZSIK: Pálos építészet 68. Az általános 
települési szokásokra ld. LASZLOVSZKY: Kolostortájak 
171 Mivel az alapítólevél a pécsváradi konvent 1289 körül kiadott átiratából ismert, pontosan nem határozható meg az 
alapítás dátuma (PATTON: Bajcs), ezért elképzelhető, hogy még Boldog Özséb életében (1260) alapították, de csak 
utóda, Benedek (1270-1290) alatt épült fel. Amikor a kolostort Jób pécsi püspök fel akarta szentelni, akkor ez ellen a 
Szentháromságról elnevezett szomszédos kolostor apátja tiltakozott, ezért a szentelést elhalasztották. GYÖNGYÖSI: 
Remete Szent Pál 43. 
Az alapítólevél fennmaradt egy 1410-ben készült megerősítő oklevélbe foglalva, amelyet Garai Miklós adott ki. 
Eszerint az eredeti oklevelet először már 1283-ban megerősítették. DF 265927, DF 265928, ZsO II/2. Nr7601. (359-
360), DAP. I. 2- 3., GYÖRFFY: Történeti földrajz I. 276.  
A kolostorra vonatkozó első adat 1289-ből származik („Prior ecclesie omnium sanctorum de Boych... de ordine S. 
Augustini” fordulat.) Hervay Ferenc: Bajcs. MKL I. 519. 
172 1394-1505: DAP. I. 2-3., PATTON: Bajcs 
173 1410-1459: ZsO II/2. Nr7601 (359-360), DAP. I. 2., GYÖRFFY: Történeti földrajz I. 276., DF 286489, RUPP: 
Helyrajz. I. 377. 
1484-ben Garai Jób végrendelete értelmében tótfalui részbirtokok és egy siklósi ház tulajdonába iktatták be a bajcsi 
pálosokat DF 286489, DAP. I. 2-3., 4. p, RUPP: Helyrajz I. 377., PATTON: Bajcs 
174 A középkori oklevéljegyzék utolsó tétele 1505-ből való, az 1750-es jegyzék azonban említi. DAP. I. 2-4. 
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magának Vince pálos kőfaragó mesterrel a templom oldalához.175 A DAP Szentlőrinc címszó 

alatt közöl egy 1532-es, Terebesen készült listát a zavaros idők miatt a Homonnai Druget család 

őrizetére bízott pálos kincsek jegyzékéről. Ebben több tárgyról megállapítható, hogy biztosan 

Bajcsról származik: egy teljesen aranyozott kehely, rajta Kanizsai Dorottya címere, és egy fehér 

aranyozott kamuka kazula, velencei kereszttel, ami hat képet tartalmaz, köztük három Szűz 

Máriát, Keresztelő Szent Jánost, Péter és Pál apostolokat ábrázolja.176 1750-ben a bajcsi rendház 

iratainak jegyzékében megtalálható Kanizsai Dorottya adománya, illetve II. Lajos ebből az évből 

származó megerősítő oklevele is.177 1550-ben I. Ferdinánd király a pálos rend kérésére utasította 

a leleszi konventet, hogy a Homonnai Druget urakat az őrizetükre bízott, és az Ung megyei 

Jeszenő és Nevicke várában egykor Homonnai Druget János özvegyének, Krisztinának átadott 

pálos rendi kincsek ügyében idézze meg királyi bírói széke elé. A kincsek az óbudai 

(fejéregyházi), siklósi (bajcsi), ládi, diósgyőri tokaji és néhány más, pl. szentlőrinci monostor 

egyházi felszereléséhez tartoztak az oklevelekkel együtt.178 Mivel I. Ferdinánd 1559-ben újra 

kérte a pálos kincsek visszaadását179 feltehetően azok átadása nem történt meg, sőt még 1693-ban 

is Homonnai Zsigmond özvegye a kártérítés összegét ígérte a pálos kincsekért.180 Dorottya a 

bajcsiaknak szóló adományban külön részt szánt a meg nem nevezett – de a szövegben 

helykihagyással jelzett – titulusú kápolnának, ami minden bizonnyal azonos a már említett 

temetőkápolnával. 

Kanizsai Dorottya a valpói Szent László várkápolnának181 – amit a végrendelet szerint már 

korábban is támogatott – és a balfi Szent Farkas egyháznak adományozott. A Marótiak és a 

Garaiak után a valpói birtokot a Geréb testvérek, Péter és Mátyás kapták adományként Mátyás 

királytól 1481-ben,182 így került Dorottya, illetve Perényi Imre birtokába.183 Miután Geréb Péter 

meghalt, felesége Dorottya, másodszori férjhezmenetelekor, hozományként megkapta Valpó és 

Atya vár birtokait 1512-ben. 184 A Szent László várkápolnát 1453-ban alapította Maróti László 

bán özvegye és két fia, Lajos és Mátyus.185 A Szent Wolfgang egyház minden bizonnyal a balfi 

                                                 
175 Kőfaragó Vince készítette a fehéregyházi Boldogságos Szűz templomát és a szentlőrinci szentélyt és kolostort is. 
KISS-SARBAK: Szerzetesi intézmények 388. 
176 DAP. II. 420-426. 
177 DAP. 1. 4. p.) 
178 DAP. II. 426-427. 
179 DAP. II. 427-428. p. 
180 DAP II. 428. p. 
181 Valószínűleg minden nagyobb, jelentősebb várban volt kápolna, aminek partocíniuma általában lovagszent volt. 
A kutatás jelenlegi állása szerint a hazai erősségek kevesebb, mint 10 százalékában rendeztek be határozottan 
szakrális célokkal egy-egy helyiséget, amit Fedeles Tamás forráshiánnyal magyaráz. Ugyanakkor elképzelhetőnek 
tartja, hogy a várban lakók vallási igénye céljából kialakított építmények nem a várfalon belül voltak. Itt meg kell 
említeni, hogy a várkápolnák reprezentációs szerepet is játszottak. HORVÁTH: Várak és uraik 85., Fedeles, 2011: 378. 
FEDELES: Újlakiak vallásossága 391. 
182 A Marótiak birotkait ld. FELD: Gyulai vár, különösen 261.  
Geréb Péter és Geréb István 1499-ben kapták Valpó várát és tartozékait 187 községgel, amelyek nagyobb részt a 
Dráva jobb partján feküdtek Mátyás királytól. DL 18485, 30945, NÉMETH: Baranya 360.,  
183 GYÖRKÖS: Valpó, ČURIK: Valpó 
184 K. NÉMETH: Egyházas helyek 277-278. MEZŐ: Patrocíniumok 221. 
185 MOL DL 14703. BÁNDI: Pecsétkatalógus 126. 
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templomra utal, a titulus a Kanizsai család hagyományait követi, Kanizsai György 1505-ben 

létrehozott misealapítványában is feltűnik Szent Wolfgang.186 

A középkori bátai bencés apátság a mai Szent Vér templom helyén állt. 1093-ban Szent László 

alapította az apátságot Szent Mihály arkangyal tiszteletére, és bencés szerzeteseket telepített le.187 

A Szent Vér ereklyéről az első adat a Thuróczy-krónikában található 1415-ből, ami ekkor már 

országosan ismertnek írja le. Garai János a Szent Vérnek tulajdonította szabadulását a spalatói 

rabságból, ezért Bátára zarándokolt és nehéz bilincseit a templom ajtófélfájára akasztotta 

fogadalma emlékére.188 IV. Jenő búcsújárást engedélyező bullája (1434) mutatja be bővebben az 

ereklyét.189 A kegyhelyet Ransanus is említi ereklyéje miatt. A bátai ereklye egyetlen ábrázolása 

Vince apát 1500. évi búcsúlevelének pecsétjén található.190 A bátai szerzetesek a török elől 

Pannonhalmára menekültek, majd visszatértek, de a török 1539-ben végleg elpusztította a 

rendházat. Báta a 14. századtól a magyar uralkodók zarándoklatának egyik célpontja volt, Nagy 

Lajostól Szapolyai Jánosig minden magyar király megfordult itt. A Hunyadi család különösen 

tisztelte a Szent Vért, valószínűleg Hunyadi János Garai László feletti győzelme miatt, ami a 

közelben történt. Hunyadi a győztes csata emlékére később számos kinccsel halmozta el a 

monostort, és példáját követte családja is.191 II. Lajosról közismert, hogy a mohácsi csata előtt itt 

fordult meg utoljára.192 A főurak is bőségesen adakoztak: Garai János, Török Imre, Szapolyai 

Imre, Garai Jób, Kinizsi Pál felesége – Magyar Benigna –, Ráskai Balázs, Kanizsai Dorottya és 

Perényi Imre az illusztris névsor tagjai.193 Bevett gyakorlatnak számított az is, hogy a török elleni 

harcok előtt itt gyónt meg a seregek vezére.194 Országos vonzáskörű kegyhelyként Magyarország 

egyik leghíresebb kegyhelye volt.195 Kanizsai Dorottya bátai adományait tehát egyrészt 

magyarázza az, hogy a legelőkelőbbek mind adományoztak a bátai monostornak. Másrészt 

Dorottyát a lelkiismerete is furdalhatta. II. Ulászló ugyanis 1512-ben Perényi Imrének adta a 

monostor kegyuraságát.196 Imre becstelenséget terjesztve elűzte az akkori apátot – későbbi vitákat 

előidézve –, és a király 1516-ban elvette a kegyuraságát.197 Fia, Perényi Péter fegyverrel rabolta 

el az ereklyét és vitte Siklósra 1519-ben. Azonban tisztelte azt, mert Siklóson építkezést is 

végeztetett a várkápolnában, feltehetően az elrabolt ereklye számára.198 A megmaradt reneszánsz 

                                                 
186 Fedeles Tamás az osztrák területekről származó, ritka szokást a Kanizsai család nyugat-magyarországi 
kapcsolatrendszerével magyarázza. FEDELES: Missa 455-456. 
187 Az alapító oklevél hamis. KISS-SARBAK: Szerzetesi intézmények 338.; ÉRSZEGI: Tolna megye 61. 
188 THURÓCZY 254. ÉRSZEGI: Tolna megye, összes említése ld. 61, 64-65, 70, 76-77, 83-85, 87-88, 91-93, 97. 
Ereklyetartó képe: 48-49. 
189 KÓNYI: Báta 11., ÉRSZEGI: Tolna megye 70-71. 
190 DL 94037, ÉRSZEGI: Tolna megye 83-84., HOLUB: Báta 47. 
191 SÜMEGI: Búcsújárás 506. 
192 ÉRSZEGI: Tolna megye 97. 
193 Természetesen számos köznemes és polgár is felkereste az ereklyét. SÜMEGI: Búcsújárás 505. 
194 1521-ben a nándorfehérvári csata előtt Bátori András (SZERÉMI: Emlékirat 96., ÉRSZEGI: Tolna megye 91-93.), 
1526-ban a király személyesen (Szerémi György: De morte Ludovici regis. SZERÉMI: Emlékirat 404., ÉRSZEGI: Tolna 
megye 97.) 
195 SÜMEGI: Búcsújárás 504. 
196 ÉRSZEGI: Tolna megye 84. 
197 János apát kizáratását és az ereklye elhurcolását leírja: SZERÉMI: Emlékirat 190., SZERÉMI: Magyarország 
romlásáról, SÖRÖS: PRT XII/B 128-129. KÓNYI: Báta 9, SÜMEGI: Báta 82. A Mucsi János bátai apát ellen folytatott 
vizsgálatot 1515-ben ld.: SÖRÖS: PRT III. 664.; ÉRSZEGI: Tolna megye 84-85. 
198 GERŐ: Siklós 40. 
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ablakkeret reliefjein Krisztus kínszenvedésének eszközeit ábrázolja.199 Az ereklye 1521-ben már 

újra Bátán volt.200 Perényi Imre is adományozott a kolostornak: egy egészen arannyal hímzett, 65 

forintot érő kazulát.201 A Kanizsai Dorottya által hagyott tárgyak202 sorsa mondhatni regényes. A 

mohácsi vereség hírére a bátai szerzetesek Pannonhalmára menekítették a vagyont,203 ahol arról 

leltár készült.204 Az oklevél eredetijét Katona István Pannonhalmán láthatta, de erősen 

kivonatolva közölte.205 Az oklevélnek egy másik példánya is létezett a garamszentbenedeki 

apátság levéltárában, ez vízfoltos, szakadozott volt, Knauz tartalmi kivonatban közölte.206 A 

Katona-féle oklevélben Geréb Péter özvegyétől egy bőven aranyozott kamuka kazula olvasható a 

kincsek között, a Knauz-féle oklevélben fehér kamuka oltárterítő és egy láda, amelyben Krisztus 

vére van, és amelyet Perényi Imre özvegye adott, illetve 9 forint értékben két arany korona a 

Szent Vér szentségmutatójára helyezve. Ezek a tárgyak nem azonosak a végrendeletben 

hagyottakkal, így megerősítik, hogy Dorottya már előtte is adományozott a kolostornak. 

Kanizsai Dorottya a Komárom melletti almásfüzitői templomnak hagyott adományt a 

végrendeletben indokolja is: különös tisztelt fűzi ehhez a templomhoz, mivel ő alapította. 

Magáról a templomról ezen kívül semmit nem tudunk.207 Füzitő a komáromi vár tartozéka volt, 

Mátyás Corvin Jánosnak adta, aki az 1490-es farkashidai egyezmény keretében megtartotta, és 

1491 elején még itt tartózkodott. Az 1492. évi szerződés szerint Komárom és Tata Corvin Jánosé 

maradt, majd 1494-ben már Ulászló kezében volt.208 

Dorottya a neuburg-am-inn-i Szent Lipót templom209 adományázásának okát is leírja, ti. fivére 

(frater), Kanizsai János itt van eltemetve.  

A nádorasszony végrendeletében felsorolt világi kedvezményezettek vizsgálatakor felmerül a 

kérdés, hogy miért nem második férjének fiaira, Perényi Péterre210 és Ferencre211 hagyta 

vagyonát. Ismert tény, hogy Imre halála után az özvegy és mostohagyermekei – közülük főleg 

                                                 
199 Az épület megmaradt reneszánsz ablakkerete Krisztus szenvedésének kellékeit ábrázolja. TÜSKÉS-KNAPP: Szent 
vér 96. 
200 TÜSKÉS-KNAPP: Szent vér 96-97., SÜMEGI: Báta 83. 
201 SÜMEGI: Tolna megye 267. 
202 Idézi: SÜMEGI: Báta 97. 
203 A menekülők szept. 2-án érkeztek Alsókra (Győr m.) a kincsekkel - amelyek értékét 1712 ft-ra és 20 gira súlyú 
ezüstre becsülték -, amikor Tolnai Máté pannonhalmi főapát elküldte utánuk 3 emberét és elvette tőlük azokat. 
SZAKÁLY: Tolna megye 6. 
204 SÖRÖS: PRT XII/B. 130-131.; JÁSZAY: Magyar nemzet 12. 
205 KATONA: Historia Critica 25-26., ETE Nr268. (277-278) 
206 KNAUZ: Garam-melletti 49. 
207 Bizonyosan nem egyezik az Árpád-korban itt található pannonhalmi Szent Márton monostor tulajdonát képező 
birtokkal, amelynek Szent Mária titulusú kápolnája volt. MEZŐ: Patrocíniumok 421., SÖRÖS: PRT I 87., 153, 185., 
274-276. 
208 CSÁNKI  III. 487 
209 HOFBAUER: Neuburg 60-63. 
210 Perényi Péter későbbi eseménydús életpályáját összefoglalja: SZAKÁLY: Dél-dunántúl, és forrásokkal bemutatja: 
SZTÁRAY: Perényi Ferenc 
211 1508-ban (8 évesen) lett erdélyi püspök. Váradi püspökként először 1514. november 19-én említik, de csak 1515 
tavaszán adta ki X. Leó pápa a megerősítést, mivel nem volt pappá szentelve, és első miséjét is csak 1522-ben 
tartotta. Perényi Ferenc a köztes időben valószínűleg tanulmányokat folytatott. 1526-ban királyi felszólításra vett 
részt a mohácsi csatában – mint Bihar megyei főispán –, ahol ő is hősi halált halt (egyébként a csata előtt azt 
javasolta, hogy Brodaricsot küldjék Rómába, hogy kérelmezze húszezer magyar vértanú szentté avatását, mert a 
csata napján annyian fognak meghalni Krisztus hitéért). (BUNYITAI: Várad I. 367-377. FÁBIÁN: Várad 19–20. 
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Perényi Péter – között viták voltak, amit a végrendelet is alátámaszt.212 Dorottya Siklósról való 

távozásban is közrejátszott a mostohafiával, Perényi Péterrel való viszálykodása. Eltekintve a 

családi viszálytól, a másik ok, amiért a mostohagyerekek az örökséget illetően nem elsőként 

voltak kedvezményezettek az lehetett, hogy ők atyjuktól is jelentős vagyont örököltek, illetve 

Perényi Ferenc ekkorra már jelentős egyházi méltóságot töltött be. Dorottya végrendelete még élő 

hozzátartozói közül unokaöccsének, Kanizsai Lászlónak gyermekeit – akiknek a nevelésében 

szintén jelentős szerepet kapott – minden bizonnyal azért nem említi, mert a két gyermek 

édesanyja ekkor még élt.213 Később, az 1528-as egyezmény után esetleg Dorottya 

megváltoztathatta az itt bemutatott végrendeletét, lévén, hogy eszerint birtokai rokonainak jártak. 

A végrendelet fő világi örökösei Stubenberg Gáspár leányai, Erzsébet és Eufémia voltak.214 

Dorottya ragaszkodása a Stubenberg leszármazottakhoz talán ott keresendő, hogy nem voltak 

saját gyermekei, és ennek a családnak az ifjai is az ő udvarában nőttek fel. A Stubenbergek 

magyarországi birtokokkal – Vörösvár, Császárvár – rendelkező stájer család voltak.215 Már 

korábban is kapcsolatba kerültek a Kanizsai családdal, mivel Gáspár öccsének, Boldizsárnak216 

Kanizsai Sára volt az első felesége.217 A német nyelvű szakirodalomban Sáraként azonosított 

feleség – a magyar feldolgozásokban Katalin – Ellerbach János özvegye és valószínűleg Kanizsai 

Imre lánya volt.218 A család másik ágáról származó Stubenberg András felesége, Borbála – 

Baumkircher Vilmos és Kanizsai Imre lányának, Margitnak a gyermeke – is Kanizsai-lány 

volt.219 Unokájuk – az 1499/1500-ban született Magdolna leánya220 –, Anna 1566-ban követelte 

részét Nádasdi Tamástól és Kanizsai Orsolyától a Kanizsai vagyonból – nagyanyja miatt –, hibás 

                                                 
212 A végrendelet utolsó, adósságokról szóló részében két mostohafia adósságát emeli ki. A két fiúval szerződést 
kötött, amelynek értelmében tízezer forintot kötelesek fizetni neki, azonban eddig csak ötezer forintot fizettek. Amíg 
a maradékot nem fizetik ki, meghagyja, hogy ne engedjék be őket Valpóra, és ha ezt mégis megteszik, akkor Isten 
átka lesz rajtuk. 
213 Kanizsai László az 1525-ös országgyűlésen tűnt fel utoljára (TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 61.), 1525. szeptember 
21-én halt meg (ENGEL: Genealógia Osli nem, Kanizsai: 6. tábla, REISZIG: Kanizsaiak 2. 80.). Drágfi Anna 1528-ban 
kelt végrendeletében Kanizsai Dorottyára bízta gyermekei nevelését, ekkor már valószínűleg csak Ferenc és Orsolya 
élt, mivel csak őket említi a végrendelet. Kiadva: ETE Nr376. (366-370), TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2 62., REISZIG: 
Kanizsaiak 2. 80. 
214 A Stubenberg családdal kapcsolatos kérdésekben köszönöm Péterfi Bence segítségét, és azt, hogy két, a linzi 
levéltárban levő levélre felhívta a figyelmem, és azokat elérhetővé tette számomra. 
215 Csak 1655. évi országgyűlésen a 119. törvénycikkben honfiúsították őket. HERMANN: Vörösvár 82., NAGY: 
Magyarország családai X. 381.) 
216 Wurzbach, Seifert és Siebmacher szerint Gáspár az idősebb, ami nem egyezik az oklevelek adataival (HERMANN: 
Vörösvár 98., SEIFERT: Stubenberg 11. 
217 Kanizsai Sárát említi Loserth is, bár hozzá teszi, hogy csak a rövid Stubenberg genealógiában van adat erről, 
okleveles forrás nem támasztja alá. Gyermekük, Erasmus 1521-ben született. WURZBACH: BL A Stubenberg grófok 
családfája. 116-117. oldal közti mellékleten, LOSERTH: Stubenberg 157., SEIFERT: Stubenberg 11. 
218 Kanizsai Imrének egy fia volt, Miklós. Engel Ellerbach János feleségeként Katalint jelöl meg családnév nélkül, 
akinek második férje veresvári Stubenberg Boldizsár volt és 1529 előtt halt meg. (REISZIG: Kanizsaiak 1. 29., ENGEL: 
Genealógia Ellerbach (monyorókeréki), HERMANN: Vörösvár 98.) 
219 Az Országos Levéltárban található egy leszármazási tábla, amely szerint Kanizsai Imrének volt egy Margit nevű 
leánya is, aki Pankyrcher (Paumkircher) – azaz Baumkircher – Vilmoshoz ment nőül. Más adat egyelőre nincs ennek 
bizonyítására. Seifert sem említi Baumkircher Vilmos lányának, Margitnak részletesebb származását, a neve mellett 
csak egy 1511-es dátum szerepel, minden továbbbi információ nélkül. REISZIG: Kanizsaiak 1. 29.,  LOSERTH: 
Stubenberg 156., ÉRSZEGI: Sárvár 107-109., SEIFERT: Stubenberg 10. Egy bizonyos Margit valóban Vilmos özvegye 
volt, többször említik, amikor a Stubenbergek elfoglalták Szalónaki Baumkircher Vilmos birtokait. Ld.: 1501: DL 
101304, 1502: DL 101321, DL 101331 
220 1502-ben 2 évesnek becsülték. DL 104114 
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genealógiai levezetés alapján.221 Stubenberg Gáspár feleségei Alsólendvai Bánfi Borbála (akinek 

Gáspár második férje volt)222 és Hippolita von Polhaim voltak. Gáspár 1524-ben halt meg.223 

Gyerekei sorrendben – az első feleségétől –: Balbina és Felicitas, – a másodiktól –: Ferenc, 

Erzsébet Katalin, Julianna, Eufémia és Ambrus.224 Gáspár halálakor két leánya, Erzsébet és 

Eufémia, idősebb nővérük, Kanizsai Dorottya udvarában tartózkodott Valpó várában, itt tudták 

meg Wolfgang unokafivérüktől apjuk korai halálát. A szomorú hírre Dorottya vigasztaló levelet 

küldött,225 amelyben bátyjainak és nővéreinek nevezte a Stubenberg gyermekeket.226 

Gondoskodását ajánlotta fel a nem udvarában nevelkedő Stubenberg sarjaknak is, ami újabb 

bizonyítéka a családdal való szoros kapcsolatának. Sőt, Erzsébet és Eufémia ugyanekkor kelt 

levelükben azt írták, hogy Dorottya nem nővérükként, hanem anyjukként viselkedik velük.227 

Dorottya rendkívüli figyelmének okát a Stubenberg család iránt nem tudjuk pontosan. Minden 

valószínűség szerint egy új magyar nemesi családot akart kinevelni, Stubenberg Ferencet a 

magyar udvarba szánta.228 Azonban – testamentumnának számos rendelkezését illetően – Mohács 

megváltoztatta akaratát, mivel a csatavesztés után a Stubenberg lányok eltűntek udvarából.229 A 

végrendelet – amely körülbelül fél évvel a fenti két levél után íródott – csak két Stubenberg lányt 

említ: az idősebb Erzsébetet és a fiatalabb Eufémiát, soror megnevezéssel. Azt írja, hogy ha 

lehetséges, akkor még életében férjhez adja őket, de ha nem, akkor gondoskodik róluk. A két 

nővér nem egyformán kapott tárgyakat; erre az lehet a magyarázat, hogy Eufémia még nem érte 

el a férjhezmenetelhez szükséges kort, így az ő kelengyéje a végrendelet írásának idején még 

                                                 
221 Kanizsai Imre vasi ispán ugyanis Dorottya dédapjának, Istvánnak Miklós nevű testvérének az unokája. HERMANN: 
Vörösvár 98, ENGEL: Genealógia Osli nem, 6. tábla: Kanizsai 
222 ENGEL: Genealógia Hahót nem, 4. tábla: Bánfi (alsólendvai) 
223 Már 1501-ben is, betegeskedése miatt kénytelen távolmaradni egy hűségesküről. DL 93693 
224 Más forrás szerint Gáspárnak két házasságából kilenc gyermeke született: Balbina, Felicitas, Petronella, Ferenc, 
Erzsébet, Katalin, Julianna, Eufémia és Ambrus. Loserth: Stubenberg 157. 
Balbina Göß-i apácaként halt meg. Felicitas Johann von Schärffenberg felesége volt. Ferenc első felesége Felicitas 
von Schärffenberg, a második Anna von Auersperg volt, egy gyermeke ismert: Boldizsár (Anna von Auerspergtől). 
Erzsébet Katalin 1544. szept. 15-én halt meg, férje Stephan Zetschi volt. Julianna Johann von Polhaim felesége volt. 
Eufémia 1563-ban hunyt el, első férje Christoph von Reichenburg 1533-tól, a második Casimir von Polhaim volt. 
Eufémia 1565-ben hunyt el, és második férjével közös epitáfiuma fennmaradt az Oberthalheim-i Szent Anna 
templom északi oldalában, felirata: “Hie ligt begrab der Wolgeborn Herr Kasanicus Freiher zu Polham und 
Wartenburg d'gestorb ist an S. Wich-tag anno 1565 und Eufemia geborne Stubenberg sein eheliche Gemahl die 
gestorb ist am ---tag in de heilig Osterragn anno 1563 den ---gott d---gnedig und barmherzig sein well. ä.”. Ambrus 
felesége Agnes von Lichtenstein volt. WURZBACH: BL 40. A Stubenberg grófok családfája, 125., SEIFERT: 
Stubenberg 11., 14. 
225 1525. május 25-én. StLA Karton 112, Heft 115., LOSERTH: Stubenberg 159., LOSERTH: Archiv 34. 
226 LOSERTH: Stubenberg 160. 
227 StLA Karton 112, Heft 115. 
228 Kanizsai Dorottya levelében kérte a Gáspár halála után családfői szerepet betöltő Stubenberg Wolfgangot, hogy 
engedje Ferencet Valpóra, hogy ott – többek között – Magyarország nyelvét – azaz a latint – tanulja. Megígérte, 
hogy fiútestvéreként fogja tartani és az udvarképes korig neveli, valamint gondja lesz rá, hogy az udvarban kedvező 
fogadtatásra találjon, mivel mind a magyar udvarban tartózkodó mostohafiai, mind az ott levő barátai hallgatnak rá. 
Julianna szerinte nincs teljesen méltó körülmények Zetschi Tamás udvarában. Eufémia és Erzsébet egészségesek. 
Petronella számára olyan neveltetést szeretne biztosítani, amilyen származása és neve alapján megilleti. Örömmel 
értesült róla, hogy a fiatal Ambrust megfelelő helyen nevelik. Balbina, Barbara és Felicitas nem jelenik meg ebben a 
levélben, valószínűleg ők nem álltak olyan közel Dorottyához. StLA Karton 112, Heft 115, LOSERTH: Stubenberg 
160-161. 
229 LOSERTH: Stubenberg 159. 
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közel sem volt annyira teljes, mint Erzsébeté. Utóbbi volt az idősebb, korát tekintve már férjhez 

adható,230 és ha Dorottya adja férjhez, akkor minden ruháját elviheti. 

Kanizsai Dorottya végrendeletében számos udvarában élő familiárisát megadományozta. Ők 

sorrendben a következők: Henyei Bernát valpói várnagy, Macskási László, Dorottya nevű 

udvarmesterasszonya (senascalla), Pozsgai Anna, Csikó Magdolna, Barai Dóra, Bosnyák 

Krisztina, Pozsgai Katus, Török Mária, Csikó Borbála, Székely Jusztina, valamint az apródok: 

Sztrazsemlyei Palkó, Budai Miklós, két Sárkándi, Kis Ferenc, Kis Tamás, Székely Boldizsár, 

Székely András, Péterfalvi Demjén, Jancsi Zoli és a diákok: Porkoláb Gáspár, Nagy Bálint, Kis 

Bálint, Éliás, Ambrus, Szőlősi Ferenc. 

Henyei Bernát valpói várnagy – akit gyermekkorától Dorottya nevelt, és aki jeles 

tulajdonságaival a szerviensek közül mindig kiemelkedett –, szolgálatai jutalmául kapott 

birtokokat. Henyei Bernát édesapja, János 1462-ben a Marótiak familiárisa,231 1467-ben Maróti 

Mátyus valpói várnagya,232 1478-ban a néhai Mátyus özvegyéé, Margité.233 Bernát neve 1507-től 

folyamatosan szerepel a visegrádi várnaggyal, Bellyei Péterrel folyó perben a Baranya megyei 

Csama, Kopács és Daróc birtokok kapcsán,234 és az ügy egészen 1520-ig húzódik.235 Bernát 

1509-ben Perényi Imre,236 az 1520-as években Kanizsai Dorottya familiárisa – aki egy 1522-es 

levelében Henyei Bernátot küldi az ügyek elintézésére –,237 majd Kanizsai László 1523-as 

számadásaiban is feltűnik.238 1529-ben baranyai ispán,239 1543-ban Siklós védői között harcol.240 

Eközben Bernát Háshágyi Dénes özvegyével, Kányaföldi Kerecsenyi Katalinnal és fiaival, 

Ferenccel, Balázzsal és Imrével pereskedett Kanizsai Dorottya adományáért.241 Utoljára 1550-

ben említik Bernátot, amikor is Gersei Pető Tamás leánya – Szekcsői Herceg Miklós, majd 

Tombói János özvegye, most – Henyei Bernát feleségeként kérte testvérétől, Benedektől az őt 

illető leánynegyed kiadását több Zala megyei helység birtokaiból.242 

A többi adományozott személyről keveset tudunk. Macskási László – a végrendelet szerint – még 

Dorottya jó emlékezetű férje, Geréb Péter familiárisa, később Dorottya hű szolgája volt. A 

                                                 
230 Az a kor (nubilis aetas), amelyben a házasságot az egyház engedte, a fiúknál a 12. a lányoknál a 14. életév volt. 
Tripartitum 238-239., HOLUB: Az életkor 36-76., 39-40, SOLYMOSI: Vallásos élet 117., FÜGEDI: Elefánthyak 37., 
PÉTER: Házasság. 57. 
231 DL 15715 
232 KŐFALVI: Pécsvárad Nr775. (377) 
233 KŐFALVI: Pécsvárad Nr814., ekkor egyébként János másik fia, Ferenc is említésre került. 
234 DL 94309-94312. Ekkor említik özvegy édesanyját, Annát, és tesvérét, Lászlót is. 
235 1519-ben is ítélet születik (DL 94337, 1520 (DL 94341-94342). Ekkor kerül említésre Maróti Mátyus özvegyének 
a végrendelete is. 
236 NEUMANN: Szapolyai Nr341. (297-298) 
237 DL 25653, TAKÁTS: Kanizsai Dorottya/2. 61-62. 
238 Bernát Kanizsai László udvarában az asztalnokmester vagy kulcsár lehetett, mivel feladatai nagyrészt konyhai 
teendőkről szóltak. NÓGRÁDY: Kanizsai László 120, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 140. 
239 HEGEDÜS: Kelet-Tolna 129. 
240 SZITA: Siklós 78., SZAKÁLY: Dél-dunántúl 43., 47. 
241 1544. március 19-én Ferdinánd mandátumot intézett a kapornaki hiteleshelyhez, amelyben Henyei Bernát 
panaszának kivizsgálására utasította a konventet: a panaszos Kanizsai Dorottyától pénzt – 200 forintot – és 
ezüstneműt – 5 ezüst tálat 17 és fél forint értékben, 6 ezüst tányért 12 forint értékben és egy poharat 4 márka tiszta 
ezüstből, összesen 214 forint értékben – kapott szolgálataiért, amiket Háshágyi Dénesnek, az úrnő másik 
szolgálattevőjének és tiszttartójának adott át megőrzésre, de ő nem akarta azokat visszaadni, így halála után most 
annak feleségétől és fiaitól kérte vissza (BILKEI: Tárgyi kultúra. 17. és 22. sz. oklevél, BILKEI: Zalavári 1542-1544 
Nr310. (69), BILKEI: Megyei köznemesség 1173. 
242 BILKEI: Zalalövő. 97. 
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vezetéknevek többsége általánosságban valamilyen származási helyet jelöl, azonban mivel 

feltehetően nemesi családok gyermekeiről van szó, esetükben az egyes személyek neve nem 

feltétlenül a származási helyhez köthető. Igaz ez a foglalkozást jelentő nevekre is.243 A Kanizsai 

család familiárisai közül sokan később valószínűleg a Nádasdi családnál keresendők, mivel 

feltételezhető, hogy a Kanizsai-vagyon megszerzésével a család szolgálói közül sokan az ő 

szolgálatukba szegődtek.244 A familiárisokon túl Dorottya három takarítóleányát is 

megadományozta. 

A végrendeletben előforduló birtokok mind Bodolya mezőváros tartozékai: Vék, Csuza, 

Keresztúr, Lippó, Szentmárton, Márok, Abony, Csatlós, Szentdemeter és Ventye. Bodolya 

oppidumot a Geréb testvérek 1481-ben kapták 25 községgel, és még a Marótiak kapcsolták a 

valpói uradalomhoz.245 Vék birtokáról a királyi adománylevél részletesebben szól, bár az is igaz, 

hogy csak a szokásos formulákat tartalmazza. Úgy tűnik, hogy ez a jószág korábban a valpói 

várkáplona tulajdona volt, ugyanis 1479-ben Maróti Mátyus felesége, Margit szintén Vék birtokát 

és egy szőlőhegyet hagyott az egyházra.246 A birtokok mellett Dorottya igen nagy mennyiségben 

adományoz tárgyakat, melyek nem fordulnak elő a két megerősítő oklevélben. Az egyházaknak 

általában egyházi kegytárgyakat, a világi személyeknek pedig ruhadarabokat és használati 

tárgyakat, illetve egyes esetekben pénzt. 

4.2. A ROZGONYI CSALÁD VÉGRENDELETET KÉSZÍTŐ ASSZONYAI 

A Rozgonyi és hozzájuk rokoni szálakkal kötődő családokból több személy végrendelete is 
ismert. A személyek a következők: 

Wöröskői Wolfhart Ulrik (1415) 

Rozgonyi János (1446) 

Rozgonyi István felesége, Vöröskői Wolfurt Ilona (1448) 

Szécsényi László (1455) 

Szécsényi László felesége, Rozgonyi Borbála (1469) 

Rozgonyi Rénold (1472) 

Rozgonyi Rénold felesége, Mainberki Erzsébet (1474) 
                                                 
243 Érszegi Géza szerint ebben a korban például a sárvári uradalomban még nem öröklődtek a jobbágynevek. Ez 
érthető, hiszen a legtöbb név keresztnévből, származási helyet jelölő névből, foglalkozási névből, tulajdonságjelzőből 
keletkezett. A vezetéknevek szinte egyáltalán nem öröklődtek. Ha a fiú nem apjától örökölte, akkor valószínű, hogy a 
származási helyüket nevükben viselők még maguk vándoroltak be az uradalomba, ill. az is feltételezhető, hogy a 
foglalkozást jelentő vezetéknévvel ellátottak ugyanazt a foglalkozást űzték, amit nevük jelentett. ÉRSZEGI: Sárvár 
145-146. 
244 DOMINKOVITS-PÁLFFY: Küzdelem 1101. 
245 Baranya megye, a 15. században Bodolya tartozéka. CSÁNKI II. 479. 
Bodolya mezővárost avalpói uradalomhoz a Marótiak kapcsolaták, 1481-től a Gerébek tulajdona. Tartozékai: Alsó-
Mar(o)k, Bán, Bogád, Csobagata, Elk(u), Felső-Sepse, Kisfalud, Lehevez, Páli, Perdincs, Petend, Pincs, Puszta-
Rékas, Rásztó, Rékas, Retha, Szondocs, Szőlős, Vék, Zala, és 1481-től: Abony, Csát, Csobogata, Kisfalud, 
Leherczm, Lippó, Lős, Márok, Páli, Pilics, Rásztó, Sepse, Szent-Demeter Szent-Márton, Vék, Ventye. CSÁNKI  II. 
454., 461. 
Bodolya lokális kegyhely is volt, Szűz Mária plébánia templomában a felszentelés ünnepén, ill. az azt megelőző és 
követő két napon lehetett elnyerni a velencei Szent Márk székesegyház különleges búcsúját. SÜMEGI: Búcsújárás 
525. 
246 DL 18195, 25253 
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Rozgonyi János, Baracskai Csuta Jób és Kapi Sándor felesége, Kálnai Borbála (1491) 

Rozgonyi István felesége, Hédervári Katalin (1519) 

Rozgonyi István (1523) 

Frangepán Mihály gróf felesége, Rozgonyi Borbála (1524). 

Jelen dolgozat csak az asszonyok rendelkezéseit tárgyalja. 

A Básztély nembeli Rozgonyi család Rénoldtól származik, aki az Árpád-kor végén (1289–1290-

ben) nádor volt. A család karrierjének kezdete a 15. század elején Simonhoz köthető, aki 1409-

1414 között országbíró volt.247 A család a 14. században két ágra vált szét, és ekkortól kezdi az 

Abaúj megyei birtokáról, Rozgonyról Rozgonyiaknak nevezni magát, bár központjuk a Zemplén 

megyei csicsvai uradalomhoz tartozó Varannó mezőváros volt. Csicsván volt egy sziklaváruk, itt 

őrizték a családi kincstárat.248 A família több tagja 1448–1463 között betöltötte a két 

legfontosabb erdélyi méltóság, a vajda és a székely ispán címeket.249 A családtagok közül Mátyás 

alatt a régi bárók közé számított János, László, Osvát, Rénold és Sebestyén.250 A Mátyás-párti 

Rozgonyi János erdélyi vajda, tárnokmester (1459-1470) és országbíró (1470-1471), egyik 

testvére, Rénold tárnokmester, a másik, Osvát lovászmester volt.251 1490-ben Rozgonyi László 

birtokai alapján a 11. helyen állt az ország birtokosa között. 252 

4.2.1. ROZGONYI IFJ. ISTVÁN FELESÉGE, WOLFURT ILONA 

Rozgonyi ifj. István – Simon országbíró és Anna vagy Margit fia –, pozsonyi főispán első 

felesége Ilona – csak keresztneve ismert –, a második Vöröskői Wolfurt Ilona volt. Utóbbi Ilona 

Wolfurt Ulrik mosoni, vasi, soproni, szepesi ispán, illetve óvári várnagy253 és Hédervári Lőrinc 

nádor testvérének, Katalinnak a leánya.254 Ulrik 1415-ben végrendelkezett, fiaira hagyta a 

Zsigmond által zálogba vetett Óvár királyi várat, feleségének, Hédervári Katalinnak lakóhelyül a 

vereskői felsővárat biztosította – ahol a Szent Katalin-kápolna és ciszterna is található –, és Óvár 

jövedelméből évi 200 aranyforintot rendelt számára, felhatalmazva őt, hogy fiai vonakodása 

esetén ezt az összeget Ottental, Nussdorf, Langendorf és Dürnbach birtokokon behajthassa a 

maga számára.255 

Rozgonyi ifj. István – akit 1388-tól említenek a források – testvérével együtt pozsonyi (1421-

1443), komáromi (1430-1439), nyitrai (1429-1443), és 1437-től szepesi ispán, a Sárkányrend 

tagja volt.256 1431-ben Zsigmonddal járt külföldi útján.257 (Ilona testvére, Pál szintén Zsigmond 

                                                 
247 BOCSI: Csókakő 14. 
248 KUBINYI: Főúri rezidenciák 89. 
249 KORDÉ: Rozgonyiak 66. 
250 KUBINYI: Bárók 176 
251 KUBINYI: Bárók 207 
252 ENGEL: Világi nagybirtok 2. 305 
253 1402: ZsO II/1. Nr2017., Nr2135.; 1405: ZsO II/1. Nr3721.; 1408: ZsO II/2, Nr6325.; 1409: ZsO II/2. Nr6952.; 
1410: ZsO II/2. Nr7686., ZsO II/2. Nr7708. 
254 ENGEL: Genealógia Básztély nem 2. tábla: Rozgonyi (Miklós ága), Wolfurt (vöröskői) 
255 ZsO V. Nr685.; HéderváryO I. Nr147. 
256 SCHMIDTMAYER: Itinerárium 115-116. 
257 DL 88059, ENGEL: Archontológia, CSUKOVITS: Nagy utazás 34. szerint két Rozgonyi István volt Zsigmond 
mellett Rómában. E. KOVÁCS: Milánói koronázás 80. 
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itáliai kíséretének résztvevője volt.258) Ifj. István 1438-ban – két testvérével együtt – a husziták 

elleni küzdelemben szerzett érdemeiért birtokadományokat kapott a királytól.259 A családból az 

1440-es évek elején ez az ág volt a legkedvezőbb helyzetben, örökbirtokuk volt Éleskő, Sempte, 

és Cseklész, valamint zálogként bírták Nagyszombat és Pozsony városát.260 1439-ben261 és 1441-

ben262 Istvánt, testvéreit, feleségét Ilonát és gyermekeit, Sebestyént és Kristófot – őt csak 1441-

ben –, valamint Margitot, Borbálát és Ágnest említik a források. Egy oklevél leírja, hogy István 

felesége és gyermekei az Erzsébet királyné által odaküldött németek által ostromolt pozsonyi 

várban rekedt – ami élelemhiánnyal küzdött –, amikor István, Ulászlót támogatva, embereivel 

áttörte az ostromgyűrűt és elegendő embert és élelmet vitt a várba. Tettéért a budai Olaszok 

utcájában kapott házat.263 Rozgonyi István 1443-ban hunyt el.264 Halála után testvére, György és 

fia Sebestyén az orzság legszűkebb politikai elitjébe tartoztak, egyéb Pozsony és Nyitra megyei 

birtokaik mellett övék volt a pozsonyi vár és Nagyszombat városa. Azonban I. Ulászló halála 

után Györgyöt megfosztották országbírói méltóságától, Sebestyén pedig 1448-ban török fogságba 

esett, s a váltságdíj felemésztette majdnem a család teljes vagyonát.265 

Ifj. István özvegye, Ilona 1445-ben végrendelkezett cseklészi várában. A végrendelet tanúi 

voltak: Jakab licenciatus, Váradi Benedek pozsonyi kanonokok és András cseklészi plébános, 

egyben Ilona gyóntatója. 

A testamentumban megadományozott egyházak és egyházi személyek a következők: a 

nagyszombati plébános és az ottani Szent Miklós plébániatemplom, illetve klarissza kolostor 

apácái. Ilona továbbá elrendelte, hogy fizessék meg adósságát, mert tartozott Szécsi Tamás 

esztergomi érseknek. Egyébként Ilona családjának vallásos elkötelezettségét mutatja, hogy 

Wolfurt Ulrikot, feleségét, Margitot és gyermekeiket 1398-ban felvették a pálos rend 

konfraternitásába.266 

A végrendeletben egyik, meg nem nevezett leányát Temesközi Bálint267 és Besenyői András 

pozsonyi várnagyok védelmébe ajánlja mindaddig, míg fia, Sebestyén meg nem érkezik. Ilona 

számos familiárisát is adományban részesíti, Pál literátust és Imre nevű vámtisztjét szintén a két 

várnagy védelmébe ajánlja. A nagyszombati Bíró Sebestyén hűséges szolgálatai miatt kap 

adományt, ahogyan három különböző Margit nevű szolgálóleánya is. Említi ezen kívül János 

kocsis özvegyét, illetve Sebestyén nevű kulcsára felé fennálló tartozásait. 

Az adományok tárgya főként birtok, leányai számára Cseklész vára és Szenc városa, ami a család 

birtoka.268 Ifj. István ugyanis 1439-ben a lengyelek ellen harcolt, és győzelmei okán kapta 

testvéreivel és férfi-ági leszármazottaikkal a Pozsony megyei Cseklész várát és városát más 

                                                 
258 DL 12717 
259 DL 13196, 13201, 13201, Pálosfalvi: Rozgonyiak és a polgárháború 901. 
260 Pálosfalvi: Rozgonyiak és a polgárháború 900-901. 
261 DL 13434 
262 DL 13631 
263 DL 13588, 13594, PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 909 – 912, stb. 
264 Halálval kapcsolatban ld. PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 922., SCHMIDTMAYER: Itinerárium 115 
265 PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 927-928. 
266 ZsO I. Nr5196. 
267 Később Rozgonyi Sebestyénnel erdélyi kapitány (1454: DL 44719) 
268 ifj. István és fivére, György birtoka: Engel:Archontológia, PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 901., SCHMIDTMAYER: 
Valódi urak 195. 
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tartozékaival, illetve Szenc városát.269 Ifj. István fia, Sebestyén 1450-ben, mivel Itáliában a 

törökök ellen fogságba esett, kénytelen volt ezen jószágait elzálogosítani Szentgyörgyi Bazini 

Gróf Imrének és Lászlónak,270 más várait pedig Újlaki Miklósnak.271 Sebestyén a fogságból 

kiszabadulva, érdemei elismeréséül 1453-ban Éleskő várát kapta adományként.272 1440-ben 

Rozgonyi István és György I. Ulászlótól adományként kaptak érdemeik jutalmaként három 

kőházat és házhelyet Nagyszombat városában,273 és ezekben az időkben maga Nagyszombat 

városa is a Rozgonyiak kezén volt.274 

4.2.2. SZÉCSÉNYI LÁSZLÓ FELESÉGE, ROZGONYI BORBÁLA 

Szécsényi László a Kacsics nembeli Szécsényi László és Felsőlendvai Szécsi Anna gyermeke 

(akinek édesanjya Felsőlendvai Herceg Péter leánya, Anna, azaz Asszonyfalvi Ilka Lászó 

nagyanyja szintén végrendelkezett). Szécsényi László a királyi udvar tagj (1432), Hont (1440-

1460) és Nógrád megyei ispán,275 1423-tól szerepel a forrásokban.276 Felesége Rozgonyi Borbála 

– Rozgonyi György országbíró leánya –, akit 1441-1469 között említenek a források. 

Gyermekeik: János, Hedvig – akivel 1435-1460 között találkozunk a forrásokban és férje Losonci 

Albert –, Katalin – akiről csak 1437-ből van adat –, és Anna – akit 1454-1484 között ismerünk és 

férje Gúti Ország János és Gersei Pető János volt.277 

Lászlót apja korai halála után annak unokatestvére, Salgai Miklós támogatta. Miklóst azonban 

1424-ben koholt vádak alapján hamis pénzverésért elítélték, s birtokait elkobozták. 1438-ban 

Velencében készített végrendeletében Szécsényi Lászlóra hagyta minden vagyonát. László csak 

1439-ben kapta vissza Szécsény mezővárosát és tartozékait.278 1439-ben Albert, tekintettel László 

érdemeire, különösen pedig arra, hogy a Szepességen a folyton betörő lengyelekkel szemben, 

mint athleta strenuus küzdött, neki adta Rimaszombat városnak a felét és más birtokokat. 279 

Később László birtokai fele részét vejének, Losonci Albertnek – másik részét Gúti Ország 

Mihálynak – 16000 forintért elzálogosította, mivel a husziták elleni védekezésben anyagilag 

megszorult.280 

László már korábban kieszközölte leányai, Hedvig – akkor már Losonci Albert felesége –, és 

hajadon leánya, Anna számára a fiúsítást. 1454-ben a sági konvent előtt,281 1455-ben a budai 

                                                 
269 DL 13423, 13447. Az egyéb birtokadományok: DL 13424, 13425, 13431, 13450 
270 DL 14422, 14571 
271 DL 88254 
272 DL 14276, 14634, 14635. Engel: Archontológia I. 308. erről nem tud. 
273 DL 13583 
274 DL 13617, Nagyszombat kapitányai között volt Rozgonyi György és fivére, István (1439-1440), Sebestyén (1454) 
Engel Archontológia I. 373. 
275 ENGEL: Archontológia IV. Ispánok Hont, VI. Az aula tagjai 
276 DL 108517 
277 ENGEL: Genealógia Básztély nem 2. tábla: Rozgonyi (Miklós ága), Kacsics nem 4. tábla: Szécsényi 
278 ENGEL: Salgai 17-18., 20., 22. 
279 Losonczi BánffyO I. Nr335. (623-624) 
280 DRASKÓCZY: Gyöngyös 120., DL 14943, DL 14906 
A birtokok: Hollókő vára, Bakt, Szúny, Almás birtokok és a konchidiai vám, Szécsény falu Rimóc, Lóc, Dolyán, 
Endrefalva, Félfalu, Sztracen, Varbó, Patvarc, Drahi, Stráz, Pusztaalmás, Keresztúr, Kis- és Nagycsitár, Varsány, 
Sipek és Kovács birtokok, Gyöngyös városa, Pata falu és Tarján, Szentiván, Fokorú, Százberek és Alcsi birtokok. 
281 Losonczi BánffyO I. Nr479. (684-685) 
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káptalan282 előtt kijelentette, hogy minden vagyonát két leányának hagyja.283 1456-ban a két 

leányt, Losonci Albertet és Anna jegyesét, Gúti Ország Mihály fiát, Jánost bevezették a 

birtokokba.284 A vagyont ekkor a következő birtokok képezték: Nógrád megyében Szécsény vár 

és falu, Félfalu, Endrefalva, Herencsény, Rimóc, Varsány, Sipek, Kis- és Nagycsitár, Keresztúr, 

Drahi, Patvarc, Sztrás, Varbó, Farkasalmás, Somoskő vár és falu, Lapujtő, Baglyasalja, Vendégi, 

Újfalu, Váralja; Heves megyében Gyöngyös város fele, Pata, Tarján, Fokorú, Szentiván, Alcsi, 

Százberek; Hont megyében Rimaszombat, Szkálnok, Kraszkó, Hanclehotka, Szrakó, Tiszolc fele, 

Rimabánya, Szinyebánya, Visk, Pereszlény, Szemeréd, Sztrasány; Bars megyében Fejérbánya; 

Gömör megyében Bást, Szered, Hidegkút, Baratony, Dömeháza; Nyitra megyében Esztergár, 

Lita, Csál; Pest megyében Káposztásmegyer; Vas megyében Körmend város; Zala megyében 

Páka.285 Szécsényi László 1459-ben még bizonyosan életben volt, ekkor ugyanis – mint nógrádi 

ispán – újfent felesküdött Mátyás király hűségére.286 A birtokokba László halála után, 1461-ben 

új adományként vezették be vejeit.287 

A család vallásosságát bizonyítja, hogy Szécsényi László 1454-ben levélben köszönte meg 

Kapisztrán Jánosnak, hogy a ferencesek harmadrendjébe felvette.288 Felesége, Borbála 1461-ben 

özvegyként megerősítette férje kegyes adományát a rimaszombati Keresztelő Szent János egyház 

Szűz Mária oltárának.289 Rozgonyi Borbálát pedig 1468-ban a szécsényi ferencesek vették fel a 

rend konfraternitásába,290 és 1469-ben a pápa engedélyezte számára, hogy hordozható oltárt 

állítson fel.291 Mindezek ellenére végrendeletében az özvegy csak birtokai sorsáról szólt. Borbála 

1469-ben készített el utolsó rendelkezéseit, Szécsény mezővárosában levő házában, amelyben 

hitbérét és nászajándékát két leányára, Hedvigre és Annára – Losonci Albert özvegyére292 és 

Ország János feleségére – illetve azok családjára hagyta. 

4.2.3. ROZGONYI RÉNOLD FELESÉGE, MAINBERKI ERZSÉBET 

Az 1410-es években született Rozgonyi Rénold293 – honti, nógrádi és hevesi (1441-1442), vasi 

(1448-1454), zempléni és abaúji (1461), csak zempléni (1470)  és temesi ispán, székely ispán 

(1449-1453, 1455-1457), tárnokmester (1470-1471)294 – a család illusztris ágának prominens 

személyisége. Apja, id. János tárnokmester, a csókakői ág alapítója, akinek felesége Domoszlói 

Apollónia, gyermekeik János erdélyi vajda és országbíró, Lőrinc, Hedvig, Rénold és Osvát 

lovászmester. Feleségei: Garai Dorottya – Kanizsai László özvegye –, majd Mainberki Erzsébet. 
                                                 
282 Losonczi BánffyO I. Nr380. (686-687) 
283 Ez ellen Alsólendvai Bánfi Pál felesége és gyermekeik tiltakoztak, de nem tudták a beiktatást megakadályozni 
(Bánfi felesége, Stibor vajda Szécsényi Frank özvegyétől született leánya, anyai hitbérét kívánta). BÁRTFAI: 
Széchenyi 22. 
284 DL 15111, 15444, 97799, 59469, Losonczi BánffyO I. Nr485. (691-692), Nr486. (693-694), BÁRTFAI: Széchenyi 
22. 
285 BÁRTFAI: Széchenyi 23. 
286 DL 15316, 39297 
287 DRASKÓCZY: Gyöngyös 121. 
288 PETTKÓ: Kapisztrán János Nr13. (71-172), DRASKÓCZY: Gyöngyös 21. 
289 DF 268709 
290 Losonczi BánffyO II. Nr84. (102-103) 
291

 CZAICH: Dataria 262, BÁRTFAI: Széchenyi 23.  
292 Anna 1474-ben már Gersei Pető János felesége DL 93480 
293 PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 904. 
294 A címet elvesztette, mivel belekeveredett a Vitéz-féle összeesküvésbe. PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 928. 
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Gyermekei: Anna – akit 1474-1512 között említenek a források, és férje Losonci István 

asztalnokmester és Csáki Mihály – és Margit – aki 1474-ben szerepel a forrásokban.295 

Rénold a korabeli politikai élet meghatározó személyisége,296 a harcok gyakori résztvevője,297 s 

bár a család három ágából az ő helyzetük volt a legkedvezőtlenebb az 1440-es években,298 élete 

végére az ország egyik legvagyonosabb embere lett.299 A család Rénold Garai Dorottyával kötött 

házassága után telepedett meg a Dunántúlon is,300 s Rénold rangját jelzi, hogy második felesége 

külföldi volt.301 Rénold élete vége felé már nem reménykedett fiú utódban, ezért 1467-ben Cudar 

Jakab, valamint Rozgonyi János és Rénold megegyeztek, hogy amennyiben valamelyikük 

fiúörökös nélkül halna meg, vagyonát a másik fél örökli.302 1470-ben a két testvér az újonnan 

szerzett birtokaikba való beiktatáskor hangsúlyozták, hogy ha valamelyikük magtalanul halna 

meg, a birtokok testvérükre, Osvátra szálljanak.303 Rénold 1472 júniusában végrendelkezett, 

felesége, és gyermekei javára, János és más testvérei hozzájárulásával. Ingóságait felesége kapta, 

feleségére és leányaira hagyományozta a közösen szerzett és zálogba vett birtokokat (a Zemplén 

megyei Varannót a hozzá tartozó birtokokkal, a városban lévő kastélyt, házat és nemesi kúriát). 

Erzsébet kötelezte magát, hogy férje életében és halála után is a kezükön lévő várakat, 

várkastélyokat és erődítményeket csak Rozgonyi János fia Jánosnak, testvéreinek, Istvánnak, 

Osvátnak, vagy embereiknek adja át.304 Rénold a hónap végén még életben volt, azonban 

Erzsébet július végén már özvegy. 305 

Mainberki Erzsébet 1474-ben varannói házában306 végrendelkezett, melyben Varannó 

erődítményt és összes zemplén megyei birtokaikat 1700 forint értékben leányaira, Annára és 

Margitra, haláluk esetén vejére, Losonci Istvánra hagyta.307 Rénold még 1471-ben kötötte le 

felesége számára Zemplén megyei javait, testvérei beleegyezésével.308 Rozgonyi János 1472-ben 

kötötte le Varannó mezővárosát és tartozékait Rénold feleségének, Erzsébetnek élete tartamára 

olyan feltétellel, hogy az asszony újabb férjhezmenetele esetén a Rozgonyi család tagjai csak 

2000 aranyforintért válthatják vissza, ami ellen János fiai és az ifj. Osvát tiltakoztak.309 Ebben az 

                                                 
295 ENGEL: Genealógia Básztély nem 4. tábla: Rozgonyi (Lőrinc ága) 
296 Eseménydús, pártváltásokban, harcokban és családon belül viszályokban gazdag életének részletezésre nem 
tárgya a dolgozatnak. Életére ld. PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 904, 912-913., 914- 916 stb., Schmidtmayer, 
SCHMIDTMAYER: Vértesi várak 131-132., 134 
297 Részt vett a rigómezei csatában is. PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 928. Felmerül a lehetősége, hogy a III. Frigyes elleni 
hadjárat során ismerte meg későbbi feleségét, Erzsébetet is. KORDÉ: Rozgonyiak 72-73 PÁLOSFALVI: Szegedtől 
Újvárig 361-363., PÁLOSFALVI: Tettes vagy áldozat 397., 400., 411-412. 
298 PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 904. 
299 Egy velencei követjelentés szerint Rénold az ország ötödik legbefolyásosabb embere volt. E. KOVÁCS: 
Leggazdagabb magyarok 423-424. 
300 PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 919. 
301 PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 928. 
302 DL 88762 
303 DL 16971-16977 
304 DL 17326 
305 DL 17350 
306 Rozgonyi Rénold székhelyei Sárvár, Tata és Varannó voltak, de emellett természetesen sokszor megfordult ügyeit 
intézve Pozsonyban, Budán és Fehárvárott. Rénold 1462-1472 között gyakran megfordult Varannón – ahol erődített 
háza volt –, családja is itt élt. Mainberki Erzsébet több levelet keltezett innen, amelyekben mindennapi dolgokról írt. 
1466: 214340, 214360, 1472: 214593, 17305, 17400, 1472-1474 k.: 234443, SCHMIDTMAYER: Vértesi várak 132. 
307 DL89012, 17566 
308 DL 17209 
309 DL 17301 
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évben említik egyébként Rénold újonnan épített, erődítménnyel ellátott varannói házát.310 

Erzsébetet férje halála után bepanaszolta a Rozgonyi család, hogy nem adja ki a családi 

birtokokat.311 

A végrendeletben említett birtokok miatt hosszú per kezdődött, ugyanis a Rozgonyi család 

igyekezett a birtokokat a magáénak tudni – még Rozgonyi János özvegye, Alsólendvai Bánfi 

Dorottya állapodott meg Erzsébettel312 –, míg Losonci István felesége leánynegyedét követelte. 

Bánfi Dorottya és Erzsébet, valamint Losonci István megállapodása szerint Dorottya Anna 

leánynegyede fejében átadja az ő, valamint fia, István és Osvát Abaúj megyei birtokait, olyan 

feltétellel, hogy azt férjhezmeneteléig nem lehet tőle kiváltani, és azután is csak 1000 aranyforint 

lefizetése ellenében. Abban az esetben, ha Anna férjhez menetele előtt gyermektelenül halna 

meg, az 1000 forintról nem végrendelkezhet. Dorottya ezen felül a családtagok Abaúj vármegye 

Szepsi mezővárosban lévő részét zálogba adta Losonci Istvánnak és jegyesének, Annának 500 

aranyforintért. Annát a következő évben beiktatták az összes említett birtokba.313  A per azonban 

ekkor nem ért véget, 1478-ban például kiderült, hogy Rénold javai Rozgonyi Osvátra szálltak,314 

Annát – ekkor mint Losonci István özvegyét – 1479-ben is be kellett iktatni Szepsi birtokába. 315 

1504-ben Bánfi Dorottya – akkor Pálóci Imre özvegye – átíratta Rozgonyi id. János, Osvát és 

Rénold hagyatéka tárgyában kelt ítéletlevelét.316 1511-ben ugyanis az 1492-es peranyagot átírva 

kiderült, hogy akkor Anna – már mint Csáki Mihály felesége – kérte az őt illető részek 

visszaadását, mivel úgy ítélte meg, hogy – Bánfi Dorottya állításával szemben – nem kapta meg a 

teljes örökségét. A Rozgonyiak az Erzsébettel kötött egyezségre hivatkozva ugyanis Annának 

csak az atyai birtokokból járó leánynegyedből adták ki a birtokokat. Végül a bíróság Annának 

ítélte Rozgonyi János, Osvát és Rénold zálogos és vett birtokainak harmadát is. A döntést Bátori 

István nádor 1519-ben erősítette meg. 

4.2.4. IFJ. ROZGONYI JÁNOS (1.), BARACSKAI CSUTA JÓB (2.) ÉS KAPI SÁNDOR 

(3.) FELESÉGE, KÁLNAI BORBÁLA 

Rozgonyi id. István temesi (1426-1427), fejéri és győri ispán 1440. előtt hunyt el. Két felesége, 

Szentgyörgyi Cecília – akit 1413-1436 között említenek a források – és Losonci Dezsőfi Anna 

közül csak az elsőtől voltak gyermekeik. Istvánt 1431-1434, Jánost 1431-1459 között említik a 

források. Ifj. – monyorósi – Rozgonyi János 1438-ra érte el a törvényes kort,317 és 1440-1444 

között győri ispán volt, életéről keveset tudni.318 1459. augusztusa előtt halt meg. Két felesége, 

Erzsébet, 1447-1449 között, és Kálnai Borbála, először 1457-ben szerepelnek a forrásokban.319 

Erzsébet fia volt György – aki 1449-1458 között fordul elő –, Borbála gyermekei pedig János – a 

monyorósi Rozgonyi-ág megalapítója, 1480 szeptembere végén hunyt el, felesége Modrár Pál 

                                                 
310 SCHMIDTMAYER: Vértesi várak 132  
311 DL 14700, 17407, 17476; OLEXIK: Levéltártörténet 271. 
312 DL 17595, 17596 
313 DL 89012, 17566, 17622, 17624, 17663 
314 DL 18082 
315 DL 24844 
316 DL 88893 
317 SCHMIDTMAYER: Vértesi várak 194., 198. 
318 PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 912. 
319 DL 15152 
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leánya, Margit volt –, Jób – aki csak 1457-1465320 között szerepel a forrásokban –, és Cecília, 

akit 1465321-1473 között említenek, és férje Modrár Pál volt.322 

Id. Rozgonyi István Zsigmond jeles híve volt.323 1427-ben a király megengedte, hogy a 

székesfehérvári királyi bazilikába temetkezzen hitvesével és gyermekeivel.324 1439-ben István és 

fia, János szolgálatai fejében kapta Csókakő várát és számos más birtokot. 325 1440-ben id. 

Rozgonyi István, amennyiben ős és fia is utód nélkül halna meg, a család pozsonyi ágát jelölte ki 

örökösének.326 

Ifj. János egész életében a család másik ágának képviselőivel pereskedett különféle birtokokkal 

kapcsolatos vitái miatt, és mind birtokainak nagyságát, mind az általa betöltött tisztségeket 

vizsgálva elmondható, hogy ő a család kevésbé illusztris ágához tartozott.327 Mivel kénytelen volt 

a János fiak segítségét kérni, azok 1443-tól ifj. János váraiban voltak, aki elvesztette politikai 

súlyát.328 1459-ben Csókakő várában hunyt el. Engel Pál szerint helytálló a feltételezés, miszerint 

a székesfehérvári Rozgonyi-kápolnába temették el, szülei mellé.329 Fia nem kapott politikai 

szerepet,330 s János halála után özvegyének és gyermekeinek át kellett adniuk a várat Rozgonyi 

Jánosnak, Rénoldnak és Osvátnak, azonban a vár tulajdonjoga a továbbiakban is vita tárgyát 

képezte. A leszármazottak nem próbáltak meg visszatérni vértesi birtokaikhoz, a kölcsönös 

örökösödési szerződések ellenére sem.331 János semmiféle politikai szerepet nem kapott.332 János 

felesége 1469-ben Tarkői Rikalf Simon özvegye, Modrár Pál leánya, Margit,333 míg Rozgonyi 

Cecília 1473 körül ment férjhez Modrár Pálhoz, amikor bátyja, János, átadta neki 

leánynegyedét.334 

Kálnai Borbála származását vizsgálva felmerül a lehetőség, hogy családja a Rozgoniyak 

familiárisai közül került ki.335 Kálnai Péter ugyanis 1449-1450-ben Rozgonyi János 

familiárisaként és vitányi várnagyaként támadja a Rozgonyi székely ispánok birtokait,336 mint 

ahogy 1451-ben Kálnai Mátyás nemes szintén János familiárisaként.337 Mátyás 1453-ban 

Rozgonyi János egyik csókakői várnagya,338 és ugyanezen tisztség viselője 1467-ben is. 339 A 

                                                 
320 DL 16202 
321 DL 16202 
322 ENGEL: Genealógia Básztély nem 2. tábla: Rozgonyi (Miklós ága) 
323 DL 13170, 13172, 13173, 56755. SCHMIDTMAYER: Itinerárium 115., id. István életét röviden összefoglalja 
ENGEL: Zsigmond bárói 442. 
324 ENGEL: Temetkezések 629. 
325 DL 13408, 13416, 13466, 88159, 88167, 88893, 88914. SCHMIDTMAYER: Vértesi várak 195. A csókakői vár 
részeletes birtoklástörténetét ld. BOCSI: Csókakő 19-21-46 
326 DL 13526 
327 Csókakő kapcsán és egyéb vitákban is ld. SCHMIDTMAYER: Vértesi várak 128-130., SCHMIDTMAYER: Valódi urak 
199-202., 204-216. 
328 PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 920., 922., 925. 
329 ENGEL: Temetkezések 629. 
330 PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 928. 
331 SCHMIDTMAYER: Vértesi várak 134. 
332 PÁLOSFALVI: Rozgonyiak 928. 
333 DL 16796 
334 DL 17417 
335 Keresztes Kálnási-nak nevezi. KERESZTES: Rozgonyiak 23. 
336 1449: DL 14312; 1450: DL14386, 39294, 59412, 88248, 88250 
337 DL 14500 
338 DL 14657 
339 DL 57743 
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rokonság feltételezését megerősíti, hogy amikor 1465-ben Borbála és fia, János zálogba adott 

birtokaik miatt felelnek a bíróság előtt, Kálnai Mátyás fogott bíra helyben kifizeti a 300 

aranyforintot.340 Schmidtmayer Richárd kutatásai szerint Borbála családja nem azonos a 

Rozgonyi-familiárisok családjával, de elképzelhető, hogy egy másik Mátyás volt Borbála 

testvére, aki segítette.341 Borbála édesanyjának személye is tisztázódik: Komlósi Lórántfi László 

leánya, Zsuzsanna.342  

Borbála második férjét, Baracskai vagy Monyorósi Csuta Jánost 1454-ben említik először, 

amikor birtokadományt kap V. Lászlótól Gyömrő faluban.343 1459-ben Magyar Balázzsal a 

Felső-Részek kapitányként üzen Eperjesről Bártfa városának,344 1460-ban és 1460-1470 között 

pedig Monyorósról.345 1462 júliusában Borbála már bizonyosan Csuta János felesége volt,346 

habár szeptemberben a Rozgonyiakkal való ügyében János özvegyeként szerepel,347 és a 

továbbiakban is ezen a néven említik, amikor Rozgonyi Jánostól származó gyermekei nevében jár 

el. 1463-ban Borbála, Baracsakai Csuta János felesége a monyorósi erősségben lakott.348 Kálnai 

Borbála második házassága rövid életű volt, mivel az asszony 1467 februárjában már Kapi 

Sándor felesége. 1468-ban ugyanis Borbála fia, Rozgonyi János panaszára vizsgálatot tartanak 

abban az ügyben, hogy Borbála az esküvő idején a Rozgonyi-javakat Monyorósról a Kapi várba 

vitette.349 Egy 1481-es adat tájékoztat arról, hogy Dorottyának Csuta Jánostól is volt egy Jób 

nevű fia,350 aki a továbbiakban gyakran felbukkan a forrásokban, főként a Sáros megyei Hidegkút 

possessio ügyében.351 

A Kapi család Sáros megye régi birtokosai közé tartozott, őse a polgári származású, de Zsigmond 

által nemesített Kapi András volt. András kapta meg 1410-ben a Sáros megyei Kapit és 

tartozékait, és mellé Kis- és Nagytölgyszéket. Kapi várát is ebben az évben építette Zsigmond 

engedélyével.352 Az 1427-es kamarahaszna-összeírásban Kapi János – András fia – kezén Abaúj 

                                                 
340 DL 16252, DL 16253 
341 SCHMIDTMAYER: Vitány, Gesztes, Tata, Gerencsér 137-140. 
342 1477: DL 64456, 1524: 64595, 64596, 64602, 64604 
343 TelekiO 9. 
344 Bártfa Nr1028. (170.) 
345 Bártfa levéltára Nr1225. (191.), Nr1295. (200) 
346 DL 64387 
347 DL 15767 
348 DL 64399 
349 DL 16638, 16639 
350 DL 64469 Ha ekkor érte el nagykorúságát akkor Borbála ás Csuta János 1461 előtt házasodtak össze. 
351 1485: DL 64470; 1487: 64476, 64471-64473, 64475; 1489: 64474, 1492: DL 64518, 1514: 64523, 1524: 64586, 
64593, 64612 
A Sáros megyei Hidegkút birtokát Kálnai Borbála édesanyja révén örökölte, és nővére, Erzsébet leszármazottai 
1477-ben eladták Komlóssal együtt Kapi Sándortól született gyermekeinek.(DL 64456) 1478-ban azonban Bánó 
György Kapi Jánosnak elzálogosította. (DL 64460) 1481-ben Kapi Sándor a birtokrészt Baracskai Csuta Jóbnak 80 
aranyforintért adta el (DL 64468). 1511-ben Jób azzal indokolta birtokfogolalását Kálnai Pál Hidegkúton levő 
részein, hogy a jószágot neki Kapi Sándor zálogosította el, azonban a megyei törvényszék Pálnak ítélte. (DL 64518) 
1524-ben a Lórántfi leszármazottak eladták Hidegkút birtokát Kapi Sándor fiának, Boldizsárnak és lányainak, 
Apollóniának és Zsófiának, azzal a kikötéssel, hogy ha Boldizsár, Apollónia és Zsófia örökösök nélkül halnának 
meg, akkor Lórántfi Erzsébet unokái vagy utódaik visszaválthatják a jószágot. A birtokot a három Kapi-gyermek 
halála után Borbála, Csuta Jób édeasanyja hitbére és jegyajándéka fejében Jóbnak adta 80 forintért. Jób az anyja után 
maradt javak miatt perelte Kapi Sándor fiát, Lászlót, Végül a megegyezés szerint hogy Jób és Katalin – Lórántfi 
Erzsébet unokája – a birtokrészt és Jób egy másik részét ugyanott Kapi Lászlónak és feleségének, Annának 150 
arany forintért átengedte. (DL 64595, 64596, 64602, 64604) A birtok miatt azomban még 1525-ben is folytatódott a 
per Kapi László, a Kálnaiak és Csuta Jób között (DL 64606-64608), és végül ebben az évben Jób kapta (DL 64612). 
352 Draskóczy: Kapy András, különösen 155., 163., 173-177. 
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megyében is írtak össze birtokokat, ám a család földbirtokvagyonának java Sáros megyében 

feküdt.353 Kapi János és Erzsébet gyermekei: István, András, János, Sandrin (vagy Sándor), 

Frigyes és László, valamint Julianna és Katalin voltak. Sándor 1449354-1503355 között szerepel a 

forrásokban.356 A források szerint Kapi Andrást és Sándort 1468-ban hatalmaskodások miatt 

fejvesztésre ítélték, és Kapi várát Szapolyai Imre és István, más birtokaikat perbeli ellenfelük, 

Lábatlani Gergely kezére adták, azonban Mátyás számos főpap és báró kérésére 

megkegyelmezett nekik.357 A család rangját mutatja, hogy 1494-ben II. Ulászló Kapi Andrást 

személyesen hívta meg a kassai országgyűlésére.358 1477-ben Borbálának és Kapi Sándornak már 

közös gyermekei is voltak: Boldizsár, Apollónia és Zsófia.359 Borbála 1491-ben végrendelkezett, 

és minden bizonnyal hamarosan meg is halt, mivel Semsei János 1495-es végrendeletében említi 

leánya, Zsófia és Sándor esküvőjét. A házasság rövid életű volt, ugyanis Zsófia már 1496-ban 

betegen készíti végakaratát.360 amiben említi közös fiukat, Lászlót. 1497-ben Sándor feleségül 

veszi Nagymihályi Pongrác László özvegyét, Berzevici István leányát, Margitot,361 aki túlélte 

urát, 1503-ban ugyanis özvegyeként, Sándor fiával, Lászlóval és Sándor unokaöccseivel, Kapi 

Menyhérttel és Miklóssal egyezkedett néhai férje vagyonáról. Az ingóságokat két részre 

osztották, az egyik a férfiakat, a másik Margitot illette. Margit a másik fél javait érintő 

okleveleket kiadta, és Lászlónak átadta az anyjától maradt ezüst poharat, 4 ezüstkanalat, 6 

tányért, 4 ólom tálat. A továbbiakkal kapcsolatban később egyeztek meg.362 Kapi Sándor 

özvegye, Margit egyébként 1515-ben már Füssi János felesége.363 1519-ben Kapi László, Miklós 

és Menyhért, valamint Margit, megállapodtak az örökségről.364 László 1522-1523-ban bujáki 

várnagy,365 1524-ben felesége Semsei János leánya, Anna.366 1526. július 10-én, a mohácsi 

táborba indulás előtt végrendelkezett. Halála esetén feleségének másodszori férjhezmenetelekor 

200 forint jegyajándék jár, ezen felül 100 forint, amit esküvőjükkor apjától kapott. A Semsei 

János által kapott birtokokat a 100 forint kifizetéséig felesége magánál tarthatja, melyből 50 

forint a bártfai egyháznak járt, Kapi László és anyja lelki üdvéért. Kapin épített kúriáját Kapi 

Jánosnak, Nagytöltszék possessiobeli kúriáját Kapi Györgynek hagyja, és ingóságait feleségének. 

László végrendelete végrehajtóját, feleségét atyafia, Sóvári Sós György védelme alá helyezte.367  

Kálnai Borbála 1491-ben végrendelkezett Kapiban. A tanúk Balázs töltszéki plébános, egyben az 

asszony gyóntatója, valamint fia, Baracskai Csuta Jób, sógorasszonya, Színi György lánya, 

                                                 
353 Engel: Kamarahaszna 183. 
354 DL 64385, DF 248849 
355 DL 64507 
356 Engel: Genealógia Kapi (Kapy) 
357 1468: DL 64424, 64426, 1469: DL 64431 
358 DL 64485 
359 DL 64456, Apollóniát még 1481-ben is említik. (DL 64468) 
360 Zsófiáról és származásáról ld. a Semsei családnál. 
361 DL 64495, 1498: DL 64497, 69084 
362 DL 64507 
363 Eperjes levéltára. Nr1140. (433-434) 
364 DL 64535. A megegyezés nem volt végleges. ld. 1520: DL 64542, 64543, 64547, 64548, 64550, 1522: DL 64557, 
64560-64563, 64567, 64579, 64559, 1523: DL 64564-64566, 64568-64570, 1524: DL 64603, 1526: DL 64621, 
64623 
365 1522: DL 64558; 1523: DL64573, 64574 
366 DL 64595, 64596, 64602, 64604 
367 DL 64626 
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Nagymihályi Ödönfi Ambrus özvegye, Ágota,368 Kapi András felesége, Dorottya,369 Nádfői 

Gorong Sándor, Mihály kapi iskolamester, Asgúti Péter, valamint Sebes Miklós felesége, 

Orsolya, illetve Osgyáni Bakos István leánya Orsolya, Kapi Kulcsár János özvegye, Anna és 

Kapi Mathous János felesége, Ilona. 

Az adományozott egyházak a Sóváriak által alapított sóvári Szűz Mária ferences kolostor370 és a 

monyorósi Szűz Mária egyház. A családból még egy kegyes adomány ismert: Kapi János a 

háromhegyi Szűz Mária pálos kolostort dotálta,371 és tagja volt az eperjesi Mindenszentek 

kápolna testvérületének.372 

Az adományozottak közül Borbála fia, Baracskai Csuta Jób volt a kedvezményezett örökös. Ezen 

felül Borbála megadományozta unokáját, Rozgonyi Istvánt, továbbá férjét, Kapi Sándort. Másik 

fia, István ekkor már bizonyosan nem volt életben, őt ezért nem említette meg,373 és valószínűleg 

Sándortól származó gyermekei sem éltek már.374 

Az adományok tárgya főképp ingó vagyon, általában valamilyen használati tárgy, vagy 

ruhadarab. Birtokot csak általánosságban említ, mint jegyajándékát, illetve monyorósi szőlőhegyi 

szőlejét.375 

4.2.5. ROZGONYI ISTVÁN FELESÉGE, HÉDERVÁRI KATALIN 

Hédervári Katalin Hédervári Miklós és Henning Orsolya gyermeke, Lőrinc (1492-ben hunyt el) 

és Ferenc (1485–1531) testvére volt.376 Katalint 1485–1519 között említik források.377 Katalin 

apja, Hédervári Miklós asztalnokmester, (1466-1471), majd nádor (1489-1490). 1492-ben a 

család 3 vár, 4 mezőváros, 48 falu, 48 puszta, 59 birtokrész és 5 várműhely tulajdonosa. 

Ekkoriban halhatott meg, mivel felesége, Orsolya 1493-ban már özvegy. Leánya, Katalin már 

Rozgonyi István – Rozgonyi János és Modrar Margit fia – felesége volt. 378 Rozgonyi István - 

egyébként Kálnai Borbála unokája – 1492-ben újrakezdte a családon belüli pereskedést Csókakő 

váráért.379 1523-ban április vége380 és július közepe között halt meg.381 Feleségei: Bebek 

Dorottya, Hédervári Katalin és Mesztegnyői Szerecsen Krisztina voltak. Gyermekei: a második 

feleségétől János, Péter, Kata– aki Bátori András felesége lett –, Ágnes és Dorottya, a 

                                                 
368 1462-ben már a felesége DL 64393 
369 1475: DL 64427, 64451 
370 Feltehetően 1482 előtt alapította a Sóvári Sós család. ROMHÁNYI: Kolostorok 59., MEZŐ: Patrocíniumok 461. 
371 DL 64477, 64480 
372 1464: DL 64400 
373 1481: özvegye intézkedik. DF 263070  
374 1524-ben már bizonyosan nem éltek. DL 64595, 64596, 64602, 64604 
375 DL 64482 
376 Jajcai, nándorfehérvári bán, akinek első felesége Csáki Borbála, második Rokonoki Dorottya volt. ENGEL: 
Genealógia Héder nem, 3. tábla: Hédervári (nádori ág). 
377 ENGEL: Genealógia Héder nem, 3. tábla: Hédervári (nádori ág) 
378 HéderváryO II. XLIV–XLVI. C. Tóth Norbert szerint csak 1500-tól mutatható ki bizonyosan a házasságuk, mivel 
ebben az évben említik őket először oklevélben házasként. C. TÓTH: Ki kicsoda 29.; HéderváryO I. 490.  
379 BOCSI: Csókakő 44-46. 
380 DL 68030 
381 DL 23779 
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harmadiktól szintén egy Kata nevű leány.382 A Hédervári-gyermekek, Ferenc és Katalin és férje, 

István 1500-ban egymás között szerződésekkel biztosították, hogy az egyik család kihalása 

esetén, a másik örököljön mindent.383 Rozgonyi István halála után rövidesen sor került a korábbi 

szerződésnek megfelelően leánya, Katalin és férje, Bátori András, valamint gyermekeik, András, 

Bonaventura, György, István és Klára, illetve a másik Rozgonyi Katalin, továbbá Bátori György 

és István Rozgonyi István birtokaiba való beitatásába. 384 A birtokkal kapcsolatos egyeztetések 

egészen 1525-ig húzódtak.385 

Katalin férjének és fivérének is ismert testamentuma: Rozgonyi István 1523-ban,386 Hédevári 

Ferenc 1530-ban és 1531-ben387 végrendelkezett. 

Hédervári Katalin 1519 tavaszán halt meg,388 miután Varannón lejegyezték végakaratát. 

Testamentuma két változatban maradt fenn: az egyik egy pecséttel ellátott végrendelet,389 a másik 

a végrendelet kelte után csaknem két hónappal készült és közjegyző által hitelesített átirat.390 

Eszerint Varannón Dávidvágási Wyderzak Antal közjegyző Rozgonyi István kérésére hiteles 

formában írta át boldogult felesége, néhai Hédervári Katalin végrendeletét. Rozgonyi István azt is 

kieszközölte, hogy birtokai nagy részét Bátori Andrásra írathassa, megelőzve, hogy a családi 

vagyon a koronára szálljon a családi vagyon.391 

A végrendelet megvallásakor a következő személyek voltak jelen: Miklós varannói plébános és 

alesperes, Berzevici János, Ferenc és Kristóf, Kellemesi Imre, Mihályi Horváth István, 

Mátyusfalvi Mátyás, Kozmafalvi János, illetve Kapi György felesége Ilona, Pásztói Miklós 

özvegye Ilona, Berzevici János felesége Orsolya. 

A végrendeletben megadományozott egyházak: a varannói Szűz Mária ferences kolostor és annak 

Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnája, a varannói plébániatemplom, valamint a homonnai Szűz 

                                                 
382 ENGEL: Genealógia Básztély nem, 3. tábla: Rozgonyi (Miklós ága) 
Nagy Iván szerint Rozgonyi János feleségei: Bánfi Dorottya, Pető Dorottya. Rozgonyi István feleségei: Hédervári 
Katalin, Szerecsen Krisztina, Enyingi Török Orsolya. NAGY: Magyarország családai V. 788.; C. Tóth Norbert 
Rozgonyi István és Hédervári Katalin öt gyermekéről tud. C. TÓTH: Ki kicsoda 29.  
Keresztes Kálmán szerint Rozgonyi Istvánnak egy fia, Péter és három lánya, Ágnes, Dorottya és Kata született első 
feleségétől – ebben igaza van, 1513-ban Katalin asszony leányai Katalin, Ágnes és Dorottya (HéderváryO I. Nr371. 
(530-532), a másodiktól, Krisztinától szintén volt egy Kata nevű lánya (1523–1525), akit néhányan a másik Katával 
kevernek össze, mivel Bátori Andrásnét hol Hédervári Katalintól, hol Szerecsen Krisztinától származtatják. A 
források azonban világossá teszik, hogy Istvánnak két Kata nevű lánya volt, és hogy ezek közül az idősebb, az első 
feleségtől származó, Bátori Andráshoz ment férjhez. Bátori Andrásné Rozgonyi Kata – aki még 1533-ban is élt, és 
csak 1551-ben említik néhaiként – kétségtelenül a nagy Rozgonyi-család utolsó sarja, miután húga, Kata már 1525 
után eltűnik a forrásokból, és a Rozgonyi-örökség is kizárólagosan a Bátoriak kezébe kerül. KERESZTES: Rozgonyiak 
27., C. TÓTH: Ki kicsoda 47. – Az idősebb Katát 1505-ben említik először. C. TÓTH: Ki kicsoda 29. Az Bátori és 
Rozgonyi család 1519-ben kötött egymást osztályos atyafiakká fogadva kölcsönös örökösödés szerződést (DL 
24379, 72184, 74759, 89136, 89155), amelyet 1523-ban megerősítettek (DL 23742, 23744). A Bátori-Szerecsen 
egyezségről ld. DL 24170.  
383 DL 24998, 88848, HéderváryO I. Nr350. (490-493), Nr351. (493-495), HéderváryO II. XLVII-XLVIII. 
384 DL 24653, 26294, 72208, 89179 
385 1524: DL 23886, 23888, 60089, 60104, 72208, 1525: DL60104 
386 DL 23745, 89173 
387 HéderváryO II. 23-25., 32-22. 
388 HéderváryO II. L. 
389 MOL DL 23166, HéderváryO. I. 564–566. 
390 MOL DL 23167, HéderváryO I. 567–568.  
391 HORVÁTH: Ecsedi Bátoriak 321. 
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Mária ferences kolostor szerzetesei. A varannói ferences rendházat a Rozgonyi család akkor 

építette, amikor Csicsva várát megszerezte. 1413-ban Rozgonyi György és István, mint királyi 

kardhordók, Zsigmond királlyal Itáliában XXIII. János pápától nagy búcsúengedélyt, azaz hét évi 

búcsút szereztek a varannói egyház számára a főbb ünnepekre. A család sűrűn adományozott a 

kolostornak, sőt, Rozgonyi István 1490-ben a szőlő után járó tizedet is elengedte. 1490 körül az 

addigra megrongálódott épületeket Rozgonyi Rénold helyreállíttatta. 1519-ben Rozgonyi 

Istvánné, Hédervári Katalin adománya gazdagította a kolostort. A Rozgonyiak mellett 

természetesen más helyi családok is adományokkal látták el a szerzeteseket, akik 1550 táján 

hagyták el a kolostort. A varannói Szent István király plébániatemplomban Rozgonyi Simon 

1490-ben Szent Anna-oltárt alapított, egy varannói telket adományozva a fenntartására.392 A 

szintén adományt nyerő homonnai ferences kolostort egyébként 1480-1488 között alapította a 

Druget család.393 

A végrendelet kedvezményezettjei Katalin férje, Rozgonyi István, és leánya, Bátori András 

felesége, Katalin. Ezen felül az asszony kérte férjét, hogy szolgálóit fizesse ki szolgálataikért. 

Mindezeken felül Katalin alamizsnaadás gyanánt elrendelte egy varannói árva nevelését is. 

A felsorolt javak között Katalin jegyajándéka és hozománya csak általánosságban kerül említésre, 

inkább tárgyak szerepelnek, melyeket – amennyiben az adomány kegyes célú volt – átalakításra 

szánt. 

4.2.6. FRANGEPÁN MIHÁLY FELESÉGE, ROZGONYI BORBÁLA 

Frangepán Mihály Veglia, Zengg és Moddrus grófja a család szluni ágához tartozott. Szülei 

Frangepán Duim Borsod megyei ispán és diósgyőri kapitány394 – aki 1416-1489 szerepel a 

forrásokban – és Schaumbergi Borbála.395 (Meg kell jegyezni, hogy Mihály két nagybátyjának, 

Frangepán Mártonnak és Zsigmondnak felesége is végrendelkezett.) Mihály a korabeli harcok 

aktív résztvevője, 1487-ben anyja fia német fogságából való kiszabadítása érdekében 3000 

aranyforintért eladta egy várát.396 Mihály ezután Miksa császár zsoldosa 1493-ban397 és 1510-

ben,398 utóbbi alkalommal 100 huszárjával a velenceiek ellen indult. 1514-ben a császár egy 

velenceiektől visszafoglalandó várát ígérte Mihálynak korábbi hűséges szolgálataiért.399 

Mihály felesége, Rozgonyi Borbála, Rozgonyi János – Rénold testvére – és Alsólendvai Bánfi 

Dorottya400 házasságából született. Rozgonyi János a család csókakői ágának leszármazottja, id. 

                                                 
392 KARÁCSONYI: Szent Ferencz I. 287-288., ROMHÁNYI: Kolostorok 71., MEZŐ: Patrocíniumok 199 
393 Romhányi Kolostorok 31., Mező 426., Karácsonyi II. 75. A kolostor már korábban is fennállt, ld. a Kolostorok c. 
fejezetben. 
394 WENZEL: Frangepán 47. 
395 ENGEL: Genealógia Frangepán 1. tábla (vegliai, modrusi és zenggi grófok) 
396 FO II. Nr173. (184) A várat 1489-ben Mátyás királynak zálogosították el FO II. Nr179-180. (187) 
397 FO II. Nr204. (213) 
398 FO II. Nr273. (278) 
399 FO II. Nr275. (278-279)  
400 Nem azonos Frangepán Márton feleségével! 
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János fia, a Lőrinc-ágból erdélyi vajda és országbíró (1470-1471) volt, 1471-ben halt meg.401 

Első felesége Orsolya, a második Alsólendvai Bánfi Pál leánya, Dorottya. Orsolyával közös 

gyermekei: András, János – 1474-ben halt meg – és Apollónia – Csáki Benedek felesége –; 

Dorottyával közös gyermekei: István, Klára – első férje Egervári László, a második Kanizsai 

György –, Borbála és Dorottya. Borbálát először 1474-ben említik a források.402 István 1492-ben 

utód nélkül halt meg, birtokaiért a család nőági leszármazottai között megindult a pereskedés. 

Ekkor Borbála még hajadon,403 1494-ben már Mihály felsége,404 1517-ben pedig özvegye.405 

Gyermekeik: Mátyás – aki Mohácsnál esett el –, György – első felesége Blagai Anna, a második 

Orsolya –, Péter, Dorottya – Blagai István felesége – és Anna – Drágfi Ferenc felesége.406 

A Frangepánok vallásos elkötelezettségét fejezi ki, hogy 1488-ban Duim felesége, Borbála és fia, 

Mihály lelki üdvéért hetente mondandó misékre a zenggi ferenceseknek minden Szent Mihály 

napján 10 aranyat adományozott ledenicai jövedelméből.407 1492-ben Frangepán Mihály a 

pálosok zazsicsi Szűz Mária kolostorának özvegy édesanyja beleegyezésével földet adott.408 

1514-ben a ferences rend generalis vicariusa Frangepán Mihály grófot – mint a rend kiváló 

védelmezőjét – az általa tett jótéteményekért felvette őt és feleségét, Rozgonyi Borbálát, valamint 

három fiukat, Györgyöt, Mátyást és Pétert rendjének konfraternitásába.409 

Rozgonyi Borbála 1524-ben végrendelkezett Hrasztovicében. A testamentum tanúi Pál hutinai 
plébános és gorai alesperes, Márton hrasztovicei plébános, Vitéz Ferenc és Pekri János 
sztenicsnyáki várnagy voltak. Borbála kijelölte utolsó akaratának végrehajtóit – környékbeli 
egyháziak – és védelmezőit is. Utóbbiak Erdődi Simon zágrábi püspök, sógora, Kanizsai László 
és testvére, Frangepán Ferenc voltak. Ferenc egyébként ferences szerzetes, később kalocsai érsek 
lett.410 Borbála kérte fiait, Frangepán Györgyöt és Mátyást, hogy az anyai áldás elnyerése 
érdekében ne mondjanak neki ellent, és nővéreikeit tisztességesen adják férjhez. 

A végrendeletben felsorolt egyházak és egyházi személyek a következők: a zenggi ferences 
kolostor és Bakócz Tamás esztergomi érsek. A zenggi kolostort a Frangepán család számos tagja 
megadományozta,411 s Borbála itt rendelte el temetését is, amelyre – illetve az egyéves évforduló 
emlékmiséjére – 200 forintot hagyott. Az érsekkel való kapcsolat hátterében az lehetett, hogy 
Borbála nővére, Rozgonyi Klára szoros barátságban volt Bakóczcal, ugyanis az Klára férjének, 
Kanizsai Györgynek halálakor az özvegy segítségére és gyámolítására sietett, mert korábbi 
barátságuk miatt a bíboros rendszeresen Kanizsai Györgyöt kereste fel, ha nővérén és annak 
férjén segíteni kellett.412 

                                                 
401 Keresztes szerint tárnokmester is, de ő egy másik János volt, az ennek a Jánosnak szintén János nevű apja. 
KERESZTES: Rozgonyiak 20., Engel 2001 
402 DL 17531 
403 DL 3022 
404 DL 20142, 101184 
405 DL 101515 
406 ENGEL: Genealógia Básztély nem 4. tábla: Rozgonyi (Lőrinc ága) 
407 FO II. Nr174. (184) 
408 FO II. Nr192. (201) 
409 FO II. Nr288. (293-295) 
410 KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 333. 
411 Frangepán Márton felesége, Dorottya és Zsigmond felesége, Ilona is említi végrendeletében az egyházat. 
Frangepán Márton a pálosokat támogatta: 1466: FO II. Nr81. (94), Nr82. (94-96), 1475: FO II. Nr123. (126), 
Mályusz Szlav-horv. 3. (183),  
Az egyházról ld MÁLYUSZ: Szlavóniai és horvátországi pálosok 
412 BOCSI: Csókakő 44. 
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A végrendelet fő örökösei gyermekei, Frangepán Dorottya, György és Mátyás, valamint az akkor 

már klarissza apácaként szolgáló leánya, Anna. 

Az egyházak és gyermekek nagy mennyiségű pénzt – előbbiek összesen 1550, utóbbiak 120 

forintot –, és elsősorban a leányok értékes ruhadarabokat és egyéb használati tárgyakat kaptak. A 

végrendelkező ezen felül nővéreiről és Borbála nevű szolgálóleányáról emlékezett meg. 

4.3. A VÁRDAI CSALÁD VÉGRENDELETET KÉSZÍTŐ ASSZONYAI 

A Várdai (vagy Kisvárdai)413 család genealógiája meglehetősen jól ismert, köszönhetően a 

família – hazai viszonyokhoz képest – épségben fennmaradt levéltárának414 és számos kutató 

munkásságának.415  

A Várdaiakra vonatkozó adatok a 14. századtól szaporodnak meg, de a jómódú, szabolcsi 

középnemesi família416 felemelkedése a 15. század második felére tehető. Fügedi Erik szerint a 

család már Mátyás előtt is az előkelőkhöz tartozott,417 és feltételesen Kubinyi András is az 

arisztokráciához tartozónak véli a családot,418 jóllehet, az 1498-as törvénycikkben nem 

szerepelnek,419 és László és Miklós a 16. század elején köznemeseknek számítanak. 420 

A család karrierjét Várdai Domokos fiai alapozták meg Zsigmond király környezetében. Közülük 

Miklós futotta be a legnagyobb karriert, fiát, ifjabb Miklóst is bevezette a királyi udvarba.421 A 

15. században a család legismertebb tagja Várdai István kalocsai érsek és bíboros volt. Halála422 

után unokaöccsei, Mátyás, Miklós, Aladár és Simon vették át a család irányítását, özvegy 

                                                 
413 A 15. század közepén vált gyakorlattá a Kisvárda megnevezés, hogy Nagyváradtól megkülönböztesse a települést. 
ÁCS: Várday 14. 
414 A család iratai főként a Zichy család zsélyi levéltárában (MNL OL), illetve az ugyanott található hercegi 
Esterházy-levéltárban maradtak fenn a család leányágának különböző házasságai révén. 
A Töttös-levéltárat a kisvárdai várba szállították az 1470-es években. Ettől kezdve kevés irat maradt meg 
Bátmonostorról, valószínűleg ezeket a Bodrog megyei Monostoron kezelték. Erre utal Várdai Ferenc erdélyi püspök 
Várdai Mihályhoz küldött levele 1524-ben, amelyben kéri, hogy János testvérükkel a monostori levéltárukat és ott 
tartózkodó anyjukat a fenyegető török veszély elől Kisvárdára szállítsa. ETE Nr.132. (128-129), DL 89189. Amiket 
Monostoron hagytak, azok a török betörések miatt elpusztultak. ZO XII. XII. A család 16. századi fontosabb iratai a 
kismartoni levéltárba kerültek. E. Miklós gróf Nyári István grófhoz írott, 1640. júl. 26-ai levelében azt kéri, hogy a 
Várdáról, Szentmiklósról, és egyéb javakról szóló leveleket küldje oda.(ZO XII. XIV.) A Zichy család egyik 
magánbirtokára, Várpalotára az 1700-as évek táján került a kisvárdai levéltár. LUKCSICS: Zichy levéltár 193 
415 NAGY: Magyarország családai XII. 55–58., FÜGEDI: A XV. századi arisztokrácia 158. 23. tábla; ENGEL: 
Genealógia Gútkeled nem 5., Sármonostori ág, 10–11. tábla: Várdai, HEGYI: Bálványosvár 1–2. ábra, HENZSEL: 
Várdai, KRISTÓF: Várdai István, C. TÓTH: Várdai Ferenc 
416 KRISTÓF: Várdai István 66. 
417 FÜGEDI: A XV. századi arisztokrácia 65. 
418 Várdai Miklós V. László idejében főkincstartó volt. KUBINYI: Magyar püspökök 72. A Mátyás alatt újonnan 
kinevezett előkelők között volt Várdai Aladár pohárnokmester is. FÜGEDI: Uram, királyom 73., 138.); KUBINYI: 
Bárók 174., 176., 208., KUBINYI: Középbirtokos nemesség 8. 
419 ENGEL: Világi nagybirtok 1. 342 
420 KUBINYI: Bárók 210 
421 A család történetével kapcsolatos feldolgozásokban gyakran keverik a két Miklóst (apát és fiát), a kérdéskört 
Kristóf Ilona tisztázta. KRISTÓF: Várdai István 68–69. 
422 Halálának pontos ideje nem ismert, valószínűleg 1471 januárjában hunyt el. 1470. december 17-én még élt. 
KUBINYI: Mátyás-kori kancellária 58., C. TÓTH: Ki kicsoda 21. 1471. április 22-én a leleszi konvent néhaiként említi. 
ZO XI. Nr42. (83) 
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anyjukkal, Perényi Katalinnal.423 Várdai László ágát özvegye, Agárdi Tőke Hedvig és fiai, 

András, János és László képviselték (a család ún. dögei ága). A família két ága között állandó 

volt a súrlódás a kölcsönös hatalmaskodások, és a Töttös-örökség miatt. Az mindenesetre 

elmondható, hogy a Miklós-ág fiai előkelőbb tisztségeket töltöttek be a későbbiekben, miközben 

a dögei ág háttérbe szorult. A konfliktusok eredményeként 1520-ban Várdai Ferenc végleg 

felosztotta testvérei között a Várdai-birtokokat.424 A család legjelentősebb tagja a 16. században 

Várdai Ferenc erdélyi püspök volt,425 1524-ben készített végrendeletében családjának legtöbb 

tagját megemlíti, többek közt Szécsi Ferenc feleségét és két lányát, Apafi Ferenc feleségét és 

Pogány Zsigmondot.426 Ferenc még ebben az évben meghalt.427 A vagyon összetartása érdekében 

a birtokállományt az egész középkoron át osztatlanul a legidősebb családtag kezelte, aki 

gondoskodott a família többi tagjáról. Ez a rendszer 1520-ban változott meg, amikor Várdai 

Ferenc felosztotta a birtokokat a két ág között. Jánosé lett a déli uradalom Bátmonosotor 

központtal, Imréé és Ambrusé az északkeleti birtoktest Kisvárda központtal.428 

A Várdai család számos tagjának ismert végrendelete: 

Várdai Miklós (1446)429 

Várdai János felesége, Bátmonostori Töttös Orsolya (1493 e.) 

Várdai Aladár felesége, Katalin (1505) 

Várdai István felesége, Terjéni Márkus Ilona (1506) 

Várdai István (1506) 

Várdai Ferenc erdélyi püspök (1524)430 

A három testamentumot, illetve Várdai Istvánné ingóságainak jegyzékét – amelyek a Zichy 

család zsélyi levéltárában maradtak fenn – jól ismeri a kutatás.431 

A Várdaiak kegyes adományait a középkori végrendelkezési szokásokon túl az a tény is 
magyarázza, hogy a család több tagja magas egyházi tisztet töltött be (István kalocsai érsek, 
Mátyás boszniai és Ferenc erdélyi püspök). A család vallásos elkötelezettségét szemlélteti az is, 
hogy 1470-ben a bátai apát Kisvárdai Miklós özvegyének, Katalinnak teljes búcsút, valamint 
szabad lelkiatya-választást engedélyezett, amennyiben megfelelően áldoz a husziták elleni 
háborúra.432 1480-ban Várdai Miklóst és feleségét, Eufrozinát, valamint anyját, Katalint és 

                                                 
423 ENGEL: Genealógia Perényi 3. tábla: rihnói ág. 
424 Függelék I. (ZO XII. 343.), VEKOV: Egy erdélyi püspök 532. A kisvárdai vár kutatástörténetét ld. FELD: Kisvárda 
425 Személyéről ld. LAKATOS: Görbe tükör 441., 462–465. 
426 Várdai Ferenc végrendeletét közli: BUNYITAI: Gyulafehérvár Melléklet. 27–32. A testamentumot feldolgozták: 
VEKOV: Egy erdélyi püspök és C. Tóth Norbert: Várdai Ferenc 
427 Vekov Károly: Egy erdélyi püspök i. m. 538., C. TÓTH: Várdai Ferenc 
428 ZO XII. Függelék I. (343) 
429 ZO IX. Nr102. (105) 
430 BUNYITAI: Gyulafehérvár, C. Tóth Norbert: Várdai Ferenc 
431 Várdai Aladárné és Jánosné végrendeletét, illetve Várdai Istvánné hagyatéki leltárát részben közölte Entz Géza, 
illetve Kubinyi András, és C. Tóth Norbert is foglalkozott velük. ENTZ: Középkori végrendeletek 171–175.; 
KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 341., C. TÓTH: Középkori végrendeletek 
432 DL 88508 
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gyermekeit, Istvánt, Ferencet és Orsolyát, illetve testvéreit, Mátyást és Aladárt felvették a 
domonkos rend konfraternitásába.433 

4.3.1. VÁRDAI JÁNOS FELESÉGE, BÁTMONOSTORI TÖTTÖS ORSOLYA 

A Bátmonostori Töttös család 1458-ban a bárói családok közé tartozott.434 Töttös László 

kincstartó,435 tárnokmester436 és pohárnokmester437 volt. Mátyás idejében – bár híve volt438 –, 

nem került országos tisztségekbe. Első felesége Csáki Anna, második Dombai Fruzsina volt.439 

Két fia közül János 1443-1448 között,440 Péter 1434-1464 között szerepel a forrásokban.441 Péter 

Hédervári-lányt vett feleségül,442 azonban korán meghalt, utód nélkül. Az 1465-ben a háborúhoz 

már túlságosan idős Töttös László443 második házassága sem hozott fiú utódot. 1467-ben még 

bizakodva várta az Orsolya után következő gyermekét, akit ha fiú lesz, Lászlónak, ha leány, 

Katalinnak kívánt elnevezni,444 azonban valószínűleg 1468 végén meghalt.445 Árva leánya, 

Orsolya, akit először 1461-ben említenek a források,446 1466-ban még kiskorú volt.447 Töttös 

László javai sorsáról már előbb intézkedett, ugyanis Várdai István kalocsai érsekkel és rokonaival 

királyi jóváhagyással kölcsönös örökösödési szerződésre lépett magszakadás esetén, illetve még 

halála előtt elrendezte az akkor még kiskorú leánya fiúsítását. 1466-ban Várdai István kalocsai 

érsek és kiskorú unokaöccsei, Miklós, Simon, Mátyás és Aladár, valamint Töttös László és 

kiskorú leánya, Orsolya kölcsönös örökbefogadási szerződést kötöttek a Töttös família Bodrog – 

Bátmonostort is beleértve –, Baranya, Tolna, Fejér, valamint Hont és Bars – köztük Zselíz – 

                                                 
433 ZO XI. Nr149. (271–272) 
 Losonci László feleségével – Várdai Katalinnal – kapott engedélyt hordozható oltár használatára 1478-ban 
(Losonczi BánffyO II. 202-203), amit 1480-ben 10 évre megújítottak, (Losonczi BánffyO II. 222-223). A házaspár 
1480-ban búcsúlevelet kapott (Losonczi BánffyO II. 214-215). 
434 ENGEL: Világi nagybirtok 1. 352.; KUBINYI: Bárók 208. 
435 1439, 1440: ENGEL: Archontológia Bárók, az alábbiakat nem idézi: ZO IX. Nr1. (1), No7. (8)., Nr9–10. (9-11), 
Nr16. (15), 1444, 1447, 1448, 1456: ENGEL: Archontológia Bárók 1457: ZO IX. Nr397–399. (552–555) 
436 1441: ZO IX. Nr28. (28–29), 1442: Nr39. (40–41) 
437 1448, 1453: ZO IX. Nr145. (186–187), 1452: ENGEL: Archontológia Bárók 
438 DL 39297. 
439 1462-ben is még Anna a felesége, (DL88375), de 1467-ben már Fruzsina ZO IX. Nr776. (377) 
440 1443: DL 88182., 1448: DL 88231. 
441 1434: SZAKÁLY: Ami megmaradt Nr95. (141-142); 1464: ZO XII. Nr 224. (279–280) 
442 Az esküvőre ld. 1462: ZO X. Nr179. 8236), Nr175. (229–230) Hédervári Imre lányát vagy nővérét, Angilist vette 
el. A források szerint a nővére ZO X. VII., HéderváryO I. 211., 287., II. XLIV., 393. Engel szerint a húga, bár ő 
Bátmonostori Töttös Imrét jelöli férjeként ENGEL: Genealógia Héder nem, 3. tábla: Hédervári [nádori ág] Fügedi 
szerint a lánya FÜGEDI: A XV. századi arisztokrácia 84. 
Hédervárit azonban a király ekkor – a háborúba indulása előtt – a királyné udvarának vezetésével bízta meg, így az 
esküvőt Budán kellett megtartani (ZO X. 229). Azt nem tudjuk, hoy eredetileg a Hédervári, vagy a Töttös birtok volt 
kijelölve. FÜGEDI: A XV. századi arisztokrácia 84. 
Péter felesége 1465-ben már özvegy, és 1472-ben valószínűleg már nem él HéderváryO II XLIV. 
443 ZO X. Nr247. (348–349) 
444 KŐFALVI: Pécsvárad Nr776. (377) 
445 ZO X. Nr306. (450–452) 
446 ZO X. Nr146. (185–191.) 
447 DL 16378. 
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megyei birtokokra. Az északi birtoktestre 1468-ban vezették be a Várdaiakat.448 Tehát a 

kölcsönös örökösödési szerződés szerint Töttös László halála után a Várdai család átvette 

birtokait, és István kalocsai érsek Orsolya vőlegényeként Várdai Miklós és Perényi Katalin fiát, 

Simont jelölte ki. Simon német egyetemen tanult,449 majd katonai pályára lépett, és személyesen 

vett részt Mátyás hadjárataiban.450 1476-ban Szabács várának ostrománál halt meg,451 

következésképpen a tervezett házasság nem jött létre.452 Halálát a legrégebbi eredetiben 

fennmaradt magyar históriás ének, a Szabács viadala is megörökíti.453 

Simon halála után a család dögei ágából származó Várdai János, Várdai László és Tőke Hedvig 

fia vette feleségül Orsolyát, ami a család két ága között már korábban is jellemző 

viszálykodáshoz vezetett. János454 neve gyakran előfordult a forrásokban a két említett per 

kapcsán. 1491-ben részt vett a lengyelek elleni hadjáratban,455 1493 januárjában pedig már nem 

élt.456 

A Bátmonostori Töttös-birtokokért folyó per jól ismert, ezért most csak rövid összefoglalása 

következik. Már 1464-ben köztudott volt, hogy Töttös László fiú utódok nélkül maradt, és mivel 

ő maga már nem volt fiatal, a birtokokért megkezdődött a versenyfutás.457 A hagyaték jogos 

birtokosa a mai napig nem állapítható meg minden kétséget kizáróan, mivel – ahogyan azt már 

bemutattuk – az Töttös László és Várdai István kölcsönös örökösödési szerződése értelmében a 

Várdaiaknak járt.458 Ezzel szemben Töttös László halála előtt azt is elrendezte, hogy a király 

egyetlen gyermekét, Orsolyát fiúsítsa. Azonban ezt a Dombai Pálnál levő oklevelet Várdai 

Miklós fiai ellopták és a birtokokat kezükben tartották,459 sőt a későbbiekben is tagadták az irat 

                                                 
448 DL 16378 
1470-ben Töttös László özvegye és lánya tiltakoztak az őket leánynegyed címen illető birtokok Várdaiak általi 
elfoglalása ellen. DL82502 
449 A forrásokban való említései: 1461: Losonczi BánffyO II. Nr47. (49-50); 1463: Losonczi BánffyO II. Nr52. (55-
58), Nr53 (58-61); 1470: ZO XII. Nr238. (291–292), DL 88532, 88515. 
Német egyetemi tanulmányaira egyelőre nincs biztos adat. 
450 1471: ZO XI. Nr49. (90–91) 
451 1476. január 5.: Simon még él. ZO XI. Nr95. (173–175) Szabács várát 1476. február 1-jén vette be Mátyás. 
ENGEL-KRISTÓ-KUBINYI: Magyarország története. 259. 
452 Simonnak egy fia is volt Nagy Iván szerint, de a másik, Somogy megyei Várdai család adataival összekeverte. 
NAGY: Magyarország családai XII. 57.) Ezt fogadja el: HEGYI: Bálványosvár 2. ábra. A Somogy megyei Várdai 
családdal kapcsolatban ld. SOLYMOSI: Helytörténet 140–141., ill SOLYMOSI: Nagybajom 26., továbbá: LACZLAVIK: 
Várday Pál., LACZLAVIK: Somogy megyei Várday. A család genealógiáját ld. LACZLAVIK: Somogy megyei Várday 
5–8., ARADI: Várdai. Kristóf Ilona Jánost azonosítja Simonnal helytelenül. KRISTÓF: Várdai István 74. 
453„Halált es vallottak hát némellyek, 

Király nagy tisztességét mellett. 
Elő egy ifjú Várdai Simon, 
Kinek anyja énaponként sír honn. 
Bizon ő kegyes úrfiú vala, 
Ki pattantyú miá ott hala.” 
IMRE: Szabács viadala 18–19. 

454 1471: Kisvárdai László özvegye, Hedvig és fiai András, János, László. C. TÓTH: Szabolcs megye Nr621. (170-
171) 
455 NEUMANN: II. Ulászló koronázása 330 
456 DL 82052., DL 88777. 
457 DL 16009. 
458 A kalocsai érsek Töttös Lászlónak nyújtott kölcsöne is ezt erősíti. ZO XI. VII. 
459 1467: ZO X. Nr299. (438–439), 1470: ZO XI. Nr33. (61–62) 
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létezését. A kölcsönös örökbefogadás megerősítése ellenére460 a per nem szűnt meg. Szapolyai 

Imre nádor 1486-os ítélete szerint Orsolyának házasságot kell kötnie addigi jegyesével, Várdai 

Jánossal, Várdai Mátyás és fivérei pedig – amíg a Töttös-örökség kérdése a felmutatandó 

oklevelek alapján eldönthető lesz – átadják nekik a Hont, Bars, Fejér és Bodrog megyei 

birtokokat.461 A Várdaiak nem fogadták el az ítéletet, 1487-ben perújítást kértek,462 és mivel a 

király sem emlékezett az oklevél kiadására, 1488-ban Mátyás parancsára Bars megye 

törvényszéke tanúkihallgatást tartott,463 melynek során egész sor nemes vallotta, hogy létezett a 

fiúsítást igazoló oklevél. Sőt, a tanúk szerint erről Gúti Ország Mihály nádor is tudott, ezért fiát 

akarta Orsolyával összeházasítani, de Várdai István kalocsai érsek megelőzte. A tanúvallomások 

szerint meghívta unokaöccsei anyját, Perényi Katalint, Töttös Lászlót és feleségét, 

megvendégelte őket, majd látva a fiúsító iratokat, Töttös Orsolyát Várdai Simonnal eljegyezte.464 

Azonban az üggyel kapcsolatban még 1490-ben is volt panasz,465 sőt Orsolya unokái, lányának, 

Katalinnak és Csábrági Erdődi Bálintnak a fiai, István és Farkas még az 1510-es évek végén is 

pereltek nagyanyjuk birtokai miatt.466 1495-ben Várdai Aladár és Miklós osztozott bátmonostori 

kastélyukon és ingóságaikon.467 Az Erdődiek a 16. század végén és a 17. század elején többször 

igényt támasztottak a Bátmonostori Töttös-vagyonra, mindannyiszor sikertelenül.468 

Várdai János és Aladár a család két ága közötti viszály kapcsán szintén gyakran szerepel a 

forrásokban.469 A bíboros halála után a két ág a birtokok megosztásán összekülönbözött,470 és 

ezután a leszármazottak egymást és jószágaikat gyakran háborgatták és perelték. 1481–1482-

ben471 valóságos háború dúlt közöttük. A viszálykodás később is folytatódott,472 a családi levelek 

is tudósítanak a perről,473 aminek végkimenetele források hiányában nem ismert. A feldolgozott 

adatok valószínűleg csak egy részét adják vissza a két család közti pereskedésének. 

Bátmonostori Töttös Orsolya végakarata két példányban maradt fent. Az egyik fogalmazvány 

formájában, melynek egyes bekezdései át vannak húzva, és a legtöbb mellett a solvisset kifejezés 

                                                 
460 1486: ZO XI. Nr246. (452–455), 1487: ZO XI. Nr254. (464–465) 
461 ZO XI. VIII.,. Nr232 (423-429), Nr246., Nr248. (456–458), Nr267. (486–490), DL 24576, DL 72048 
462 DL 72048 
463 ZO XI. Nr267. (486–490) 
464 És így szólt: Ecce iam vos dominos effeci, quia filiam Ladislai Thethewsy, quam maiestas regia in bonis et 
hereditatibus paternis in heredem masculinum prefecit, Simoni copulavi. – ZO XI. Nr267. (489) 
465 DL 82026., 82027., 82028., ill. NEUMANN: II. Ulászló koronázása 324. 
466 1517: DL 82482.; 1518: DL 82496., 82 498., 82502.; 1519: DL 82539.; 1520: DL 82546., 82552. Fraknói szerint 
II. Lajos 1516-ban Bakócz Tamásnak adományozta Töttös László birtokait, ezek között Bátmonostort is, az Erdődi-
fiúk a Hont és Bars megyei birtokokat kapták meg. Ld. FRAKNÓI: Bakocs Tamás birtokai 100–101., 125–126.; Uő 

FRAKNÓI: Bakócz Tamás 177. Erdődi Bálint Bakócz Tamás unokatestvére volt. ENGEL: Genealógia Erdődy [Bakócz] 
467DL 8898  
468 ZO XII. XII. 
469 A két ág közötti vita nem volt új keletű, l. 1458-ban László és Miklós között. ZO. X. Nr23. (31–32) 
470 1471: ZO. XI. Nr44. (84–85), Nr52. (94–98); 1472: ZO XI. Nr53. 898–101),. Nr57–58. (108–110), Nr61. (114–
115); 1479: ZO XI. Nr134. (246–248) 
471 ZO XI. Nr175–176. (314–316) 
472 1484: SZAKÁLY: Ami megmaradt Nr169–170. (184–185), ZO XI. Nr213. (385–389), Nr217. (392–398), 1485: ZO 
XI. Nr225. (407–412), 1486: ZO XI. Nr237. (434–436), Nr239. (437–442), Nr244. (447–450), 1490: DL 82026-
82028, SIMON: Kisvárda 11–12.; 1492: DL 82043.; 1493: DL 82052., DL 82026., ZO X. Nr289. (. 524–529), 
NEUMANN: II. Ulászló koronázása 323-325.; SIMON: Kisvárda 12. A köztes megegyezéseket ld. 1486: ZO XI. Nr231. 
(421–422), Nr233. (429–430), 1487: ZO. XI. Nr253. (462–464), Nr262. (480–481), XII.. Nr267. (329–330), 1492: 
DL82043, 1493: DL82052 
473 1488: ZO XI. Nr270. (496–497); 1489: DL 16222., ZO XI. Nr285. (515) Egyéb források: 1490: C. TÓTH: 
Szabolcs megye Nr684. (190), NEUMANN: II. Ulászló koronázása 325. 
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található, jelezvén, hogy ezek az adományozások már elrendeződtek. Az irat keltezetlen, azonban 

minden bizonnyal a másik változattal egy időben készült. A másik példány a sági konvent 1493. 

január 25-ei kiadványa, mely leírja, hogy a konvent emberei kimentek az özvegy Orsolya zselízi 

házához, ahol az asszony betegen feküdt, s Hont és Bars megyei birtokairól vallomást tett. 

Valószínűleg erre utal később a konvent úgy, mint „vonakodva tett” bevallásra.474 

A fogalmazványban dotált egyházi intézmények a bátmonostori Szűz Mária Ágoston-rendi 

kolostor, a Szent László-plébániatemplom, és az ispotály, az esztergomi Szent Anna Ágoston-

rendi kolostor, a Szent Márton domonkos kolostor és a Szűz Mária ferences kolostor, illetve a 

harmadrendi ferences apácák; továbbá a kisvárdai Szent Péter-templom és a zselízi Szent Márton-

egyház. 

A bátmonostori Ágoston-rendi apátságot a Töttös család alapította.475 Töttös László halála után a 

Várdaiaké lett a birtok és vele együtt az egyházi épületek is. 1478-tól itt, a Szűz Mária-

kolostorban miséztek a Várdai családért jótéteményeik fejében,476 ugyanis Pécsi Bertalan, az 

Ágoston-rendiek magyarországi provinciálisa a bátmonostori Szűz Mária kolostort a Várdai 

család – Várdai Miklós özvegye, Katalin és fiai: Miklós, Mátyás, Aladár – lelki üdve érdekében 

jótéteményeikért napi egy mise celebrálására kötelezte – heti kettőt énekelve, és ebből minden 

negyvenediken zsoltárt énekelve –, valamint Katalin halála után évi egyszer gyászmisét rendelt 

el.477 1524-ben elszállították Bátmonostorról a családi értékeket,478 a kolostor kincseinek 

tulajdonjoga pedig később családi vitákhoz vezetett.479 Várdai Ambrus leánya, Klára és Várdai 

János leánya, Eufrozina 1551-ben tett panasza szerint 1537 körül Várdai Mihály a kolostor 

értékeit – amiket egy lepecsételt ládában őriztek – a ládát feltörve elvitte.480 A szerzetesek 

legkésőbb 1543-ban elhagyták a kolostort.481 1544-ből fennmaradt egy nyugta, amely szerint 

Várdai Mihály elismeri, hogy megbízottja a bátmonostori kolostor templomának ezüstjeit átvette. 

Ebből a monostor pusztulására következtethetünk. 1546-ban már nem voltak itt szerzetesek, és a 

Várdaiak akkoriban oszthatták szét maguk között a templom ezüst kincseit. 1554-ben Bánfi 

Petronella a Várdai családtól visszakövetelte a kolostor templomának kincseit, melyek férje, 

Várdai Ambrus tulajdonát képezték. Úgy látszik, hogy a szerzetesek magukkal vitték a templom 

kincseit és azokat megőrzésre a Várdai családnak átadták,482 és az értékek még a 16. század 

közepén is a kisvárdai várban voltak.483 A Bátmonostori plébániatemplom számára 1433-ban 

Töttös László Zsigmond római kíséretében a pápától bencés búcsú engedélyt kért.484 Orsolya 

                                                 
474 DL 82482 
475 A bátmonostori bencés apátságot 1192–1198 között alapította Both ispán. A 13. században a kolostor kegyurai a 
Becsegergely nem tagjai voltak, majd a 14. század elején a magát e nembelinek mondó Becsei Töttös 
ajtónállómester. A bencés apátság valószínűleg a tatárjáráskor elpusztult, és 1345-ig üresen állt. ROMHÁNYI: 
Kolostorok 11. 
476 ZO XI. Nr122. (215–216), MÁLYUSZ: Ágostonos rend 433. 
477 MÁLYUSZ: Ágostonos rend 433. 
478 DL 89189.; ETE Nr 132. (128–129) 
479 1537, 1551 ld. SIMON: Kisvárda 16. 67. lj. 1544: Hervay Ferenc: Bátmonostor. In: MKL I. 657–658., 1554: 
ÉRDÚJHELYI: Báthmonostor 116. 
480 SIMON: Kisvárda 16. 
481 ROMHÁNYI: Kolostorok 11. 
482 ÉRDÚJHELYI: Báthmonostor 116 
483 SIMON: Kisvárda 13 
484 ÉRDÚJHELYI: Báthmonostor 
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külön kiemelte a templom Mindenszentek oltárát. A bátmonostori Szent Erzsébet ispotály a 13. 

század végén létesült.485 Az asszonyok bátmonostori egyházaknak tett adományai nem szorulnak 

magyarázatra, mivel – mint említettük – Várdai János és Töttös Orsolya, illetve anyja, Fruzsina 

részesültek a Bodrog megyei Töttös birtokokból is.486 

Az esztergomi egyházak adományozása két okkal magyarázható: Töttös Orsolya családjának a 

már említett Bars és Hont megyében levő birtokainak közelségével és Esztergom érseki 

rangjával. Magyarország legrégebbi domonkos kolostorát, az esztergomi kolostort a király 

alapította, 1231 előtt.487 A kolostor – amiről utoljára Garai Antal esztergomi kanonok emlékezik 

meg végrendeletében 1512-ben – az 1526-1532 közötti ostromokban megsérült, és 1543-ban 

Esztergom bevételekor végleg elpusztult.488 Az esztergomi Segítő Boldogasszony ferences 

kolostor a rend első magyarországi kolostora.489 Valószínű, hogy1242-ben a tatárok felégették, 

majd IV. Béla újjáépíttette,490 és a 13-14. században ez a kolostor volt a magyar ferences 

rendtartomány központja.491 Nagy Lajos különösen szerette az esztergomi ferenceseket, ezért 

1350-1352-ben ide akart temetkezni.492 Bár a 15. század első felében a kolostor tekintélye 

csökkent,493 1479-ben és 1507-ben itt tartották a tartományi gyűlést.494 A szerzetesek 1543-ig 

éltek itt, ekkor a törökök elfoglalták a várost, és a templomokat felégették, előtte az egyházi 

szereket és miseruhákat Ecsedre menekítették.495 Az esztergom-örményi Ágoston-rendi kolostort 

a király alapította a 13. században,496 és a későbbiekben királyaink és más világiak is szívesen 

adományoztak neki. 497 A kolostor 1543-ban véglegesen elpusztult.498 

A kisvárdai Szent Péter templom a hagyomány szerint 1066-ban Szent László királynak a kunok 

felett aratott győzelmének emlékére épült,499 és első említése 1293-ból származik.500 A templom 

a Mohács utáni időkben vallási okokból ostromlott Kisvárda támadásakor több ízben 

megsérült,501 és végül a 18. század elején a katolikusok állították helyre.502 A templom kriptája 

                                                                                                                                                              
Biczó Piroska szerint a három, egymást követő Töttös László birtokos és a plébániatemplom Szent László titulusa 
között valószínűleg összefüggés lehetett. Biczó: A középkori Bátmonostor. 38 
485 DL 8224, KUBINYI: Orvoslás 265. 
486 DL 72048. 
487 DL 164, HORVÁTH: Domonkos-rend 187., MRT 5. 168-169., ROMHÁNYI: Kolostorok 24. 
Először a városon kívül volt, templomát Szent Katalin tiszteletére szentelték. Györffy szerint a tatárjáráskor ez a 
kolostor elpusztult, és 1241 után a város falain a belül Szent Márton tiszteletére szentelt templommal építették fel 
ismét 1414 után. HARSÁNYI: Domonkosrend 80., MRT 5. 169., ROMHÁNYI: Kolostorok 24. 
488 MRT 5. 168-169. 
489 VIRÁGH: Szent Ferenc 98., MRT 5. 146-147. 
490 Miután IV. Béla és Mária királyné beléptek a harmadrendbe, már életükben elkészíttették ide a vörös márványból 
készült sírjukat, azonban Fülöp érsek átvitette a hamvakat a székesegyházba, végül a Szentszék ítélete értelmében 
1275-ben visszakerültek a sírok. VIRÁGH: Szent Ferenc 99-100. 
491 MRT 5. 147 
492 KARÁCSONYI: Szent Ferencz I: 164 
493 KARÁCSONYI: Szent Ferencz I: 166 
494 ROMHÁNYI: Kolostorok 24. 
495 KARÁCSONYI: Szent Ferencz 45., MRT 5. 147., ROMHÁNYI: Kolostorok 24. 
496 FALLENBÜCHL: Ágostonrendiek 42., MRT 5. 165., ROMHÁNYI: Ágostonrendiek 93. 
497 FALLENBÜCHL: Ágostonrendiek 42-46. 
498 MRT 5. 166 
499 VIRÁGH: Kisvárda 16. 
500 GULYÁS-ERDÉSZ: Kisvárda 22. 
501 ENTZ: Művészettörténeti áttekintés 193., GULYÁS-ERDÉSZ: Kisvárda 22., NÉZŐ: Kisvárdai egyház 26-27. 
502 GULYÁS-ERDÉSZ: Kisvárda 22. 
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minden bizonnyal a Várdai família temetkezőhelyéül szolgált.503 Magától értetődőek a 

végrendeletek várdai egyháznak tett adományai, mivel a Várdai család központjaként Kisvárda 

igen fontos szerepet töltött be a család életében.  A 16. század elején Várdai László, Várdai 

Jánosné és Aladárné, illetve Várdai Ferenc is gondoskodott végrendeletében a templomról. 1501-

ben Várdai László azzal a kikötéssel, hogy a várbeli Szent Zsigmond oltárnál Zsigmond nevű 

fiának és a meghalt Várdaiak lelki üdvéért havonta misét tartanak, saját házát adta oda 

plébániaháznak.504 

A Bars megyei zselízi Szent Márton-egyházról semmit nem tudunk, a város Szent Jakab-

plébániatemploma ismert.505 A mezőváros 1345-ben került a Töttös család birtokába.506 1468-ban 

a Várdai család kapta,507 azonban az 1486-os nádori ítélet Várdai Jánosnak és Töttös Orsolyának 

ítélte – más a Hont és Bars megyei birtokokkal együtt508 –, és még ebben az évben be is iktatták 

őket.509 A Várdai család másik ága nem mondott le ezekről a birtokokról még 1489-ben sem,510 

azonban azok mégis Orsolyánál maradtak, s 1493-ban ezekről rendelkezett.511 

Az Orsolya végrendelet-fogalmazványában szereplő örökösök: leánya, Katalin és férje, Várdai 

János, illetve öt szolgálólány. A sági konvent előtt készített testamentum kedvezményezettjei: fia, 

László és leánya, Katalin. Érdekes, hogy a fogalmazvány a családból csak férjét és leányát említi, 

őt is csak kétszer. A gyermekek jövőjét Orsolya tehát külön iratban rendezte el, a sági konvent 

előtt. Lászlót még 1507-ben is említik.512 Katalin 1493-ban még gyermek volt,513 később 

Csábrági Erdődi Bálint felesége lett. 

A végrendeletben adományként főként ruhák, használati tárgyak szerepelnek – a korabeli viselet 

számos darabját és sokszor annak magyar elnevezését is bemutatva –, illetve férjének és az 

egyházaknak állat – utóbbiaknak bor is –, valamint a szolgálóleányoknak csekély összegű 

készpénz. A Szlavóniai részeken elterülő birtokait Orsolya lelki üdvére rendelte el fordítani.514 A 

sági konvent előtt Orsolya Bars és Hont megyei birtokairól (Zselíz, Kerekudvar, Vezekény, Ágó, 

Mindszentmalosa és Szék prédium, illetve Nagypeszek, Tergenye, Kissalló, Vesszősbaka) 

intézkedett: a férje testvérének, Lászlónak 5000 forintért elzálogosított jószágokat két 

gyermekére hagyta a visszaváltás jogával.515 

                                                 
503 NÉZŐ: Kisvárdai egyház 37. 
504 SOÓS: Egri egyházmegye 393 
505 Diós István: Zseliz. In: MKL XV. 633. 
506 Bars vármegye 83. 
507 DL 16378., 1483-ban is az övék. ZO XI. Nr198. (360) Előtte Töttös László javai közt tartották számon (DL 
89250.). 
508 ZO XI. Nr232. (423-429), Nr248. (456–458) 
509 ZO. XI. Nr234. (430–432) 
510 Uo. ZO Nr285. (515) 
511 DL82052, 88777. 
512 DL 88965. 
513 DL 88777. Nagy Iván helytelenül állítja, hogy Orsolya unokája volt Katalin NAGY: Magyarország családai. XII. 
55. 
514 A szlavóniai birtokokból részesültek a Töttös család nő tagjai is – Töttös Orsolya, édesanyja és nagynénje, Zsófia, 
Szerdahelyi Ders felesége –, megkapták az őket megillető hitbért, illetve leánynegyedet, kivéve a Szlavóniában, 
Zágráb és Kőrös megyében fekvő Töttösevina birtokot, mely akkor idegen kezekben volt (1486: DL 24576.). 
515 A birtoklástörténetet ld. a zselízi egyháznál. 
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4.3.2. VÁRDAI ALADÁR FELESÉGE, KATALIN 

Várdai Aladár felesége, Katalin 1505-ben készíttette el végrendeletét. Az asszonyról más adat 

nem ismert. 

A végrendeletben szereplő Várdai Aladár – aki nem keverendő össze István testvérével, a 

pohárnokmesterrel – 1466–1502 között szerepel a forrásokban.516 Várdai Miklós kincstartó és 

Perényi Katalin fia, 1479-ben királyi apród, 1480-tól királyi kamarás517 és aulicus regius volt,518 

Mátyás legszűkebb környezetéhez tartozott, az udvarban befolyásosnak számított,519 Bonfini 

szerint ő és Bodó Gáspár kísérték Mátyás halottas menetét 1490. április 11. és 25. között Bécsből 

Budára és onnan Székesfehérvárra.520 1491-ben részt vett a lengyelek elleni hadjáratban. 521 II. 

Ulászló udvarában már nem vállalt szerepet,522 1505-ben néhaiként említi a végrendelet. Várdai 

Aladár nevéhez köthető az első fennmaradt, magyar nyelvű missilis levél.523 

Katalin végrendeletének végrehajtói Várdai Miklós és fia, István, Várdai Ferenc, továbbá Geszti 

Ferenc,524 Kelemen bátmonostori plébános, Zsidei Vadkerti Tamás, Nemis Gergely kisvárdai 

tiszttartó és András literatus, Bodrog megye törvényszékének jegyzője. 

Katalin számos egyházi intézményről megemlékezett utolsó akaratában: a bátmonostori Szent 

László-plébániatemplomról, annak Mindenszentek-oltáráról, a bátmonostori Szent Erzsébet-

ispotály kápolnájáról és a Szűz Mária Ágoston-rendi kolostorról, a kisvárdai 

plébániatemplomról,525 valamint a kelyődi és a nyírbátori ferences kolostorokról. A kelyődi, 

kölyüdi vagy küllődi – más néven békavári – vár ferences kolostorát 1430 körül alapította a Győr 

nembeli Geszti család,526 és 1526-ban pusztult el a török hódítás alatt.527 Az adományt 

magyarázza, hogy Kelőd Várdai Aladár birtoka.528 A nyírbátori minorita templomot valószínűleg 

1479 után – a kenyérmezei győzelem emlékére – alapította Bátori István erdélyi vajda, aki 1493-

ban a templomba temetkezett.529 Várdai Aladárné végrendelete az első biztos forrás a kolostor 

fennállásáról.530 A kolostornak tett adomány a Bátoriak és Várdaiak közti kapcsolattal 

                                                 
516 ENGEL: Genealógia Gútkeled nem 5., Sármonostori ág, 10–11. tábla: Várdai. 
517 1480: ZO XI. Nr155 (281–282), 1481: ZO XII. Nr248. (309–311), 1484: ZO. XI. Nr205. (374–375.), ZO XII. 
Nr251. (314), 1487: ZO XI. Nr253. (462–464) 
518 1483: ZO XI. Nr198. (360) 
519 1481: ZO XI. Nr162. (291–292) 
520 BONFINI IV/1. 163., IV.8.208.; BONFINI: Magyar IV.8.208. A magyar fordítás szerint a testőrparancsnok és Bodó 
Gáspár, míg a latin szöveg Aladárt és Bodó Gáspárt ír. 
521 NEUMANN: II. Ulászló koronázása 330. 
522 JAKUBOVICH: Missilis levél. 
523 ZO XII. Nr262. (325–326); JAKUBOVICH: Missilis levél Nr2.: Várday Aladár levele Várday Miklóshoz. Ld. 
Középkori leveleink 3–5. 
524 A Várdai család Bodrog megyei birtokai révén is kapcsolatban állt a Geszti családdal. 1524-ben Várdai Miklós 
fiai, János és Mihály panaszt tettek, hogy apjuk 1508 körül egy aranygyűrűt zálogosított el 300 forinton Geszti 
Mihálynak, akinek örökösei nem akarták azt visszaadni. DL 89195 
525 Ezeket ld. Várdai János feleségénél. 
526 1456-ban Kapisztrán János is megfordult itt. KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 104., ROMHÁNYI: Kolostorok 39. 
527 KARÁCSONYI: Szent Ferencz I: 385., KOSZTA: Dél-Magyarország 67. 
528 CSÁNKI II. 323. 
529 KARÁCSONYI: Szent Ferencz I. 387., II. 126., ENTZ: Művészettörténeti áttekintés 194., ENTZ ET ALII: Nyírbátor II. 
133–152.; NÉMETH-BALÁZSIK: Nyírbátor, ROMHÁNYI: Kolostorok 48. 
A rendház további sorsát ld. KARÁCSONYI: Szent Ferencz. I: 387., II: 126,, NÉMETH-BALÁZSIK: Nyírbátor 385. 
530 NÉMETH-BALÁZSIK: Nyírbátor 379. 
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magyarázható, ugyanis a Bátoriak a Várdaiak pártfogói és távolabbi atyjafiai voltak; Bátori 

András felesége Várdai Dorottya volt.531 

Az özvegy végrendeletében a fő kedvezményezettek gyermekei: fia, Zsigmond és két leánya, 

Fruzsina és Katalin. Ezen kívül az asszony négy szolgálóleányt, egy szolgálóasszonyt, négy 

familiárist, illetve két árvát jelölt meg. Várdai Katalin gyermekei később is szerepelnek az írott 

forrásokban, Várdai Zsigmond 1507-ben, mint a néhai Aladár fia.532 1513 szeptembere előtt hal 

meg, felesége Coborszentmihályi Cobor Márton nándorfehérvári bán leánya, Felicitas.533 Várdai 

Katalin 1524-ben Szécsi Ferenc felesége, 1526-ban már özvegy. Két lányuk Anna és 

Eufrozina.534 Várdai Fruzsina Csebi Pogány Zsigmond535 – Pogány Imre és Alsólendvai Bánfi 

Borbála fia – felesége.536 Zsigmond máramarosi kamaraispán (1493-1495), kassai harmincados 

(1503-1504), királyi zászlóvivő (1504, 1510, 1513-1514), máramarosi sókamarasipán (1517-

1521), zalai ispán, királyi tanácsos, 1522-ben Nürnbergben az országot képviseli, és szlavóniai 

adószedő 1523-ban és 1524-ben.537 Az esküvőre 1516-ban kerülhetett sor, ugyanis ekkor Pogány 

Zsigmond Kisvárdai Aladár Péter (sic!) leányával, Fruzsinával történő egybekelésének 

költségeire és felesége hitbérére és nászajándékára 2000 arany forintért zálogba adta a 

Máramaros megyei Úrmező mezővárosát és tartozékait.538 1522-ben Zsigmond fiát, Pétert említik 

a források.539 

Az adományok tárgya főképp értékes ruhadarab vagy használati tárgy, illetve a familiárisoknak 

és az egyházaknak állatok, utóbbiaknak készpénz is. A kelyődi malom bevétele a szegények 

javára fordítandó. Az asszony adósai: Geszti Ferenc, Várdai István és a Várdai urak. 

4.3.3. VÁRDAI ISTVÁN FELESÉGE, TERJÉNI VAGY CSÚZI MÁRKUS ILONA 

Terjéni vagy Csúzi Márkus Ilona Várdai István felesége volt. Ilona apja, Terjéni Márkus László 

horvát és dalmát vicebánként ismert.540 Ilona anyja, Nagyvölgyi Ilona541 másodszor a tekintélyes 

délvidéki családból származó542 Matucsinai Zsigmondhoz ment feleségül.543 Várdai Istvánt – 

                                                 
531 C. TÓTH: Ki kicsoda 14–15. 
532 DL 8896,. Elképzelhető, hogy ekkor adták ki anyja örökségét, mivel a regisztrumban a Vadkerti Tamásnál levő 
holmikról van szó. 
533 DL 82377. 1515-ben egy bizonyos István aranyműves néhai Várdai Zsigmond és Czobor Márton ezüstneműit 
említi (DL 73195.). Engel szerint Felicitas Wal-i Pilsberger Farkas és Putnoki Zsigmond felesége volt. ENGEL: 
Genealógia Cobor [Czobor, coborszentmihályi] tábla. Felicitas 1518-ban Farkas felesége volt DL 60056. 
534 DL 82713., C. TÓTH: Várdai Ferenc. Függelék 17. (111.) 
535 Életét ld. FARKAS: Csébi Pogány 16-22. Egyébként Fruzsina Zsigmond második felesége volt. 
536 1524-ben és 1526-ban is (DL 82716.; C. TÓTH: Várdai Ferenc. Függelék 18. (112), DL 82720.; C C. TÓTH: Várdai 
Ferenc Függelék 19. (112–113) Engel szerint Zsigmondnak egy fia volt, Péter. ENGEL: Genealógia Pogány (csébi, 
enyerei) 
537 PÁLOSFALVI: Noble Elite 210. 
538 DL 71395 
539 DL 89159 
540 1467: BlagayO Nr199 (374–376). 1474-ben László királyi familiáris DL 45570. 
541 Nagyvölgyi Ilona László macsói bán és Bartányi Peres Ilona leánya volt, 1441-ben már László felesége. (DL 
74493) László Mátyás idején bárónak számított. KUBINYI: Bárók 176. 
542 KUBINYI: Középbirtokos nemesség 19. 47. lj. 
543 ENGEL: Genealógia Matucsinai (Cseményi); Nagyvölgyi (Bács megye). Engel 1495-ben Matucsinai Zsigmondnak 
– aki Matucsinai Gábor kalocsai érsek és királyi főkancellár testvére volt – már új feleségét jelöli, de a végrendelet 
szerint Ilona még 1506-ban is élt, míg második férje, Matucsinai Zsigmond már nem. Azonban a DL 105922. 
jelzeten található oklevél szerint 1479-ben Matucsinai Zsigmond özvegye Anasztázia volt. Mindenesetre Ilona 1477-
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ifjabb Miklós fiának, Miklósnak és második feleségének, Bélteki Drágfi Fruzsinának544 a fiát545 – 

1480-ban említik először.546 1491-ben az őt ért hatalmaskodás miatt perelt,547 1494-ben perben 

esküdött.548 1500-ban hatalmaskodás résztvevője.549 1503 nyarától 1504. nyaráig apjával, 

Miklóssal együtt szabolcsi ispán volt.550 1506-ban még biztosan élt.551 Nem ismert, hogy Ilona és 

István mikor kötött házasságot, de 1506. január elején a feleség és férj is végrendeletet készített, 

552 az utóbbi néhány nappal később. A két testamentum nem tájékoztat a készítés okáról, de 

elképzelhető, hogy valamilyen betegség késztette arra a házaspárt. Várdai István végrendeletében 

nem említi feleségét, csak leányát, Borbálát. A végakarat készítésének valamilyen konkrét okát 

bizonyítja, hogy Ilona 1506 februárjában már nem élt,553 ekkor leányát, Ilonát is említik, róla 

azonban mást nem tudunk. 

Márkus Ilona utolsó akaratának kinyilvánításakor jelen voltak édesanyja és Várdai Miklós, illetve 

Révfalvi Tamás atya, a bátmonostori Szeplőtlen Szűz Mária kolostor priorja és Kelemen, a 

bátmonostori Szent László király plébániatemplom plébánosa, tehát Ilona Bátmonostoron volt a 

végrendelkezés időpontjában. A végrehajtók: férje, Várdai István, édesanyja, Nagyvölgyi Ilona és 

Márkus Ilona féltestvérei, Matucsinai Tamás és János,554 valamint Várdai Miklós és 

Coborszentmihályi Cobor Márton.555. 

Az adományozott egyházak a következők: a bátmonostori Szűz Mária-kolostor és a Szent László-
plébániatemplom.556 A Márkus Ilona végrendeletében szereplő örökösök: leánya, Borbála, anyja, 
illetve két szolgálóleány. Várdai Borbála Apafi Ferenc felesége lett.557 

4.4. A SEMSEI CSALÁD VÉGRENDELKEZŐ ASSZONYAI 

A Semsei család őse, Frank a 13. században települt át Szászországból a Szepességbe. A család 

Észak-Északkelet Magyarországon birtokolt.558 Az 1427-es összeírás szerint a Semseiek 101 

porta birtokosai Abaúj megyében.559 A család a 15. században vált jelentősebb birtokossá, 

legnevezetesebb képviselője, Semsei Frank (Ferenc) Zsigmond prágai harcaiban tüntette ki 

magát, és jutalmul Alattyáni Csirke Péter birtokainak jogát kapta és 1432-től királyi aulicusnak 

számított. A család 16. századi legismertebb tagja – szintén – Semsei Ferenc, aki 1498-ban 
                                                                                                                                                              
ben már bizonyosan Zsimond felesége volt, ekkor gyermekeik Tamás, János és Orsolya. Zsigmond halála 1484 
januárja és 1485 áprilisa között következett be. DL 72044. 
544 1475: ZO XI.. Nr94. (172–173), Fügedi Erik Váradi Miklós Eufémia nevű felesége mellett egy második, 
ismeretlen nevű feleségre ismer adatot. FÜGEDI: A XV. századi arisztokrácia 158. 23. tábla, HENZSEL: Várdai 133. 
545 DL 82239. 
546 1480: ZO XI. Nr149. (271–272) 
547 C. TÓTH: Szabolcs megye Nr687. (191) 
548 KŐFALVI: Pécsvárad Nr849. 413. 
549 KŐFALVI: Pécsvárad Nr869-870. (424.) 
550 C. TÓTH: Szabolcs megye Nr739-741. (209) 
551 Henzsel Ágota szerint 1504-ben már nem élt. HENZSEL: Várdai 133. 
552 DL 82239. 
553 Az oklevél Katalinként nevezi meg Csúzi Márkus László leányát és Várdai István feleségét. DL 58228., BAKÁTS: 
Hont vármegye 415. 
554 János fehérvári harmincados (1519), Tolna megye országgyűlési követe (1518), az egri püspökség 
jövedelemkezelője (1524-1525). KUBINYI: Középbirtokos nemesség 19. 47. lj. 
555 Cobor Márton belgrádi bán lánya Várdai Aladár fiának felesége volt. 
556 Ld. Várdai János feleségénél 
557 1524-ben és 1525-ben is (DL 82707., C. TÓTH: Várdai Ferenc Függelék 15. (107–108) 
558 KÁDAS: Semsei 11. 
559 CSOMA: Abauj-Torna 499. 
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királyi aulicus, majd Sáros megye ispánja (1502-1503/1505?). Emellett 1503-ban, 1507-ben, 

1513-ban és 1515-ben II. Ulászló kamarásaként említik.560 

A család tagjai közül sokak végrendelete ismert: 

Semsei László özvegye, Szentmiklósi Liptói Erzsébet (1477) 

Pazdicsi Semsei Vilmos özvegye, Gimesi Forgách Margit (1482 u.) 

Semsei János (1495) 

Semsei János özvegye, Vajdai Borbála (1496) 

Semsei Zsófia (János leánya), Kapi Sándor felesége (14965) 

Semsei István (1510). 

A család történetével a közelmúltben Kádas István foglalkozott,561 s az asszonyok 

végrendeletének részletei is ismertek a kutatás előtt.562 

4.4.1. SEMSEI LÁSZLÓ FELESÉGE, SZENTMIKLÓSI LIPTÓI ERZSÉBET 

Semsei Frank öccse, Semsei László Pazdicsi Veres Miklós Ilona leányát vette feleségül. Pazdicsi 

Ilona 1435-ben már László felesége volt. A család birtokügyeiben László 1423-tól szerepel a 

perekben eljáróként, s neve a továbbiakban az 1440-es évektől a Koporcs családdal folyó perben 

merül fel sűrűn. Az 1450-1460-as években két László is ismert a családból: Frank öccse és fia. 

Szétválasztásuk esetenként nehézkes, de megkönnyíti a kutató dolgát az a körülmény, hogy az 

idősebb Lászlót általában Pazdicsi előnéven is emlegetik, és legtöbbször fiai, János és Vilmos 

társaságában jelenik meg. Az előnevet fiai is használták (Vilmos feleségének végrendeletében is 

Pazdicsiként került lejegyzésre). László főként a zempléni birtokokkal kapcsolatban intézkedik. 

Kádas István véleménye szerint az a Semsei László, aki udvari familiáris volt, a másik Lászlóval 

azonos.563 László első felesége, Ilona neve 1452-ben fordult elő utoljára,564 1461-ben csak fiai 

révén emlegették, valószínűleg már nem élt.565 László második felesége, Szentmiklósi Liptói 

András leánya, Erzsébet 1462-től jelenik meg a forrásokban,566 s Erzsébet már 1464-ben már 

özvegy,567  1479-ben pedig az asszony is néhai.568 

László gyermekei János, Vilmos és Anna az 1440-es évek második felétől szerepelnek a 

forrásokban, Anna Erzsébet végrendeletben utoljára.569 

Erzsébet 1477-ben végrendelkezett. A testamentum tanúi Péter nagymihályi plébános és 

alesperes, Vásárhelyi Gál, Tamás pazdicsi plébános, István és György pazdicsi káplánok, Budai 

                                                 
560 KÁDAS: Semsei 19-20., 43. 
561 KÁDAS: Abaúji atyafiság, KÁDAS: Családtörténet, KÁDAS: Semsei 
562 Semsei Lászlóné és Pazdicsi Vilmosné végrendeletét részben közölte: ENTZ: Középkori végrendeletek 173., 
illetve utóbbival Kubinyi András is foglalkozott. KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 341. 
563 KÁDAS: Semsei 22-24. 
564 DL 84923 
565 DL 84951, 66967, 66968, 84984, 84944, 15569, 15671, 15672 
566 DL 15722. Erzsébetet számos genealógia a másik László feleségeként tartja számon, Kádas vizsgálatai 
bizonyították, hogy az idősebb László a férj. KÁDAS: Semsei 25-26. 
567 DL 84983 
568 DL 85092 
569 KÁDAS: Semsei 34-36. 
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János, András, a nagymihályi iskola rektora, Benedek, vásárhelyi scolasticus és Sarogi Ispán 

János özvegye, Lúcia voltak, a végrehajtója Semsei János, az asszony mostohafia lett. 

Az adományozott egyházak közül a legtöbbet a pazdicsi Szent György templom és a háromhegyi 

(martonyi) Szűz Mária pálos kolostor kapta, de dotálta a cékei, a sárospataki és a sóvári, valamint 

az ekkoriban új homonnai570 Szűz Mária ferences kolostorokat is, nemkülönben az újházi 

(kurityáni) Keresztelő Szent János pálos rendházat és a száki Szűz Mária plébániatemplomot is. 

Az intézmények földrajzi közelségük okán kerülhettek a végrendeletbe, a pazdicsihoz családi 

kötelék fűzte a Semseieket. A háromhegyi rendházról érdemes megjegyezni, hogy 1341-ben 

alapították a Tekes fiak, martonyi nemesek, de csak 1411-ben szentelték fel, és a 15. században 

számos adományt kapott a környező vidékek nemeseitől.571 A sóvári572 és a cékei ferences 

kolostorok573 a Sóvári Sós család kegyurasága alatt álltak, akikkel a Semseiek másik ága volt 

rokonságban – Frank leánya, Borbála Sóvári Sós Simon felesége volt –, ugyanakkor a Semseiek 

Lászlótól származó ága gyakran került szembe a Sóváriakkal különböző birtokok kapcsán.574 A 

sárospataki rendház 1448-ban már a Pálóciak kegyursaága alatt állt.575 Az újházi kolostort 1408-

ban Perényi Imre alapította – aki ide is temetkezett 1437-ben –, majd új ura a Bebek család lett, 

Bebek Imre 1541-es végrendeletében itt rendelte el temetését is. A kolostor tehát igencsak 

rangosnak számított ebben az időben.576 A végrendelet kegyes adományait Semsei János 1495-ös 

végrendelete is megemlíti, és abban Erzsébet testamentuma értelmében János további összegeket 

hagy az egyházaknak. 

A testamentumban megadományozott személyek közül a legtöbbet Erzsébet családtagjai kapták: 

nővére, Szentmiklósi Liptói Magdolna (Apród Miklós felesége) és annak leánya, Zsófia, valamint 

mostohagyermekei, Semsei János, Vilmos és Anna – és egy esetben annak férje, Nagymihályi 

Bánfi György. Erzsébet említi még Pazdicsi Mátyást, Nagymihályi Oros Cece Jakab leányát, 

illetve egy bizonyos Katalin nemesasszonyt, valamint szolgálóleányát, Margitot. 

Az Erzsébet végrendeletében felsorolt tárgyak – négy serleg és tizenhárom kanál kivételével – 

mindegyike valamilyen ruhadarab, amelyek az asszonyokat, leányokat illeték. A Semsei-fiúk 

Erzsébet nászajándékba kapott birtokait kapták, Semsei Anna pedig Sámogy birtokot. Az 

egyházak minden esetben készpénzt kaptak, de az özvegy mindig meghatározta, hogy mire szánja 

az összeget. A végrendelettel kapcsolatban az is ismert, hogy a két fiú a háromhegyi pálosoknak 

1477-ben készpénzben fizette ki Erzsébet hitbérét és jegyajándékát, ami őt férje után megillette 

az Abaúj megyei Saca, Pólyi, Roszput, Gárd, Hatkóc, Semse, a Sáros megyei Nyársadró, a 

                                                 
570 ld. Rozgonyi István feleségénél. Ez a végrendelet a kutatás eddig megállapításához képest 1480 elé keltezi a 
kolostor létrejöttét. 
571 ROMHÁNYI: Kolostorok 42., DAP I. 182-183., CABELLO-LÁSZLÓ-SIMON: Háromhegy 
572 Feltehetően 1482 előtt alapította a Sóvári Sós család. A kolostor népszerű volt a környékebeliek – köztük az 
eperjesi polgárok – körében, gyakran testáltak rá. KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 151-152., ROMHÁNYI: Kolostorok 
59., MEZŐ: Patrocíniumok 461. 
573 1459 előtt alapította Cékei László, 1512-ben a Sóvári Sós család kezén volt. KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 34-
35., ROMHÁNYI: Kolostorok 17. 
574 A rokonságra: KÁDAS: Semsei 29., 32., 76. A birtokügyekre: KÁDAS: Semsei 26., 31., 35., 37., 59. 
575 1261-ben feltehetőleg a király alapította. KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 145-146., ROMHÁNYI: 
Kolostorok 57. 
576 Perényi sírlapja a rudabányai református templomban található. DAP III. 69., ROMHÁNYI: Kolostorok 70., 
CZEGLÉDY: Kurityán 215., SZÖRÉNYI: Csorbakő 218-221.. 
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Szepes megyei Szalók és Polyánka, illetve a Szolnok megyei Alattyán és Jánoshida birtokok 

után.577 

4.4.2. SEMSEI VILMOS FELESÉGE, GIMESI FORGÁCS GYÖRGY LEÁNYA, MARGIT 

A fenti László fia, Semsei Vilmos az 1440-es évek második felétől jelenik meg a forrásokban. 

1461-ben Mátyás király neki és testvérének, Jánosnak (feltehetően ő az idősebb) adományozta 

apai örökségüket. Semsei Vilmost 1466-ban udvari familiárisként említik. Mátyás király 

felkarolta a családot és 1475-ben Vilmos Zemplén megye királyi adószedője lett. Vilmos felesége 

Gimesi Forgács Margit volt, Forgács György és Födémesi Szobonya Dorottya leánya,578 akit 

1472-ben említenek először.579 Margit testvére Forgács Albert volt, és az ő feleségének, Noffri 

Brigittának szintén ismert a végrendelete. Mivel a Semsei család a Szobonyai-birtokokra 

pályázott, a források Margitot sokszor anyja, Szobonya Dorottya leányaként emlegetik. 1478-ban 

Vilmos a Forgács Albertnek adott kölcsön fejében megkapta annak birtokait.580 

Margit végrendeletének pontos dátuma nem ismert, de özvegyként tette, ezért 1482 utánra 

keltezhető, mert férjét 1482-ben említik a források utoljára.581 A tanúk Semsei János (férje 

testvére) és annak felesége (Vajdai Borbála), valamint Tamás, pazdicsi plébános és káplánja, 

Mihály, továbbá (Per)Kupai János plébános, (talán Semsei) Mátyás felesége, Sebesi Margit, Schit 

Vilmos, Homonnai Tamás, Őrmezői Vince, Mátyási László, Pál szakács, János, Perkopai Antal 

és Nagy János.582 

A Margit által felsorolt egyházak jóformán mind megegyeznek azokkal, amelyeket anyósa 

végrendeletében találunk: a legtöbb adományt a cékei Szűz Mária ferences kolostor kapta, de 

említi a homonnai Szűz Mária ferences, a háromhegyi (martonyi) Szűz Mária pálos kolostorokat, 

valamint a pazdicsi Szent György, a színi583 és a szentesi egyházakat. 

A végrendeletben Margit sógorának, Semsei Jánosnak elengedte 200 forintos tartozása felét, és 

két szolgálóleányának, Orsolyának és Margitnak adományozott. Előbbi a szallóki birtok 

jövedelméből pénzt, utóbbi ruhadarabokat, ékszereket és ágyneműt kapott. 

A kegyes adományok tárgyai értékes ruhák és ékszerek, amelyeket átalakításra szánt, valamint 

szőlők, és bor, illetve pénzösszegek a különböző birtokok jövedelmeiből. Margit a temetésre 

pénzösszeget hagyott. 

4.4.3. SEMSEI JÁNOS FELESÉGE, JÁNOKI VAJDAI BORBÁLA 

Semsei László másik fia, János szintén az 1440-es évektől szerepel a forrásokban. Első felesége 

saját mostohatestvére, Födémesi Szobonya Erzsébet volt. A házasság nem tartott sokáig, ugyanis 
                                                 
577 DL 74718 
578 ENGEL: Genealógia Hontpázmány nem 6. Forgács ág 
579 DL 85047 
580 KÁDAS: Semsei 36-41. 
581 KÁDAS: Semsei 41. 
582 A végrendelet jegyzője feltehetően német volt, mivel a személy- és helyneveket, valamint a subát német alakban 
írja le: Wilhelmi de Pasditcz … Sinth Crist … schubam … Schymzer, …Wilhelmo de Pasditcz … Schebyschy, … 
Wilhelmi Schit, … Vincencio de Oresmesone, Ladislao de Mathiasch (Függelék 1. Nr55.) 
583 A Torna megyei Szín faluban levő birtokrészeit Margit 1475-ben zálogosította el Semsei Jánosnak más 
birtokokkal együtt. DL 85056 
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1464-ben még Erzsébet János felesége,584 azonban 1469-ben már Borbála, aki Jánoki Vajdai 

Mihály fia, György és Szécsényi Osvát leánya, Veronika gyermeke. Mátyás király halála után 

Semsei János minden bizonnyal János Albert híve lett, ugyanis 1490-ben a lengyel herceg 

védelmébe vette János Zemplén megyei birtokait.585 Semsei János 1495-ben végrendelkezett, és 

gyermekeit két veje, Kapi Sándor és Berzevici Miklós, valamint Semsei László védelmébe 

ajánlotta. A család többi tagjához hasonlóan a homonnai, sárospataki és cékei ferenceseket, 

valamint a háromhegyi pálosokat, illetve a pazdicsi Szent György egyházat dotálta. Temetésére a 

szécsi plébánosnak, lelke üdvére a pazdicsi és nagymihályi plébánosnak adományozott. Leányai 

közül Jeronimának a jánoki birtoktest jövedelmeiből hagyott, míg Zsófiának esküvője 

költségeinek biztosítására Menyhért birtokát adta. Emellett adósságainak kifizetését rendelte el. 

Semsei János 1496 elején már nem élt.586 János első feleségétől született Anna, aki Nagymihályi 

Tibai Gáspár (1481-ben esküdtek)587 majd Pásztói László felesége lett, második házasságából 

származott István, Mátyás, Lajos, László, Zsófia (Kapi Sándor felesége), Ilona (Bárcai László 

felesége) és Jeronima (Berzevici Miklós és Sebesi Sinka János felesége).588 A fiúk közül csak 

István és Mátyás élték túl szüleiket, ők 1503-ban kapták meg anyjuktól a Vajdai-örökség egy 

részét. 589 Borbálát 1504 áprilisában a Vajdai-birtokok eladományozása miatt szólították fel a 

zálogösszeg megfizetésére.590 Neve ezután nem fordul elő. Fia, István 1510-ben 

végrendelkezett,591 és felesége, Fruzsina a következő évben már özvegy.592 

Borbála 1496-ban végrendelkezett Gálszécsen, a végrehajtók fiai, István és Mátyás, valamint 

Gergely szécsi és Antal pazdicsi plébánosok voltak. 

A dotált egyházi intézmények a családban szokásos pazdicsi Szent György egyház, illetve a 

sárospataki, szécsényi és sóvári Szűz Mária ferences és a háromhegyi Szűz Mária pálos 

kolostorok voltak,593 ezek mellett anyja végrendelete szerint a jánoki Szent György és szentesi 

egyházakat említi. Két papot, a nagymihályi és a pazdicsi plébánost is megadományozta, ők 

mindennapi használatra ruhákat kaptak. Az egyházaknak, valamint temetésére és misékre pénzt 

adott. 

Borbála fiaira hagyta a neki férje birtokaiból járó hitbérét és nászajándékát, míg leánya, Jeronima 

– akit Semsei Istvánra bízott – nagyobb összegű készpénzt kapott. Az asszony 

szolgálóleányainak, Katónak – aki az oklevél szerint fiatalkora óta szolgálta őt –, Ágotának és 

Annusnak egy-egy forintot adatott. 

                                                 
584 DL 84982 
585 DL 85135 
586 DL 85150 
587 DL 85100 
588 KÁDAS: Semsei 39., 41., 46. 
589 DL 85172 
590 DL 85173 
591 DL 85191 
592 DL 104843 
593 Borbála szülei, Vajdai György és felesége is támogatták a háromhegyi pálosokat, mivel 1480-ban Macska birtok 
területén, a Gyertyános szőlőhegyen levő szőlőt hagyták a monostorra. DAP I. 183., CABELLO-LÁSZLÓ-SIMON: 
Háromhegy 151 
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4.4.4. KAPI SÁNDOR FELESÉGE, SEMSEI ZSÓFIA 

Zsófiáról, az előző fejezetben bemutatott Semsei János és Borbála leányáról, először 1486-ban 

tájékoztatnak források.594 1495-ben apjától végrendeletében – mint már említettük – a Zsófia és 

Kapi Sándor esküvőjén használt ruhák és egyebek kifizetésére kapott adományt. Zsófia 1469-ban 

végrendelkezett, s 1498 novemberében már nem élt.595 Férjét, Kapi Sándort és annak első 

feleségét, Kálnai Borbálát már korábban bemutattuk. Sándor és Zsófia közös fia, László, aki 

szerepel az asszony végrendeletében is, 1526-ban szintén végrendelkezett,596 felesége Lipcsei 

Damján leánya, Anna volt.597 

Semsei Zsófia 1496-ban, néhány nappal édesanyja előtt végrendelkezett. Tanúi Mátyás, töltszéki 

plébános és egyben Zsófia gyóntatója, valamint Antal fintai plébános, István kapi plébános és a 

töltszéki egyház tagjai– András, Márton, Dénes és Mátyás voltak. 

A dotált egyházak között a Semsei családban szokásosokon túl – sóvári, cékei és homonnai Szűz 

Mária ferences kolostorok – a kapi Szent Márton egyházat és a töltszéki Szent Simon és Júdás 

egyházat találjuk meg. 

Zsófia elsősorban családtagjainak adományozott végrendeletében, így említi férjét és fiát, Kapi 

Sándort és Lászlót,598 nővérét, Semsei Jeronimát és édesanyját, továbbá négy szolgálóleányát. 

Zsófia férje kapta a Semsei János végrendeletében is említett esküvő idején megkapott 

pénzösszeget, és Kapi László a Kapi Sándortól származó hitbért és nászajándékot, valamint 

birtokokat, így Pazdicsot is. Az értékesebb ruhadarabok nővérének jutottak. Meghagyta, hogy 

azokat a ruhákat, amelyeket kegyes adománynak szánt, alakítsák át egyházi célokra, vagy adják 

el. Az egyszerűbb, hétköznapi darabok szolgálóleányait, a használati tárgyak Kapi Sándort 

illették. 

4.5. A PUTNOKI CSALÁD VÉGRENDELETET KÉSZÍTŐ ASSZONYAI 

A Rátót nembeli Putnoki család Gömör megye középnemesei közé tartozott,599 ám voltak 

birtokaik Borsod, Bihar, Zala és Pozsony megyékben is.600 A nikápolyi csata után a család részt 

vett a Zsigmond elleni felkelésben, aminek kudarca után javaikat elvesztették. Végül Zsigmond 

megengedte, hogy 425 aranyforintért visszaváltsák azokat.601 Az 1427-es kamarahaszna-

összeírások szerint a Puntoki család tagjai összesen 147 telket birtokoltak Gömör megyében.602 

Az 1431-es adólajstrom alapján a család a vagyonosabb gömöri nemesek közé tartozott.603 A 

Putnokiak közül a 15. század második felében sokan katonáskodtak, Rénold az 1471-es 
                                                 
594 DL 85121 
595 DL 85164, 1497-ben Sándornak már új felesége van. Kapi Sándort ld. Rozgonyi János özvegyénél 
596 DL64626 
597 DL 64604 
598 László ekkor maximum 3 éves lehetett, tekintettel arra, hogy az esküvőt 1491 után és 1495 előtt tartották. 
599 BODNÁR: Putnok 109., CSÁNKI I. 123. 
600 RÉPÁSI: Putnok 10. 
601 FAGGYAS: Putnok 13. A putnoki vár Ila Bálint szerint esetleg az udvarházból átalakított castellum, amelyet az 
újkor elején kezdtek emlegetni, feltehetően középkori. ILA: Gömör 237. Putnoki László itteni udvarházára 1466-ból 
van adat. Feltehetően ezt alakítják át várrá a 16. században, 1561-ben már kész az erősség. Vö. FELD-NOVÁKI-
SÁRKÖZY: BAZ megye várai 90.  
602 ENGEL: Kamarahaszna 189. 
603 FORGON: Gömör-Kishont 541., BODNÁR: Putnok 112-113. 
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lázadásban Mátyás király híve volt, amiért 1472-ben jutalmat kapott. A család 1475-ben egy 

egyezkedéskor kikötötte, hogy megállapodni csak az országos hadba vonulás utáni, szerencsés 

visszatérésük után fognak.604 Estei Hippolit szolgálatában katonáskodott Putnoki István (1500-

1501-ben négy lovasra kapott pénzt) és Pál (1507-1508-ban hat lovas után fizették). Érdemes 

megemlíteni, hogy 1501-ben Putnoki Pál harmadmagával 170 forintért bérelte a Borsod megyei 

csabai bortizedet.605 A 16. század elején a család legkiemelkedőbb tagja Zsigmond lehetett, aki 

1503-ban kincstartói jegyző, majd királyi alkincstartó (1513, 1520) lett. Ő és János Budán éltek, 

és a királyi aula tagjai voltak. János fia, Imre királyi kamarásmester, és Borsod megye ispánja 

volt. 1525-ben ő is tagja lett a Kecskeméten megalakult „Kalandos szövetségnek.” A hagyomány 

szerint Tomori Pál 1510 körül egy Putnoki leányt jegyzett el, de a menyasszony az esküvő előtt 

elhunyt.606 

4.5.1. PUTNOKI JÁNOS FELESÉGE, SÁNDOR ORSOLYA 

Putnoki János Putnoki Benedek gedei várnagy (1414), gömöri alispán (1445) és az ismeretlen 

családból származó Skolasztika fia. Két felesége ismert, az első Sándor László és egy bizonyos 

Krisztina leánya, Orsolya, a második Jánoki Egyed leánya, Margit. Benedek gyernekei: Bernát, 

János – aki Mátyás király híve volt, és az ő fia Imre, a királyi kamarás –, Imre és Dezső.607 

Putnoki János Pelsőci Bebek István familiárisa volt, 1446-ban az ő hrussói várának várnagya 

Tornaljai Fácián Mihállyal. Amíg távol voltak, idegenek – valószínűleg a husziták – foglalták el a 

várat, amiért a Bebekek az országnagyokkal kötelezték a két várnagyot, hogy szerezzék vissza az 

erősséget és a károkért adjanak elégtételt. János azzal védekezett, hogy a Bebekek rendelték 

magukhoz, és ő biztonságban hagyta várat. Vallomása ellenére bűnösnek találták. Az ítélet 

szerint, ha a megjelölt napig nem szerzi vissza a várat, a Bebekeknek jogában áll minden 

vagyonát elfoglalni.608 Nem ismert, hogy mi történt ezután, ám annyi bizonyos, hogy János 1451-

ig várnagy maradt. János környékbeli nemesekkel gyakran került összetűzésbe, 1452-ben például 

Bánrévi Farkas Miklós házára támadt, akinek ugyan sikerült elmenekülni, de familiárisát kerékbe 

törték, majd felakasztották, és a házban talált javakat elvitték. Végül Gömör megye úgy döntött, 

hogy a Putnokiak nem perelhetők, mivel útonállókra támadtak.609 Hosszú pereket folytatott Kazai 

Kakas Zsigmonddal610 és Csáki Ferenccel is,611 de az 1460-as évektől a Puntoki családon belül is 

viszálykodás kezdődött a birtokok kapcsán.612 János 1464-ben még élt, 1466-ban özvegye, Margit 

jelenik meg a forrásokban.613 

                                                 
604 BODNÁR: Putnok 125. 
605 Estei Hippolit 47, 53, 55, 58, 70, 80, 88, 223, 279, 292, 358-59, 364. 
606 Bodnár: Putnok 126., Kubinyi: Kalandos szövetség 147. 
607 1464-ben még kiskorúak DL 15920. Forgon: Gömör-Kishont 542. 
608 DL 13913, 89962-89964. A per első szakaszában Bebek István és Miklós azzal is vádolták a várnagyokat, hogy 
önként adták át a várat. 
609 DL 90000. Bodnár: Putnok 121-122. 
610 1448: DL 89970, 89971, 89972, 89973, 89974, 1449: DL 89980, 89985, 1450: DL 89985, 89989 
611 1447: DL 89961, 1452: DL 89996, 1454: DL 90012, 1464: DL 88396, 1466: DL 90087 
612 Bodnár: Putnok 122. 
613 DL 90069, 90092 Bodnár: Putnok 122. 
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Orsolya végrendeletét 1463-ban említik, amikor is Putnoki János második felesége, Margit, lelki 

üdvössége érdekében átadta Orsolya adományát a putnoki falunagyoknak. A putnoki Szűz Mária 

egyház kapta az összes adományt, ruhadarabokat és 24 ezüst orsót. 

4.5.2. PUTNOKI GYÖRGY FELESÉGE, ETTRE MARGIT 

Putnoki Bertalan másik fiát, aki György gömöri alispán (1488-1489),614 1476-tól említik a 

források. 615 1491-ben murányi várnagy, 616 és a rendkívüi adó Gömör megyei beszedője.617 

Feleségei Erzsébet (1482)618 és Kálnói Ettre Kelemen testvére, Margit, gyermekeik Mihály, Antal 

és István.619 1491-ben Putnoki György és felesége, Margit az asszony leánynegyede és 

jegyajándéka kapcsán kerül említésre, amikor Ettre Kelemen birtokait visszaadták.620 1492-ben 

szintén Szentandrási Ettre Kelemen bukóci és hillyei birtokjogai után fizetett Margit 

leánynegyede fejében.621 Margit végrendelete 1493-ban készült, de még legalább 10 évet élt.622 

1493-ban György még élt, egy 1497. évi oklevél szerint Margit már özvegy.623 1503-ban Putnoki 

György fia, István bizonyos birtokait 600 arany forintért zálogosította el özvegy édesanyjának, 

Margitnak és fivéreinek, Pálnak és Antalnak.624 Az Ettre családról keveset tudunk. Birtokaik 

főként Nógrád megyében voltak, a 15. században a családé volt Ozdin vára, és a 16. században 

Kálnó és Etthre-Lehota.625  

1493-ban Margit betegágyán végrendelkezett. A fennmaradt végrendelet meglehetősen hiányos 

és zavaros, nyilvánvalóan vázlatnak készült. A tanúk Péter putnoki plébános, Lukács oltáros, 

Albert, Dereske Péter felesége Borbála, másik János, Lukács, Katalin, másik Borbála és – minden 

bizonnyal Puntoki – István felesége, Affra voltak. 

A dotált egyházak a putnoki Szűz Mária plébániatemplom, valamint a szántói Szűz Mária és 

vámosi ferences kolostorok, illetve a velezdi Szent György, a süvétei Szent Margit, a jósvai Szent 

Katalin és szentandrási egyházak voltak, továbbá putnoki papok. 

A világi adományokat Margit testvére, Mihály, férje, Putnoki György, fia – István – felesége, 

Affra, illetve az asszony szolgálóleányai és árvái, Visegrádi Katalin, Német Ilona, Tót Lukács 

leánya, Dorottya és Varga János leánya kapták. 

Az adományok tárgya értékes ruhadarabok vagy használati tárgyak voltak – ha kegyes célra, 

akkor eladásra, vagy átalakításra szánva. Az egyházaknak és testvérének állatokat is hagyott. 

                                                 
614 HAVASSY: Gömör vármegye 50. 
615 DL 2535, 90817 
616 DL 90207, KUBINYI: Középbirtokos nemesség 18. 43. lj. 
617 BODNÁR: Putnok 127. 
618 DL 90187 
619 FORGON: Gömör-Kishont 542. 
620 DL 90207  
621 DL 90208 
622 DL 90220  
623 DL 90241 
624 DL 90267 
625 NAGY: Magyarország családai III. 107. 
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4.5.3. PUTNOKI MIHÁLY (1.) ÉS BODFALUSI TATÁR IMRE (2.) FELESÉGE, 
KRISZTINA 

Putnoki Mihály – a fenti György fia – 1473-ban szerezte meg Jósvafői Tekes János birtokait. 

Ezután 1481-ben szerepel a forrásokban.626 1490-ben özvegyének, Bodfalusi Tatár Imre 

feleségének, Krisztinának a nevével találkozunk, ugyanis nem akarta kiadni a Putnokiak 

birtokait.627 1499-ben II. Ulászló vizsgálatot rendelt el az ügyben, és kiderült, hogy Krisztina 

hatalmaskodott is a Putnoki-birtokokon.628 1512-ben, amikor végrendeletét említik, az asszony 

már nem élt. Ekkor férje, Tatár Imre 200 aranyforintot kapott néhai felesége hitbére és 

jegyajándéka fejében az asszony végrendelete értelmében.629 Imre még 1519-ben is előfordul a 

forrásokban. 630 

4.6. A KÖZÉPNEMESSÉG KEVÉSBÉ TEHETŐS RÉTEGE: A ZALA MEGYEI 

CSATÁRI ÉS A LAKI KACOR CSALÁD 

A Csatári család Zala megyei kevésbé tehetős középnemesi család, amelynek névadója Zalai 

Péter fia Bereck volt, aki 1428-ban vette fel a Csatári nevet.631 

4.6.1. CSATÁRI BERECK FELESÉGE, ERZSÉBET 

A családról annyit tudni, hogy Csatári András fia, Bereck 1450-ben a Butkai és Ráskai család 

tagjaival együtt tiltották el Butkai Andrást, hogy Zemplén, Szatmár és Zala megye – közte a 

csatári – birtokaiba fiúsított leányait beiktassa.632 1480-ban az ismeretlen családnevű Erzsébet 

mint Csatári Bereck özvegye végrendelkezett. A testamentum elkészültekor Mórochelyi Farkas 

Péter és felesége, Dorottya – Erzsébet leánya – is jelen voltak. Bereck másik leánya, Orsolya 

Polányi Tamás felesége valószínűleg azért nem szerepelt, mert már nem élt, ugyanis az ő 

végrendeletéről 1480-ban készült feljegyzés. 1482-ben a Butkaiak és a Ráskaiak pereskedtek 

osztályos atyafiuk, Csatári Bereck csatári birtokaiért.633  

Erzsébet utolsó akaratának tanúi Simon kapornaki apát, egyben az özvegy gyóntatója és más, 

néven nem nevezett asszonyok voltak. A testamentum szerint az asszony két kerékre járó, Zala 

folyón levő csácsi malmát az örményesi Szűz Mária pálos kolostorra hagyta. Azonban mivel a 

Csatári család nem tudta igazolni, hogy teljes joggal bírja a malmot, 1483-ban Gúti Ország 

Mihály nádor érvénytelenítette az adományt, és a zalavári konventnek ítélte az apátság határánál 

fekvő malmot.634 A malom eredeti tulajdonosa valószínűleg az apátság volt, legalábbis 1419-ben 

beiktatták négy csácsi malom birtokjogába be és ezeket még 1430-ban is birtokolta.635 

                                                 
626 DL 90176 
627 FORGON: Gömör-Kishont 541. 
628 DL 90246, 90247, 90251 
629 DL 90326 
630 DL 69570 
631 ENGEL: Genealógia Gútkeled nem 5. Sárvármonostori ág, 5. tábla: Málcai 
632 DL 66921 
633 DL 67087 
634 Függelék 1. Nr55. 
635 Csács a zalavári apátság és köznemesek birtoka. FÜSSY: Zalavári apátság 542-543., 557., CSÁNKI III. 41., 172., 
ZsO VII. Nr1062. (265), KÓTA: Vasvári regeszták Nr294. (107), BILKEI: Zala megye középkor Nr67. (41), BILKEI: 
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4.6.2. POLÁNYI TAMÁS FELESÉGE, CSATÁRI ORSOLYA 

Csatári Orsolya férje minden bizonnyal azonosítható Polányi Tamással, aki Polányi Gáspár 

sárvári várnagy (1438-1439636) és Hídvégi István leánya, Ilona fia volt637 és először 1450-ben 

említik testvéreivel, Györggyel és Péterrel.638  A hagyományosan Kanizsai familiáris családból 

származó Polányi Tamás Kanizsai László vasi alispánja (1460-1463), mindemellett sárvári 

(1461-1463) és németújvári várnagy (1473) és 1463-ban a királyi udvarból kiküldött emberek 

között szerepelt.639 Az utolsó adat róla 1479-ből származik.640 Az első felesége nevét nem 

ismerjük, második felesége Csatári Orsolya. Gyermekei az első házasságból születtek, István, 

László, Osvát, György és Zsófia. 641 

Orsolya asszony végrendeletéről 1480-ban készült okirat, amikor a rendelkezésénél jelen levő 

Molnári Mihály fia Tamás és Mártonfalvai Laca Mátyás özvegye, Katalin bevallást tettek róla. 

Az asszony férje a Vas megyei Kápolna, Hídvég, Kajd, Andrásfalva, Újfalu, Dienesfalva, Lak és 

Krako [Karakó], valalmint a Zala megyei Polyán possessiókban és a Vas megyei Jakófölde és 

Szentkirályfölde prédiumokban bírt részei után őt megillető hitbért és jegyajándékot Tamásnak és 

örököseinek elengedte.642 A Vas megyei birtokok 1456-ban kerültek Polányi Péter fia László és 

Gáspár fia Tamás kezére.643 Tamás Krako birtok felét 1459-ben szerezte meg,644 1461-ben 

testvéreivel Hídvégi Miklós fia Györgytől megvette annak összes birtokrészeit a Vas megyei 

Hídvég, Kajd, Andrásfalva, Lak és Dienesfalva possessiókban, illetve Szentkirályfölde meg 

Jakófölde prediumokban.645 A birtokokba 1463-ban iktatták be, és 1467-ben Mátyástól 

adományba is kapták.646 A jószágokból 1466-ban adták ki Hídvégi György özvegyének hitbérét 

és nászajándékát. 647 1481-ben a néhai Polányi Tamás fiai, György és Osvát megvették a teljes 

Krako birtokot.648 A végrendelettel kapcsolatban Orsolya mostohafiai, Polányi Osvát és György 

kérésére 1489-ben Mátyás tanúkihallgatást rendelt el.649 

4.6.3. LAKI KACOR DÁVID FELESÉGE, SZENTJAKABI CHERNEL MAGDOLNA 

A szintén Kanizsai-familiáris650 Laki Kacor család egy kevéssé ismert tagja Dávid, Laki, 

másnéven Egyházasgencsi Kacor Miklós fia, akit először 1425-ben említenek a források,651 1445-

                                                                                                                                                              
Egerszeg 47-48. A csácsi malmok tulajdonjoga egyébként még a 18. azázadban is az apátság tulajdona. TURBULY: 
Zalavári apátság 57. 
636 ENGEL: Archontológia I. 405. 
637 DL 67944. Ekkor említik a végrendeletben szereplő birtokok közül Hídvéget, Lakot és Dienesfalvát. 
638 DL 44574. Itt említik Andrásfalvát, Lakot, Újfalut és Dienesfalvát. 
639 CSÁNKI II. 845., ÉRSZEGI: Sárvár 122, 125, 127-128., HORVÁTH: Vas megye 729., 
640 DL 93530 
641 DL 94211 
642 DL 67958 
643 DL 67945 
644 DL 15404 
645 DL 67946 
646 DL 67949, 67955. 
647 DL 67954 
648 DL 15404 
649 Dl 67958, 67960 
650 HOLUB: Laki Kaczor 
651 DL 61401 
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1446-ban Csapi Andrással a Bánfiak és Marcaliak szentgyörgyvári várnagya.652 Felesége a 

Somogy és Zala megyék határán élő Szenjakabi Chernel család leszármazottja.653 Magdolna 

Chernel László leánya,654 bátyja, Imre 1445-ben655 és 1447-ben656 királyi ember, a Laki család 

más tagjaival együtt. Dávidot utoljára 1450-ben említik,657 Magdolna 1455-ben, 

végrendelkezésekor özvegy, 1457-ben pedig már az asszony sem élt, ekkor ugyanis testvére, Imre 

a Magdolna által végrendeletileg ráhagyott perben intézkedik.658 Chernel Imrét a továbbiakban is 

említik a források, 1467-ben felesége, Apollónia és leányaik, Zsófia és Katalin is feltűnnek.659 

Imre jellemét egy 1471-es oklevél világítja meg, melyben birtokait az általa elkövetett sorozatos 

gyilkosságok miatt Mátyás király másnak adományozta.660 

Magdolna végrendeletét 1455-ben készítette, Jakab plébános, Ballam fia György, István és fia 

Kelemen, valamint Chernel Ferenc özvegye és testvére, Chernel Imre előtt. Az asszony felsorolta 

adósait, akik Marcali Dénes bán fia, György és Domonyai László voltak. Előbbi tartozása tetemes 

összeg, 1000 aranyforint. 

A testamentum fő örököse Magdolna testvére, Chernel Imre – aki a felsoroltakon kívül minden 

ingó és ingatlan vagyon örököse –, rajta kívül az asszony édesanyjáról és édesapjáról emlékezett 

meg, akiknek ruhadarabot, illetve állatot hagyott. 

A kegyes adományokat az asszony családi és férjének birtokain levő templomok, a 

zalaszentjakabi Szent Jakab és a – minden bizonnyal – kacorlaki Szent Anna661 egyházak kapták, 

valamint Jakab plébános. 

Az adományok nagy részét birtokok képezik, azaz a Laki család tulajdonában levő szentmártoni 

birtok,662 szerdahelyi szőlő és laki rét.663 Ruhadarabokat és használati tárgyakat is említ az 

özvegy, utóbbiak közül egy serleget kegyes célra kehellyé kívánt átalakíttatni. Ezen túl rokonaira 

állatokat hagy. 

 

5. A VÉGRENDELETEK BEMUTATÁSA 

A végrendeletekben megtalálható formulák és az irat szerkesztése eltér egymástól. A jelenség 

nem különös, mivel ezeket nagymértékben a testáló, illetve a leíró – vagy esetenként bevallást 

készítő – teológiai, jogi ismeretei és egyéni stílusa, műveltsége határozta meg. Azonban 16. 

                                                 
652 DL. 92996, 93023., HOLUB: Laki Kaczor 
653 A család nem rokon a Chernelházi Chernelekkel. HORVÁTH: Chernelházi Chernel. 396. 
654 DL 14083 
655 DL 13828, 13829 
656 DL 14083 
657 HOLUB: Laki Kaczor 
658 DL 44822 
659 DL 49455 
660 DL 70411 
661 Magdolna csak Szent Anna egyházként említi, de kétségtelenül erről az egyházról lehet szó. MEZŐ: 
Patrocíniumok 45. 
662 CSÁNKI 1471-től adja meg a Laki család birtokaként. CSÁNKI III. 107. 
663 Kacolakot a Laki család 1431-ben a Kanizsaiakkal cserélte el korábbi birtokukért, Egyházasgencsért. HOLUB: 
Laki Kaczor 
Tótszerdahely révje 1469-ben a Bánfiaké, 1519-nem Hásságyi Dénes birtoka. ZMHL 23.463.53. 
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század közepéről ismert egy adat, ami azt bizonyítja, hogy a nemesi végrendeletek esetében is 

használtak végrendeletmintákat, ugyanis a győri székeskáptalan hiteleshelyétől kértek mintát Pető 

Piroska nemesasszony utolsó akaratához. A küldött mintával együtt maga a végrendelet is 

fennmaradt.664 

5.1. FENNMARADÁSI FORMA 

A dolgozatban vizsgált végrendeletek különböző formában maradtak meg (erről összefoglalóan 

ld. a Függelék 3., 2. diagramot.) 

A végrendeletek legjelentősebb csoportját azok alkotják, amelyek eredeti formában, az asszonyok 

saját kiadványaként maradtak fenn, és általában a helyi plébános foglalta írásba őket.665 Sokszor 

eleve egyházi személy vagy testület, illetve közjegyző az oklevél kiadója. Ezek az összes 

végrendelet valamivel több, mint felét teszik ki. A hagyományos végrendeleti formákat követi a 

végrendelet – elsősorban egyházi – tanúinak bevallása az előzetesen elhangzott rendelkezésekről 

különböző hatóságok előtt, amit utólag foglaltak írásba.666 Az eddig felsorolt esetek körülbelül a 

testamentumok tizedét adják. Szintén a bevált formulákat követik a világi hatóságok 

kiadványaiban fennmaradt testamentumok, ahogyan a városi könyvben megmaradt, de nemestől 

származó végrendeletek is. Három esetben ugyanis városi végrendeleti könyv is őrzött nemesi 

végrendeleteket, amelyek nem sokban különböznek a többitől; ami szembetűnő, hogy ezek igen 

nagy arányban tartalmaznak kegyes adományokat is. Ezekben az esetekben természetesen mind a 

kegyes, mind a világi adományozottak az asszony környezetéből, tehát a városokból kerültek ki. 

A hagyományos formában fennmaradtak között kell említeni azokat az okiratokat is, amelyeknek 

több példányát megőrizték. Esetükben a saját kiadvány mellett egyházi, közjegyző, vagy más 

világi hatóság által is átírt, kiadott iratokról van szó. Ezt jól példázza Olcsai Füssi János özvegye, 

Kéki Erzsébet utolsó akarata. Az 1501-ben készül végrendeletet 1512-ben, a pannonhalmi 

konvent írta át az asszony fia, Mihály kérésére.667 Egy másik, közismert esete az ilyen, két 

példányban is megmaradt rendelkezéseknek Hédervári Katalin utolsó akarata, amit férje 

közjegyzővel íratott át, és a két irat tartalma teljesen egyezik.668 Ugyanakkor említendő például 

Töttös Orsolya két végrendelete, amelyek teljesen eltérnek egymástól.669 Asszonyfalvi Lőkös 

Ilona végrendelete saját bevallásában és tanúkihallgatási jegyzőkönyv formájában is fennmaradt. 

Azért volt fontos az asszony rendelkezése, mivel három férje – Szentgyörgyi Eberhard, Szécsi 

Herceg Péter és Mihályfalvi Doni György – után nagyobb birtokcsoport került a kezére, és egyik 
                                                 
664 DOMINKOVITS: XVI. századi magyar iratok Nr5-5/a. (23-26) 
665 LUPESCU: Miért? Kinek? Mit? 192. 
666 LUPESCU: Miért? Kinek? Mit? 197. 
667 Függelék 1. Nr92. 
668 Függelék 1. Nr124. 
669 Függelék 1. Nr70. 
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házasságból sem származott vérszerinti gyermeke, így fogadott fia és atyafiai, Asszonyfalvi Ostfi 

Ferenc, illetve Asszonyfalvi László és Miklós lettek a vagyon örökösei.670 Érdekes példája a két 

példányban fennmaradt testamentumoknak Csatári Bereck özvegyének, Erzsébetnek a 

végrendelete, ugyanis a testamentum rendelkezéseit Gúti Ország Mihály nádor érvénytelenítette, 

és másik örököst jelölt ki.671 Kanizsai Dorottya végrendelete, mint már említettük, három 

példányban is fennmaradt. A kis könyvecskének nevezett testamentumban, illetve a nádori, majd 

királyi – a rendelkezések csak a bajcsi pálosoknak szóló részét – megerősítő oklevelekben. A 

hagyományos formában – egy, két vagy három példányban – fennmaradt végrendeletek teszik ki 

a dolgozat keretein belül vizsgált testamentumok körülbelül háromnegyedét. Kiemelendő Gersei 

pető Erzsébet rendelkezése, aki nem mondja ki, hogy testamentumot készít, azonban ingó és 

ingatlan vagyonának férje részére való odaadásakor hozzáteszi, hogyha ura előtt halna meg, őt 

teszi meg a javak végrehajtójának és irányítójának.672 

Jelentős mennyiségű oklevél maradt fenn tanúkihallgatás formájában, ugyanis a hozzátartozók és 

örökösök sokszor kérvényezték a testamentumról szóló tanúkihallgatást, elsősorban a 

rendelkezések kapcsán támadt vita esetén. A tanúk általában vagy a végrendelet tanúi is voltak, 

vagy a rendelkező környezetében éltek, annak lakóhelyén tartózkodtak a végrendelkezéskor, így 

annak tanúitól hallották a testamentum rendelkezéseit. Ezek közül a legismertebb eset Ország 

Mihály nádor leányának végrendelete, aki – hajadon lévén – édestestvéreire hagyta birtokait.673 

Gimesi Forgács Benedek özvegye, Gyulai László leánya, Borbála testamentuma szintén egy 

tanúvallatási jegyzőkönyvből maradt fenn. A végrendelet tanúja, Máté, Komját mezővárosában a 

Szűz Mária plébániatemplom plébánosa és Borbála gyóntatója, a jegyzőkönyvben is az első 

tanúként szerepel. A tanúkihallgatásban szereplő személyek környékbeli nemesek és az asszony 

udvarában szolgáló leányok voltak.674 

Sok végrendeletet csak egy későbbi panasz, vagy per említ, mint például Csabaji Pénzes György 

özvegyének, Margitnak a testamentumát.675 Az asszony ugyanis két mostohaleányára676 – 

Dorottyára és Récsényi András feleségére, Magdolnára – hagyott a birtokok mellett egy 

nyakbavetőt, két ezüstkupát, tíz ezüstkanalat, egy násfát, egy majcpártát, valamint 12 lat ezüstöt 

és 120 forintot, azonban testvérei, Csabaji Pénzes János, István, Miklós és László részletekben 

akarták kiadni azokat, és végül nem is tettek eleget ígéretüknek.677 Szintén itt említendők a 

                                                 
670 Függelék 1. Nr19. 
671 Függelék 1. Nr53. 
672 Függelék 1. Nr118. 
673 Függelék 1. Nr65. 
674 Függelék 1. Nr30. 
675 Függelék 1. Nr105. 
676 Édesanyjuk Várkonyi vagy Bősi Amádé Mihály leánya, Ilona MNL DL 75749 
677 Az ügy menetét ld. MNL DL 75742, 75747, 75748, 75755, 75762-75764, 75769-75782, 75784, 75792 
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Valpói Bán Máté özvegye, ozorai prioirissaként megnevezett – Maróti Mátyus macsói bán 

felesége – Margit rendelkezései.678 Az asszony által hagyott birtokokról szóló per jóval korábbi 

időkre nyúlik vissza, ugyanis a hagyományosan Bellyei család birtokának számító jószágokat (a 

Baranya megyei Csama, Kopács és Daróc) a 15 század közepe óta a Marótiak elfoglalva 

tartották.679 Margit özvegyként is továbbvitte a pert, azonban – mint az egy 1518-as 

tanúkihallgatásban kiderül – utolsó akaratában végül visszaadta Bellyei Péternek jogos 

tulajdonát, kijelentve, hogy azt jogtalanul foglalta el. Maga a testamentum 1504-1505 körül 

készülhetett, többet nem tudni róla.680 

Egy-egy végrendelet csak annak végrehajtása során kerül említésre. Néhai Hangonyi Sánta Jakab 

feleségének, Katalinnak testamentumát 1451-ben említik, amikor a Hangony fölötti Ölyvös-

völgyben levő Szent Anna kolostor szerzetesei elismerték, hogy Hangonyi Péter özvegye, Anna 

és Hangonyi László özvegye, Katalin asszonyok végrehajtották a rendelkezéseket, amelynek 

értelmében Katalin férje Hangonyban és Szilakszóban bírt részei után járó hitbérét és 

jegyajándékát lelki üdvösségéért a kolostornak hagyományozta.681 Dóci László özvegye, 

Veronika testamentuma 1489-ből egy a végrendelet kiadásáról szóló parancsban őrződött meg. 

Ugyanis az asszony birtokait a csanádi káptalanra hagyta a csanádi egyház patrónusa, Szent 

György iránti tiszteletből, azonban leányai – Zsófia, Erzsébet és Orsolya – és vejei – Haraszti 

Ferenc, Gúti Ország Lőrinc és Gerlai Ábránfi Sebestyén – szerint az özvegy nem tett 

végrendeletet halálakor, és nem akarták a birtokokat a jogos örökösnek átadni.682 

Két olyan asszonyt is ismerünk, aki kétszer is végrendelkezett élete folyamán. Malomvízi 

Kenderes Margit 1493-ban, első férje, Meggyesaljai Móroc István halála után tett végrendeletet, 

melyben anyai unokatestvérére, Butkai Péterre hagyta birtokait, amelyek férje fassiójából 3000 

aranyforintban megilletik 2000 aranyforintig, azzal a feltétellel, hogy a harmadik ezer forintból a 

Margit végrendeletében megjelölteknek elégtételt kell adnia.683 Margit második végrendelete 

1503-ban készült, az asszony ekkor már Gersei Pető Miklós özvegye. Ebben nem említi korábbi 

birtokait,684 ellenben tárgyi adományt tesz főként szolgálóinak és kegyes célra. Butkai Pétert 

ekkor nem nevezi meg örökösként, csak a végrehajtók között említi (egyébként nővére, Butkai 

Katalin, aki ekkor Gersei Pető György felesége volt, Margit végrendeletének tanúja és 

                                                 
678 Függelék 1. Nr122. 
679 Az ügy menetét ld. MNL DL 94190, 94284, 94286, 94309-94312, 94337, 94341-94342 
680 Az asszony 1504 januárjában még budai házát adományozta rokonainak, 1505 októberében már nincs életben. 
VÉGH: Buda helyrajza I. Nr.4.3.4. (286.), II. 140., HéderváryO I. Nr353. (499-500), Nr356. (503-505) 
681 Függelék 1. Nr6. A Hangonyi család Hangonyban és Szilakszóban birtokos. Csánki I. 154. 
682 Függelék 1. Nr62. 
683 Függelék 1. nr71., DL 24580, 67131 CsákyO I/1. 475-476. 
A Móroc-örökség tárgyalását ld.: NEUMANN: Verbőci utazásai, HORVÁTH: Ecsedi Bátoriak 319–320. 
684 Valószínűleg azért sem, mert néhai első férje, Móroc István 1490-ben kölcsönös örökösdési szerződét kötött a 
Perényiekkel és a Bátoriakkal, azzal a kitétellel, hogy István feleségét, Margitot meg kell tartaniuk birtokában, amíg 
férje nevét viseli, és ha újra férjhez megy, csak 3000 forint megfizetése után vehetik el birtokait. MNL DL 71026, 
71027, 71030, 71034, NAGY: Sopron Oklevéltár II. Nr346., MÉSZÁROS: Szigliget 340., TRINGLI: Perényi Nr.629-
630. Nr.633, 635 
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végrehajtója is). Bár a Móroc birtokokért hosszú per indult, Butkai Pétert 1504-ben beiktatták 

örökségébe.685 A második végrendelet két példányban maradt fenn, és köztük formai és apró 

tartalmi különbségek vannak. Betlen Brigitta686 első férje, Bolyai Gáspár halálakor, 1508-ban a 

Fehér megyében fekvő Bolya, Mihályfalva, Vessződ, Hidegvíz, Ingodály, Isztina, Saldorf, Salko, 

Ivánfalva, Kövesd, Alamor, Örményszékes, Mártonfalva, Feketevíz, [ ], Váralja, Embertelke, 

valamint a Küküllő megyei Péterfalva, Szépmező, Panád, Oláhszépmező és Iklód megyei 

részbirtokait azok minden hasznával, illetve a Bolya birtokon levő kőből készült nemesi kúráját 

nővére, Katalin és Geszti László fiára, Ferencre hagyta. Annak magtalan halála esetén másik 

nővére, Anna fiait illetik a jószágok.687 Geszti Ferenc egyébként még 1508-ban elvesztette a 

birtokokat, II. Ulászló elvette tőle erdélyi kihágásai miatt, és az új birtokosok Podmanicki János 

és Betlen Miklós lettek.688 1511-ben, Betlen Brigitta mint Muzsnai Mátyás felesége Sáros, 

Gálfalva és Harangláb birtokokban levő részét Haranglábi Elekre és anyjára hagyta, ugyanis 

Bolyai Gáspár a birtokokért perben állt a Haranglábiakkal (Gáspár anyja Orsolya, Haranglábi 

Domonkos unokája).689 

5.2. A VÉGRENDELKEZÉS HELYE 

A végrendelkezés helye általában egy közeli káptalan vagy konvent, de érvényesítője lehet 

esetleg a közjegyző, illetve a végrendelkező súlyos betegsége esetén a házához menő helyi 

plébános vagy valamelyik egyház képviselője. Utóbbi eset – mint már említettük - nemcsak 

birtoktörténeti szempontból lehet érdekes, hanem a rezidenciakutatás számára is, mivel utal a 

család leggyakoribb lakóhelyére is, és további kutatások alapját adhatja, hogy az asszony férje, 

saját családja, esetleg más hozzátartozója birtokán volt utolsó akaratának megvallásakor. 

Példának okáért Alsólendvai Bánfi Dorottya – Frangepán Márton felesége – Sztenicsnyák 

várában készítette testamentumát,690 míg Korlátkövi Osvát özvegye a család száki birtokán 

végrendelkezett, ugyanis a família itt élt Korlátő elvesztése óta.691 

Az asszonyok közül néhányan – nyilvánvalóan férjük halála után – visszatértek saját 

családjukhoz, így például Gimesi Forgács György özvegye, Apponyi Anna apja birtokán, annak 

aponyi várában végrendelkezett.692 TÖTTÖS ORSOLYA A TÖTTÖS CSALÁD ÉSZAKI BIRTOKAINAK 

                                                 
685 MNL DL 24580, 71051, 71085, 71088-71090, CsákyO I/2. 500-502., 505-506., 506-507., 507-511., 511-512. 
A birtokok végül a Perényieké és Bátoriké lettek. KÁROLYI: Károlyi birtoklástörténet I. 77., 165., 170., 173., 177., 
179-180., 184. 
686 Brigitta származását ld. ENGEL: Genealógia Becsgergely nem, 3. tábla: Betleni (Bethlen), LUKINICH: Bethlen 20-
25., HÁZI: Bethlen 302-304. 
687 Függelék 1. Nr103. A bolyai uradalomra és a hozzátartozó hidegvizi, mihályfalvi, vesződi, ingodályi, ivánfalvai, 
embertelki, bürkösi és kövesdi birtokokra 1494-ben kaptak új adományt a Bolyaiak. RÓNAY: Bolyai 
688 MNL DL 26497 
689 MN LDL 29892, 29899, 29912, 30955, 36385, CSÁNKI V. 917. 
690 Függelék 1. Nr28., Márton 1461-ben szerezte meg a várat és tartozákait. FO II. Nr41. (43-44), Nr44. (46-48) 
691 Függelék 1. Nr45. A család Korlátkő várát 1473-ban elvesztette, és Szákon telepedett le. NEUMANN: Korlátköviek 
36-37. 
692 Függelék 1. Nr18. 
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EGYIKÉN, ZSELÍZI LAKÓHÁZÁBAN KÉSZÍTETTE EL TESTAMENTUMÁT.693 Csicseri Anna, Lapispataki 

Tamás özvegye testvére, Csicseri Ferenc csicseri nemesi kúrájában rendelkezett végakaratáról.694 

AJTÓSI MIHÁLY ÖZVEGYE, NELEPEC KLÁRA FIVÉRE, NELEPEC FERENC DOBRAKUCSAI HÁZÁBAN 

VÉGRENDELKEZETT.695
 MIKOLAI MIKLÓS ÖZVEGYE, RÁKÓCI MIHÁLY FELESÉGE, LAPISPATAKI 

BORBÁLA BUDAMÉRI HÁZÁBAN RENDELKEZETT, AMI AZ ASSZONY CSALÁDJÁTÓL 

LEÁNYNEGYEDKÉNT JÁRÓ BIRTOKOK RÉSZE VOLT.696
 KOLTAI DOROTTYA VALÓSZÍNŰLEG HIRTELEN 

BETEGSÉGE MIATT VOLT KÉNYTELEN SEBESTYÉN, A SÁRVÁRI VARGA HÁZÁBAN RENDELKEZNI. AZ 

ÜGGYEL KAPCSOLATOS SIETSÉGET MUTATJA AZ IS, HOGY MIVEL AZ ASSZONY GYÓNTATÓJÁT, PÉTER 

PAPOT, A KANIZSAI URAK KÁPLÁNJÁT NEM TUDTÁK ELÉRNI – BÁR DOROTTYA ŐT HÍVTA –, ELEK 

ELŐTT TETTE MEG BEVALLÁSÁT.697 

EGYES ESETEKBEN – AHOGYAN MÁR EMLÍTETTÜK –, VÁROSBAN KERÜLT SOR A 

VÉGRENDELKEZÉSRE, GÜGYÉRI MARGIT VAJDA ISTVÁN SZENTFALVÁN LEVŐ HÁZÁBAN, GERSEI 

PETŐ MIKLÓS ÖZVEGYE A CSALÁD KESZTHELYI LAKÓHÁZÁBAN RENDELKEZETT – MÁSODSZORRA – 

UTOLSÓ AKARATÁRÓL.698
 POTTENDORFI ANNA

699
 ÉS SÁGI GYÖRGY ÖZVEGYE SOPRONBAN,700

 

COBOR IMRE FELESÉGE POZSONYBAN ÉLT, ÉS TESTAMENTUMOK A VÁROSI KÖNYVEKBEN MARADT 

FENN.701
 PERNESZI ISTVÁN FELESÉGE, GERSENYEI MAGDOLNA A PERNESZIEK BUDAI, MINDSZENT 

UTCAI HÁZÁBAN VÉGRENDELKEZETT.702 

A rezidenciakutatás mellett a régészeti kutatások is hasznosíthatják a végrendelkezés helyének 

közlését. Egyes esetekben ugyanis tudomást lehet szerezni a ház elrendezéséről is, például Ország 

Zsófia a hollókői várban levő kis szobában,703 Gyulai Borbála a komjáti kastély kis 

szobácskájában végrendelkezett.704 Egyébként utóbbi kastélyban végrendelkezett Forgács Albert 

felesége, Noffri Brigitta is.705 

                                                 
693 Függelék 1. Nr70. 
694 Függelék 1. Nr24. 
695 Függelék 1. Nr112. 
696 Függelék 1. Nr106., MNL DL 46914 
697 Függelék 1. Nr25. 
698 Függelék 1. Nr94. 
699 Függelék 1. Nr7. 
700 Függelék 1. Nr58. 
701 Függelék 1. Nr59. 
702 Függelék 1. Nr130. 
703 Függelék 1. Nr65. 
704 Első tanú: in castello Komyathy in stubella, második tanú: in castello Komyathy in stubella, harmadik tanú: in 
castello Komyathy in parva stuba, negyedik tanú: in castello Komyathy in stuba parva, ötödik tanú: in castello 
Komyathy in parva stuba, hatodik tanú: in castello Komyathy in stubella, hetedik tanú: nem mond a heyről semmit, 
nyolcadik tanú: in castello Komyathy in stubella parva (Függelék 1. Nr30.) 
705 Függelék 1. Nr67. 
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5.3. A VÉGRENDELET NYELVE 

Az végrendelet nyelve a legtöbb esetben latin, két esetben német, utóbbiak városi (Sopron és 

Pozsony) könyvekben maradtak fenn, így városi környezethez köthetők. Mikcseveci Boldizsárné 

1504-ben, glagolita írással lejegyzett végrendeletét több példányban is átírták latinra.706 Meg kell 

említeni Semsei Vilmos özvegyét is, akinek végrendelete latin nyelven íródott, de a helyneveket 

német hangzás szerint jegyezték fel benne.707 

A latin szövegekben magyar kifejezések is előfordulnak a tárgyak leírásakor, ami nem rendkívüli, 

mivel a latin nyelvű szövegekben kisebb-nagyobb számban csaknem minden forrásban találhatók 

olyan kifejezések, mondattöredékek (földrajzi- és személynevek, stb.), amelyeket a közérthetőség 

kedvéért magyarul adtak meg.708 Ugyanakkor a középkor utolsó évtizedeiből eddig ismert 

mintegy 50 teljesen magyar nyelvű forrás azt mutatja, hogy a magyar nyelv lényegében alig 

kapott teret a középkori jogi írásbeliségben.709 A középkori Magyarországon legnagyobb írásos 

tevékenységet folytató szervezet, a hiteleshelyek az egész országot behálózva a közjegyzőkhöz 

hasonlóan végezték a magánjogügyletek írásba foglalását, illetve királyi parancsra vagy hatósági 

megkeresésre működtek közre tanúként a kormányzati és bírósági eljárásoknál, és arról oklevelet 

állítottak ki közhitelű pecsét alatt. Itt az írásbeliség latinul folyt, ami biztosította e nyelv széles 

körű használatát.710 

A magyar nyelv elterjedésével kapcsolatban megemlítendő a közismert 1517-es eset a Nyitra 

megyei Novák faluból: a magyar–szlovák nyelvhatáron túl fekvő településen sem a plébános, 

sem káplánja nem tudta meggyóntatni Majtényi Márton végrendelkezni akaró feleségét, mivel 

egyikük sem tudott magyarul, így végül egy átutazóban levő pap gyóntatott helyettük. Egyébként 

az esetből hosszas tanúvallatás lett.711 

A magyar nyelvű írásbeliség gyakoribbá válásának kezdetei a 15. század legvégére esnek,712 

elsőként misszilis levelek nyelveként.713 A nők esetében az írás-olvasás és a latin ismerete 

                                                 
706 Függelék 1. Nr95. 
707 Függelék 1. Nr55. 
708 Ez a jelenség más országok írásos emlékeiben is hasonlóan kimutatható már a 11. századtól. ISTVÁNYI: 
Magyarnyelvű írásbeliség 11.; DÖMÖTÖR: Nyelvemlékek 13., SOLYMOSI: Anyanyelv 
709 SOLYMOSI: Anyanyelv 496. 
710 Erre jó példa Vér András záloglevele, amelynek záradéka tartalmazza, hogy csak addig érvényes, amíg 
káptalanban bevallást nem tesz. Középkori leveleink 21‒22.; ISTVÁNYI: Magyarnyelvű írásbeliség 24.; TARNAI: Írni 
kezdik 269.; SOLYMOSI: Anyanyelv 498. 
711 Függelék 1. Nr121., SOLYMOSI: Anyanyelv 483. 
712 ISTVÁNYI: Magyarnyelvű írásbeliség 3.; TARNAI: Írni kezdik 267. 
713 Enyingi Török Imre menyasszonyának 1485–ben Kállai Jánoshoz írt levelében pár soros köszöntője, ld. 
Középkori leveleink 9‒10.; ISTVÁNYI: Magyarnyelvű írásbeliség 16. 
1479‒90: Várdai Aladár misszilise, ld. Középkori leveleink 3‒5.; ISTVÁNYI: Magyarnyelvű írásbeliség 17. 
A Várdai család levelezését ld. ZO, FÜGEDI: Verba volant 454.; 1510: Szalkai László levele TARNAI: Írni kezdik 
267–268. 
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ritkábban fordult elő, bár erre is akadt példa,714 Mindössze néhány nőhöz kapcsolható egészében 

magyar nyelvű irat maradt fenn a késő középkorból,715 illetve a Mohácsot követő néhány 

évtizedből.716 Azonban női végrendelet csak a 16. század második feléből ismert.717 Ezzel 

szemben 1526 előtt férfiak esetében testamentumban is magyar nyelven rendelkeztek718 (illetve 

ismert egy végrendelet hitelesítő megjegyzés is az időszakból719). A  nyelvhasználatra  az 

írábeliségben jó példát mutatnak Batthyány Ferenc  levelei a feleségéhez. A  latin nyelven  írott –  íródeák 

által  lejegyzett –    levelek mindegyikén ott vannak Batthyány magyar nyelven  írt kedves sorai, melyeket 

hihetően ugyanúgy diktált a bán, mint a latin szöveget720 

A szórványemlékek leírása igen változatos annak köszönhetően, hogy nem volt egységes a 

magyar hangok leírására vonatkozó szabály, és azokat a valódi hangzásnak megfelelően latin 

betűkészlettel írták le, ami a magyar latintól eltérő hangjainak esetében nehézségekhez 

vezetett.721 

Az írott forrásokat vizsgálva felmerül a kérdés, hogy egyáltalán miért írnak le egyes szavakat 

magyarul. Egyik oka az lehet, hogy a végrendeleteket szóban, magyarul tették meg, és mivel csak 

a lejegyző fordította őket latinra, a leíráskor egyes szavakat egyszerűbb volt magyar alakban 

meghagyni, vagy esetleg nem volt ismert a latin megfelelője. Másrészt, ha ismert is volt a szóban 

forgó tárgy latin neve, a közérthetőség miatt megmaradt a latin mellett – vagy helyette – az 

anyanyelvi kifejezés is. Előfordulhat az is, hogy a magyar megnevezéssel pontosítani akarták az 

adott tárgyat a későbbi azonosítás megkönnyítése érdekében. Ha a latin kifejezés mellé odaírták a 

                                                 
714 ISTVÁNYI: Magyarnyelvű írásbeliség 23.; TARNAI: Írni kezdik 219. 
715 1508: Bátori Anna nyugtája. Középkori leveleink 30–31. 
1512–1526 között: Tárcai Borbála levele anyjához. uo. 42–45., 46–49.; 1512: uo. 52–55. 
1516: Drágfi Mária kelengyelajstroma uo. 58–64. Megjegyzendő, hogy az a Drágfi János – Mária bátyja – írta és 
látta el pecsétjével a kelengyelistát, akinek számos magyar nyelvű irata maradt fenn, végrendelete mellett. uo. 1512: 
40–42., 1514: 50-51, 1520:  76-78., 1523–26: 86–87., 1524: 87–93., 104–106. 
1518–1523: Kazsui Borbála elismervénye., uo. 74–76. 1526: Bocskai Ilona levele. uo. 136–138. 
716 1539: Paksy Anna kelengyelajstroma: RADVÁNSZKY: Magyar családélet II. 6–7.; Középkori leveleink 463–470. 
Paksi Pál följegyzései is megmaradtak. Uo. 1506: 26., 1508: 32., 1510: 36. 
1549: Hathalmi Péterné Csúzi Magdolna hozománya. Magyar Benigna imádságos könyve II. rész 65–66.; 
RADVÁNSZKY: Magyar családélet II. 8. 
717 1551-ből, 1552-ből és 1554-ből négy darab. ISTVÁNYI: Magyarnyelvű írásbeliség 41. 
718 1490: Csáki Benedek (1688-i átiratban) SVÁBY: Csáky Benedek. CsákyO I/1. 471-472.; RADVÁNSZKY: Magyar 
családélet III. 85. Kubinyi szerint ez a végrendelet csak a latin szöveg kései fordítása. KUBINYI: Nemesi 
végrendelkezés 332. 
1507: Rödi Cseh István Középkori leveleink. 29–30. 
1517: Bodó Ferenc uo. 65–70. 
1524: Drágfi János uo. 94–101. 
1526: Drágfi János MNL DL 74420 (17. századi másolat), MNL DL 65220 (18. századi másolat); Drágffy János 
végrendelete, elemzi: KULCSÁR: Nemesi végrendeletek60-63. 
719 1525: Batthyány Ferenc Középkori leveleink 110–118. 
720 Középkori leveleink Nr58-60. 
721 Ezt mutatja be Galeotto Marzio is: „Hanem a németek, csehek és lengyelek néha anyanyelvükön, többnyire a 
latinon írnak, egyedül – a kereszténységet értem – Magyarország ír csupán latinul. Mert a magyar nyelv nem 
könnyen írható, miután a pontozás legcsekélyebb változtatása és különbsége megváltoztatja a kiejtés értelmét. Galeot 
Martius 53.; GALEOTTUS MARTIUS 27. (6-7. sor); HOFFMANN: Szórványemlékek 17.; KOROMPAY: Magyar nyelv 
évszázadai 33–34., 37. 
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magyar alakot is, akkor ezekben a testamentumokban ezt a vulgo, nomine, vocatus szóval 

vezették be, de adódik olyan eset is, amikor csak a magyar szót írták utána. 

Hogyan azonosíthatók ezek a tárgyak? Szerencsés esetben ma is élő szavakat használ a forrás, 

mint például a szoknya, párta, köntös esetében. Ezeknek a tárgyak az azonosításánál is óvatosan 

kell azonban eljárni, mivel elképzelhető, hogy a kifejezés régebbi jelentése nem egyezik a maival. 

Amennyiben nem ismerjük a ma is használt magyar megfelelőjüket, a jól bevált 

oklevélszótárakon,722 glosszáriumokon723 kívül a Középkori leveleink című kiadványban724 és 

Radvánszky Béla gyűjteményében725 érdemes tájékozódni, illetve néprajzi gyűjtésekben, ugyanis 

a korábban használt kifejezések továbbélhettek egyes tájegységek szavaiban. 

5.3.1. MAGYAR KIFEJEZÉSEK 

Egyelőre nem mutatható ki semmilyen tendencia abban, hogy milyen családok testamentumaiban 

fordul elő magyar kifejezés, ám mindenestre elmondható, hogy például a Várdai családhoz 

tartozó három feleség végrendelete kiemelkedően magas számú magyar kifejezést tartalmaz, 

elsősorban a fej díszei jelennek meg nagy számban és változatosságban.726 Mivel a Várdai 

családtól magyarul írt genealógia is ismert, feltételezhető, hogy az asszonyok magyarul diktálták 

le testamentumukat.727 

Az oklevelekben előforduló magyar kifejezések számos tárgyat, fogalmat lefednek, jelentésük 

szerint változatos témakörökből, amelyek nem meglepő módon – mivel a nők leggyakrabban 

ruhaneműket és egyéb ingóságokat testáltak – döntően az öltözködéssel és mindennapi használati 

tárgyakkal kapcsolatosak. Ezek tematika szerint több részre oszthatók (gyakoriság szerint): 

anyag, szín, viselet, ékszer, fejdíszek, használati tárgy, (szín), személynevek, állatok 

megnevezése, drágakövek és mezőgazdasággal kapcsolatos kifejezések. Az előbb említett ok 

következtében természetesen a ruházkodás – főleg a női viselet – különböző tárgyai és a 

különböző anyagok fordulnak elő a leggyakrabban. A magyar szavak aránya –a végrendeletek 

teljes anyagával összevetve – akkor jelentős a latinhoz képest, amikor valószínűleg egy-egy adott 

tárgyra nem feltétlenül volt elegendő a latin kifejezés. Legnagyobb arányban a textilnevek 

jelennek meg magyar szóval (megjegyezve, hogy ezek általában valamilyen külföldi név 

magyarosításából vagy származási helyre utalva keletkeztek).728 

                                                 
722 CZUCZOR-FOGARASI; BARTAL; SZAMOTA; CALEPINUS; TESz; LLMAH. 
723 BERRÁR 
724 Középkori leveleink 
725 RADVÁNSZKY: Magyar családélet. 
726 További kutatási szempontként felmerül, hogy a végrendeleteket kibocsátó hiteleshelyek esetében kimutatható-e 
összefüggés a lejegyzett magyar szavak arányával kapcsolatban. 
727 ÉRSZEGI-SIN: Várdai- genealógia 
728 A szavakat részletesen ld. Függelék 2. mellékletben 
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5.4. A VÉGRENDELET TANÚI, VÉGREHAJTÓI ÉS VÉDELMEZŐI 

A végrendelet formai követelményeibe és jogi érvényességébe tartozott a tanúk jelenléte. 

Összesen 98 testamentum tartalmazza a tanúk neveit, ami arra utal, hogy a tanúkkal kapcsolatos 

követelményt általában betartották. A tanúk személye leggyakrabban valamelyik közeli egyház 

tagjai (plébánosok és szerzetesek) közül került ki, kezdve természetesen az asszonyok 

gyóntatóival. Szintén gyakran tanúskodtak a helyben levő rokonok, környékbeli nemes családok 

tagjai, az asszonyok familiársai és jobbágyai. Kiemelendő Kállai Lőkös Lőrinc özvegyének, 

Dengelegi Annának a végrendelete, akinek tanúi (gyóntatója, Lőrinc pap, illetve Dénes kállói 

káplán, János kállói scholasticus, valamint Simon varga, Chwrcha Fábián, Szaniszló deák, 

Benedek szabó, János és Gergely vargák, valamint Rigó István) között más nemesasszonyi 

végrendeletekkel szemben feltűnően sokan a mezőváros polgárai közül kerültek ki. A végrehajtók 

között is számos polgár volt (Kállai Lőkös Péter és János, valamint gyóntatója, Lőrinc pap, illetve 

Simon szűcs, Benedek szabó és Gergely varga).729 

Végrehajtókat már jóval kevesebb esetben említenek, összesen 35 alkalommal. Érdekes, hogy 

azoknak a nemesasszonyoknak a testamentumai, amik a városi könyvekben maradtak fenn, 

mindig említik őket. Az exsecutorok személye általában világi férfi, és az asszonyok rokona, de 

egyházi személyek szintén feltűnnek az asszonyok környezetéből. Császár Katalin pesti házáról 

rendelkezve Hevesi Albert szerpapot és a pesti Szűz Mária plébániatemplom káplánját, valamint 

Váci Gál pesti bírót, Farkas János és Tamás litteratus esküdt polgárokat jelölte ki.730 Szentkirályi 

Margit vejét, Bánrévi Benedeket és annak feleségét, saját leányát, Bekény Erzsébetet, illetve férje 

unokaöccsét, Sajónémeti Pelbárt Bálintot kérte fel végrehajtóknak.731 Csomporházi István 

felesége férjére bízta testamentuma végrehajtását,732 Vadászülési Péterfi Domonkos özvegye férje 

rokonaira.733 Kenderes Margit Bátori Györgyöt,734 férje unokatestvéreit, (Gersei Pető János és 

György),735 rokonát, Butkai Pétert, valamint Pető György feleségét, Katalint bízta meg utolsó 

akaratának végrehajtásával. Margit a rendelkezései végén arra is kérte a mostohafiait, hogy 

                                                 
729 Item primo coram Laurentio presbitro, confessore mea hac Dyonisio capellano de Kallo ac Johanne scolastico de 
eadem Kallo, item coram provido Symone pellifice, Fabyano Chwrcha ac Sthanizlai litterato, item coram Benedicto 
Zabo, Johanne pellifice, Gregorio pellifice, Johanne Zabo, Stephano Rigo aliis quampluribus hominibus utriusque 
sexus … Executores autem anime mee sunt egregii Petrus de Kallo et Johannes similiter de Kallo, Laurentius 
presbiter, Symon pellifex, Benedictus fabro, Gregorius Warga (Függelék 1. Nr39.) 
730 Függelék 1. Nr60. 
731 Függelék 1. Nr69. 
732 Függelék 1. Nr81. 
733 Függelék 1. Nr90. 
734 Bátori György lovászmester a mohácsi csatában vesztette életét, felesége Gergelylaki Buzlai Katalin volt. ENGEL: 
Genealógia Buzlai (buclói); Gútkeled nem 1. Rakamazi ág, 6. tábla: Bátori (ecsedi) 
735 Pető György és János Miklós unokatestvérei voltak. Butkai Katalin – Butkai Péter testvére – korábban Buclói 
Buzlai Balázs feleségeként ismert, Pető Györgynek Katalin második felesége volt. ENGEL: Genealógia Nádasd nem, 
3. tábla: Pető (gersei) 
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tartsák be azokat.736 Ritkán, de előfordult egy-egy főúr is a kevésbé tehetős családból származó 

asszonyok végrendeletének végrehajtói között, Hermanfi László özvegye Battyányi Boldizsárt is 

említi,737 azonban ismert tény, hogy Boldizsár László fogadott fia volt, mivel első felsége leánya, 

a rövid életű Katalin volt.738 Boldizsár László 1490-ben bekövetkezett halála után is támogatta 

annak özvegyét, akinek 1491-ben a garignicai mezővárosban levő részeinek felét adta élete 

tartamára.739 

Az asszonyok védelmezőket ritkán neveztek meg, mindössze 21 testamentumban említik őket, és 

rangjuk általában a végrendelkező személye alapján emelkedik. Az vagyonosabbak közül 

egyedül Frangepán Mihály gróf özvegye, Rozgonyi Borbála kért fel tutort.740 Noffri Katalin 

tutorai Trencséni Zolar/Salczer Lőrinc, Bajmóc várának kapitánya és Péter bajmóci plébános 

lettek.741 Egyes asszonyok nagyhatalmú uraknál keresték a védelmet, mint például Ajtósi Klára, 

aki Újlaki Miklós oltalma alá helyezte magát.742 Bocskai Márta Bakócz Tamás esztergomi 

érseket és Battyányi Benedek kincstárnokot nevezte meg testamentuma gondvielőjének.743 

5.5. A VÉGRENDELKEZÉS OKA, BEVEZETÉSE 

Az asszonyok betegen, haláluk közeledtével végrendelkeztek. A túlvilági életre való felkészülés 

fontos momentuma volt, hogy az asszony papot hívott magához, hogy a halálra és túlvilági életre 

készen álljon. Miután a beteg kinyilvánította, hogy lemondott minden ellenségeskedésről és 

megbékélt sorsával, a haldokló utoljára megáldozott, majd a pap feladta az utolsó kenetet.744 

Gyendai Dorottya745 és Béri Zsófia746 végrendelete is leírja a testamentum készítésének menetét: 

mindkét asszony betegágyán feküdve meggyónt, felvette az egyházi szentségeket, majd 

végrendelkezett. A Majtényi Mártonné végrendeletéről szóló tanúvallatási jegyzőkönyv azt is 

rögzítette, hogy az asszony halála után zsoltárt mondtak a holtteset mellett férje nemesi 

kúriájában.747 

                                                 
736 Függelék 1. Nr94. 
737 Függelék 1. Nr98. 
738 PÁLOSFALVI: Noble Elite 108., PÁLOSFALVI: Hermanfi László 2. 299 
739 MNL DL 101121 
740 Függelék 1. Nr131. 
741 Függelék 1. Nr67. Zolar/Salczer Lőrinc Ákosházi Sárkány Ambrus apósa, mellesleg Szapolyai familiáris volt. 
KUBINYI: Szapolyaiak és familiárisaik 182. 
742 Függelék 1. Nr112. 
743 Item lego autem filio meo Bolfango in tutellam … pro benedictissimo domino Thoma archiepiscopo Strigoniensis 
et pro magnifico domino Benedicto de Bathan thavernaculo regni Hungarie et pro egregio domino Lodovico de 
Peker, ut ipsi sint sibi thwthores et protectores (Függelék 1. Nr111.) 
744 LUPESCU: Miért? Kinek? Mit? 192. 
745 Függelék 1. Nr8. 
746 Függelék 1. Nr26. 
747 Függelék 1. Nr121. 
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A végrendelet invocatiojában a testamentum készítésének okaként a legtöbb asszony a jól ismert 

elmében és lélekben egészséges, de testben gyenge formulát (licet in corpore egra tamen in 

mente per omnia sana) adja meg, ezzel kinyilvánítva, hogy cselekedetének teljes tudatában van, 

következésképpen rendelkezései kétségbevonhatatlanok. A betegségen kívül egyik asszony sem 

jelöl meg más okot a testamentum készítésekor. Rákóci Borbála ragályos kórra hivatkozik,748 

minden bizonnyal az akkoriban tomboló pestisre utalva.749 Frangepán Zsigmond özvegye 

kiegészíti a kezdő sorokat azzal, hogy a halálnál semmi sem biztosabb,750 és ugyanezt említi 

Betlen Brigitta Szent Ágostonra hivatkozva.751 Kálnai Borbála Páltól,752 Rozgonyi Borbála Jób 

könyvéből idéz.753 Márkus Ilona – amint férje, Várdai István is – azzal is megindokolják 

rendelkezésüket, hogy nem szeretnék, ha a halál éjszaka váratlanul, felkészületlenül érné őket.754 

A mulandó földi életet említi a testamentum bevezetésekor például Szendi Tamás özvegye755 

5.6. KEGYES ADOMÁNYOK 

A korabeli egyház minél több hívőtől igyekezett lélekadományt kapni, és a középkori ember 

egyik legfontosabb célja saját és családja lelki üdvének biztosítása volt. Ha valaki végrendelet 

nélkül, azaz intestate halt meg, arra úgy tekintettek, mintha gyónás nélkül halálozott volna el. A 

kegyes adományok célja a lélekváltság elérése volt – a purgatóriumbeli szenvedés idejét 

csökkentve –, saját és felmenőik lelki békéje érdekében. 756 Ennek megfelelően a végrendelet 

fontos bekezdése volt az egyházi intézmény(ek) vagy személy(ek) örökösként való megnevezése. 

Érdemes a végrendeleteket vizsgálni abból a szempontból is, hogy minden asszony hagyott-e 

hátra kegyes adományt (ld Függelék 3., 3. diagram). A testamentumok körülbelül fele az 

általános formát mutatja, azaz mind egyházi, mind világi célra hagyományoz. Csak kegyes 

felajánlás az asszonyok utolsó akaratában azonban csak 16 százalékban van, és ezzel szemben 

magas, 32 százalék azoknak a hölgyeknek aránya, akik csak világi célra hagytak. Az ilyen 

végrendeletek vizsgálatára a Világi adományok c. fejezetben kerül sor. 

                                                 
748 Függelék 1. Nr109. 
749 Az 1510-es országgyűlést is – a hivatalos indok szerint – a pestisjárvány miatt tartották Tatán. LAKATOS: Tatai 
országgyűlés 12. A járvány miatt II. Ulászló Magyarországról több ízben is elmenekült, és az ország kormányzását 
Perényi Imrére bízta, C. TÓTH: Perényi helytartóságai 142., 148. 
750 … licet in corpora egra tamen in mente per omnia sana cogitando, quod nihil sit certius morte et incertius quam 
vita huius seculi … (Függelék 1. Nr64.) 
751 Függelék 1. Nr113. A középkori gyászmiséken leggyakrabban Szent Ágoston és Ambrus műveit használták. 
SOLYMOSI: Mortuárium 552. 
752 Függelék 1. Nr66. … non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Zsid 13,14 
753 Függelék 1. Nr131.  …es quia pulvis es et in pulverem reverteris. 1Móz 3,19 
754 Függelék 1. Nr99. 
755 Függelék 1. Nr1. 
756 ROMHÁNYI: Heremitibus Sancti Pauli 65., BÓNIS: Középkori jogunk 93., ÉRSZEGI: A pápai diplomácia 24. 
A középkori nemesség vallásosságáról ld. WENZEL: Frangepán 40-48.; PÉTER: Olvasó nő; LUPESCU: „Item lego”; 
SZABÓ: Monasztikus férfikolostorok; ROMHÁNYI: A lelkiek a földiek nélkül 97-109.; FEDELES: Újlakiak 
vallásossága; FEDELES: Főúri vallásosság FEDELES: Missa; FEDELES-PRAJDA: Filippo Scolari 



77 

Ismert olyan eset is, amikor a kegyes adományt nem hajtották végre. Teresmi Sikesd Miklós 

felesége, Dorottya ugyanis minden vagyonát lelki üdvére szétosztani hagyta, azonban ez ellen 

leányai tiltakoztak, azzal az indoklással, hogy az ország szokásai szerint a vagyon nekik jár.757 

5.6.1. A VÉGRENDELETEKBEN SZEREPLŐ EGYHÁZI ÜNNEPEK, SZERTARTÁSOK 

A végrendeletek jó része az egyházi szertartásokat illetően a temetkezésről és az emlékmisékről 

szól. Néhány esetben utalnak más szertartásokra, ünnepekre is. Kanizsai Dorottya és Hédervári 

Katalin a nagypénteki misékről külön megemlékezett, Katalin a varannói plébániatemplom 

szentsírjára hagyott egy aranyszálakat tartalmazó paplant,758 Dorottya a bajcsi pálos kolostor 

templomában levő szentsírra szöveteket adományozott takarónak, és a párnával kapcsolatban 

külön kiemelte, hogy a nagypénteki feldíszítéshez szánja ezeket. Nagyböjtkor ugyanis szokás 

volt, hogy az egész szentélyt sötét szőnyegekkel körbevették, melyekre általában Krisztus 

szenvedéstörténetét hímezték.759 

Kanizsai Dorottya az Úrnapi körmenet kegytárgyait is gyarapította a valpói Szent László 

várkápolnában, a körmenetre egy feketekék bársony szövetet rendelt az egyháznak. Az Úrnapi 

körmenet volt a középkor egyik leglátványosabb ünnepe, amelynek során feldíszítették a 

köztereket, szentképeket és szobrokat hordoztak körbe zászlókat és takarókat lobogtatva. Sokszor 

a képeket bársonyra felfüggesztve vitték. Minden bizonnyal Kanizsai Dorottya is ilyen célra 

hagyta a bársony szövetet.760 

5.6.1.1. TEMETKEZÉS 

A túlvilági élettel és üdvözüléssel kapcsolatos előírásokon túl más tényezők is ösztönözték a 

nőket, hogy rendelkezzenek a temetésükről és a halotti torról. A családban ugyanis a nő volt a 

családi emlékek őrzője, és aktívan részt vett a halottakról való megemlékezésben,761 a gyászolás a 

nők feladat volt.762 Egyes asszonyok, ha magáról a temetésről nem is rendelkeztek, de bűnös 

                                                 
757 Függelék 1. Nr75. 
758 Item habeo unum coopertorium lecti vulgo paplan cum aureis filis in fine contextum, quod mecum portaveram, 
hoc lego ecclesie parochiali in Warano, ut magna feria sexta singulis annis ad sepulturam domini ponatur. (Függelék 
1. Nr124.) 
759 CZOBOR: Egyházi művészet 192. 
760 A körmenetkről: FEDELES: Körmenetek, benne különösen az Úrnapi körmenetről: 63-65., 75., 77-78.; SÁRI: Úrnap 
761 Women and Gender 98. 
762 BINSKI: Medieval Death 51. 
A városokban a testamentumot készítők 30 százaléka utalt valamilyne módon temetésére. MAJOROSSY: Burial 98. 
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lelküket Istenre vagy a Szűzanyára bízták, mint például Pottendorfi Anna,763 Garai Anna764 és 

Cobor Margit.765 

Druget Erzsébet766 és Károlyi Bertalan felesége767 lelkét Istennek, a Szűzanyának, vagy Jézus 

Krisztusnak ajánlotta, testét eltemetni rendelte. Nelepec Klára azt is hozzátette, hogy a 

dobrakucsai pálos kolostorban kíván temetkezni.768 

Előfordultak más asszonyok is, akik azt is meghatározták, hogy hol szeretnének temetkezni, amit 

a veszprémi zsinati határozatok is engedélyeztek, kimondva, hogy ha a feleség máshogy nem 

rendelkezik, férje mellé temessék.769 A temetkezési hely kiválasztásának jelentőségét Lupescu 

Mária kutatásai is megerősítik; az általa vizsgált 50 esetből 21 személy rendelkezett erről.770 

Egyébként az, hogy egy család hova temetkezett, a reprezentáció eszköze is volt,771 Rozgonyi 

István fejér megyei ispán 1427-ben kapta a kiváltságot Zsigmondtól, hogy rokonaival együtt a 

székesfehérvári bazilikában választhat sírhelyet.772 

A temetkezés helyérről a dolgozatban bemutatott asszonyok közül sokan rendelkeztek. Általában 

elmondható, hogy vagy a saját kegyúri templomukat jelölték meg végső nyughelyül, vagy 

valamilyen közelben levő egyházat. A kolostorok között a pálos rendházak voltak a leggyakoribb 

temetkezési helyek. 

Szentléleki Kasztellánfi Gáspár özvegye, Borsanóci Jacoma – aki egyébként minden ingó 

vagyonát és birtokait, amiket nász- és jegyajándékba kapott férjétől, valamint egy évi jövedelmét 

is a pálosokra hagyta – szintén itt kérte a temetését, azonban a Szentlélekiek megakadályozták az 

adomány végrehajtását és a temetkezést is.773 Gyerőfi Zsigmond felesége a kolozsvári 

ferenceseknél jelölte ki végső nyughelyét, és elrendelte, hogy halála után vigíliát tartsanak érte.774 

Rozgonyi Borbála a zenggi kolostort jelölte ki temetkezési helyéül, amennyiben a végrendelet 

készítésének helyén érné a halál.775 

Borotva Ilona bár azt kérte, hogy a varasdi Szent Márton egyházban legyen eltemetve, hozzátette, 

hogy ha vita támadna leányai és az egyház között, akkor a győri Szűz Mária székesegyházba 

                                                 
763 Függelék 1. Nr7. 
764 Függelék 1. Nr34. 
765 Függelék 1. Nr59. 
766 Függelék 1. Nr100. 
767 Függelék 1. Nr110. 
768 Függelék 1. Nr112. 
769 De sepulturis c. fejezet. Veszprémi egyház 75. 
770 LUPESCU: „Item lego” 165. 
771 A székesfehérvári bazilikába temetkező főurakat ld.: ENGEL: Temetkezések 
772 Engel Pál feltevése szerint a továbbiakban a család számos tagja használta a kápolnát, ami a Magdolna-kápolnával 
lehet azonos ENGEL: Temetkezések 615., 628. 
773 Függelék 1. Nr21. 
774 Függelék 1. Nr125. 
775 Függelék 1. Nr131. 
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temessék.776 Szentkirályi Margit a szentkirályi Szent István király egyházat jelölte ki végső 

nyughelyéül, ami összhangban van a végrendelet többi kegyes adományával, miután azok 

majdnem mindegyike az itteni egyházaknak szólt.777 

Több asszony azért kérte, hogy az adott egyházban temessék el, mivel férje is ott nyugszik. Így 

tett Szénaharasztjai Gergely özvegye, aki a dobrakucsai pálos kolostort jelölte ki temetkezési 

helyéül.778 Frangepán Zsigmond felesége a férje mellé kívánt temetkezni a zenggi minorita 

kolostorba, és leányát, Vuk despota özvegyét bízta meg a kivitelezéssel.779 Noffri Katalin férje 

porubai lakóházában tette meg végrendeletét – miután lelkét az egek mindenható Istenének és 

Szűz Máriának ajánlotta –, mégis testét a bajmóci Szent Márton plébániatemplom Szent Zsófia 

kápolnájába rendelte temetni, mivel fiai és leányai ide voltak temetve.780 Kisszécsi Jób felesége, 

Aranyani Jósa Dorottya lelkét a mindenható Istenre és Szűz Máriára hagyva, temetését a levei 

Szűz Mária egyházban rendelte el, amely egyébként első férjének lakhelye volt.781 

Gügyéri Margit nemcsak a temetésre hagyott készpénzt, hanem egy rosszabb tunikáját az őt 

eltemető egyházfira is.782 Mikola Katalin – miután lelkét Jézus Krisztusnak és Szűz Máriának 

hagyta – kijelölte a temetésekor intézkedő személyeket, azaz leányát, a helyi kántort és 

familiárisat. 

A halotti tor fontos esemény volt, ekkor került sor a temetésen jelenlevők megvendégelésére.783 

A végrendelkezők többsége készpénzt, valamilyen állatot vagy terményt hagyott e célból. Kudui 

Dényi Miklós özvegye egy eladott serleg árának egy részét,784 Dengelegi Anna négy ökröt, két 

kocsis lovat és a nála levő faggyú felét, valamint 100 juhot hagyományozott.785 Komori Ilona – 

miután lelkét és testét a Mindenható Istennek és Szűz Máriának ajánlotta – a torra két tehenet 

hagyott a komori Szent Mihály egyháznak, hogy adják el és az árát fordítsák lelki üdvére.786 

Forgács Dorottya azokat a pénzeket jelölte meg a temetésre fordítani, melyekkel tartoztak neki. 

Sági György özvegye a házában levő pénzt osztotta szét a soproni Szent Mihály plébániatemplom 

és gyóntatója, Bálint között, akitől kérte, hogy a temetésre fordítsa.787 Kenderes Margit 1503-ban 

készített végrendeletében elrendelte, hogy disznókat, csirkéket, libákat, marhát és lisztté őrölt 

                                                 
776 Függelék 1. Nr50. 
777 Függelék 1. Nr69. 
778 Függelék 1. Nr36. 
779 Függelék 1. Nr64. 
780 Függelék 1. Nr76. 
781 Függleék 1. Nr123. A férj családneve Levei, keresztneve ismeretlen. 
782 … tunicam suam viliorem … (Függelék 1. Nr85.) 
783 LUPESCU: Miért? Kinek? Mit? 205. 
784 Függelék 1. Nr8. 
785 Függelék 1. Nr39. 
786 Függelék 1. Nr42. 
787 Függelék 1. Nr58. 
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búzát adjanak el temetésére.788 Rákóci Borbála – miután lelkét Dicsőséges Istennek és Szűz 

Máriának ajánlotta –, meghagyta, hogy a temetésére egy fehér ökröt és egy disznót öljenek le.789 

A gyászszertartás a keresztény rítus előírásaitól eltérően általában zárt koporsóval történt,790 és a 

Majtényi Mártonné végrendeletéről szóló tanúvallatási jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy az 

asszony temetésekor a koporsó előtt drága ruhákat hordoztak. Kanizsai Dorottya végrendelete írja 

le a legrészletesebben, hogy mi a teendő halála után Az asszony végső rendelkezéseinek kezdetén 

hálát mond a Szűzanyának az életében vett sok jóért, amely okból kötelessége, hogy mindenét 

Isten dicsőségére fordítsa. Először is lelkét Istennek és Szűz Máriának ajánlja fel, bűnös testét a 

földnek, majd a további rendelkezéseire készpénzt hagy. Elrendelte, hogy halála után testét fekete 

bársonyba tegyék egy fekete bársonnyal fedett fakoporsóba,791 és a sírja körül zsoltárokat 

kántáljanak. Azt is meghatározta, hogy temetéskor a sírja körül 100 gyertya világítson éjjel-

nappal a bajcsi pálosoknál építtetett temetőkápolnában. Elrendelte, hogy a halála után a bajcsi 

pálosok Isten és a Szűzanya dicsőítésére temetése napján 10 énekes nyilvános és 90 olvasott 

misét mondjanak, amelyekre egyenként egy-egy gyertyára hagyott pénzt (ezekhez viaszt is 

rendelt), ahogyan a főoltáron használt 20 gyertyára. Kérte, hogy sírja soha ne legyen fedetlen, 

ezért két kárpitot hagyott, egy újat és egy közepest, amelyekkel mindig fedjék le sírját, hétköznap 

a közepessel, ünnepekkor az újjal. Elrendelte az is, hogy sírja körül gyertyákkal világítsanak, 

amikhez két réz gyertyatartót vegyenek. 

5.6.1.2. EMLÉKMISÉK 

A középkorban kialakult a nyilvános mise mellett egy új típus, amelynek során egy személyért 

vagy meghatározott szándékért mutatták be a miseáldozatot. A halál után a rokonok és ismerősök 

szüntelen imákkal, szentmise felajánlásokkal és zarándoklatokkal igyekeztek elhunyt szerettük 

lelki üdvét biztosítani. A testáló túlvilági boldogságát szolgáló intézkedések azért voltak a 

leglényegesebbek, mert a kegyes adományok lerövidítették a purgatóriumbeli szenvedést.792 Az 

adományozó az adományozott templomtól vagy szerzetesrendtől sokszor azt kérte, hogy 

misemondás közben emlékezzenek meg róla. A misemondást kérők neveit egy, a szószéken 

                                                 
788 … residuo<s> vero porcos exponant ad obsequias. … Item aucas et pullos exponant ad obsequias. … Item fruges 
contrittas in farinam faciant et ad obsequies exponant. (Függelék 1. Nr94.) 
789 Item primo lego animarum mearum Deo glorioso et eius genitrici Marie. … Item unum album thaurum et unum 
porcum occidant ad obsequias. (Függelék 1. Nr109.) 
790Erről ld. SZABÓ: Temetkezés 160-162. 
791 Flórián Márta megállapítása szerint a közembereket a 17. századig koporsó nélkül temették, habár ennek a 
régészeti anyag ellentmondani látszik. A halottakat a 16-18. századtól kezdték el a körbefálizás helyett halotti 
lepellel leborítani. FLÓRIÁN: Halóruha 344., BERTA: Túlélők 769. 
792 FEDELES: Újlakiak vallásossága 379, LUPESCU: Miért? Kinek? Mit? 201. 
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tartott könyvbe írták be, a neveket kezdetben egyesével felolvasták, majd a lista hosszának 

növekedésével csak általánosságban emlékeztek meg az adományozókról.793 

Sok esetben nem említik az asszonyok, hogy misét kérnek, csak egy-egy tárgy eladatásánál kérik, 

hogy adják el azokat és fordítsák az értéküket lelki üdvösségükre, mint például Kenderes Margit, 

aki marhát, zabot, egy kocsit hat lóval, kilenc kepe gabonát, edényeket és a házöltözetet, ekét 

ekevassal, valamint ólom tálakat és palackokat adatott el, és kért lelki üdvére fordítani.794 

A legtöbb esetben nem részletezték a különféle miséket, csak az örök időkre szófordulattal 

éltek,795 mint például Apafi György özvegye.796 Semsei Zsófia egy nagy aranyozott övének árát 

szánta misére.797 Márkus Ilona istentiszteletre és lelki üdvéért798 hagyott subákat, illetve 

aranyozott ezüst kupákat, és bár nem rendelkezik a nem szakrális darabok sorsáról, valószínűleg 

eladásra szánta azokat. Kéri Veronika ruhadarabokat hagyott lelki üdvéért és lepedőt az 

emlékmisékre.799 

A lelki üdvösségért mondandó misék fontosságára mutat rá Vajdai Borbála végrendelete, aki 

lelkét a Mindenható és Megváltó Istennek és Szűz Máriának ajánlva készpénzt hagyott a 

temetésre és arra, hogy a pazdicsi egyházban – fia, István kezdeményezésére – saját, férje és fia, 

Lajos, valamint az egész nemzetség lelki üdvéért a misékben naponta megemlékezzenek róla. Ha 

ez nem történne meg, a pénzt a többi adományozott kolostor között osszák szét; ezen felül 42 

misére és tricesimára is pénzt hagyott és a temetésén mondandó miséről is rendelkezett.800 

Borbálához hasonlóan, akik megtehették, külön misét mondattak saját, szüleik vagy rokonaik 

lelki üdvéért. A Hrusóci Konrád özvegye – miközben az ismeretlen vezetéknevű Bálint felesége 

volt – a garigi pálosoktól és podgorjai plébánitamplomtól nemcsak saját, de néhai férje lelki 

üdvéért is miséket kért, utóbbi egyháztól édesanyjáért is.801 Wolfurt Ilona két szőlőt és egy fürdőt 

hagyott arra, hogy misézzenek a kápolnában ahol férje, István van eltemetve.802 Zicsi Benedek 

özvegye saját és elhunyt férje lelki üdvére tett alapítványt,803 ahogyan Szénaharasztjai Gergely 

özvegye is.804 Csatári Bereck özvegye saját, néhai férje és leszármazottaik lelki üdvére tette 

                                                 
793 LUPESCU: Miért? Kinek? Mit? 202., FEDELES: Missa 464. 
794 Függelék 1. Nr94. 
795 Ugyanezt állapítja meg Fedeles Tamás is főúri miseadományokat vizsgálva. FEDELES: Missa 449. 
796 … scutellam argenteam … pro missa perpetua. (Függelék 1. Nr5.) 
797 Item balteum maiorem deauratum lego ad vendendum et precium dare monachis ad Sóvár offerendis missis. 
(Függelék 1. Nr78.) 
798 Item duas subas meas a laribus paternis mecum allatas unam de purpura sabellinis, aliam de damasco deauratis 
sartitas hermellinis pellibus subductas … ad cultum divinum. (Függelék 1. Nr99.) 
799 tunicam meam et unum peplum pro salute anime mee (Függelék 1. Nr63.) 
800 Függelék 1. Nr80. 
801 Függelék 1. Nr2. 
802 pro una perpetua missa ad capellam ubi dominus Stephanus comes predictus est sepultus. (Függelék 1. Nr3.) 
803 Függelék 1. Nr32. 
804 Függelék 1. Nr36. 
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misealapítványát.805 Saját és szülei lelki üdvét szem előtt tartva dotálta Keszi Balázs felesége az 

aradi káptalant,806 Borsanóci Jacoma a garigi pálosokat.807 Noffri Brigitta saját jegy- és 

nászajándékát, valamint az édesanyja, Derencsényi Margit által ráhagyott birtokok fejében kérte 

az elefánti pálosokat, hogy saját és édesanyja lelki üdvéért tegyenek808. Gersenyei Magdolna saját 

és édesanyja lelki üdvére rendelte a Somogy megyei Gyugy birtokot minden hasznával és 

tartozékával a Somogyvár melletti – azaz vetahidai – Szent Miklós pálos kolostornak.809 

Amint ez már az eddigiekből is kiderült, arról is szóltak az asszonyok, hogy milyen típusú misét 

kérnek, Várdai Aladár felesége a bátmonostori Szent László-plébániatemplomot vagy a Szűz 

Mária-kolostort kérte évi egy énekes mise celebrálására.810 

Somosi Fruzsina megemlékezéseket kért a szécsényi Szűz Mária ferencesek gvardiánjától, 

aminek okát a végrendelkezésről valló tanúk nem tudták, pedig az adomány beleillik az asszony 

életébe, ugyanis második férjének, Balassa Lászlónak a családja a kolostor donátorai közé 

tartozott, és 1494-ben Balassa Ferencet és nejét, Margitot felvették a rend konfraternitásába.811 

Töttös Orsolya az egyéb kegyes adományokon túl szlavóniai birtokainak812 bevételét hagyta 

valamelyik dotált egyházra, hogy annak bevételéből érte misét mondjanak.813 Gersenyei 

Magdolna általánosságban kérte rokonait, hogy örök miséket mondassanak érte, és ne támadják 

rendelkezéseit.814 Mikola Katalin olvasott misékre és zsoltárokra elkülönítve hagyott 3, illetve 66 

forintot,815 míg Nelepec Klára olvasott misékre egy ló árából 1 forintot.816 

Többen kértek harminc misét mondani, mint például Cahmoraz Pál felesége,817 Enesei János 

felesége pedig 30 olvasott misét kért, a zsoltár és emlékmise mellett.818 Dengelegi Anna főként 

                                                 
805 Függelék 1. Nr53. Ez valószínűleg arra utal, hogy leánya, Orsolya, akinek végrendeletéről 1480-ban készítettek 
tanúkihallgatást, már nem élt. 
806 Függelék 1. Nr10. 
807 Függelék 1. Nr21. 
808 Függelék 1. Nr67.) 
809 Függelék 1. Nr130. CSÁNKI nem emíti sem a Pernesziek, sem a Gersenyiek birtokai között. 
810 per unum annum singulis debitis unam missa decantetur. (Függelék 1 Nr97.) 
811 Függelék 1. Nr43., Ferencet egyébként Fruzsina leányával, Annával jegyezték el, azonban valószínűleg még a 
házasságkötés előtt elhunyt. P. KŐNIG: Ferences élet 63., HORVÁTH: Gradus ad Parnassum 34. 
812 A szlavóniai birtokokból részesültek a Töttös család nő tagjai is – Töttös Orsolya, édesanyja és nagynénje, Zsófia, 
Szerdahelyi Ders felesége –, megkapták az őket megillető hitbért, ill. leánynegyedet, kivéve a Szlavóniában, Zágráb 
és Kőrös megyében fekvő Töttösevina birtokot, mely akkor idegen kezekben volt (1486: MNL DL 24576.). 
813 Függelék 1. Nr70. 
814 Függelék 1. Nr130. 
815 Függelék 1. Nr86. 
816 Függelék 1. Nr112. 
817 unam tunicam flavei coloris legasset presbyteri Gregorio capellano meo dicto pro trignita missis et pro 
recommendacione ad refrigerium anime mee. (Függelék 1. Nr61.) 
818 unum florenum aureum pro triginta missis legendo aliam vero florenum pro legendo psalterio et tercium florenum 
pro recommendacione legendo (Függelék 1. Nr51.) 
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természetbeli juttatásokat hagyott a 30 misére, Szentkirályi Margit 30 és 44 mise celebrálására 

adományozott.819 Piri Miklós özvegye szintén 30 misét rendelt el.820 

Körmenettel összekötött halotti misért rendelt el temetése után Gyerőfi Zsigmond felesége a 

kolozsvári ferences kolostorban, amely célra egy aranyozott ezüst serleget hagyott.821 Budindoli 

Erzsébet elrendelte, hogy a zajezdai Szűz Mária egyházban temessék el és a temetésre, halotti 

körmenetre és 30 misére készpénzt hagyott.822 A temetési meneteket gyakran kísérték 

processzióval, de elsősorban a királyi temetési menetek ismertek. A körmenet a halott házától a 

temetőig kísérte az elhunytat és rokonait.823 

Nemcsak egyház, de egyházi személy is kapott adományt misék fejében: Chernel Magdolna egy 

bizonyos Jakab papnak hagyott egy fekete köpenyt, hogy emlékmisét tartson érte.824 

A temetés napján kívül, a Nyugaton elterjedt gyakorlat szerint a halálozás harmadik, hetedik és 

harmincadik napján mutattak be misét. Mivel a középkor második felétől a temetés napja 

egybeesett a halál utáni harmadik nappal, a legtöbb misealapítvány az első, a hetedik és 

harmincadik napot jelölte meg. Magyarországon is ezeket a szokásokat követték. Az említett 

napok között gyakori volt a mindennapi szentmise bemutatása. Ezt a hétnapos misesorozatot a 

14. század óta szokás volt felajánlani Krisztus szenvedéseinek emlékére, vagy Szűz Mária 

tiszteletére. A 12. századtól engedélyezte az egyház napi több mise tartását, a 15. században a 

napi két-három mise bemutatása is elterjedt. Külföldi példákhoz képest Magyarországon ritka 

volt a halál évfordulóján tartott mise. Nem volt kötelező előírás vagy hagyomány arra 

vonatkozóan sem, hogy milyen miséket kell bemutatni. Az örökös miseadományt tevők általában 

a városi polgárság vagy a nemesség gazdagabb rétegéből kerültek ki, és pénz- és 

birtokadománnyal gyarapították a szentmise mondatásával megbízott egyházat. Gyakran 

előfordult, hogy a hagyományozó nemcsak a kérdéses hét miséinek számát határozta meg, hanem 

azt is, hogy kinek a tiszteletére mutassák be, így Krisztus, Szűz Mária vagy valamelyik szent 

tiszteletére. Bár nem volt erre vonatkozó kötelezvény, lassan kialakult az a gyakorlat is, hogy 

egyes napokon Krisztust, Szűz Máriát, vagy egy adott szentet kell külön tisztelni. Elterjedt szokás 

volt a heti több mise mondása is. A misealapítványok az egyházi bevételek jelentős részét tették 

ki.825  

                                                 
819 Függelék 1. Nr69. 
820 Függelék 1. Nr47. 
821 Függelék 1. Nr125. 
822 Primo et principaliter lego animam meam Creatori et redemptori meo corpus vero sepulturam in ecclesia beate 
Marie virginis in Zayezda fundata (Függelék 1. Nr134.) 
823 SOLYMOSI: Mortuárium 55., Fedeles Vallásos áhítat 69. 
824 Függelék 1. Nr11. 
825 A számokat a Szentírás és a számmisztika határozta meg. Krisztus halála után 3 napig feküdt a sírban, Jákob 
halála után 7, Mózes halála után 30 napig tartott a gyász. (Pásztor, 2000. 78-92. p.). 
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Többen a 30. napon tartandó halotti misét (tricesima) emelték ki. Kálnai Borbála a monyorósi 

Szűz Mária egyházban tartandó tricesimára hagyott értékes ékszereket, eladni.826 Vajdai Borbála 

a pazdicsi plébánosnak hagyott 1 forintot tricesimára,827 Kéki Erzsébet tricesimára egy forintot 

hagyott.828, Cecei László özvegye egy hold földet.829 Keszihóci Dacsó György és Török Bertalan 

özvegye, Krisztina emlékmisékre, tricesimára és zsoltárra hagyományozott. Hédervári Katalin 

meghagyta férjének, hogy halála előtt a passiót is tartalmazó hét olvasott misét, halála után 40 

misét és tricesimát celebráltasson.830 Rozgonyi Borbála temetésére és a halála évfordulóján 

tartandó misékre hagyott 200 forintot.831 

A három, halálozás utáni terminust jelölte meg Pottendorfi Anna, aki részletesen elsorolta a 

halála utáni teendőket, amire elsősorban készpénzt szánt. Elrendelte, hogy halála után három 

napig 30 olvasott misét mondassanak, és az emlékmiséket a halála utáni első, hetedik és 

harmincadik napra kérte a soproni ferences kolostorban. Elrendelte, hogy este énekes vigiliát és 

laudest mondjanak, először a Szent Mihály plébániatemplom plébánosa énekeljen, majd a 

Nagyboldogasszony templom káplánja, végül a soproni ispotály plébánosa és a gvardián. Az 

asszony az érte celebrált emlékmisékre a Szent Mihály plébániatemplomnak is 

hagyományozott.832 

Kanizsai Dorottya beszél a legrészletesebben az emlékmisékről is. A temetés utáni 30. napi 50 

mise – öt énekes, negyvenöt olvasott – mondásáról is rendelkezik, az ekkor használt gyertyákhoz 

viaszt rendel, valamint kéri, hogy a nemes és nemtelen árvákat öltöztessék fel. Ugyanígy 

tegyenek a 2. – a temetés után fél évvel tartott – emlékmiséken is. A harmadik – a temetés 

évfordulóján tartott – commemoratio-k alkalmával 100 misét – 10 énekes, 90 olvasott – rendel, és 

hasonlóan az eddigiekhez, az oltáron használt gyertyához viaszt, a nemes és nemtelen árváknak 

ruházatot rendel el. A temetésre a valpói vár bevételeiből hagy három hordó bort és gabonát, az 

első és második emlékmisékre egy-egy hordó bort és négy-négy szalonnát, míg az évfordulóra 

két hordó bort és hat szalonnát, s hat uncia bors, két uncia sáfrány, valamint gyömbér és 

szegfűszeg vásárlására készpénzt hagy. Ezen felül pénzt hagyott a három emlékmisére 

vásárolandó 20 köböl búzára, 150 csirkére, 80 kappanra és 64 libára. 

                                                                                                                                                              
Az emlékmisékről ld. PÁSZTOR: Vallásos élet 79-81.; MIHÁLYFI: Istentisztelet 520-522.; FEDELES: Missa 
826 Függelék 1. Nr66. 
827 Függelék 1. Nr80. 
828 Függelék 1. Nr92. 
829 Függelék 1. Nr101. 
830 Függelék 1. Nr124. A halál előtt mondatott miséket Solmyosi László német hatással magyarázta, Fedeles Tamás a 
hetes szám misztikumával. SOLYMOSI: Két testamentum 213., Fedeles Missa 450. 
831 Függelék 1. Nr131. 
832 Függelék 1. Nr7. 
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A 15-16. század fordulóján kezdett állandósulni a gyakorlat, hogy a hét egyes napjain 

meghatározott szentek tiszteletére ajánlottak fel szentmiséket. 833 Noffri Katalin a Szent Zsófia 

kápolnának hagyta a Nyitra megyei Vicap és Apáti birtokokon lévő 6-6 jobbágytelkét és nemesi 

kúriáját minden hasznával és tartozékával, viszonzásul a kápolna rektora heti két misét köteles 

celebrálni: hétfőn a halottakért, pénteken az Úr szenvedéséért, ezen felül olvasson fel Szent 

Mihály arkangyal vigiliája utáni második napon 9-9 lectiot és azok laudatióját, ahogyan 

Mindenszentek ünnepe után is.834 Litvai Horvát Péter özvegye a bozóki Szent István király 

premontrei prépostságra hagyta Keszihóc szőlőhegyén levő szőlőjét annak minden hasznával, 

terményével, földjével és tartozékaival, hogy abból a család lelki üdvéért kéthetente misét 

celebráljanak, első héten Szűz Máriáért, második héten a halottakért. 835 

A lelki üdvért Bajcson és Valpón elmondandó könyörgések – amelyekért Kanizsai Dorottya az 

egyházaknak adományozta a birtokokat – részletes felsorolása mind a végrendeletben, mind 

megerősítő oklevelekben megtalálható: a végrendeletben a kolostorral kapcsolatos rész elején, az 

oklevelekben a birtoktípusok felsorolása után. A pálos kolostorban Dorottya heti hét mise 

celebrálását rendelte el, de a valpói várkápolnában is kettőt. Bajcson vasárnap a vasárnapit, vagy 

a Szentháromsághoz három oratiot (a megerősítő oklevélben collectát): az első ezé a napé, a 

második az Egy és Oszthatatlan Szentháromsághoz, a harmadik a „Deus qui vivorum”.836 A 

vasárnapi mise a Szentháromságé volt. Középkori felfogás szerint vasárnap a tisztítótűzben 

szenvedő lelkek is pihenhetnek, ezért vasárnap nem volt szokás gyászmisét tartatni.837 Dorottya 

hétfőn, amíg élete tart, a bűnösökért, halála után a halottakért rendelt el oratiot a saját imákkal és 

„Fidelium Deus”-szal. 838 Valpón ezen a napon olvasott, a halottakért tartandó misét – azaz 

gyászmisét – rendelt el a nádorné. A hétfő az akkori szokások szerint a halottaké, mely a német 

ajkú városi lakosság körében a német városok gyakorlatát követte.839 Bajcson kedden Szent 

Anna, Mária anyja tiszteletére kérte a könyörgést collectákkal: elsőként Szent Anna saját 
                                                 
833 Fedeles: Egy középkori főúri család. 396 
834 Függelék 1. Nr76. 
835 Függelék 1. Nr87. 
A végrendeletet egyébként a MNL DL-DF Adatbázisa rosszul datálja 1472-re ugyanis az biztosan 1499 után 
keletkezett, amikor Dorottya megözvegyült. Az asszony vejeivel (Gyulafi Ferennc, Hatvani Menyhért, Füssi János) 
egyetemben tette meg adományát. A keszihóci birtok egy részét a család 1490-ben eladta Gyulai Jánosnak. 
836 „Omnipotens sempiterne Deus, qui vivorum dominaris simul et mortuorum, omniumque misereris, quos tuos fide 
et opere futuros esse praenoscis: te supplices exoramus; ut, pro quibus effundere preces decrevimus, quosque vel 
praesens saeculum adhuc in carne retinet vel futurum iam exutos corpore, suscepit, intercendentibus omnibus Sanctis 
tuis, pietatis tuae clementia, ominum delictorum suorum veniam consequantur.” (Köszönöm Érszegi Gézának, hogy 
felhívta ezen oratiora a figyelmemet.) 
837 PÁSZTOR: Vallásos élet 84-85. 
838 Fidelium, Deus, omnium Conditor et Redemptor, animabus famulorum famularumque tuarum remissionem 
cunctorum tribue peccatorum; ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis suplicationibus consequatur. 
(Köszönöm Érszegi Gézának, hogy felhívta ezen oratiora a figyelmemet.) 
839 Alagi Dénes például hétfőn a megholtakért tartatott misét és kedden a bűnösökért, (míg Szapolyai István és 
gyermekei misealapítványukban szerdán (PÁSZTOR: Vallásos élet 84-85., 90.). A halottakért végzett hétfői mise 
egyébként a német városi lakosság körében a német városok gyakorlatát követte (SZ. JÓNÁS: Konfraternitások. 233.). 
A halottakért tartandó gyászmisét meghatározza: FEDELES: Missa 453. 
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collectája, másodikként Szent Dorottyáé, végül a „Deus qui vivorum” következett. Míg sokan 

kedden celebráltattak gyászmisét, a „kedd asszonya” Szent Anna volt, a hagyomány szerint 

ugyanis nemcsak keddi napon fogantatott, de ő maga és Szűz Mária is ezen a napon született.840 

A végrendelet szerint Bajcson szerdán szülei lelkének üdvözüléséért imádkozzanak a saját 

oratioval és a „Fidelium Deus”-szal (a megerősítő oklevélben collectával). Dorottya ezen a napon 

rendelte a második – éneklő – mise tartását a valpói várkápolnában, a bűnösökért. A szerdán 

szokásos Szent József tisztelete csak a 17. századtól kezdett állandóvá válni, a középkorban 

számos más szent tisztelete figyelhető meg.841 Dorottya csütörtökön Krisztus szent testéért szóló 

saját oratiot kért, illetve I. Remete Szent Pálét és a „Deus qui vivorum”-ot. Krisztus szent testének 

csütörtöki tisztelete az Utolsó vacsorához kapcsolódik.842 A pénteki misét Krisztus 

kínszenvedésének emlékezetére tartották.843 Dorottya rendelkezése szerint pénteken az Úr 

szenvedéséért három collectával szóljanak: csak a sajátjával, Szűz Mária mennybemeneteléről 

szólóval és a „Deus qui vivorum”-mal. Szombaton Szűz Máriához három összekapcsolt 

oratiojával könyörögjenek: a sajátjával, a Szentlélekhez szólóval és a „Deus qui vivorum”-mal. A 

Mária emléknap bizonyíthatóan a Karoling-korból ered, a 9. századból, de okai nem ismertek. A 

szombati Mária-litániákat a toulouse-i zsinat (1229) rendelte el.844 Temesvári Pelbárt szerint 

három oka van, hogy a szombat Szűz Mária tiszteletének szenteltetett. Egyrészt Szűz Mária 

fájdalma és közvetítő szerepe miatt, másrészt hitének állhatatossága miatt (szombaton ő nem 

ingott meg a tanítványokkal ellentétben), harmadrészt egy konstantinápolyi ún. Hodégetria 

Mária-kép ezen a napon tett csodát.845 A nagy nyugati rendek a Mária-kultuszban élen jártak. A 

pálosok számára is fontos volt Szűz Mária: hétköznapi és szombati zsolozsma szövege 

megtalálható a pálos breviáriumban, amelynek magyar nyelvű fordítása is készült Kinizsi Pál 

felesége, Magyar Benigna számára. Az ünnepi Mária misék mellett 8 különleges célra bemutatott 

mise Máriát dicséri a pálos breviáriumban.846 A valpói várkápolnában tartandó miserendről 

egyébként nem Dorottya rendelkezett először. Maróti Mátyus felesége 1479-ben meghagyta, 

hogy fizessenek három rektort, és a következő miséket rendelte: minden vasárnap olvasott misét 

az ég szentjeinek tiszteletére, 40 naponta, valamint a következő ünnepeken: Karácsony, Újév, 

Húsvét, Áldozócsütörtök, Pünkösd, Szentháromság ünnepe, Úrnapja és minden egyes Mária 

ünnep, illetve Mindenszentek ünnepén két misét (a vesperást énekelve), valamint misézzenek 

                                                 
840 PÁSZTOR: Vallásos élet 86., FEDELES: Missa 453. 
841 PÁSZTOR: Vallásos élet 86., Fedeles Tamás kutatásai szerint a leggyakrabban szerdán Szűz Máriához, Szent 
Annához és a Mindenszentekhez vagy a bűnökért könyörögtek, illetve gyászmisét tartottak. FEDELES: Missa 453-
454. 
842 PÁSZTOR: Vallásos élet 86., FEDELES: Missa 454. 
843 PÁSZTOR: Vallásos élet 87., FEDELES: Missa 454. 
844 HETÉNY: Mária-tisztelet 384. 
845 PÁSZTOR: Vallásos élet 87., ÉRSZEGI: Mária, FEDELES: Missa 454. Szombaton szintén Szűz Mária tiszteletére 
rendelt misét Bethlen Miklós, erdélyi alvajda végrendelete 1499-ben. LUPESCU: „Item lego” 179. 
846 TÖRÖK: Pálos liturgia 170-171. 
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minden hívő ember őseiért.847 Minden bizonnyal ezekre a szokásokra utalt Dorottya, amikor 

Keresztúr birtokát és tartozékait a célból hagyja a kápolnára, hogy a kápolna rektora és három 

káplánja minden nap az ősök szokása szerint misézzen. 

Egy bizonyos szenthez való könyörgés csak ritkán fordul elő a nemesasszonyok végrendeletében. 

Figyelemreméltó tétele Pottendorfi Anna testamentumának a soproni plébániatepmlom Szentlélek 

kápolnája számára tett adomány,848 amely az 1450-ben – tehát a végrendelet előtt két évvel – 

kanonizált Szienai Szent Bernardin számára rendelte el, hogy tiszteletére oltárt állítsanak, és ott 

heti négyszer misét tartsanak.849 

5.6.1.3. ÖLTÖZTETŐS MÁRIA 

A korabeli végrendeletekben az egyházi adományok között olyan adatok találhatók, amelyek az 

öltöztetős Madonna – Magyarországon a barokk korban elterjedtté vált – szokásának 

hagyományával hozhatók összefüggésbe, és ami később a jezsuita rendnél kapott fontos 

szerepet.850 A szokás leginkább néprajzi példákból ismert, azonban jelentőségét az a tény is 

bizonyítja, hogy jóval korábban, a tridenti zsinat nyomán maga a pápa is külön foglalkozott 

vele.851 

Az öltöztetős Mária szokásának nyoma látható Kenderes Margit és Hédervári Katalin adományai 

között. Kenderes Margit mindkét végrendelet-változat szerint testvérére, Simonra egy kalcedon 

kőből készült olvasót, az aranyosmeggyesi852 kolostorra egy korall olvasót hagyott, hogy azt Szűz 

Mária nyakába akasszák, azzal a kívánsággal, hogy ha ez nem lenne lehetséges, akkor adják el, és 

a bevételt lelki üdvére használják fel. Az özvegy egy másik gyöngyházolvasót a keszthelyi Szűz 

                                                 
847 MNL DL 18195, 25253 
848 Item darnach schaff ich zu pawen ain gemaurte parkirichen in des Heiligen Geists kapellen vnd darauf zu stiften 
auf ewig ain altar in den eren des heyligen nothelfër Sannd Bernhardin mit ornëten vnd aller anderr zůegehörung, mit 
vier messen alle wochen. (Függelék 1. Nr7.) 
849 Szent Bernardin Kapisztrán János tanítója, 1444. május 20-án halt meg. Mező 57. 
A kultusz máshol is megjelent magyar területen: Marcali János 1455-ben római és jeruzsálemi zarándoklata előtt a 
verőcei Szent Bernardin oltár előtt rendelt el miséket. KARÁCSONYI: Szent Ferencz I. 295., DL 14915 
850 SOÓS: Öltöztetős Madonna 6. 
851 VIII. Orbán 1642. március 15-én kelt konstitúciójában összefoglalta a tridenti zsinat rendelkezéseit. Hangsúlyozta 
az egyház régebbi elvét: csak olyan ábrázolásoknak van helye a nyilvános tiszteletre kihelyezett képeknél és 
szobroknál, amelyek az egyházban szokásos ábrázolással összhangban vannak, s a hagyományos öltöztetési 
szokásoktól nem szabad eltérni. Az 1642. július 26-án kelt brévéjében a képek és szobrok öltöztetésének kérdését 
szabályozta, a hagyománytól eltérő ruhák használatát megtiltotta. Különösen egyes szerzetesrendek újabb gyakorlata 
ellen szólt, akik saját rendi ruhájukba öltöztették Jézust, Máriát és a szenteket. Egyes nemzetek (franciák, spanyolok) 
saját nemzeti viseletükben ábrázolták őket. DÁM: Hordozó Mária 41–45. 
852 A medgyesi (Szászföld) obszerváns ferences kolostort Romhányi szerint 1444-ben alapította Medgyes városa. 
Karácsonyi szerint 1500-ban. L. KARÁCSONYI: Szent Ferencz. II. 116 ROMHÁNYI: Kolostorok 43., Dicţionarul 169–
170. Az itteni begina kolostort 1525-ben említik. Az aranyosmeggyesi (meggyesaljai, Szatmár m.) obszerváns 
ferences kolostort a Medgyesi Mórocz család alapította 1492 előtt. Először a rend 1516-os jegyzékében szerepelt. 
1535-ben 17 szerzetes lakott a kolostorban. 1556-ban idehozták a ferencesek a közgyűlések tartásához szükséges 
edényeket és felszereléseket. 1563-ban még működött a kolostor, azonban 1565-ben a közeli harcok miatt el kellett 
hagyni. A templom romjai a település keleti részén még álltak 1764-ben. (KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 118., 
ROMHÁNYI: Kolostorok 43.; Dicţionarul 170–171.) 
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Mária kolostorra úgy hagyományozott, hogy azt ugyanezen kolostor Krisztus szobrának nyakába 

akasszák. Ezen felül még egy fátylat is adományozott, hogy azt Szűz Mária fejére helyezzék.853 

Hédervári Katalin kegyes adományainak egyedüli kedvezményezettje a varannói kolostor, illetve 

annak Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnája. Utóbbinak két korall olvasója közül a jobbat 

hagyta, hogy azt a kápolna Szűz Mária képének nyakába helyezzék.854 

Mivel Magyarországon főként későbbi – barokk kori – példákat találunk a szokásra, érdemes 

kitérni a hagyomány európai gyökereire és magyarországi továbbélésére. 

 ÖLTÖZTETŐS MADONNA-SZOBROK A KÖZÉPKORI EURÓPÁBAN 5.6.1.3.1.

Német területeken korallból vagy más anyagból készült nyaklánc vagy rózsafüzér adományozását 

a Mária-szobroknak számos példa illusztrálta már a 15. században.855 Az öltözetős szobrok 

eredetét a kutatók egy része az apácák díszítő tevékenységére vezeti vissza,856 mások szerint 

azokat a mozgatható végtagokkal rendelkező színes faszobrokat tekinthetjük előzménynek, 

amelyeket a húsvéti szertartások során a passiójátékokban használtak.857 Azért, hogy a valóság 

látszatát fokozzák, a szoborra parókát és az arcára üvegszemet illesztettek.858 További kutatások 

szerint az öltöztetés hagyománya olyan közösségi rítusra vezethető vissza, amely a rózsafüzér-

társulatokhoz kötődik.859 

A Mária-kegyszobrok öltöztetése Európa-szerte a gótika idején terjedt el,860 és az erről szóló 

szórványadatok elsősorban uralkodócsaládokkal kapcsolatosak.861 Ilyen például Habsburg Ágnes 

                                                 
853 Item unum legibulum vulgo kaczadonya dicto Simoni fratri suo legasset. Item consimiliter unum legibulum vulgo 
clarisolwaso ad claustrum de Megyes legasset ita [tamen ---], legibulum ad collum Beate Marie Virginis [in] eodem 
claustro imponatur. Si autem illac mittere non possunt iidem executores vendant et pro salute anime sue exponatur. 
Item unum legibulum vulgo gyenghazolwaso ad claustrum Beate Marie Virginis legasset, ut ibidem ad collum 
Christi imponatur. Item vulgo fathÿol legasset ad claustrum Beate Marie Virginis, ut in dicta ecclesia ad caput Beate 
Marie Virginis imponatur. (MOL DL 93704.) – Item unum legibulum kaczadonia lego Symoni fratri meo. Item 
unum legibulum vulgo clarisolwaso lego ad claustrum de Megyes, ita tamen in dicto claustro ad collum Beate Marie 
Virginis imponatur. Si autem illas mittere non possunt, extunc vendant et pro salute anime mee exponatur. Item 
legibulum vulgo gendhazolwaso lego ad claustrum Kezthel ita, ut collum effigiei Christi inponatur. Item vulgo 
fathyol lego ad claustrum Beate Virginis Marie ita, ut in dicto claustro ad caput Beate Marie Virginis ponant. – MOL 
DL 93710. (Függelék 1. Nr94.) 
854 Item habeo duo legibula de claris, hec lego, ut melius legibulum dent ad capellam Beate Virginis Marie, ut ad 
collum imaginis Beate Marie Virginis ponatur. Aliud vero legibulum lego filie mee, videlicet domine Katherine 
uxori Andree de Bathor. – MOL DL 23166. – Item habeo duo legibula de claris, hec lego, ut melius legibulum dent 
ad capellam Beate Virginis Marie, ut ad collum imaginis Beate Virginis Marie ponatur. Aliud vero legibulum lego 
filie mee Katherine uxori Andree de Bathor. – MOL DL 23167. (Függelék 1. Nr124.) 
855 WENTZEL: Bekleiden 220. 
856 LENGYEL: Kolostormunkák 49. 
857 KOLLER: Kleider 21. 
858 VEREBÉLYI: Kegyszobrok öltöztetése 427. 
859 FÜVESSY: Nagyiváni Madonna 36. 
860 KOLLER: Kleider 24. 
861 A korabeli ruhák közül is kevés maradt fenn, mivel azokat folyamatosan megújították. LENGYEL: 
Kolostormunkák 49. WENTZEL: Bekleiden 219. 
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királyné 1296-ban viselt esküvői ruhája, amelyet a sarneni kolostornak adományozott.862 A luccai 

Volto Santo nevű feszületet már a 13. században díszes ruhákba öltöztették körmenetek 

alkalmával.863 A 14. században az aacheni dóm Mária szobrának már több koronája volt; számára 

adományozta 1475-ben Yorki Margit – akinek 1468-ban volt az esküvője Merész Károllyal – a 

menyasszonyi koronáját.864 A nücheli (Malente  Slezwig‐Holstein) kis, 6 cm magas elefántcsont 

Mária-szobrocska – szintén a 14. századból – ugyancsak ruhát visel. A hozzá tartozó kegyszobor 

nélkül maradt meg a halberstadti dóm múzeumában egy 14. századi Mária-palást. Ekkor már 

Itáliában is számos szobrot valószínűleg öltöztettek, de ezek ruhái nem ismertek.865 Ebben az 

időszakban a Hanza-városok (Lübeck, Stralsund) Mária-szobrainak már olyan értékes viseletei 

voltak, amelyeket külön őrizni kellett. Az öltözetek finom kelmékből készített palástokból és 

fátylakból, illetve ékszerekből (nyaklánc, gyűrű) álltak. Egy 1519-ben készült, regensburgi búcsút 

megörökítő fametszeten az anyja kezében ülő gyermek Jézust textilnek látszó köpenyben 

ábrázolták, ami utalhat a szobor öltöztetésére.866 A díszes viseleti darabokkal azt a pompát 

szándékoztak érzékeltetni, amely Krisztus király környezetét égen és földön megillette, és ebben 

a pompában Szűz Mária is osztozott – aki a középkorra már nemcsak az ég szolgálóleánya, 

hanem a királyok királyának édesanyjaként királynő is. A kegyszobrokat a már említett viseleti 

darabokon kívül koronával is ékesítették. Az öltözékekkel a mennyei hatalmat fejezték ki, az 

ábrázolással a tisztelet tárgyának testi valóságát, de az öltözékek alkalmasak voltak azok 

adományozójának reprezentációjára is. A kegytárgy értéke miatt a liturgia eszköztárának részévé 

vált, a vallási és művészeti gyakorlatban pedig a reprezentáció és a figurális megformálás eszköze 

lett.867 

A középkorban a korona, az ékszerek és az öltözék Máriáé és Jézusé volt, a tridenti zsinat után a 

kegyszobor kitüntetettségének jelévé vált.868 A Mária-kegyhelyek többsége ereklyék hiányában a 

Szent Szűz csodatevő képe vagy szobra körül jött létre.869 A barokk korban, amikor a középkori 

eredetű zarándokhelyek kultusza ismét felvirágzott, a kegykép akkor minősült különösen 

értékesnek, ha eredete régi korokra volt visszavezethető. A kultusz központja Szűz Mária 

csodatevő képe vagy szobra lett, amelyhez a szoboröltöztetés is kapcsolódott. A kegykép vagy 

szobor csodatévő ereje az imádságok meghallgatása révén búcsújáróhelyek létrejöttét idézte elő, 

ami sokszor a középkori eredetű, nagy nemzetközi vonzáskörzettel bíró zarándokhelyek 

kultuszának hanyatlásához és az újabb, regionális jelentőségű kegyhelyek számának 
                                                 
862 WENTZEL: Bekleiden. 220. 
863 TÖRÖK: Képtisztelet 25. 
864 VEREBÉLYI: Kegyszobrok öltöztetése 427. 
865 WENTZEL: Bekleiden 221–222. 
866 KOLLER: Kleider. 24–25. 
867 VEREBÉLYI: Kegyszobrok öltöztetése 427. 
868 VEREBÉLYI: Kegyszobrok öltöztetése 428. 
869 CSUKOVITS: Zarándoklatok (Mariazell) 16. 
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növekedéséhez vezetett. Ausztriában például nem ismert a gótikus eredetű kegyszobrok 

öltöztetésének folytatása.870 

 KITEKINTÉS: KORA ÚJKORI PÉLDÁK ÉS NÉPRAJZI VONATKOZÁSOK 5.6.1.3.2.

Bár az öltöztetős Máriát legkorábban valószínűleg az itt bemutatott végrendeletek említik, a 

Mária-szobrok öltöztetése Magyarországon általánossá csak a barokk korban, a török kiűzése 

után vált.871 A mariazelli, fából faragott, román stílusú Madonna-szobrot 1300 körül 

készítették,872 és a 16. század második felétől kezdték el felruházni.873 A 15. századi pozsonyi és 

soproni végrendeletek tanúsága szerint ekkor már a magyar zarándokoknak is kedvelt úti célja 

volt Mariazell.874 Egy 1520 körüli zarándokjelvény és egy 1610-es mariazelli gyónócédula 

alapján már a 16. században öltöztették a kegyszobrot, ami ekkor már hagyománynak számított, 

és napjainkig az maradt,875 hasonlóan a zarándoklatokhoz, amik a 17–18. században különösen 

népszerűek voltak.876 Leggyakrabban uralkodók és előkelő nemesi és főnemesi családok 

adományoztak ruhákat.877 II. Lajos király és Mária királyné esküvői öltözékét – ami ma a Magyar 

Nemzeti Múzeumban található (ld. 5. kép) – adományozta a mariazelli zarándoktemplomnak.878 

Az öltöztetés szokásának elterjedése a mariazelli kegyhelyhez köthető. A mariazelli oltárnak, 

illetve szobornak számos magyarországi másolata ismeretes; közülük néhány öltöztetéséről 

adatok is tájékoztatnak. Ilyen például a soproni Szent Mihály templom Mária szobra, amit 

Sárkány Miklósné öltöztetett fel 1676-ban, arannyal átszőtt menyasszonyi ruhájából készíttetve 

díszes köntöst.879 A Pozsony-mélyúti kegyhelyen apácák öltöztették Mária ülő kegyszobrát.880 A 

Tihanyban található Celli-oltár Mária-szobra 1762-ben készült el.881  

Ami a Mariazelltől független, további példákat illeti, az érsekújvári kegyképnél gyógyult meg 

1646-ban Batthyányi Borbálának, Forgách Zsigmond özvegyének egyetlen gyermeke, ezért 

három értékes egyházi ruhát ajánlott fel a Szűz szobrának. Csallóközcsütörtökön az 1714. évi 

kánoni vizitáció emlékezett meg a Mária-szoborról, amelyhez öt palást tartozott.882 Az 

Iparművészeti Múzeumban két öltöztetős Madonna-szobrot őriznek a 18. századból. Az egyik 

1760 körüli, valószínűleg Ausztriából származik.883  

                                                 
870 KOLLER: Kleider. 28. 
871 LANTOSNÉ: Öltöztetős Mária-szobrok 50. 
872 VEREBÉLYI: Kegyszobrok öltöztetése 426. 
873 LANTOSNÉ: Öltöztetős Mária-szobrok 49. 
874 SERFŐZŐ: Vera effigies 258. 
875 SERFŐZŐ: Vera effigies 262. 
876 TÜSKÉS-KNAPP: Mariazell 84–92. 
877 DIÓS: Öltöztetős Mária 
878 DÓZSA: II. Lajos és Mária királyné öltözéke 371–374. 
879 BÁLINT: Sacra Hungaria 171. 
880 LISZKA: Öltöztetős Szűz Mária-szobor 212.; ČIČO: Mariazelli Szűzanya tisztelet 217–219. 
881 HARIS: A tihanyi bencés apátság 36., 48. 
882 LISZKA: Öltöztetős Szűz Mária-szobor 212. 
883 Iparművészeti Múzeum, Kisgyűjtemények, Leltári szám: 52.3341.; Iparművészeti Múzeum, Kisgyűjtemények, 
Leltári szám: 52.3340. 
A két szobor képei közölve: Barokk és rokokó II. 179. SOÓS: Öltöztetős Madonna. Kiadva: SOÓS: Öltöztetős 
Madonna restaurálása; SOÓS: Öltöztetett Madonna, Barokk és rokokó I. 178–179. (Prékopa Ágnes munkája) 
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Mint az előzőekben említettük, a Mária-szobrok öltöztetésével kapcsolatban, a néprajzi 

szakirodalomban is számos adat található.884 A népi szokások eredete – a szakirodalom szerint – 

feltehetően a Nyugat-Dunántúl egykori magyarlakta vidékére vezethető vissza, ugyanis az 

Esterházy-birtokokon volt szokás a kegyszobrokat öltöztetni (Kismarton, Boldogasszony, 

Loretto, Lajtaszék). Ennek a területnek a szokása hatott többek közt Celldömölkre, 

Röjtökmuzsajra, Jásdra, Csatkára, Andocsra, Mátraverebély-Szentkútra, Hajósra. Ezek közül 

kiemelendő az 1520-ban készült, Szűz Máriát a gyermek Jézussal ábrázoló andocsi szobor.885 

Gaál Károly szerint Andocs Loretto legkorábbi filiáléja volt, s 1716-tól, a ferencesek irányítása 

alatt kezdődött a szobor öltöztetése.886 

5.6.2. KEDVEZMÉNYEZETTEK 

Összesen 142 különböző egyházi intézmény vagy annak tagja javára adakoztak a végrendelekező 

asszonyok (ld. Függelék 3., 4 diagram). A plébániatemplomok valamivel nagyobb arányban 

részesültek az adományokból, mint a különféle kolostorok. Az egyházakat illetően általában azok 

túlsúlya figyelhető meg, amelyeknek az adakozó asszonyok kegyurai voltak, vagy a közvetlen 

földrajzi közelségében éltek. 

Az mindenesetre elmondható, hogy a rangosabb és vagyonosabb családok tagjai általában inkább 

a kolostorokat részesítették előnyben, míg a kisnemesek általában megelégedtek a közeli 

templom támogatásával. Kanizsai Dorottya csak a saját alapítású füzitői templomról emlékezett 

meg, hiszen számos egyéb kolostor volt a saját kegyurasága alatt, vagy volt olyan rangú, hogy 

megérdemelje adományát. A Frangepánok egyházi adományaikat tekintve csak kolostorokat 

dotáltak. A Várdaiak – akik, mint már utaltam rá, az arisztokrácia és a köznemesség határán 

álltak – már említett adományai is a családi birtokokon levő egyházaknak szóltak, igaz, hogy a 

két birtoktest (Bátmonostor és Kisvárda) két plébániatemplomát is megnevezik. A kevésbé 

tehetősek közül például Köcski Farkas Miklós felesége csak a köcski egyházat dotálta, míg 

Szentkirályi Margit szinte valamennyi kegyesadományát a szentkirályi egyház vagy annak tagja 

nyerte el. 

A földrajzi közelséget vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb asszony a közeli egyházakat 

nevezte meg kedvezményezettként. A Várdaiak által preferált Kisvárda és Bátmonostor (és 

Orsolya esetében Zselíz) között ugyan jelentős a távolság, de ezek mind a családi birtokok részei 

voltak. Még Kanizsai Dorottya is – aki bizonyosan az itt említett asszonyok egyik legtehetősebbje 

volt –főleg a környezetében levő egyházakat dotálta. 

                                                 
884 Ezek részletes bemutatását ld. KELÉNYI: Öltöztetős Madonna 
885 LANTOSNÉ: Öltöztetős Mária-szobrok. 51. 
886 GAÁL: Loretto-kultusz 45. 
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5.6.2.1. PLÉBÁNIATEMPLOMOK 

A családi rezidenciák plébániatemplomai nemcsak vallásos áhítat színhelyei voltak, de a 

reprezentáció eszközei is.887 Ismét a Várdai családot említve, várdai egyházuk a családi 

rezidencián állt, azt a család bőkezűen támogatta, emellett vörös kőből készült, alakos gyámkövei 

egyes kutatók szerint többek között Várdai Istvánt, illetve talán fivérét, Aladárt ábrázolják.888 A 

Semseiek közül a pazdicsi Szent György egyházat mind a négy asszony említi, a száki Szűz 

Mária templomot László özvegye és János leánya. Losonci zsigmon felesége, Druget Erzsébet a 

Losonciak birtokában levő borosjenői Szent Mihály arkangyal plébániatemplomot és annak 

plébánosát is dotálta.889 

Szendi Tamás özvegyének egyik kedvezményezettje a miskolci Szent István király 

plébániatemplom, amelyre birtokot és megölt fia homágiumának felét hagyta minden ingó és 

ingatlan javaival, valamint posztó és vászon ruházatának felét – legfőképpen azokat, amelyek a 

ládában voltak elhelyezve.890 A károlyi Mindenszentek plébániatemplomot Károlyi Bertalan 

felesége és Dengelegi Anna is megadományozta.891 A sipeki Szűz Mária egyház sekrestyéjét Piri 

Miklós özvegye látta el Hont megyei Domanik nevű birtoka jövedelméből 3 forinttal.892 

Mikcseveci Boldizsár felesége a zágrábi Szent Márk plébániatemplomot és annak plébánosát is 

dotálta. Vápafői Onári László özvegye pénzt hagyott a Tolna megyei vápafői Szűz Mária 

plébániatemplomra.893 A varannói Szent István király plébániatemplomot nemcsak Rozgonyi 

István felesége, Hédervári Katalin, hanem egy környékbeli nemesasszony, Zsegnyei János 

felesége is megadományozta. 

Említésre méltó, hogy Pottendorfi Anna a soproni plébániatemplom és egyéb városi egyházak és 

személyzetük mellett saját birtokait is támogatta, ugyanis hagyományozott a herényi Szent János 

egyháznak, és a nagymartoni plébánosnak is.894 

Az asszonyok személyes kötődését az is mutatja, hogy nemcsak magát a templomot, hanem 

annak személyzetét is sokszor megemlítették – összesen 18 személyt –, az egyházi személyek 

közül elsősorban a helyi plébánosokat. A kevésbé tehetősek jóval gyakrabban említik a helyi 

plébánost, Szendi Tamás özvegye a miskolci plébánosnak pénzt szánt.895 Bolyi László egy 

                                                 
887 FEDELES: Újlakiak vallásossága 391. 
888

 ENTZ: Művészettörténeti áttekintés 181–205.; NÉZŐ: Kisvárdai egyház 22. 
889 A mezőváros a 14. század végtől a Losonciaké BLAZOVICH: Körös-Tisza-Maros-köz 63-64., Kubinyi: Alföldi 
városfejlődés 71. 
890 Omagii Nicolai filii sui … (Függelék 1. Nr1.) 
891 Anna ménesét a károlyi és a kállói egyház között osztotta meg. Első férje Károlyi Demeter, második Kállói Lőkös 
Lőrinc volt. Ezen felül a Dengelegi egyházat is megadományozta, a kifizetést testvérére bízta. (Függelék 1. Nr39.) 
892 Függelék 1. Nr47. 
893 Függelék 1. Nr132. 
894 Anna a hűtlenségbe esett Fraknói Vilmostól 1444-ben szerzte meg Herényt, Nagymartont és Fraknót. KÓTA: 
Vasvári regeszták Nr316. (124-125) 
895 Függelék 1. Nr1. 
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köpenyt és egy disznót hagyott Jánosnak, a bolyi plébánosnak, aki egyben gyóntatója is volt.896 

Köcski Farkas Miklós felesége egy zöld színű, női köntösét rendelte eladni Antal, a köcski 

plébános részére.897 Szentkirályi Margit Pált, a szentkirályi plébánost adományozta – és mellette 

hagyományozott az itteni káplánnak, Istvánnak és a tanítómesternek is, aki talán unokaöccse 

volt.898 Ettre Margit a putnoki plébánost és egy Mihály nevű klerikust támogatott. Vajdai Borbála 

a fiát bízta meg, hogy válasszon ki két papot, és azoknak 6-6 forintot hagyott.899 Hedrihóci 

Horvát Mátyás özvegye Tamást, a rojcsai Szenttrinitás plébániatemplom plébánosát, valamint 

Györgyöt és Pétert, annak altaristáit említette.900 

Ritkán, de az is előfordul, hogy a plébániatemplomot nem sorolják fel a kegyes adományt 

elnyerők között az asszonyok, csak annak plébánosát. Szinyei János felesége, Beáta egy 

poroszkát és 8 aranyforintot hagyott Máténak, a kissárosi plébánosnak.901 Korlátkövi Osvát 

özvegye csak a Komárom megyei száki plébániatemplomot említi az egyházak közül, 

ugyanakkor a száki, császári és szendi plébánosoknak is adományozott (utóbbi volt a gyóntatója 

is).902 

 

5.6.2.2. KOLOSTOROK 

A kolostorok nagy része – ha tehetős családról volt szó – a család rezidenciáján helyezkedett el 

(esetenként az adományozó asszony családja volt a kegyura), vagy a lakóhelyhez földrajzilag 

közel feküdtek. 903 A kolostoroknak szánt adományok magas száma azzal is magyarázható, hogy 

ezek az intézmények tudták teljesíteni a végrendelkezők által elrendelt miséket, ugyanis az 

áldozópapok a középkorban csak napi egy misét mutathattak be.904 A kolostorok népszerűségét 

az is növelte, hogy az igazán buzgó hívek számos esetben elnyerték egy-egy rend 

konfraternitását. Kubinyi András a pálosokat emeli ki, mint a leggyakrabban testvériséget adó 

                                                 
896 confessori meo unum paleum [rubeum] de panno lenobi sartitum ac unum porcum (Függelék 1. Nr4.) 
897 unam stragulam suam mulebriem viridi coloris … unum sertum suum perlis ornatum (Függelék 1. Nr26.) 
898 Mikófalvi Bekény 26. 
pro recommendacioni unam dwhnam et unum mensale ert unum manutergium…. unum pulvinar et unum linteanum 
et unum cervical et unam camisiam … unum pulvinar et unum cervical et unum linteanum (Függelék 1. Nr69.) 
899 Függelék 1. Nr80. 
900 unam camisiam sindoniam (Függelék 1. Nr72.) 
901 unum gradarium (Függelék 1. Nr29.) 
902 Szák, Császár, Szend: a Korátkövi család birtokai voltak. NEUMANN: Korlátköviek 138-140. 
903 Az Újlakiak is hasonlóképpen hagyományoztak: elsősorban a rezidenciájukon található ferences rendházak és 
pálos kolostorok részesültek adományaikban. FEDELES: Újlakiak vallásossága 383. Az adományok elnyerőinek 
földrajzi elhelyezkedése és az adományozó lakóhelyének összefüggését Fedeles Tamás is megállapítja, FEDELES: 
Főúri vallásosság 61. 
904 SOLYMOSI: Két testamentum 213., FEDELES: Missa 450. 



94 

rendet, de más rendek is éltek ezzel az adománnyal.905 Az egyes családok bemutatása kapcsán 

már említésre kerültek példák, de a sor folytatható. Grebeni Hermanfi Láslzó 1485-ben Debreceni 

Márk domonkos provinciális felvette feleségével, Fáncsi Orsolyával és fogadott fiával, Battyáni 

Boldizsárral a rend kofraternitásába.906 1503-ban pedig Battyányi Boldizsárral és családjával 

egyetemben a ferencesek vették fel konfraternitásukba Gordovai Fáncsi Orsolyát.907 Az 

asszonyok családtagjai közül is számos példát lehet említeni. Csicseri Anna bátyját, Ferencet és 

családját a sátoraljaújhelyi pálosok 1448-ban vették fel a rend konfraternitásába.908 Kállói Lőkös 

János özvegyét, Annát 1480-ban a sajóládi pálos rendfőnök, mint a rend jótevőjét – a Tokaj 

közelében levő Szűz Mária pálos kolostor szerzeteseinek jelentése alapján – fiával, Pállal és 

leányaival, Zsófiával és Erzsébettel együtt fogadta a rend konfraternitásába, és hozzájárult, hogy 

a tokaji egyházba a Szent Péter és Pál apostolokról elnevezett oltár elé temetkezzenek, 

hozzátartozóikkal együtt.909 A végrendeletet készítő Butkai Margit unokaöccsét,910 Butkai 

Mihályt – mint a rend jótevőjét – feleségével, Margittal, valamint gyermekeivel, Péterrel, 

Andrással, Katalinnal és Klárával a pálosok 1505-ben vették fel a rend konfraternitásába.911 

Frangepán Mártont számos kegyes adományának viszonzásául a pálos rend „protector Ordinis”-

ának választotta.912 

Kubinyi András 50 Jagelló-kori nemes végrendeletét megvizsgálva azt állapította meg, hogy 

kétharamaduk adományozott valamilyen kolostornak, a legtöbben általában egyszerre többnek is. 

Kutatásai szerint a ferencesek aránya majdnem kétszerese a pálosokénak, a domonkos rendházé 

utóbbiaknak a fele, és ágostonos, begina kolostor alig fordul elő az adományozottak között.913 

Ettől némileg eltérnek a jelen dolgozatban vizsgált végrendeletek adatai (ld. 5. diagram), ugyanis 

a kegyes adományt hagyó asszonyok majdnem fele nem adományozott semmilyen kolostornak, 

csak plébániatemplomnak, két rendháznak ehhez képest kevesebb, mint fele annyian, háromnak 

és négynek még kevesebben. A legtöbb különböző kolostort (hatot) Semsei László özvegye 

támogatott. 

Kubinyi András kutatásaitól némileg eltérnek a disszertációban vizsgált végrendeletek adatai 

abban is, hogy a ferencesek mellett a pálosok is majdnem ugyanannyira népszerű 

                                                 
905 A konfraternitás – harmadik rend – olyan vallásos közösséget jelentett, amelynek tagjai világiak, de nem világias 
életet éltek, hanem a szerzetesrend bizonyos ájtatosságaiban, lelkigyakorlataiban részt vettek. HARSÁNYI: 
Domonkosrend 312-313., MÁLYUSZ: Egyházi társadalom 279. 
906 PÁLOSFALVI: Hermanfi László 2. 308. 
907 DL 101800 
908 TRINGLI: Sátoraljaújhely 392. 
909 BÁNDI: Északkelet-magyarországi pálos kolostorok 722-723 
910 Margit is Butkai Márton leánya volt: DL 67027 
911 BÁNDI: Északkelet-magyarországi pálos kolostorok 724. 
912 WENZEL: Frangepán 47. 
913 KUBINYI: Pálosok 47. 
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adományozottak voltak. A koldulórendek népszerűsége egyébként a 14. századól töretlen, de 

főleg 15. századtól jelennek meg egyre több végrendelet kedvezményezettjeként.914 

A ferences kolostorok közül Diankóci Mátyás özvegye a petróci testvéreket támogatta. Itt kell 

megjegyezni, hogy az egyházat az eddigi szakirodalom 1480 előttre keltezte, a datálást igazolja 

és pontosítja az 1456-ban készült végrendelet.915 A Kőrös megyei, Daruvár melletti Szent László 

kolostort Ajtósi Mihály özvegye, Nelepec Klára támogatta, mint az alapító család tagja.916 A 

Frangepánok közül Frangepán Márton özvegye a sztenicsnyáki, míg Zsigmond és Mihály 

özvegye a zenggi rendházakat dotálta.917 A városi rendházak közül Pottendorfi Anna a soproni 

minoritákat,918 Gyerőfi Zsigmond felesége a kolozsváriakat említette.919 A kolozsvári rendház 

szerzeteseiről Mikola Katalin is megemlékezett. Onári László özvegye a székesfehérvári falakon 

kívül álló ferences kolostor szerzeteseit adományozta.920 Töttös Orsolya esztergomi ferencesek 

számára tett adományát már bemutattuk, ahogyan Gersei Pető Miklósné keszthelyi és 

aranyosmeggyesi rendházaknak tett adományai is. Az asszony egyébként előbbi kolostor két 

szerzetesét és gvardiánját is említi.921 

A varannói ferences kolostorról a Rozgonyiak kapcsán már volt szó.922 Az alapító család tagjai a 

rendház fő adományozói közé tartoztak, habár a dolgozatban tárgyalt Rozgonyi-asszonyok közül 

csak István felesége, Hédervári Katalin adományozta meg. A Szent Anna oltár jótevője volt 

Rákóci Borbála is, aki két tehenet hagyott örök időkre az altaristáknak, és meghagyta, hogy ha az 

egyik elveszne, vegyenek helyette egy újat, és emlékezetét tartsák meg az istentiszteleteken923. 

Az adományozó, ha nem volt saját alapítású kolostora, a közelben élő tehetősebb családok 

kegyúri egyházait támogatta. Ezt tette Putnoki György özvegye, Ettre Margit, aki emelett a 

szántói és vámosi ferencesekről is megemlékezett végrendeletében. Ugyanis mindkét rendház az 

1480-as években épült, előbbi kolostort a Szapolyai család alapította,924 utóbbit a Bebekek.925 A 

                                                 
914 Pippo Scolari és családja például szoros kapcsolatban volt a ferencesekkel (FEDELES-PRAJDA: Filippo Scolari 359-
361.), azonban Fedeles Tamás kutatásai alapján az is megállapítható, hogy az arisztokrata misealapítványok csaknem 
fele a pálos rendet illette. (FEDELES: Missa 460-461.) Szabó Noémi a monasztikus kolostoroknak tett adományok 
vizsgálatakor arra a következtetésre jutott, hogy ezek a rendek nem voltak népszerűek. (SZABÓ: Monasztikus 
férfikolostorok 451., 465.) 
915 Karácsonyi II. 140-142., ROMHÁNYI: Kolostorok 52. 
916 A kolostort 1460 előtt alapították. KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 174-175., ROMHÁNYI: Kolostorok 64. 
917 Ld. Frangepán Mihály feleségénél. 
918 ROMHÁNYI: Kolostorok 59. 
919 KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 99-103., ROMHÁNYI: Kolostorok 38. 
920 ROMHÁNYI: Kolostorok 61. 
921 fratri Vito patri meo spirituali … fratri Joanni gwandriano de Kezthel … fratri Johanni de Maythin (Függelék 1. 
Nr94.) 
922 A bibliográfiát ld. Rozgonyi István feleségénél. 
923 Függelék 1. Nr109. 
924 KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 160., ROMHÁNYI: Kolostorok 60. 
925 KARÁCSONYI: Szent Ferencz II 203-204., ROMHÁNYI: Kolostorok 70. 
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két egyház tehát egy környékbeli nagybirtokos család kegyurasága alatt állt, és a kevésbé tehetős 

Putnoki család tagja is ezekkel az egyházakkal álltak kapcsolatban. 

Az 1480-as években alapított homonnai ferences kolostor nemcsak az alapító családjában volt 

népszerű – Homonnai Druget Erzsébet is támogatta,926 – hanem a környékbeliek is gyakran 

felkeresték. Adományozói között a Semsei család összes végrendelkező asszonya (három 

Semsei-feleség és Semsei János leánya) megtalálható, és szerzeteseit Hédervári Hatalin és Rákóci 

Borbála is dotálta. Semsei László özvegyének, Liptói Erzsébetnek az adománya már csak azért is 

említésreméltó, mert 1477-ben készült, és az egyházat, mint új kolostort említi, ezzel pontosítva 

az eddigi, 1480-as keltezést. (A kolostor, ha nem is állt teljesen készen, de mindenképpen 

használatban volt. Erzsébet nem említi, hogy építkezésre szánta volna adományát).927 

Kiemelendők még Vajdai Borbála adományai, aki ennek a kolostornak a főoltárárát is dotálta, 

kérve, hogy saját, férje és fia lelki üdvéért is misézzenek. 

Ezen a ponton érdemes megvizsgálni az egyes családokon belüli hagyományokat, amelyekről a 

Várdai család asszonyainak tárgyalásakor már esett szó. Ezek a szokások jól követhetők a Semsei 

asszonyok végrendeleteiben is. A már tárgyalt homonnai rendházon túl a Semsei család összes 

végrendeletet készítő asszonya megadományozta a sóvári ferences kolostort,928 ahogyan a cékei 

ferenceseket is.929 A két rendház a Sóvári Sós család kegyurasága alatt állt, amellyel a Semseiek 

másik ága volt rokonságaban – Frank leánya, Borbála Sóvári Sós Simon felesége volt –, 

ugyanakkor a Semseiek Lászlótól származó ága gyakran került szembe a Sóváriakkal különböző 

birtokok kapcsán.930 A sárospataki ferenceseket Semsei László és János feleségei, illetve utóbbi 

leánya dotálták.931 Semsei János özvegye a szécsényi ferenceseket is támogatta, s egyébként a 

kolostor gvardiánjától kért emlékmiséket Somosi Fruzsina is.932 A cékei ferencesek jótevői között 

volt Dobó Domonkos özvegye, Cékei Zsófia is. 

A Semsei család adományainak részletezése a pálosoknak hagyott adományok kutatásához vezet. 

Azt már Kubinyi András is megállapította, hogy bár a pálosok létszáma meg sem közelítette a 

                                                 
926 Druget Erzsébet, Losonci János felesége a borosjenői ferneceseket is támogatta, akiknek a Losonci család volt a 
kegyura. KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 85-87., ROMHÁNYI: Kolostorok 33. 
927 A bibliográfiát ld. Rozgonyi István feleslégénél. 
928 Feltehetően 1482 előtt alapította a Sóvári Sós család. A kolostor népszerű volt a környékebeliek – köztük az 
eperjesi polgárok – körében, gyakran testáltak rá. KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 151-152., Romhányi Kolostorok 
59., MEZŐ: Patrocíniumok 461. 
929 1459 előtt alapította Cékei László, 1512-ben a Sóvári Sós család kezén volt KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 34-
35., ROMHÁNYI: Kolostorok 17. 
930 A rokonságra: KÁDAS: Semsei 29., 32., 76. A birtokügyekre: KÁDAS: Semsei 26., 31., 35., 37., 59. 
931 KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 145-146., ROMHÁNYI: Kolostorok 57. 
932 KARÁCSONYI: Szent Ferencz I. 283-284., II. 177-183., ROMHÁNYI: Kolostorok 60-61. 
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ferencesekét, szegénységük ellenére, vagy éppen azért, valamint belső fegyelmük, kisugárzásuk 

és életszentségük következtében mégis népszerűek voltak.933 

Visszatérve a Semseiekre, a háromhegyieket mindhárom Semsei-feleség megadományozta, 

hasonlóan a környező vidékek nemeseihez, akiktől a kolostor a 15. században számos adományt 

kapott.934 Az újházi, vagy kurittyáni kolostort Semsei László felesége és János leánya látta el 

adományokkal, mely kegyurai miatt rangosnak számított ebben az időben.935 A családi 

szokásokat a Forgácsoknak az elefánti Keresztelő Szent János kolostornak tett adományai is 

mutatják. A kolostort a Forgács családból többen adományozták, a végrendelkező asszonyok 

közül Forgács Benedek özvegye és Forgács Albert felesége is. 1475-ben Forgács Albert Félix és 

Albert egy falujuk felét adták a rendháznak énekes misék fejében.936 

A már részletesen bemutatott bajcsi kolostoron túl számos pálos rendház részesült adományban. 

A legnépszerűbbek a garigiak voltak, őket Hrusóci Konrád mester özvegye, Ilona, Borsanóci 

Jacoma, Kavran Orsolya és Hermanfi László özvegye dotálta.937 A dobrakucsai rendházat 

Hermanfi László és Szénaharasztjai Gergely özvegyei, valamint Nelepec Klára támogatta. Klára 

szorosan kötődött a rendházhoz, mivel – mint már említettem –, a kolostor alapítója Nelepec 

Benedek volt.938 

A következő esetek a pálosoknak felajánlott adományokat illetően is jól szemléltetik azt a 

szokást, hogy az asszonyok a birtokaikhoz földrajzilag közel fekvő helyeket tüntették ki 

adományaikkal. A diósgyőri Krisztus teste pálos kolostort Szendi Tamás özvegye dotálta. A 

rendház I. Lajos adományai miatt minden bizonnyal népszerű volt a helyiek körében is, a 15. 

                                                 
933 A pálosok belső fegyelme miatt a késő középkorban a rend vonzereje nőtt. Ezt támasztja alá Kapisztrán Szent 
János mondása is: „Ha szenteket akartok látni, menjetek Nosztrára!” (TÖRÖK-LEGEZA: Magyar egyház 94.) 
Lelkipásztori teendőket már a 14. században végeztek. (PÁSZTOR: Vallásos élet 9.), és 1352-ben pápai engedélyt 
kaptak a hozzájuk közel álló világiak gyóntatására (KUBINYI: Pálosok 44., 49.). Mivel a társadalom minden rétege 
körében kedveltek voltak életszentségük miatt (KISBÁN: Pálosrend 137.), az uralkodók közül az Anjou királyok és 
Hunyadi Mátyás különösen kedvelték és támogatták a pálosokat. (GYÖNGYÖSI: Vitae fratrum 133-134.), KNAPP: 
Pálos gazdálkodás 66.) A pálosok birtokai szerte az országban voltak, Bonfini szerint az ország harmadát birtokolták 
istentisztelet céljára. (BONFINI II. 478-482) 
934 A háromhegyi rendházat 1341-ben alapították a Martonyban nemes Tekes fiak, de csak 1411-ben szentelték fel. 
DAP I. 182-183., ROMHÁNYI: Kolostorok 42., Az írott és források és régészeti utatását ld: CABELLO-LÁSZLÓ-SIMON: 
Háromhegy 
935 Ld. Semsei László feleségénél 
936  A kolostort a Forgács család 1396-tól adományozta, 1415-ben Forgács Péter Szentháromság-oltárt alapított és a 
pálosoknak adta birtokait. Forgács Gergely síremléke is innen került elő. DAP I. 99., ROMHÁNYI: Kolostorok 22-23., 
BÁNDI: Pecsétkatalógus Nr82.(109)., Mikó: Forgách Gergely 
937 DAP I. 316-318., ROMHÁNYI: Kolostorok 27. 
Megjegyzendő, hogy 1471-ben Kersar Istvén özvegye, Melles István leánya, Ilkó és fiuk, János a Kőrös megyei 
Beketincs birtokát adományozta a kolostornak az elhunytakért való misék mondása fejében. (MÁLYUSZ: Szlavóniai 
és horvátországi pálosok/11 233-234., 234.) Az asszony igen hiányos végrendeletében azonban nem találni a 
garigiakat, igaz, hogy annyi kivehető az oklevélből, hogy férje lelki üdvére egy aranyművesnél levő kelyhét hagyja. 
(Függelék 1. Nr49.) 
938 A Szénaharasztjai családból nem Gergely felesége volt a kolsotor egyedüli donátora, egy bizonyos Henrik is 
adományozott a rendháznak. DAP III. 321-323., ROMHÁNYI: Kolostorok 21. 
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század elején több miskolci polgár is támogatta, és a későbbiekben Mátyás király is.939 A 

(maros)szentkirályi Szűz Mária kolostorra Apafi György özvegye hagyományozott.940 Hangonyi 

Sánta Jakab felesége – mint már említettük – a hangonyi, vagy ölyvesvölgyi Szent Anna rendház 

jótevője volt. Ez az 1451-ből származó adat azért érdekes, mert a kolostor utolsó időszakából 

származik, az egyházat ugyanis 1460 után nem említik.941 Dengelegi Anna 100 juhot és egy 

kocsis lovat szánt az újhelyi pálos kolostornak.942 Sávolyi Demeter özvegye a szakácsi Szent 

Domonkos pálos egyháznak hagyott birtokot,943 és a szerzetesekre hagyta házát Szakácsi Péter 

özvegye is.944 Csatári Bereck özvegye az örményesi pálosoknak adományozott.945 Mikcseveci 

Boldizsár felesége, a Zágráb melletti, remetei Szűz Mária pálos kolostort támogatta,946 Hedrihóci 

Horvát Mátyás özvegye a sztrezai pálosokat,947 míg Gersenyei Magdolna a Somogyvár melletti 

(vetahidai) Szent Miklós pálos kolostort.948 Onári László özvegye a zsámbéki949 és a csatkai950 

pálos szerzetesekre hagyományozott. 

A domonkosok kevés adományt kaptak. Töttös Orsolya esztergomi domonkosoknak tett 

adományát már bemutattuk, ezen kívül Gügyéri Margit a szentfalvai (pesti) Szent Antal 

domonkos kolostornak951 hagyott eladandó subája árából egy forintot,952 A bátmonostori és 

esztergomi Ágoston-rendieket csak a – korábban tárgyalt – Várdai család adományai említik. 

Frangepán Márton felesége a zenggieknek tett adományai mellett a toplicai cisztercieknek 

jelentős pénzösszeget hagyott.953 A bencés rendházak közül egyedül a már részletesen bemutatott 

bátai apátság kapott adományt, a Szent Vér tisztelete miatt.954 

Elgondolkodtató, hogy az asszonyok alig támogatták a női rendházakat, igaz, hogy ezek száma 

elég alacsony volt. Wolfurt Ilona a nagyszombati klarisszáknak való tartozását rendelte el 

                                                 
939 DAP I. 68-98., ROMHÁNYI: Kolostorok 21., JOÓ-SÓLYOM: Diósgyőr 43-45. 
940 ROMHÁNYI: Kolostorok 63. 
941 DAP I. 180-181., ROMHÁNYI: Kolostorok 30. 
942 A kolostor a 14. század elejétől számos adományt kapott. DAP III. 70-159., ROMHÁNYI: Kolostorok 70. 
943 in terrirorio possessionis Felfededh cui aperte meridionali tendens via publica et septemtrionali nobilis Johannis 
Vegh de eadem Dedh viciani dicuntur (Függelék 1. Nr40.) 
944 DAP II. 346-349., ROMHÁNYI: Kolostorok 59. A kolostornak szóló egyéb adományokról ld. GÁL: Nagyszakácsi. 
945 DAP II. 138-148., ROMHÁNYI: Kolostorok 49. 
946 DAP III. 230-321., ROMHÁNYI: Kolostorok 55. 
947 DAP III. 318-320., ROMHÁNYI: Kolostorok 66. 
948 A kolostort a Perneszi családból 1504-ben Magdolna férjének édeaspaja, Perneszi Imre is támogatta. DAP III. 
217-220., ROMHÁNYI: Kolostorok 73. 
949 Ilona adományáról 1534-ben is készült egy tanusítvány, bár ekkoz a Bíró (Polgár) utcában levő házát említik, míg 
a végrendelet Olasz utcait ír. DAP III. 300-305., Romhányi Kolostorok 75-76 
950 DAP III. 49-55., ROMHÁNYI: Kolostorok 19. 
951 ROMHÁNYI: Kolostorok 51. 
952 Függelék 1. Nr85. 
953 HERVAY: Repertorium 181-191., ROMHÁNYI: Kolostorok 69. 
954 A magyarországi monasztikus férfi szerzetességek virágkora a 14. századra lezárult, és a monasztikus közösségek 
száma a késő középkorban jelentősen visszaesett. A korábbi századokban oly jelentős monasztikus rendekre a késő 
középkorban már alig hagytak adományokat. SZABÓ: Monasztikus férfikolostorok 453., 456. 
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kifizetni,955 Cobor Margit a pozsonyi klarissza apácakolostorra hagyott pénzösszegeket.956 Töttös 

Orsolya az esztergomi harmadrendi ferences apácákat említi,957 míg Gyerőfi Ágota a kolozsvári 

domonkos apácákra – köztük egy Margit nevű, sánta testvérre – hagyományozott összesen három 

aranygyűrűt.958 Onári László özvegye a székesfehérvári apácákat támogatta.959 

A káptalanok közül Gyendai Dorottya a váradi káptalan számára rendelt pénzt és lovakat,960 míg 

Keszi Balázs felesége, valamint Dóci László özvegye az aradi,961 illetve a csanádi káptalanra 

hagy birtokot.962 Enesei János felesége összesen 6 aranyforittal támogatja a győri 

társaskáptalant.963 

5.6.2.3. EGYÉB EGYHÁZAK 

Az egyéb egyházak között említendők a székesegyházakra hagyott tárgyak. Druget Erzsébet a 

nagyváradi Szent Mihály arkangyal katedrálisra egy gyöngyös pártát hagyományozott,964 

valószínűleg az egyház közelsége és rangja miatt. Szent László tisztelete miatt ugyanis számos 

uralkodó, előkelő nemes is felkereste az egyházat, és valószínűleg külföldön is ismert volt.965 

Nádasdi Darabos László felesége, Borotva Ilona jegyajándékának harmadát hagyta a győri Szűz 

Mária székesegyházra.966 

A valpói várkápolnáról részletesebben már korábban esett szó, ez az egyedüli várkápolna, 

amelyet az asszonyok említenek. Enesei János felesége az enesei kápolnát támogatta, azonban  az 

egyházról nem tudni egyebet. 

Egyes esetekben oltáraknak is adományoznak az asszonyok, amit az egyházak bemutatása 

kapcsán már említettünk. Ezeken túl Szombathelyi Szőke Erzsébet a szombathelyi Szent Márton 

egyház Szent László oltárára testálta a Vas megyei Szőkefölde predium határában fekvő 

                                                 
955 Talán az is indokolhatja Ilona adományát a városhoz való kötődésen túl, hogy a kolostort a husztiák 1432-ben 
felgyújtották, és minden ingóságukat elégették. KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 460-473., ROMHÁNYI: Kolostorok 
47. 
956 KARÁCSONYI: Szent Ferencz II. 509-531., ROMHÁNYI: Kolostorok 53. 
957 ROMHÁNYI: Kolostorok 46. 
958 Függelék 1. Nr125. 
959 ROMHÁNYI: Kolostorok 61. 
960 A Szűz Mária székesegyház kisebb káptalana volt. ROMHÁNYI: Kolostorok 46.  
961 ROMHÁNYI: Kolostorok 9. 
962 ROMHÁNYI: Kolostorok 18. 
963 ROMHÁNYI: Kolostorok 28. 
964 vittam unam gemmis ornatam (Függelék 1. Nr100.) 
965 Jelentőségéről ld. FEDELES: Várad kegyhelye 
966 Függelék 1. Nr50. 
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Szőkeberek nevű helyet a hozzátartozó szántóföldekkel.967 Melles Ilona pedig a közelebbről meg 

nem nevezett Szent Ilona oltárt dotálta. 

Külföldi egyházat csak Kanizsai Dorottya említett meg végrendeletében. Sági György 

özvegyének testamentuma azt említi, hogy férje 16 forintot hagyott bűnbocsánat céljából a római 

kúriára, és az asszony gyóntatója kezébe rendelte adni, hogy az eljuttassa a kúriába, amiért az 

összeg harmadát megtarthatja.968 

 

 

5.6.2.4. ALAMIZSNAOSZTÁS 

Az ispotályok a középkor karitatív intézményeinek tekinthetők.969 Elsősorban olyan szociális 

intézmények voltak, amelyek a szegénygondozást szolgálták, másodsorban idős, utódokkal nem 

rendelkező, általában tehetősebb emberek számára öregek otthonaként funkcionáltak.970 A 

középkori ispotályok legtöbbjét magánjótékonyság hozta létre.971 Az egyház szerint az alamizsna 

az Isten iránti szeretetet fejezte ki, és az Isten előtt való érdemszerzést szolgálta.972 Az ispotályok 

alapítói között a 14-15. századtól az egyházi intézmények mellett a nemesek és polgárok egyre 

jelentősebb szerepet játszottak.973 Az ispotályoknak szóló adományok azonban sokkal inkább az 

örökhagyó saját lelki üdvének elérését szolgálták, mintsem a valós szükségletekre gondoltak.974 

Bár az egyházaknak történt hagyományozással a végrendelkezők bőségesen igyekeztek 

gondoskodni lelki üdvükről, Lupescu Mária kutatásai szerint feltűnő, hogy a keresztényi 

irgalmasság által megkövetelt szegényekkel és árvákkal szembeni gondoskodás szinte teljesen 

hiányzott a nemesi végrendeletekből – ellentétben a városi polgársággal, akiknél gyakori szokás 

volt. A nemesség jótékony célú adományait főleg ispotályoknak ajánlotta fel.975 A dolgozatban 

bemutatott végrendeletekben azonban csak két ispotályt említenek az asszonyok, és ezekből az 

                                                 
967 A birtok másik neve Timádéfölde, és a végrendelet után az asszony rokona, Bejci Kálmán pereskedett érte, míg 
végül pénzért visszaváltotta. TÓTH-ZÁGORHIDI: Források Szombathely történetéhez Nr 190-191. (98), Nr193-194. 
(99), Nr201-202. (101), Nr205-205/b (102-103) 
968 Item maritus mulieris premulgate legavit XVI florenos ad curiam Romanam et illos florenos predictus confessor 
recipére debet ad manus suas et mittere ad curiam Romanam et de istis omnibus iam suprascriptis debet tradi 
confessori predicto tercia pars pro expensis suis. (Függelék 1. Nr58.) 
A római Szentlélektársulat anyakönyvben nincs nyoma Sági Györgynek, 1500-ban egy bizonyos Sági Pál és felesége 
tűnik fel. Liber Confraternitatis 133. 
969 FEDELES: Újlakiak vallásossága 394. 
970 KUBINYI: Ispotályok 194. 
971 SOMOGYI: Szegényügy 95. 
972 Az ispotály az adott település városiadottságára is utalt. SOMOGYI: Szegényügy 10., PÁSZTOR: Vallásos élet 59-
61., KUBINYI: Szentlélek-ispotály 250 KUBINYI: Ispotályok 187. 
973 FEDELES: Újlakiak vallásossága 394. 
974 SWABEY: Medieval Gentlewoman 152., CEVINS: Szegények és betegek. 64. 
975 LUPESCU: Miért? Kinek? Mit? 204-205. 
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egyiket két, városi környezetben élő asszony említi. Várdai Aladár özvegye ki is emelte a 

bátmonostori Szent Erzsébet ispotály kápolnájának szóló adomány kapcsán, hogy a szegények 

javára szánja felajánlását.976 A soproni ispotályt dotálta Pottendorfi Anna és Sági György 

özvegye. Anna az általa hagyott pénzért cserébe miséket rendelt el, 977 míg Margit a Nagyságon 

található kertjében levő sáfránymagok felét.978 

A szegényeknek és árváknak szóló adományok meglehetősen ritkán fordulank elő a 

testamentumokban. Az ispotálynak is adományozó Várdai Aladár felesége két másik 

bátmonostori egyháznak szóló felajánlását a kelyődi malom jövedelméből (évi 12-12 aranyforint) 

szintén a szegények javára szánta. Hrusóci Konrád özvegye egy vödör búzát és egy malacos 

kocát,979 Hédervári Katalin nemes árva leányoknak egy vörös szövet tunikát – amit vejetől, 

Bátori Andrástól kapott - hagyományozott.980 

Szokás volt a szegények közötti adományosztás a temetéskor is.981 Kanizsai Dorottya elrendelte, 

hogy a szegény, ruhátlan nemes vagy nemtelen gyermekeket és árvákat öltöztessék fel. Azt is 

meghagyta, hogy a temetésén megjelenő szegényeknek adjanak ételt és italt. A három, általa 

elrendelt emlékmisén az asszony szintén pénzt szánt az árváknak. 

5.6.2.5. EGYHÁZI SZEMÉLYEK 

Egyházi személyeket is megneveznek a végrendeletek kedvezményezettként, összesen 84 

esetben. Közülük az adományok csaknem harmadát a megadományozott egyházak plébánosai 

kapták, akiket a szerzetesekhez hasonlóan a plébánaitemplomok kapcsán már bemutattunk. 

Az asszonyok gyóntatóikról is igyekeztek gondoskodni. A gyóntatópap általában az egyébként is 

dotált egyház tagja volt, néhány esetben azonban nem köthetők az asszonyok által adományozott 

egyházakhoz. Dengelegi Anna gyóntatójának, Lőrincnek hat nagy marhát hagyott kocsival meg 

egy tűzpiros marhával, továbbá egy fekete, azaz csarna és egy barna, azaz tompa tehenet, 

valamint egy nagy vánkost, két párnát, két dunyhát, egy köpenyt és egy kis ládát.982 Piri Miklós 

özvegye készpénzt hagyományozott Antal nevű gyóntatójának kintlevőségeiből származó 

                                                 
976 ad usum pauperum (Függelék 1. Nr97.) 
977 yeden freitags in den quattembern zu vier zeiten in dem jar mit ainem selambt vnd zwain messen (Függelék 1. 
Nr7.) 
978 ortum et semen croci. (Függelék 1. Nr58.) 
A sáfrány kertben való termesztése a középkorban általános volt, mivel a magyarok egyik különösen kedvelt fűszere 
volt, még Galeotto Marzio is felfigyelt rá, Takáts Sádor szerint úgy használták a 16. században, mint manapság a 
paprikát. BENDA: Étkezesi szokások 141. 
979 quatuor idrias tritici et unam scropham (Függelék 1. Nr2.) 
980 tunicam de panno rubeo, quam mihi dominus Andreas de Bathor portaverat; hanc lego, ut alicui nobili puelle et 
pauperi dent, ut exoret dominum pro me. (Függelék 1. Nr124.) 
981 Erre már Kubinyi András is felhívta a figyelmet. KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 12. 
982 Függelék 1. Nr39. 
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jövedelmeiből.983 Sági György özvegyének szinte összes adománya gyóntatójának, Bálintnak 

szólt, aki egyébként a soproni Szent Mihály plébániatemplom Szűz Mária oltárának és a Szent 

Kereszt ispotálynak altaristája volt.984 

Néhány esetben káplánt is említenek az asszonyok, Pottendorfi Anna például Wolfgangot, a 

soproni Miasszonyunk kápolna káplánját,985 Komori Ilona Benedek deákot, a besztercei kápolna 

káplánját,986 Cahmoraz Pál felesége a csetényi egyház káplánját.987 

Két végrendelet – Wolfurt Ilonáé és Rozgonyi Borbáláé - az esztergomi érseket is említi.988 

Lapispataki Borbála minden ingó és ingatlan vagyonát Csobádi László, a szepeshelyi Szent 

Márton káptalan prépostja kapta.989 

Három prebendárius is szerepel a végrendeletekben. Kavran Orsolya Décsei Mihályról, a décsei 

javadalamasról,990 Bocskai Márta Mihályról és Jánosról, illetve a csázmai egyház egyik 

prebendáriusáról emlékezett meg.991 

5.6.2.6. EGYHÁZAK ALAPÍTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA 

A végrendelekző aszonyok – vagyonukhoz mérten – a gyakorlatban is támogatták az egyházakat, 

elősegítették azok építését vagy felújítását. A királynak és uralkodó osztálynak kegyúri jogai 

gyakorlása okán (kolostorok, templomok alapítása, felépítése, felszerelése, javítása) jelentős 

szerepe volt a művészetek fejlődésében:992 

Az egyházak építkezéseire vonatkozó legnagyobb adományt Kanizsai Dorottya tette – mint már 

említettem –, amikor a bajcsi pálosoknál rendelte el a temetőkápolna építését. Az alapította 

asszony ezenfelül a füzitői és a balfi templomot is.Alsólendvai Bánfi Dorottya a sztenicsnyáki 

Szűz Mária ferences kolostor Krisztus Teste kápolnájának építésére hagyományozott pénzt.993 

Gyakoribb, hogy a végrendelkező asszonyok egy-egy egyház felújítását támogatják. Liptói 

Erzsébet a sóvári ferences kolostor építésére pénzt hagyott.994 Rozgonyi Borbála a zenggi 

                                                 
983 Függelék 1. Nr47. 
984 Függelék 1. Nr58. 
985 Függelék 2. Nr7. 
986 Függelék 1. Nr42. 
987 Függelék 1. Nr61. 
988 Erről ld. a Rozgonyiaknál 
989 Csobádi László egri pap, szepesi olvasókanonok (1505-1510). 1495-től őrkanonok, 1505-től szepesi prépost, 1510 
elején hunyt el. TÖRÖK: Szepesi káptalan 198. 
990 Függelék 1. Nr37. 
991 Függelék 1. Nr111. 
992 ENTZ: Középkori végrendeletek 171. 
993 Függelék 1. Nr28. 
994 Függelék 1. Nr44. 
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ferences kolostor építésére hagyott 300 forintot.995 Hedrihóci Horvát Mátyás özvegye a rojcsai 

Szenttrinitás plébániatemplom építésére hagyott készpénzt, Sóki Dorottya a száki egyház 

számára, a tető megjavítására hagyta az általa vetett búza termését, és hozzátette, hogy deszkákat 

már készíttetett hozzá 2 aranyforintért, amelyek Ugrodon vannak.996 Piri Miklós özvegye a sipeki 

egyháznak szánt pénzt a sekrestyére, vagy más szükséges munkákra. Sztrazsemlyei János 

felesége szintén a tető javítását említette a – bővebben meg nem nevezett – Szent Márton és Szent 

Mihály egyháznak hagyott pénz felhasználásakor.997 Gyerőfi Ágota a kiskapusi Szűz Mária 

egyházat támogatta annak építésében.998 Ezen felül Gyendai Dorottya egy pártáját hagyta az 

egyház díszítésére.999 Ettre Margit pedig a tornaszentandrási Szent András templomnak 

adományozott sekrestyére.1000 

5.6.3. AZ ADOMÁNYOK TÁRGYAI 

A végrendeletekben előforduló kegyes felajánlások összesen 669 tételt sorolnak fel, és ezek 

csaknem fele különféle tárgyakat említ, míg a pénzbeli juttatások az összes körülbelül harmadát 

teszik ki. Birtokokról szóló rendelkezés csak az esetek 16 százalékában fordul elő, az állatok és 

termények 10 százalékot tesznek ki. (ld. Függelék 6. diagram) Mégis, célszerűnek látszik 

elsőként a birtokokkal foglalkozni, mivel általában azok voltak a legértékesebbek. 

5.6.3.1. MISEALAPÍTVÁNYOK, BIRTOKADOMÁNYOK 

A középkor korai időszakában a birtokadomány volt a legáltalánosabb örökhagyási forma, 

azonban a pénzadomány– elsősorban városi környezetben – egyre gyakoribbá vált, már csak azért 

is, mert a koldulórendek a középkor végéig nem fogadtak el birtokot. A pálos rend szabályzata 

nem tiltotta a birtok elfogadását, és bár a 14-15. század fordulójától egyre gyakrabban kaptak 

közvetett vagy közvetlen pénzadományt, a pálosok igen nagy hangsúlyt fektettek a birtoklásra. 

1001 A rend birtoklásában és gazdálkodásában a föld volt a döntő, illetve a mezőgazdasági 

művelésre alkalmas terület, ezzel szemben a jellegzetesen koldulórendi adománytípusok (mint 

például városi ház) a legkésőbbi időkben is kisebb jelentőséggel bírtak.1002 Ha mégis rendelkezett 

a kolostor városi házzal, azok egy része a szőlőkhöz és a borkereskedelemhez kötődött, nagyobb 

                                                 
995 Függelék 1. Nr131. 
996 Függelék 1. Nr45. 
997 Item ecclesie Sancti Michaeli florenos 1 ad tecturam. (Függelék 1. Nr102.) 
998 Függelék 1. Nr125. 
999 Item unam sertam tres ulnas continens gemmis preciosis ornatam, que serta apud matrem prenotati Ladislai de 
Losonczi in una ladula foret reposita (Függelék 1. Nr8.) 
1000 Függelék 1. Nr72. 
1001 ROMHÁNYI: Heremitibus Sancti Pauli 65-66. 
1002 GUZSIK: Pálos építészet 186. 



104 

részüket haszonbérbe adták, vagy javadalmas házként használták.1003 A koldulórendi kolostorok a 

középkor végéig nem fogadtak el birtokokat, és a konventuális ferencesek a 15. század elejétől is 

csak ingatlanokat, melyeket nem tekintettek földbirtoknak.1004 Ezzel szemben Fedeles Tamás 

kutatásai szerint a misealapítványok leglényegesebb fedezetét a különféle birtokok adták.1005 A 

disszertációban bemutatásra kerülő végrendeletekben ezzel szemben főleg a tárgyak dominálnak. 

A tárgyak értéke is jelentős, de egy birtok értéke – a folyamatos jövedelem miatt – természetesen 

minden tárgyét felülmúlja. 

A végrendeletek közül 65 esetben fordul elő birtokadomány, amelyek közül néhányat az 

előzőekben már említettünk. A felajánlások egy része általánosságban az asszony hitbérét vagy 

jegyajándékát említi, mint például Komori Ilonánál, aki háromfelé osztja szét jegyajándékát, 

Szlavónia szokásai szerint.1006 Kálnai Borbála pedig jegyajándéka kétharmadát a sóvári ferences 

kolostornak adományozta.1007 

A leggazdagabb adományt talán Alsólendvai Bánfi Dorottya adta, aki Lippa mezővárosát hagyta 

a zenggi ferences kolostorra, kérve férjét, Frangepán Mártont, hogy halála után adja nekik 

alamizsnául örökjogon.1008 Szintén nagyobb, 1000 forint értékű birtoktestet hagyott lelki üdvére 

Antimus Ilona. A somogyi birtokokat 1488-ban kapta férjétől, Török Ambrustól. Ambrus 

azonban eladta Somogy megyei birtokait, Tapsonyt és Terebezdet, és így került hozzá Szigetvár 

vára. Ennek következtében felesége birtokok nélkül maradt, ezért a Sziget várához tartozó 

Szentmárton falut adta Ilonának 1000 forint értékben.1009 

Mikolai Miklós özvegye, Rákóci Mihály felesége, Lapispataki Borbála is tetemes birtokot 

hagyott Csobádi Lászlónak, a szepeshelyi Szent Márton káptalan prépostjának. A birtokok a 

következők: anyja, Zsófia hozománya és nászajándéka, valamint leánynegyede apja, Zsigmond 

birtokaiból, vagyis Lápispatak, Bogdány, Várgony, Zsegnye, Erdőcske és Decske birtokok fele, 

Mérk és Újvágás prédiumok negyede, Kőszeg és Kajonvára várak fele beleértve azok tartozékait 

is, úgy mint Somos a vámjával, Magyarfalva, Lemes, Köszeg, Terebő, Licsérd, (Szent)Imre, 

Lubolcz, Pekelnik, Kiskassa, Szuhadolina, Budamér, Berettő, Bolyár és Polyánka, Rozuha 

                                                 
1003 ROMHÁNYI: A lelkiek a földiek nélkül 42. 
1004 A domonkosok csak 1479-ben kaptak pápai engedélyt arra, hogy megtarthatják az adományozott birotkokat, 
hasonló a fejlődés az ágosotnrendi remetéknél is. ROMHÁNYI: Heremitibus Sancti Pauli 65. Szabó Noémi kutatásai 
szerint inkább a monasztikus rendek kaptak birtokokat. SZABÓ: Monasztikus férfikolostorok 456. 
1005 PÁSZTOR: Vallásos élet 74-93., SOLYMOSI: Mortuárium, FEDELES: Missa 453-457. 
1006 Függelék 1. Nr42. 
1007 res parafernales, que concernerunt michi a egregio domino Sandrino marito meo de Kappy terciam partem mitto 
et lego eidem domino ut marito meo Sandrino et duas partes mitto et lego ad claustrum Beate Marie Virginis ad 
Sowar. (Függelék 1. Nr66.) 
1008 A mezőváros Frangepán Márton tulajdona. FO II. Nr61. (64-66), Nr62. (66-68), Nr66. (72-76), Nr67. (76-79), 
Nr116. (121-122) 
1009 BORSA: Szenyéri uradalom Nr266. (122), Nr276. (125-126), BORSA: Antimus család 35-37. 
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prédiumok Sáros megyében, Felsőkemence Abaújvár megyében.1010 A végrendelet Somos, 

Magyarfalva és Újfalu birtokokra vonatkozó utasításai ellen a szepesi káptalan előtt a Somoson 

lakó Nagy Gergely tiltakozott Füsi János felesége és a Berzevici család tagjai nevében. 1011 

Szerdahelyi Imrefi Anna saját és férje, Zicsi Benedek lelki üdvére hagyta a kakonyai birtok 

bevételét a vámból, valalmint a kettyei jószág jövedelmét. Anna a Somogy megyei kakonyai 

birtokot fivérétől, Györgytől kapta 1458-ban, míg Kettye a Zicsiek tulajdona volt.1012 Szintén 

lelki üdvére szánta Tomaj nevű birtokát annak minden tartozékával Gersei Pető Miklós özvegye, 

Kenderes Margit. A birtok a 14. századtól a rezi vár tartozékaként a Gersei Petők tulajdona 

volt.1013 

Szendi Tamás özvegye a vásárlás útján hozzákerült Borsod megyei Vata birtokát felezte meg a 

diósgyőri pálosok és a miskolci plébániatemplom között.1014 Hrusóci Konrád özvegye többek 

közt a férjétől, Konrádtól nászajándékba kapott Kuthenychaban levő és lukacsovci birtokait 

felezte el a garigiak és a podgorjai plébániatemplom között. A birtokokról annyit tudni, hogy 

Konrád 1413-ban rokonaival egyetemben egyezséget kötött Kristallóci Tamással, és a Hrusóciak 

a hrusóci és gerzencei, másnéven lukacsovci birtokrészeket kapták,1015 1425-ben pedig Konrád 

fia állapodott meg rokonaikkal Hrusóc és Gerzence, másnéven Lukacsovc birtokok felosztásáról. 

1016 Sávolyi Demeter özvegye a Somogy megyében fekvő Felsődéd birtok felét adta a szakácsi 

pálosoknak. A végrendelet leírta a birtok határait is: északról Felsődedi Vég János birtoka, délről 

út határolta, és a birtok másik felét korábban Sávolyi Mátyás már a kolostornak adta.1017 Dóci 

László özvegye, Veronika a Temes megyei Szentandrás birtokot és néhai férje után az őt 

megillető hitbért és nászajándékot hagyta a csanádi káptalanra.1018 

A megnevezett birtoktípusok közül a legnagyobb arányban a szőlő volt. A szőlők a városi 

végrendeletekben gyakoriak, de a nemesasszonyok is említenek néhányat. Appafi György 

özvegye minden egyéb adat nélkül egy szőlőt hagyott az ebesfalvai templomra.1019 Márton László 

felesége szőlőjét a Nyitra megyei szentmihályúri Szent Mihály egyházra testálta.1020 Chernel 

                                                 
1010 DL 46914. Ezek a Lapispataki család birtokai voltak. CSÁNKI I. 229., 321. 
1011 DL 75106 
1012 ZO X. Nr9. (10-12) 1463-ban pereskedik érte a Dombaiakkal. ZO X. Nr194. (260-262), Nr195. (262-263), 
Nr213 (287-288), Nr291. (427-428) 
A 15. század elején kettyei birtokért a Zicsiek a Gordovaiakkal pereskedtek. ZO VI. Nr182. (272-273), Nr330. (474-
481)., ZO X. Nr215. (289-290), Nr232. (327-328), Nr259. (370), Nr263. (381-382) 
1013 FARKAS: Sümeg 67. 
1014 Csánki nem tud róla, hogy a Szendieké lenne. Csánki I. 191. 
1015 részlletese határait ld.: ZsO IV. Nr987. (232-233) 
1016 Zs O XII. Nr956. (374) 
1017 Függleék 1. Nr40., DAP II. 348. 
1018 Függelék 1. Nr62. 
1019 Függelék 1. Nr5. 
1020 Függelék 1. Nr104. 
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Magdolna (tót)szerdahelyi szőlőjét, valalmint laki rétjét adományozta a kacorlaki egyháznak.1021 

Szőlőjét adományozta Wolfurt Ilona, Litvai Horvát Péter özvegye és Battyányi Krisztina is. A 

felsorolt példákból kiderül, hogy a szőlők nem kolostorokhoz kerültek, pedig a pálos 

gazdálkodásban például a szőlőknek kiemelt szerep jutott.1022 

A már korábban bemutatott kelyődi és csácsi malom mellett más malmokról is szólnak a 

végrendeletek.1023 Méhész Erzsébet a daróci malom jövedelmét kívánta misékre fordítani.1024 A 

malmok egyébként egy-egy kolostornak jelentős bevételt jelentettek, a bajcsi kolostornak 

egyidejűleg három malma is volt.1025 

Nemesi kúriát hagyott Szakácsi Péter özvegye a szakácsi pálosokra,1026 míg Hedrihóci Mátyás 

özvegye – gyermektelen lévén – a hedrihóci birtokrészét és nemesi kúriáját a sztrezaiakra, 

amelynek fejében a szerzetesek kötelesek voltak őt élete végéig eltartani.1027 Onári László 

özvegye a székesfehérvári Olasz utcai házát hagyta a zsámbéki pálosokra.1028 Az adatok 

egyébként nem korrelálnak Guzsik Tamás már idézett kutatásaival, ti. hogy a pálosok ritkán 

kaptak házat, mivel az itt bemutatásra kerülő végrendeletek csak a pálosok kapcsán említenek 

ilyen típusú adományt. 

  

                                                 
1021 Függelék 1. Nr11. 
1022 A rend elismerése után az egyik legkorábbi, XXII. János pápa által adott kiváltságuk volt, hogy mentesültek a 
saját maguk által művelt szőlők után a dézsma fizetése alól. I. Lajos 1357-ben kiváltságot adott a pálosoknak: a 
maguk által ültetett szőlők után mentesültek a kilenced fizetése alól. ROMHÁNYI: A lelkiek a földiek nélkül 55. 
1023 Guzsik Tamás a malom, halastó és szőlő birtoktípusok kapcsán megjegyzi, hogy nem egyértelmű, hogy a 
kolostor használója vagy csupán üzemeltetője volt-e ezeknek. Általában megállapítható, hogy saját felhasználásra 
szánták, de a malmoknál lehet a legjobban kételkedni ebben. GUZSIK: Pálos építészet 186. p 
1024 pro salute anime mee … triginta missas (Függelék 1. Nr68.) 
1025 ROMHÁNYI: A lelkiek a földiek nélkül 77-78. 
1026 Függelék 1. Nr82. 
1027 Függelék 1. Nr96. 
1028

 GUZSIK: Pálos építészet 186. 
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5.6.3.2. TÁRGYAK1029 

A kegyes felajánlások összesen 404 darab tárgyat említenek. Ezeknek körülbelül a negyede 

valóban egyházi kellék, a többi tárgyat átalakításra, eladásra szánták a testálók (ld. Függelék 3. 7. 

diagram), sokszor pontosan meghatározva, hogy milyen célból hagyományoznak. 

 EGYHÁZI RENDELTETÉSŰ TÁRGYAK 5.6.3.2.1.

Az egyházi klenódiumok viszonylag kis aránya az adományozott tárgyak között két okkal 

magyarázható. Fedeles Tamás véleménye szerint, mivel a legtöbb templomot már használták, 

nem volt szükség alapvető liturgikus tárgyakra.1030 A másik ok minden bizonnyal az adományozó 

vagyoni helyzetében keresendő, ugyanis a tehetősebbek jobban megengedhették maguknak, hogy 

ne csak mindennapi használati tárgyakkal rendelkezzenek. Ez a tendencia jól megfigyelhető az itt 

bemutatott végrendeletek esetében is, tudniillik az egyházi öltözködés darabjainak – két adat 

kivételével – mindegyike Kanizsai Dorottya testamentumában található. 

A kazula (casula).1031 a legtöbbször – 24-szer – előforduló szertartási viseleti darab. Majorossy 

Judit a pozsonyi oltár tartozékainak vizsgálatakor arra a megállapításra jutott, hogy egy oltár 

tartozéka általában két miseruha volt (egy hétköznapi és egy ünnepi),1032 tehát egy időben egy 

egyháznak nem volt szüksége többre. Kazulát Kanizsai Dorottyán kívül említ még Töttös Orsolya 

is.1033 Kanizsai Dorottya az összes, általa dotált egyháznak adományozott miseruhát. Az anyagok 

a drágábbak közé tartoztak, és gyakran aranyozottak voltak, amit a következő példák jól 

illusztrálnak. Vörös damaszt, fodorgatott aranyszálakkal átszőtt kazula a közepén velencei 

kereszttel, valamint egy vörös, nem aranyozott, bársony, de kiemelkedő a virágos kazula, 

közepén velencei kereszttel, illetve egy testszínű atlasz kazula, közepén teljesen aranyozott 

feszülettel és egy fekete bársony kazula, amelynek közepén aranyozott kereszt van, rajta a 

feltámadott Krisztus képével, minden tartozékával. 

Kappa (cappa) már csak öt esetben fordul elő.1034 Közülük kiemelkedik egy vörös nem 

aranyozott bársony kappa, a hátsó részén aranyszegéllyel fedve, velencei pendulummal, valamint 

egy teljesen aranyozott, fodorgatott aranyszálakkal átszőtt kappa gyöngyös pendulummal. 

                                                 
1029 A tárgyak magyar megnevezését és magyarázatát ld. a Függelék 2. 
1030 FEDELES: Missa 462. 
1031 A kazula a ház, házacska szóból származik. A középkorban a félkör alakú szövetet elöl összevarrták, és a fej 
számára nyílást hagytak, mintegy harang alakban. A ruha viselőjét teljesen körbevette, a kezek használatakor bő 
redőkben feltűrték. A kora középkortól a klerikusok általánosan használt felsőruhája volt, amelyet a legkülönbözőbb 
szertartásokhoz hordtak és a kisebb rendekbe felvettek is viselhettek, majd az ezredfordulótól a püspök és a pap 
ruhájává vált. A 15. századtól lényeges átalakuláson ment át, hosszát elöl és hátul jelentősen megrövidítették, és két 
oldalt a kezek számára kivágták. A barokk korban az ún. hegedűforma volt általános. Színének fontos szerepe volt az 
ünnepek és szent idők liturgikus jelzésében. CZOBOR: Egyházi művészet 186-187., Diós István: Kazula In: MKL, 
VÁRNAGY: Liturgika342. 
1032 MAJOROSSY: Oltárjavadalmak 221. 
1033 Függelék 1. Nr70. 
1034 A kappa csuklyás köpeny, földig érő palást, melyet a középkorban a lovagok is viseltek, és a zsolozsmához a 
világi klérus is használta. A cappa magna a püspökök és bíborosok díszruhája, rangjuknak megfelelően értékes 
anyagból készült, prémmel díszített nagy gallérral, a karok számára nyílással és hosszú uszállyal. A templomba való 
ünnepélyes bevonuláskor használták, egy segédkező vitte az uszályt, és a liturgia megkezdése előtt levették. Később 
a csuklya helyére háromszög alakú szövet került. CZOBOR: Egyházi művészet 189., Diós István: Cappa, Cappa 
magna. In: MKL, VÁRNAGY: Liturgika 342-343. 
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Kanizsai Dorottya négy dalmatikát (dalmatica) is említ.1035 umerálé (humerale) csak egyszer 

szerepel, annak albájával együtt említi Dorottya. 1036 

Megállapítható, hogy a miseruhák díszítésénél a velencei kereszt és pendulum,1037 illetve a 

gyöngyös díszítés a leggyakoribb. 

Az egyházi szertartásban használt tárgyak gyakrabban fordulnak elő, bár sok közülük csak abban 

az esetben, ha más tárgyat kívánnak kegytárggyá átalakíttatni, vagy valaminek az árából 

rendelték el vásárlását. 

Az egyházban használatos textilek közül a leggyakoribbak a szőnyegek és kárpitok (tapeta, 

carpith), összesen 20 darabot említenek az asszonyok. Kanizsai Dorottya egy új és egy közepes 

kárpitot hagy sírja leterítésére ünnepekkor és hétköznap. Nelepec Klára két szőnyeget említ 

kegyes adományai között.1038 Ezen felül gyakori az oltárterítő (antependium, indumentum altaris) 

is, összesen tizenegyszer szerepel. A legértékesebb darab Kanizsai Dorottya hagyatéka, ugyanis a 

bajcsi kápolna három oltárára hagyott oltárterítők közül három fekete tafota festőművészien 

aranyozott. A bajcsi oldalkápolna falára szánt falikárpit (auleum, cortina) díszítése jól 

azonosítható, mert azt a bibliai történetet ábrázolta, amikor Jézus megváltja a házasságtörő 

asszonyt.1039 

Kanizsai Dorottya adományaihoz kilenc darab gyertyatartó (candelabrum), és nyolc ampolna 

(ampula) – mindegyik párban1040 - is tartozott. A nádorasszony még három kelyhet (calix) 

hagyott a bajcsiaknak, Rajta kívül Szénaharasztjai Gergely özvegye sorolt fel kegyes adományai 

között egy megszenteletlen kelyhet (illetve egy kis keresztet is).1041 Annak a magyarázata, hogy 

kelyhet csak négy alkalommal hagyományoztak az asszonyok, Érszegi Géza felvetése szerint az, 

hogy a török elől Bátáról menekülő szerzetesek nem vittek magukkal kelyhet, és ennek okát 

abban látja, hogy azok valószínűleg olcsó anyagból és egyszerű kivitelben készültek, ahogy 

Pannonhalmán is. Érszegi Géza szerint a kelyhek azért voltak egyszerűek, mert a tapasztalatok 

szerint az uralkodó vagy a templom kegyura gyakran használta fel a drága liturgikus felszerelést 

anyagi helyzetének rendezésére.1042 

                                                 
1035 A dalmatikát a püspökök eredetileg a miseruha alatt hordták. Nevét egy, a 2. században a római birodalomban 
elterjedt dalmáciai viseletről kapta. Alapszíne fehér volt, amelyet két piros vagy bíbor csík díszített, és hosszúságuk 
viselője méltóságától függött. A 3. században a püspökök a ruhadarabot a polgári életben is viselték. Később papi 
ruhadarab lett, amit a 9. századtól a kazula alatt kezdtek viselni. Diós István: Dalmatika. In: MKL, VÁRNAGY: 
Liturgika 344. 
1036 Vállkendő, katolikus papok miseruhájának egyik része. Használata a 8. században kezdődött, és a 9. századtól 
vált általánossá. Eredetileg a bő alba redőinek összefogására szolgált, később nyak elfedésére. VÁRNAGY: Liturgika 
341-342. 
1037 Emellett velencei pendulum is kitűnik. Kérdés, hogy ez a jelző csak a származási helyet jelöli-e, vagy esetleg 
valamilyen díszítési módra is utal. Egyelőre a kérdés nem tisztázódott, de lehetséges, hogy a velencei üvegre utal az 
elnevezés. 
1038 Függelék 1. Nr112. 
1039 Ld. Ján. 8,1-11. 
A jelenet egyébként a kora középkor óta gyakran felmerül az egyházi ábrázolások témájaként, sőt a magyar Anjou-
legendáriumban is szerepel, (A keresztény művészet lexikona 143-144.) s a bibliai jelenetekkel való díszítés – 
hímzéssel, szövéssel, festéssel – gyakori volt a késő középkori, kora újkori nemesi udvarokban. RADVÁNSZKY: 
Magyar családélet I. 15. 
1040 Az ampolnát – amelyet eredetileg a szentolaj tárolására használtak – a szentmisén a víz és bor tárolására, 
valamint kézmosáskor használták, és párosával készítették. Várnagy Antal: Liturgika 335. 
1041 unum calicem inconsecratum lego, ut dominus et filius meus faciat de bonis meis deaurari (Függelék 1. Nr36.) 
1042 ÉRSZEGI: Hétköznapok 564 
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Keresztet (crux) is ritkán említenek az asszonyok, mindössze háromszor. Az egyiket 

Szénaharasztjai Gergely özvegye, a másikat Hédervári Katalin, a harmadikat Kanizsai Dorottya 

adományozta. Katalin egy kis dárgaköves arany keresztet -, amelyet Pálóci Imre adott fiának, 

Péternek -, gyűrűivel együtt, egy, az említett keresztnél minden bizonnyal nagyobb kereszt 

készítésére rendelte.1043 Kanizsai Dorottya a bajcsi oldalkápolna számára hagyott egy nagy 

aranyozott ezüst keresztet, amelynek súlyáról is tájékoztat: 22, 5 márka1044 régi súlyban 

számolva. 

Olvasók (legibulum) alig szerepelnek kegyes adományok tárgyaként. Háromról közülük már 

beszéltünk az Öltöztetős Mária-szobrok kapcsán, ezek mellett Ettre Margit említ egyet, amelyet a 

putnoki szerpapnak szánt.1045 Úgy tűnik, ezek személyes tárgynak számítottak, és a világi 

adományok kapcsán kerülnek tárgyalásra. 

A kegytárgyak között csak Kanizsai Dorottya végrendeletében találkozunk egy ezüst haranggal 

(campana), egy ezüst füstölővel (turribulum), szenteltvíztartóval (conservatorium seu 

gestatorium aque benedicte) és szenteltvízhintővel (aspersorium), amelyeket az általa alapított 

bajcsi kápolnának hagyott. Szűz Mária táblaképét a valpói várkápolna kórusának adományozta. 

Gyertyákat nemcsak Kanizsai Dorottya végrendelete említ, Kéki Erzsébet egy szövétneket, azaz 

fáklyát hagyott halála esetére a tihanyi Szent Erzsébet kápolnának.1046 

 VILÁGI RENDELTETÉSŰ TÁRGYAK 5.6.3.2.2.

A kegyes felajánlások között a világi rendeltetésű tárgyak aránya a legnagyobb, azok több mint 

70 százaléka. Azért nem rendkívüli ez az arány, mert az asszonyok ezeket a tárgyakat általában 

úgy hagyományozták, hogy azok átalakításra, vagy eladásra kerüljenek. 

A leggyakrabban átalakításra vagy eladásra szánt ruhadarab a tunikát (24 darab) és a subát (21 

darab), melyeknek ilyen magas aránya azért nem meglepő, mivel mindketttő a legáltalánosabb 

ruhadarabok között volt. A Gyulai Borbála végrendeletéről szóló tanúvallomások nem egyeznek 

abban, hogy az asszony margarétás pártáját mire szánta, ugyanis az egyik tanú szerint a 

szentségtartó javíttatására, a másik szerint humeráléra.1047 Semsei Vilmos felesége több kazulát is 

készíttetett: két finom selyem subából, amelyeket férjétől kapott egy drágaköves margarétás 

pártával, illetve egyet zöld subából, amit az Istentiszteletekre szánt.1048 Töttös Orsolya egy zöld 

bársony tunikát hagyott, hogy azt kazulává átalakítsák.1049 Ettre Margit két subáról rendelkezett: 

az egyik kamuka anyagából kazula készült, a másikat eladatta, hogy az árából keresztet 

vegyenek.1050 Semsei Zsófia egy fehér és egy zöld tunikát említ, amelyeket a töltszéki templom 

                                                 
1043 Függelék 1. Nr124. 
1044 A márka súlymértékegység, a 14. századtól a törvényes magyar súly a budai márka lett. Hóman szerint: 1 budai 
márka = 24,55 dkg. BOGDÁN: Űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 454. 
1045 eisdem sacerdotibus lego legibulum (Függelék 1. Nr75.) 
1046 Függelék 1, Nr92. 
1047 Függelék 1. Nr18. 
1048 Függelék 1. Nr55. 
1049 Item unam tunicam purpuream viridi coloris lego ad Beatam Virginem Strigonii ad fratres minores pro casula. 
(Függelék 1. Nr70.) 
1050 Item eciam ad predictam eccelsiam Beate Virginis Marie lego subam unam auream nomine camoka ad 
preparandam unam casulam et subam illam, qua fuerat dupplicatum nomine marduream vendant et emant crucem ad 
eandem ecclesiam (Függelék 1. Nr72.) 
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oltárára oltárelőnek szánt,1051 egy másik vörös atlasz tunikát és egy vörös bársony subát kazulává 

való átalakítás céljából hagyományozott.1052 Károlyi Bertalan felesége a károlyi Mindenszentek 

egyháznak adományozott egy bársonyborítású jobb subát, két majc övet és egy vörös 

urasposztóból készült tunikát.1053 Hédervári Katalin számos ruhadarabját hagyta egyházi célra: 

például egy vörös bársony tunikából, melyet veje, Bátori András hozott neki, kazulát készíteni 

rendelt el, egy kék bársony subát kappává kért átalakítani, illetve meghagyta, hogy a prémje 

férjéé, Rozgonyi Istváné legyen, mivel azt tőle kapta. Egy vörös bársony tunikát, amelyet 

fivérétől, Hédervári Ferenctől kapott, oltárterítőnek vagy oltárabrosznak szánt a főoltárra.1054 

Ruhák közül az asszonyok köpenyeket (8 darab), ingeket (7 darab) és három-három darab köntöst 

és firist hagytak – átalakítás céljából -, de nem minden esetben határozták meg, hogy milyen célra 

szánják a ruhadarabokat). Chernel Magdolna egy fekete köpenyét Jakab szerpapra testálta, hogy 

emlékmiséket tartson érte.1055 Melles Ilona egy zöld színű köpenyét említi.1056 Hrusóci Konrád 

özvegye három ingét hagyta, ebből kettőt lelki üdvére, egy zöld színű, olasz szövetből készült 

darabot – mely nővérénél van – a raszinyakeresztúri Szent Kozma és Daján egyházra.1057 

Szénaharasztjai Gergely özvegye egy fekete ingét a dorakucsai pálosoknak szánta.1058 Béri Zsófia 

egy zöld köntösének árát osztotta szét a köcski plébániatemplom és plébánosa között.1059 

Nátafalusi Jeromos özvegye kék kamuka ferisét hagyta a nátafalusi egyházra.1060 Sági György 

özvegye említi végrendeletében a jegyruháját, amelyet gyóntatójára hagyott, hogy azt lelki 

üdvére fordítsa.1061 

Az erszény szintén a kegyes felajánlások között található, mégha egy esetben is fordul elő. 

Nelepec Klára egy gyöngyös erszényt hagyott a csütörtökhelyi egyháznak.1062 

Az ékszerek közül a legtöbben gyűrűt (23 darab) hagytak egyházi célra, mivel ezeket könnyen át 

lehetett alakítani más, szakrális célú tárgyakká. A gyűrűk – amikor említik az anyagát – mindig 

aranyból készültek. Hédervári Katalin gyűrűit már fentebb említettük, ahogyan Gyerőfi 

Zsigmond feleségnek három aranygyűrűjét is. Ettre Margit színarany gyűrűjét adományozta.1063  

Cobor Margit végrendeletének egyik igen érdekes tétele a máshol nem emlegetett jegygyűrű, 

amelyet a pozsonyi klarissza apácakolostornak hagyott.1064 

Az ékszerek között szintén gyakran említenek az asszonyok különféle öveket, majc öveket. Kapi 

Sándor felesége egy ezüst öv eladását rendelte el. Ettre Margit azt kérte, hogy 12 forint értékű 

övének árából festessék le Szent Orsolyát társaival.1065 Semsei Zsófia egy nagy aranyozott övet 

                                                 
1051 Függelék 1. Nr78. 
1052 Függelék 1. Nr78. 
1053 Függelék 1. Nr110. 
1054 Függelék 1. Nr127. 
1055 Item palium suum nigro coloris discreto domino Jacobi presbitero dare et ordinare pro recommendacione fecit 
(Függelék 1. Nr11.) 
1056 Függelék 1. Nr49. 
1057 Függelék 1. Nr2. 
1058 Függelék 1. Nr36. 
1059 Függelék 1. Nr26. 
1060 Függelék 1. 93. 
1061 Függelék 1. Nr58. 
1062 bursam gemmatam (Függelék 1. Nr112.) 
1063 Függelék 1. Nr72. 
1064 meinen gemëhl ring Függelék 1. Nr62. 
1065 Függelék 1. Nr72. 
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hagyott a sóvári szerzeteseknek, hogy az árából misézzenek érte.1066 Károlyi Bertalan felesége két 

majc övet említ.1067 Nelepec Klára egy nyakbavetőt hagyományozott, amelyet lelki üdvéért 

rendelt eladni.1068 

Sok asszony hagyott különféle fejdíszeket egyházi célra (összesen 28 darabot), ezekben az 

esetekben az ékességek értéke lehetett a mérvadó, mivel mind a szövet anyaga, mind díszítése a 

drágább holmik közé tartozott. Töttös Orsolya például különféle fátylakat (fagyol, lengeteg) 

sorolt fel kegyes felajánlásai között,1069 Semsei Zsófia egy-egy fátylat említ,1070 Druget Erzsébet 

gyöngyös fátylát hagyta a váradi székesegyházra.1071 

Kenderes Margit nemcsak az Öltöztetős Mária szoborral kapcsolatban írta le részletesen a 

teendőket, kegyes felajánlásként felsorolt tárgyaival kapcsolatban is pontos útmutatást adott. Egy 

övből kazulát készíttetett, két köves pártából humeráliát, aranygyűrűjét és csatos kis násfáját egy 

ezüst építmény (edificia) készítésére szánta, füldíszét el kellett adni és a kapott összegből 

misézni.1072 

A ház öltözékéből a leggyakrabban a kárpitokkal (összesen 30 darab) és az ágynemű egyes 

darabjaival (összesen 28 darab) találkozunk, aminek az is lehet a magyarázata, hogy ezeket 

könnyen át tudták más, egyházi célokat szolgáló tárggyá alakítani, sőt a kárpitok, szőnyegek nem 

is feltétlenül szorultak átalakításra. Pottendorfi Anna egyházfiknak ágyat és ágyneműt 

hagyott.1073 Imrefi Anna egy francia ágyneműt adományozott a Szent Mihály egyháznak.1074 

Szentkitrályi Margit egy dunyhát, egy asztalterítő kendőt és egy keszkenőt hagyott az érette 

tartandó emlékmisékre.1075 Semsei Zsófia egy selyemből varrt asztalterítőt és egy keszkenőt 

hagyott három, általa dotált kolostor oltárára.1076 Kenderes Margit öt kárpitot hagyott, hogy azt az 

oltár elé helyezzék.1077 Nelepec Klára nem egy kész ruhaneműt, hanem zöld tafota anyagot 

adományozott, hogy abból a dobrakucsai kolostorban kereszt számára zászlót készítsenek. Sárga 

aranyas csemelet zsebkendőjét a Szent László kolostorra hagyományozott.1078 

A bútorok közül ágyakat (3 darab) és ládákat (10 darab) említenek az asszonyok kegyes 

felajánlásaik kapcsán. Előbbit csak Pottendorfi Anna hagyta, utóbbiak közül valószínűleg az 

                                                 
1066 Függelék 1. Nr78. 
1067 Függelék 1. Nr110. 
1068 Függelék 1. Nr112. 
1069 Függelék 1. Nr70. 
1070 Függelék 1. Nr78. 
1071 Függelék 1. Nr100. 
1072 Item baltheum unum lego ad claustrum Beate Marie Virginis ad casulam unam. Item parthas 2 de gemma factas 
lego ad ecclesiam Beate Virginis Marie ad umeralia. Item unum anullum aurum (sic!) ac unum kysnasfa czaath, quod 
super baltheum erat, lego ad edificia argentea, que in ecclesia Beate Marie Virginis fiunt. – Item unum baltheum 
legasset ad ipsam ecclesiam Beate Marie Virginis ad unam casulam. Item parthas duas de gemma factas legasset ad 
ecclesiam beate Virginis ad humeralia. Item unum anullum aurum (sic!) ac unum vulgo kysnasfa chaath, quod super 
baltheum erat, legasset ad ecclesiam Beate Virginis Marie ad edificia argentea, que fiunt in ipsa ecclesia. (Függelék 
1. Nr94.) 
1073 Függelék 1. Nr7. 
1074 unnum linteamen Gallycy (Függelék 1. Nr34.) 
1075 unam dwhnam et unum mensale ert unum manutergium (Függelék 1. Nr69.) 
1076 Item mensalia et manutergia cum sericis consuta lego ad tria claustra, ad Sóvár, Czéke et Homonna, ut super 
altaria ornentur. (Függelék 1. Nr78.) 
1077 Függelék 1. Nr94. 
1078 Item de thaphotha zeld lego disponi vexilla crucis ad eundem claustrum. Item faceletrum aranyas et sarga 
tezthemelth lego ad claustrum sancti Ladislai. (Függelék 1. Nr112.) 
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egyik legértékesebbet Töttös Orsolya kis ezüstládája képviselte, amit a bátmonostori egyházra 

hagyott.1079  

A mindennapokban használt asztalnemű is megjelenik a végrendeletekben, mint kegyes 

felajánlás. Ezek között szám szerint a legtöbb a kanál (26 darab), de számos serleget (12 darab), 

kancsót (3 darab) és tálat (4 darab) is felsoroltak az asszonyok, amelyeket általában beolvasztásra 

szántak, hogy abból kelyhet készítsenek. Wolfurt Ilona két elzálogosított ezüst tálat és két ezüst 

serleget rendelt el kiváltani, és egy kehellyé, illetve egy szentségtartóvá átalakítani.1080 Chernel 

Magdolna egy ezüst serlegét hagyta, hogy abból két kelyhet készítsenek.1081 Forgács Margit két 

kehelynek adományozott két ezüst serleget, amelyek a kassai ötvösnél vannak, és hat ezüst övet, 

amelyek a házában vannak. Az asszony szintén két kelyhet készíttetett 12 ezüstkanálból és egy 

serlegből.1082 Töttös Orsolya egy ezüst serleget és két ezüst kanalat hagyott a bátmonostori 

egyháznak.1083 Druget Erzsébet öt aranyozott ezüst serlegét szánta egyházi célra, lelki üdvére.1084 

Hédervári Katalin ezüst órájából, sótartójából, gombjaiból kelyhet rendelt készíteni.1085 

A városi misealapítványok esetében a kehely mellett a legnagyobb számban misekönyvek 

szerepelnek,1086 azonban a nemesasszonyok körében ez igen ritka. Egyedül Hrusóci Konrád 

özvegye említ könyvet a végrendeletében. A három könyv értékes darab volt, a két legértékesebb 

200 forintot tett ki.1087  Szénaharasztjai Herih Gergely özvegye jegyajándékát hagyta meg 

megfelezve a dobrakucsai Szent Anna pálos kolostor és a szénaharasztjai Szűz Mária templom 

között, hogy misekönyvet vegyenek belőle.1088 

 

5.6.3.3. PÉNZ 

A kegyes célra szánt adományok tárgyai között összesen 193 alkalommal olvasható valamilyen 

pénzösszeg. A jelenség nem ok nélküli, mivel még a szerzetesrendek is elfogadhattak pénzt. A 

pálosok a 14-15. század fordulójától egyre többször kaptak közvetett vagy közvetlen 

pénzadományt. Azonban nagyobb összeget leginkább építkezésre volt szokás hagyományozni.1089 

Majorossy Judit megállapításai szerint Pozsonyban a polgárok főleg pénzt hagyományoztak 

misékre.1090 Pottendorfi Anna soproni végrendeletében egyházi célra szinte csak pénzt hagyott. 

Az asszonyok sokszor meghatározták, hogy pontosan milyen célra hagyják az adott pénzösszeget. 

A pénzadományok között kiemelndő a már korábban is bemutatott Szendi Tamás özvegye, Anna 

felajánlása, aki a gonoszok által megölt fia homágiumának felét hagyta a két általa dotált 

egyháznak. 

                                                 
1079 unam ladulam argenteo munitam.(Függelék 1. Nr70.) 
1080 Függelék 1. Nr3. 
1081 Függelék 1. Nr11. 
1082 Függelék 1. Nr55. 
1083 unum piccarium argenteum et duo coclearia argentea (Függelék 1. Nr70.) 
1084 Függelék 1. Nr100. 
1085 Függelék 1. Nr127. 
1086 MAJOROSSY: Oltárjavadalmak 222. 
1087 Függelék 1. Nr2. 
1088 Függelék 1. Nr36. 
1089 ROMHÁNYI: Heremitibus Sancti Pauli 66., 68-69. 
1090 MAJOROSSY: Church in Town 162. 
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Egyes asszonyok birtokaikból származó jövedelmüket hagyományozták pénzösszegben. Fraknói 

Anna: Pomogy bevételeiből származó 1000 forintból 10-10-t osztott szét Hanns, a soproni Szent 

Mihály plébániatemplom plébánosa és Wolfgang, a Miasszonyunk kápolna káplánja között. 

Pomogy a Fraknói család birtoka volt.1091 

Onári László özvegye a vápafői Szűz Mária plébániatemplomnak több összegben is hagyott 50-

50 forintot, az egyik összeg kapcsán meghagyta, hogy feléből kazulákat újítsanak fel, és a másik 

feléből a templom tetejét hozzák rendbe.1092 

Liptói Erzsébet – akinek adományait a korábbiakban már egyes esetekben bemutattuk – főleg 

pénzt hagyott, a homonnai minoritáknak például a kassai aranyművesnél, Jánosnál levő 19 

forintot.1093 

Számos esetben nemcsak a pénz mennyiségéről, hanem annak céljáról is rendelkeztek az 

asszonyok. Mikcsveici Boldizsár felesége hét forintot hagyott kehely vásárlására.1094 Liptói 

Erzsébet két kárpitra 25 forintot, templomi dísz vásárlására 13 forintot, illetve kehely készítésére 

32 forintot adományozott.1095 

A pénzadományok kapcsán Pottendorfi Anna felajánlása ismét figyelemreméltó, és egyedülálló, 
mert az özvegy a soproni plébániatemplom és a ferencesek temploma számára orgonaépítésről 
intézkedik.1096 

5.6.3.4. ÁLLATOK, BOR, TERMÉNYEK 

Különféle állatokat és terményeket 107 esetben szántak kegyes adományként az asszonyok. Ezek 

jó részét már említettük, ugyanis a temetésre hagyták őket igen gyakran. Dengelegi Anna 

testamentuma azzal tűnik ki a többi közül, hogy talán a legrészletesebben sorolja fel állatait. 

A legnagyobb számban juhokat és disznókat említenek. Töttös Orsolya adományai között volt 

három egyháznak disznó, bor és levágható ökrök.1097 Hedrihóci Horvát Mátyás özvegye bikát is 

hagyott.1098 

Számos gabonafajtáról is rendelkeznek az asszonyok. Dengelegi Anna számtalan állat mellett a 

kállói templomra gabonát is hagyott.1099 Hedrihóci Horvát Mátyás özvegye végrendelete a rojcsai 

Szenttrinitás plébániatemplom számára különféle misékre egyebek mellett két köböl búzát, egy 

köböl kölest és egy köböl hajdinát hagyományozott.1100 Rákóci Borbála tricesimára elvetendő 

kendert hagyott, és gyóntatójának egy disznót szánt az emlékmisére.1101  

                                                 
1091 CSÁNKI III. 646. 
1092 Függelék 1. Nr135. 
1093 Függelék 1. Nr46. 
1094 Függelék 1. Nr.95. 
1095 ad emendum duas tappetias lego 25 florenos. … 32 florenos ad eundem calicem. (Függelék 1. Nr44.) 
1096 Item ich schaffe auch und wil, das man auff dieselb parkirichen kauffen sol ain klaine orgel. [ ] Item zum paw in 
das vorgenant kloster schaf ich zugebem hundert phund phennig, dauon man zum aller ersten machen vnd züerichten 
sol die orgel daselbs vnd die vbermass prauchen vnd anlegen zu anderr notdurft des klosters. (Függelék 1. Nr7.) 
Említik: BEDY: Győri énekkar 75., BARTOS: Soproni ferences templom 187. 
1097 Függelék 1. Nr70. 
1098 Függelék 1. Nr99. 
1099 segethes et semina frugium (Függelék 1. Nr39.) 
1100 de tritico … cubulos duos, de milio et de haydana … cubulum unum.(Függelék 1. Nr99.) 
1101 Függelék 1. Nr109. 
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Annak ellenére, hogy a bor a mindennapi liturga része volt, csak hat asszony rendelkezett borról, 

ami mennyiségre összesen 10 és fél hordót,1102 26 köbölt1103 tett ki. 

Várdai Aladár felesége olajat is említ kegyes felajánlásai között, egy hordóval hagyott belőle a 

kelyődi ferenceseknek.1104 Az egyéb mezőgazdasági terményeket illetően ismét Dengelegi Annát 

kell idézni, aki többféle tejterméket (sajtot és vajat) is felsorolt kegyes adományai között.1105 

Az adományok között néhány mezőgazdasági eszköz is előfordul a végrendeletekben. Szinyei 

Beáta Máténak, a kissárosi plébánosnak egy poroszkát adott,1106 Kenderes Margit kérte, hogy 

ekéjét, saroglyáját és ezek tartozékait adják el és fordítsák lelki üdvére.1107 

 GYÁSZLÓ 5.6.3.4.1.

A temetkezés kapcsán meg kell emlékeznünk egy magyar szokásról: a ló a magyar nemesi 

temetésen a gyászmenet előtt ment, és a temetési szertartás központi részét képező gyászmisében 

az evangélium felolvasása után az oltárnál felajánlották azt annak az egyháznak, amelyben a 

testáló temetkezési helyet választott.1108 A szokás megnyilvánulásával találkozunk Habsburg 

Albert király 1439-es temetésén is, ahol szintén vezettek lovat. Kubinyi András azt állapítja meg, 

hogy a végrendelkezők viszonylag ritkán emlékeznek meg a szokásról.1109 A temetés 

szertartásáról a Szapolyai István özvegyének utolsó útjáról beszámoló leírás tudósít részletesen, 

ami alátámasztja, hogy a lovaknak milyen fontos szerepe jutott. Az asszony holttestét nyolc nagy 

fekete ló vitte, amiket Szapolyai György követett fehér lovon ülve, 30 lovassal és 15 szekérrel. A 

testet először a városba, majd onnan Szepeshelyre, férje nyughelyére szállították. Az utána haladó 

halottas menetben a lőcsei polgárok vettek részt. A halottaskocsin négyen ültek, és folyamatosan 

zsoltárokat olvastak. A kocsi mellett mindkét oldalon öt gyalogos ment, kezükben égő 

fáklyákkal. Az elhunytat összesen 60 lovas, közöttük a megboldogult aulikusai kísérték, végül a 

sort 30 huszár, 15 szekéren ülve sirató asszonyok és leányok sokasága zárta. A gyászmisét a 

nyitrai püspök, valamint 400 pap és szerzetes koncelebrálta.1110 

A dolgozatban vizsgált végrendeletekben csak egy asszony testamentumában található meg a 

szokás. Dengelegi Anna két nemes lovat rendelt el, kikötve, hogy temetésekor előtte vezessék 

őket.1111 Itt kell megemlítenünk a többi, kegyes célra szánt lovat is, ugyanis Solymosi László 

véleménye szerint a kocsihúzó lovat is gyászlónak szánták.1112 Dengelegi Anna a már említett 

lovon túl kegyes felajánlásként említett még három kocsis lovat is.1113 Ettre Margit egy rudas és 

                                                 
1102 Mértéke tájegységenként változó. 110-930 liter között változik. BOGDÁN: Űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 
178–180. 
1103 Mértéke tájegységenként változó, középértéke 6-30 liter. BOGDÁN: Űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 218-
235. 
1104 unam tunnellam olei (Függelék 1. Nr97.) 
1105 formadium uttre et decem caseas et butirum cum una olla (Függelék 1. Nr39.) 
1106 Függelék 1. Nr31. 
1107 aratrum cum feriis (Függelék 1. Nr.97.) 
1108 SOLYMOSI: Mortuárium 557., 561., SZARKA: Gyászló, LUPESCU: Miért? Kinek? Mit? 207. 
1109 KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 336. 
1110 FEDELES: Missa 
1111 Függelék 1. Nr39 
1112 SOLYMOSI: Végrendeleteink forrásértékéről 135. 
1113 Függelék 1. Nr39. 
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egy gyeplős lovat adott a vámosi és a szántói kolostoroknak.1114 Kenderes Margit egy kocsit négy 

lóval a keszthelyi ferenceseknek hagyott.1115 Várdai Aladár felesége a bátmonostori kolostornak 

két ménes lovat ajánlott fel.1116 Druget Erzsébet két ősi és két kocsinak való lovat hagyott 

különböző egyházfiknak.1117 A Gyendai Dorottya és Dengelegi Anna által említett ménes lovak 

nem valószínű, hogy gyászlóként értelmezhetők. 

5.7. VILÁGI ADOMÁNYOK 

A világiaknak szóló hagyatékok célja alapvetően a családon belüli öröklés – elsősorban a 

birtokoké - biztosítása volt, mégha az utódlás menete – legalábbis az ingatlan vagyon esetében – 

szabályozott volt is. A törvényes öröklés rendje szerint az atyai javak az atyától leszármazókra, az 

anyaiak az anyától leszármazókra szálltak, még pedig úgy, hogy a lemenők, aztán felmenők 

következtek a sorban, és legvégül az oldalágiak. Az édestestvérek mindkét szülő után örököltek, 

míg a féltestvérek csak a saját szülő után. A fiúknak járt általában a birtok, a levéltár, a 

pecsétgyűrű, valamint a könyvek és fegyverek. A nők egyenlő értékben részesültek a vásárolt, 

szerzett és a mindkét nem számára adományozott birtokból, az anyai vagyonból és annak 

ingóságaiból (ha nem volt más rendelkezés). Ha nem voltak felmenők, akkor a lemenők 

örököltek.1118 

5.7.1. KEDVEZMÉNYEZETTEK 

Összesen 498 személyt említenek az asszonyok, mint világi örökösüket. Az összes személy 

megközelítőleg 45 százalékával kapcsolatban lehetett eddig valamilyen rokonsági fokot igazolni. 

Az asszonyok udvarában élő familiárisok és szolgák pontosan 50 százalékot tesznek ki. A 

maradék öt százalékot a környékbeli nemesek alkotják, akiknek az örökhagyóhoz fűződő 

rokonsági kapcsolata egyelőre nem tisztázott. Részletesebben vizsgálva a világi adományok 

kedvezményezettjeit, (ld. Függelék 3. 8. diagram), megállapítható, hogy legnagyobb számban a 

különféle szolgák örököltek. Ennek oka egyértelmű: míg egy-egy nagyobb adomány egy birtokra, 

vagy általánosságban a jegyajándékra, hitbérre vonatkozik, addig az egyes szolgálók általában a 

tárgyak vagy pénzösszegek tételes felsorolásakor szerepelnek, és a nekik járó adományok értéke 

jóval szerényebb. Ezzel szemben a városi végrendeletekben felsorolt kedvezményezettek között 

jóval alacsonyabb a szolgálók aránya, mindössze 10 százalék.1119 

5.7.1.1. CSALÁDTAGOK 

Ami a családon belüli öröklési menetet illeti, az édes-, mostoha- és fogadott gyermekek 

részesültek a legnagyobb arányban az örökségből, az összes kedvezményezett körülbelül 20 

                                                 
1114 tunicam unam feyr chemelet et equum unum r[udas] … alium equum geples … unam tunicam kek chemeleth. 
(Függelék 1. Nr72.) 
1115 quattuor equos cum curro (Függelék 1. Nr94.) 
1116 duos equos equaciales (Függleék 1. Nr97.) 
1117 Függleék 1. Nr100. 
1118 ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 298-299. 
1119 A polgároknál szokásos öröklési rendről: SZENDE: Families in Testaments, SZENDE: From mother to daughter 
Bratislava; SZENDE: Gyermekek, testvérek, SZENDE: From mother to daughter Bratislava 53. 



116 

százaléka. Bár ők alkották a legjelentősebb csoportot, az arányuk így sem nevezhető magasnak. 

Ezt valószínűleg a Szende Katalin által a polgári végrendeletek esetében is felvetett magas 

gyermekhalandósággal magyarázható.1120 Természetesen a gyermekek említése összefügg azzal 

is, hogy volt-e egyáltalán az asszonynak saját (vagy fogadott) gyermeke.1121 A fiúknál valamivel 

nagyobb arányban olvashatunk a leányokról. Az mindenestre általánosságban elmondható, hogy a 

legtöbb asszony igyekezett a családon belüli öröklést biztosítani. Kivételes eset Kanizsai 

Dorottya végrendelete, amiben második férje korábbi házasságából származó fiait csak 

adósságaik kapcsán említi, ellentétben két fogadott leányával, Stubenberg Erzsébettel és 

Eufémiával. 

Apafi György özvegye, Anna fő örököséül leányát, Erdélyi Miklós feleségét jelölte ki, 

meghagyva, hogy az asszony nővérének fizessen ki 22 aranyforintot. Borotva Ilona három 

leányára, Apajfi Ruszintára – Sitkei Antal felesége –, Apaji Ilonára – Zicsi Balázs felesége – és 

Apaji Katalinra – Török Gergely felesége – hagyta az első férje, Raszinjakeresztúri Apajfi 

Istvántól neki a jegyajándékból maradt birtokokat (Hahót, Gutorföld, Szerdahely) és pénzt, míg a 

második férjétől, Darabos Lászlótól kapott jegy- és nászajándékot megfelezte férje és fiai 

(Darabos László, Balázs és Gergely), valamint három leánya között.1122 Kapi Sándor felesége, 

Kálnai Borbála fő örököse fia, Csuta Jób, de az első házasságából származó fiának gyermekét, 

Istvánt is említi, ugyanis jegyajándékát Jób és István között osztotta fel.1123 

Többször előfordult olyan eset, hogy bár tudnivaló, hogy az asszonynak több gyermeke is volt, 

azonban csak egyiküket emelte ki a végső rendelkezések során, a fiát. Ismert, hogy Sóki Dorottya 

végrendelkezésekor több gyemeke is életben volt, azonban csak fiát preferálta, ugyanis leányait a 

birtokokból kizárva, egyedüli örökösévé fiát tette. Rokonai közül csak nővérét említette, akire 

ruhadarabokat hagyott.1124 Bocskai Márta két gyermeke közül fő örökösének fiát, Szencsei 

Wolfgangot nevezte meg, és előírta, hogy leánya ne kapjon a javakból, mivel őt már kétszer 

gazdagon férjhez adta.1125 Wolfgang kapta az asszony első férje, Chemerovich György után 

maradt ingóságokat is.1126 Ezzel szemben Szentkirályi Margit fő kedvezményezettje leánya, 

Erzsébet, Bánrévi Benedek felesége volt,1127 ami azért figyelemreméltó, mert tudjuk, hogy 

életben volt még három fia, Péter, Pál és István, valalmint egy leánya, Kátai János felesége, Ilona. 

Kisréti Orsolya nemcsak leányát, hanem annak egész családját tette meg örökösévé, ugyanis 

néhai férje, Aracsai vagy Biki Tamás Zala megyei aracsai és biki birtokait minden ingatlan és 

                                                 
1120 Szende: Generations 50. 
1121 A késő középkori Magyarországon Csukovits Enikő vizsgálatai szerint kiscsaládok voltak nagyobb számban, 
legalábbis a városokban 75-80 százalék, míg a falvakban 60 százalék volt az arányuk. A Római Szentlélek társulat 
Anyakönyvének adatai alapján pedig az átlagos családlétszámot 4,54 főre becsüli, s megállapítja, hogy a legtöbb 
család 1-2 gyermeket nevelt. CSUKOVITS: Családi viszonyok 114-115., 121-125. 
A dolgozatban szereplő asszonyok közül például Asszonyfalvi Lőkös Ilonának három házasságából egyetlen 
gyermeke sem maradt életben, s Kenderes Margit és Kanizsai Dorottya is saját gyermekek nélkül élt két házasság 
után. 
1122 Hahót a 15. században a Hahóti, Himfi és Sárkány családok tulajdona volt (CSÁNKI III. 58.), Gutorfölde pedig a 
Himfieké CSÁNKI III. 56.), valamint Szerdahely a 15. században lett a Himfieké, de volt benne Zicsi Lászlónek is 
egy portája (CSÁNKI III. 111.). 
1123 Függelék 1. Nr66. 
1124 NEUMANN: Korlátköviek 38. 
1125 Függelék 1. Nr111. 
1126 Függelék 1. Nr111 
1127 ILLÉSSY: Mikófalvi Bekény 26. 
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ingó vagyonával, valamint nászajándékával és hozományával leányára, Sárára, vejére, 

Kerecsényi Balázs fia Balázsra és ezek fiára, Dénesre hagyta.1128 Fogadott fiát említi például 

Köveskúti Ágota, aki a neki Vasvár megyei Árkokközből hozományként járó jogokat fogadott 

fiára, Bobai Porkoláb Pál fia Sebestyénre hagyta.1129 

Az is gyakran előfordult, hogy az aszonyok fiatalabb gyermeküket más rokonukra bízták, hogy 

neveleje fel helyettük. Csebi Mihály felesége, Butkai Margit fivérét, Butkai Andrást kérte meg, 

hogy leányait, Csebi Borbálát és Katalint oktassa, nevelje és házasítsa ki halála után azok 

árvasága és szegénysége idején.1130 Ajtósi Mihály felesége, Nelepec Klára fiát fivérére, Nelepec 

Ferencre és férje fivérére, Egedi Mihályra bízta.1131 Kapi Sándor második felesége, Semsei Zsófia 

végrendeletében a nem több mint négy éves fiát említi, akit édesanyjára, illetve annak halála 

esetén Berzevici István feleségére bízott.1132 Rákóci Borbála özvegy lévén Körtvélyesi Porkoláb 

Ambrussal közös leányainak, Zsuzsannának, Erzsébetnek és Dorottyának felnevelését két 

bátyjára, Rákóci Zsigmondra és Ferencre bízta, és gondoskodott a költségekről is. E célból az 

asszony minden vagyonát fivéreire hagyta, és elrendelte, hogy a Varannó szőlőhegyén levő 

szőlőből neveljék a leányokat, és a birtokot őrizzék meg a gyermekeknek. Ha utódai 

meghalnának, akkor két fivéréé legyen a szőlő, de utódaiké már nem. Ha két testvére is 

meghalna, akkor a jószágot a varannói Szent Anna oltár örökölje. Az asszony ezen felül 

gyermekei szolgálatára rendelte egy bizonyos Bertalan feleségét, akinek egy köpenyt hagyott, 

hogy szolgálja leányait.1133 Bikli Gergely még élt, amikor felesége a végrendeletét készítette – 

még 1524-ben is említik1134 –, ennek ellenére utóbbi a fiát, Györgyöt és szolgálóleányát, 

Erzsébetet Tót Péterre bízta négy jobbágyával és a birtokjogokat őrző oklevelekkel együtt.1135 

A leggyakrabban felsorolt örökösök között voltak az asszonyok házastársai, amennyiben nem 

voltak özvegyek. Ezt sokszor csak általános formulákkal fejezik ki. Garai Anna mindenét férjére, 

Hédervári Imrére hagyta.1136 Ez a tendencia egyébként a városi végrendeletek esetében is 

megfigyelhető, ti. ha a férj lett a polgárasszony fő örököse, az adományokat nem részletezték.1137 

Közismert Kálnai Anna testamentuma, amelynek ügyében hosszas tanúvallomások erősítették 

meg, hogy valóban férjére, Majtényi Mártonra hagyta vagyonát, azonban az asszony fivére, 

Kálnai Ferenc ezt nem nézte jó szemmel, és perhez folyamodott.1138 A már említett Semsei Zsófia 

végrendeletének fő kedvezményezettje férje, Kapi Sándor, ugyanis ha fia meghalna, 

                                                 
1128 Csánki csak annyit említ, hogy a két birtok tulajdonképpen azonosnak tekinthető. CSÁNKI III. 29., 36. 
1129 Ágota férje Vadászülései Petőfi Domonkos volt. Árokköz birtokát 1450-ben vette át a Petőfi család. CSÁNKI II. 
844. 
1130 Függelék 1. Nr56. 
1131 Függelék 1. Nr112. 
1132 Item filium meum Ladislaum committo domine gentitrici mee ad nutriendo, si vero eadem genitrix mortua fuerit, 
extunc committo eundem domine Barbare vide relicte condam Stephani de Berzevicze ad nutriendum. (Függelék 1. 
Nr78.) 
1133 Függelék 1. Nr109. 
1134 JAKÓ: Kolozsmonostor II. Nr3998. (216-217) 
1135 Függelék 1. Nr126. 
1136 Függelék 1. Nr34. 
1137 Szende Generations 50. 
1138 Az 1517-ben indult ügy 1526-ban zárult, amikor a Kálnai család tagjai elsimerték, hogy átvettek Majtényi 
Mártontól 330 forintot és minden vele járó ingóságot, és ezzel megelégszenek, a pert pedig beszüntetik. SZERÉMI-
ERNYEI: Majthényiak 634. 
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jegyajándékát is férjére hagyta.1139 Valamivel részletesebben rendelkezett Druget Erzsébet, aki 

mindenét a férjére hagyományozta, felsorolva hitbérét, jegyajándékát, leánynegyedét és minden 

jogát, ingó és ingatlan vagyonát 1000 forint értékben, illetve más dolgait szintén 1000 forint 

értékben, amelyek a következők: ezüst serlegek, arany mosdótál kancsóval, 12 kocsihúzó ló. 

Ezeket fivére, Druget János adta Erzsébetnek esküvője idején.1140  

Az asszonyok szüleiket is említik testamentumukban, egyenlő arányban. Semsei Zsófia 

édesanyját, illetve nővérét sorolta fel. Gersei Pető Miklós özvegye nagyszámú kegyes adománya 

mellett megadományozta édesanyját és fivérét is. Herheni Korong Márta Asgúti János 

özvegyeként mindenét apjára hagyta.1141 

A végrendeletekben említett unokák nagy része fiú. Micsinszki László özvegye a neki 

jegyajándéka után fiától, Jánostól haláláig használatba kapott öt farkasfalvi jobbágyát unokáira, 

János fiaira, Gáspárra és Györgyre testálta, és meghagyta, hogy sem leánya, Márta, sem annak 

fiai ne mondjanak ellent.1142 Enesei János felesége unokája, Margit és fia, Illés között osztotta fel 

minden ingó vagyonát.1143 Csebi Páncél Katalin jegyajándékát unokájának, ifj Dobokai Miklós 

leányának, Katalinnak hagyta, aki Losonci Bánfi Ferenc felesége volt. 

A fivérek és nővérek hasonló arányban szerepelnek, Chernel Magdolna mindenét fivérére, Imrére 

hagyta, de anyjáról és apjáról is megemlékezett.1144 Csicseri Anna – Lapispataki Tamás 

özvegyeként – minden vagyonát és birtokrészét Abaúj, Zemplén, Sáros, Szabolcs és Szatmár 

megyékben, amit leánynegyedként vagy más örökös jogon kapott, fivérére, Csicseri Zagmond 

újhelyi várnagyra hagyta azzal a feltétellel, hogy az vállalja Anna leányának, Lapispataki 

Orsolyának, Pásztói László nemes feleségének a terheit. 

Egyes esetekben az asszonyok vejei és menyei fordulnak elő, mint örökösök, főleg akkor, ha a 

végrendelkező saját gyermeke már nem él. Varbóki János özvegyének örököse az asszony néhai 

fiának, Varbóki Miklósnak az özvegye, Ebecki Benedek leánya, Dorottya volt (Petefalvai Péter 

felesége), aki 60 forintot kapott a Hont megyei Alsószelény possessióból, ami hitbér és 

jegyajándék fejében járt Erzsébetnek.1145 Koltai Dorottya elhunyt leánya, Mileki Anna férjét, 

Ládonyi Jánost nevezte meg örökösének a Dorottya férje, Mileki András után járó Milek birtok 

zálogjogában.1146 

                                                 
1139 Függelék 1. Nr78. 
1140 Függelék 1. Nr100. 
1141 Függelék 1. Nr88. 
1142 Függelék 1. Nr119. 
1143 Függelék 1. Nr51. 
1144 Függelék 1. Nr11. 
1145 A birtok egyébként 1389-től a Varbóki családé volt (BAKÁTS: Hont vármegye 192-193., 430.), s Erzsébet 
unokáját, Varbóki Nagy Györgyöt 1468-ban vezették be Alsószelény birtokába. (DL 69487, 69488) A birtokkal 
kapcsolatos ügyek a Kóváriak és a Varbókiak közt a 15. század végén és a 16. század elején is folytak. 
1146 Mileki András 1426-tól ismert Milek tulajdonosaként. KÓTA: Vasvári regeszták Nr284. (104) Koltai Miklós 
leánya, Dorottya 1433-ban ment férjhez Mileki Anndráshoz, ekkor az asszony testvérei Mileken öt telket 
visszaadtak, amelyeket korábban zálogban bírtak. KÓTA: Vasvári regeszták Nr304. (109.) A birtokért a Milekiek 
pereskedtek a Koltaiakkal és az Unyomiakkal is. KÓTA: Vasvári regeszták Nr311. (111), Nr314. (113), Nr317. 
(114.), Nr319. (114), Nr352. (126), Nr365-366. (130), Nr369. (131), Nr377-378. (133), Nr393-394. (139), Nr434. 
(148), Nr436. (148), Nr443. (150) Koltai Dorottyát másokkal együtt 1455-ben és 1456-ban eltiltották a mileki birtok 
használatától. KÓTA: Vasvári regeszták Nr413. (143), Nr422. (145) Ládonyi Jánost 1456-ban iktatták be 
adományként kapott birotkába. KÓTA: Vasvári regeszták Nr421. (145), Nr425. (146) János 1460-ban 126 
aranyforintért zálogosította el mileki részeit rokonainak. KÓTA: Vasvári regeszták Nr433. (148) Ugyancsak ezt a 
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A távolabbi rokonságból is ismertek kedvezményezettek. Nátafalusi Jeromos felesége, Klára a 

sógora, Nátafalusi Imre által elzálogosított birtokokat Imrének hagyta. Gyulai Borbála férje, 

Forgács Benedek édesanyját, Forgács János özvegyét, Dobó Margitot, valalmint Benedek 

testvéreit, Pétert, Gergelyt, Katalint, Klárát, Orsolyát és Ilonát nevezte meg jegyajándéka és 

hitbére örököseinek.1147 

Gügyéri Margit Besnyei Benedekre testálta a Külső-Szolnok megyei Jenő, Szárszeg, Gügyér, 

Istvánháza birtokok felét, ugyanis az 25 éven át Margitot és gyermekeit, néhai Berki László fiait: 

Pált, Jánost, Gergelyt és Pétert, illetve Baboczka-i Lőrinci János leányait: Erzsébetet és Ilonát 

gyámolította és javaikat védte. Az asszony azt is meghagyta, hogy ha ezek miatt a birtokok miatt 

Margit szülei Benedek ellen pert indítanának, 200 forintot kell letenniük.1148 

5.7.1.2. A TÁGABB CSALÁD: A CSELÉDEK 

A végrendeletekben a leggyakrabban az asszonyokat körülvevő cselédek és feleségeik, apródok, 

diákok és egyéb szolgák szerepelnek, közülük a nők gyakoribbak a férfiaknál. Ezeknek a 

személyeknek a vizsgálatával a nők társadalmi kapcsolati hálója és háztartása is 

körvonalozódik.1149 A család ugyanis a középkorban azoknak a személyeknek volt a gyűjtőköre, 

akiket vérségi-, és birtokközösség egyformán összefűzött.1150 A familiárisok nemcsak a 

köztörténetben használt értelemben szolgálták feljebbvalójukat, ők alkották uruk vagy úrnőjük 

udvartartását, birtokigazgatási személyzetét, helyetteseit, és mindemellett katonai kíséretét.1151 

Ahogyan már említettük, az asszonyok végrendeleteiben a szolgák és szolgálóleányok, asszonyok 

szerepelnek a legnagyobb arányban. Szolgálataikért őket a végrendelkezők sokféle tárggyal, 

pénzzel vagy állattal jutalmazták, Vajdai Borbála például kiemelte, hogy Kató nevű 

                                                                                                                                                              
birtokot 1462-ben a vasvári káptalannak zálogosította el 500 aranyforintért. KÓTA: Vasvári regeszták Nr435. (148) 
Ládonyi János 1465-ben mint sárvári várnagy egész mileki birtokát a vasvári káptalannak adományozta, malmait és 
más földjét a Keresztelő Szent János plébániatemplonak. KÓTA: Vasvári regeszták Nr449. (152) 
Koltai Dorottya egyébként kegyes adományt is tett, 1455-ben, mint Pókafalvi Póka György özvegye saját és leánya, 
Ankó lelki üdvösségéért kőszarui, másnéven gasztonyi birtokát a vasvári káptalannak adta. A birtok egyébként anyai 
ágon illette, édeasnyja ugyanis Kőszarui Német Benedek unokája, Gyalókai Cene Lőrinc leánya, Ilona volt. KÓTA: 
Vasvári regeszták Nr415. (144). 
Mileki Anna 1448-ban ment feleségül Ládonyi György fia, Jánoshoz. KÓTA: Vasvári regeszták Nr370. (131), 1450-
ben Mileki András nővére, Borbála és Anna Milek birtok fele részét eladta. KÓTA: Vasvári regeszták Nr392. (138.) 
Anna 1455-ben hunyt el, ekkor nagynénje, Borbála Ládonyi Jánost fiává fogadta. KÓTA: Vasvári regeszták Nr408-
409. (142). 
1147 Függelék 1. Nr30. 
1148 Függelék 1. Nr88. 
1149 SOLYMOSI: Végrendeleteink forrásértékéről 28., KULCSÁR: Nemesi végrendeletek 65. Meg kell jegyezni, hogy a 
városi polgárok nem nagyon adományozták a szolgákat. SZENDE: Gyermekek, testvérek 128. 
1150 A familiáris a latin familia szóból származik. A család szó mai értelme nem azonos a familia korabeli 
jelentésével. A familiáris annyit tesz, hogy családhoz tartozó. KUBINYI: Nagybirtok 117. A familiáris általában 
nemes személy, aki egy nála hatalmasabb úr szolgálatában katonai, udvari vagy birtokigazgatási feladatot vállalt, ha 
ura hivatalt viselt, abban szükség esetén helyettesítette. Szolgálataiért jelentős jövedelem járt: természetbeni és 
pénzbeli fizetés, gyakran kapott drága öltözetet, fegyvert vagy ékszert jutalmul, ritkán örökletes birtokadományban 
részesült. A szolgálat meghatározott vagy meghatározatlan ideig, esetleg élethossziglan tartott, kölcsönös hűséggel 
egymás iránt, de jogilag nem öröklődött. A 15. század végétől a források gyakrabban alkalmazzák a servitor 
megjelölést, a familiáris a 16. század közepe táján teljesen kiszorul. Gyakoribbá vált a meghatározott időre, vagy 
csak 1 évre való szolgálatvállalás, a készpénzfizetés is nagyobb szerephez jutott. Ez a változás a korábbi szoros 
kapcsolat elhidegüléséhez vezetett. ÉRSZEGI: Sárvár 116., ENGEL: Ung megye 23., VARGA: Familiáris-szervitor 179-
180., KUBINYI: Nagybirtok 212., KUBINYI: Jagelló-kori Magyarország 292-293., FÜGEDI: Elefánthyak 171. 
1151 KUBINYI: Szapolyaiak és familiárisaik 176-178. 
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szolgálóleányát azért jutalmazza, mert már gyermekkora óta nála szolgál.1152 A szolgálóleányokat 

egyébként többször kisebbként vagy nagyobbként mutatják be az asszonyok, ami minden 

bizonnyal az életkorukra utal. Hrusóci Konrád özvegye például két szolgálóleánya közül a 

nagyobbiknak többet ad.1153 Várdai Aladár felesége az árváinak nevezett Mátyást, Erzsikét és 

Veronikát, valamint egy bizonyos Anna asszonyságot említ.1154 A legkülönlegesebb adományt 

Sóki Dorottya hagyta, ugyanis meghagyta fiának, hogy Száki András nevű jobbágyát tartsa meg 

az id. Osváttól kapott szabadságában.1155 

A familiárisok között kiemelkedő szerepet vitt a vár irányításában a várnagy1156 – akit Kanizsai 

Dorottya említ – valalmint az udvartartásban az udvarmester, illetve udvarmesterasszony, akik 

közül összesen három-három kerül említésre. Druget Erzsébet végrendeletéből az asszony 

udvartartását ismerhetjük meg: megadományozta udvarmesterasszonyát, valamint négy 

szolgálóleányát különféle értékes ruhadarabokkal. Három udvarmesterét is megemlítette, nekik 

lovakat szánt,1157 ahogyan egy familiárisának is.1158 A kevésbé tehetős Dengelegi Anna 

végrendelete a ház körül élő szolgálók körét és számát mutatja be. Az asszony felsorolja a 

testamentum kedvezményezettjei között udvarmesterasszonyát, tizenegy szolgáját – köztük egy 

bizonyos napszámost – és öt szolgálóleányát, akiket különféle állatokkal lát el szolgálataik 

fejében. Rákóci Borbála utolsó akarata szintén részletesen említi a szolgálóit, és a nekik való 

tartozásait: négy férfi és három női szolgálóját nevezi meg, valamint elrendeli, hogy fizessék ki a 

disznópásztor Szent Mihály napjáig teljesített szolgálatait.1159 Kanizsai Dorottya az udvarában élő 

számos, fiatal nemes mellett említi három takarítóleányát és egy kertészleányát. 

A nemesi udvarral és udvartartással kapcsolatban a legszemléletesebben Kanizsai Dorottya 

végrendeletében mutatkozik meg az a szokás, t.i. hogy a fiatal nemes leányok és ifjak nevelése és 

oktatása egy-egy tekintélyesebb nemes udvarában történt. Az asszony testamentumában nyolc 

udvarában élő leányt sorol fel, valamint tizenegy apródot és hat diákot.1160 Sóki Dorottya a 

testamentumában adományozott szolgák mellett Mika nevű apródját fia, Osvát kezére bízta, hogy 

nevelje fel, és ha felnő, adjon neki adómentes telket.1161 

5.7.2. AZ ADOMÁNYOK TÁRGYA 

A világi adományok összesen 1040 tételt tesznek ki. Ezek kétharmada különféle tárgyakat 

tartalmaz, amiket sorrendben a birtokok, pénzadományok és az állatok, termények követnek (ld. 

Függelék 3., 9. diagram), miként arról már volt szó. Az összes adományozott tárgyból 111 rekord 

a Márkus Ilona végrendeletében található tárgyak összeírásából származik, a tárgyak tételesen 

                                                 
1152 Függelék 1. Nr80. 
1153 Függelék 1. Nr2. 
1154 puero Mathie orfano lego unam vaccam et unam scrofam ... orfane puelle Ersyke vocate lego unam vaccam 
(Függelék 1. Nr97.) 
1155 Függelék 1. Nr45. 
1156 A várnagy feladatkörét ld. ÉRSZEGI: Sárvár 119-121., 128., KUBINYI: Jagelló-kori Magyarország 293. 
1157 Függelék 1. Nr100. 
1158 Függelék 1. Nr100. 
1159 Item pastori scropharum florenum 1 denarii 32 si debuit servire usque ad festum Sancti Michaelis. (Függelék 1. 
Nr109.) 
1160 MAKSAY: Magyarország birtokviszonyai I. 49., TAKÁTS: Nagyasszonyainkról 12-16. 
1161 Függelék 1. Nr45. 
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felsorolva listába vannak szedve, azonban a hagyatéki lita a kedvezményezettekről nem szól. 

Ahogyan az egyházi adományok esetében, a világiaknál is megfigyelhető a tárgyak túlsúlya, 

azonban a világi örököst megnevező dotációk között jóval nagyobb arányban vannak a birtokok, 

ami jól érzékelteti, hogy bár a végrendelkezés a középkori vallásosság miatt volt igazán fontos, a 

gyakorlati szempontokat sem mellőzték az utolsó akarat elkészítésénél. 

5.7.2.1. BIRTOKOK 

A birtokokról szóló adományok az világiaknak szóló felajánlások 14 százalékát teszik ki. 

Néhányat közülük az előzőekben már bemutattunk egy-egy asszony végrendeletének tárgyalása 

kapcsán. Az birtokokra vonatkozó dotációk sokszor csak általánosságban szerepelnek, és a 

végrendelkező asszony jegyajándékának, hitbérének címzettjét írják le. Rákóci István felesége 

például minden vagyonát férjének és gyermekinek hagyta,1162 Vajdai Borbála jegyajándékát és 

hitbérét két fiának szánta.1163 Lengendi Zsófia utolsó akaratában elengedte férjének a jegyajándék 

és hitbér kifizetését.1164 Márkus Ilona birtokjogait harmadolta fel anyja és leánya között, valamint 

lelki üdvére rendelte el fordítani.1165 

Az asszonyok általában pontosan megadják, hogy miből járnak nekik a birtokok. Dolinai Buóc 

Veronika a neki Nagyjeszenből járó jegyajándékát és hitbérét férjére, Nagyjeszeni Miklósra és 

gyermekeikre, Istvánra, Györgyre és Jánosra hagyta.1166 

Asszonyfalvi Lőkös Ilona – vagy ahogy a források nevezik Ilka, Ilkó – közismert szereplője a 

Dunántúl történelmének, számos forrásban szerepel a neve, melyek tanúsága szerint határozottan 

kiállt birtokai jogáért. Élete folyamán háromszor is férjhez ment (Szentgyörgyi Gróf Eberhard, 

Szécsi Herceg Péter és Mihályfalvi Doni György),1167 mégis gyermek nélkül maradt, és utolsó 

akaratában1168 a pereskedések során megszerzett és megtartott birtokairól rendelkezett. Örökösei 

fogadott fia, Asszonyfalvi Ostfi Ferenc és atyafiai, Asszonyfalvi László és Miklós lettek.1169 

Nekik hagyta összes javát a Vas megyei Mihályfalva,1170 Csenge1171 és Ug1172 nevű birtokokban, 

és az apjától, Lőkös Jánostól rámaradt birtokait. Szintén az Ostfiak kapták Ilona Csázma megyei 

Herbotya1173 nevű birtokát és tartozékait, amelyet Ostfi János zálogosított el Ilonának 800 

                                                 
1162 Függelék 1. Nr14. 
1163 Függelék 1. Nr80. 
1164 Függelék 1. Nr33. 
1165 Függelék 1. Nr99. 
1166 Függelék 1. Nr77. 
1167 ENGEL: Genealógia Osli nem 1. tábla: elágazás 
1168 Függelék 1. Nr19. 
1169 ENGEL: Genealógia Osli nem 3. tábla: Ostfi (asszonyfalvi) 
1170 1409-ben Lőkös János halála után az Osftiak és Garai Miklós közti osztozkodásban Miklósé lett. NAGY: Sopron 
Oklevéltár I. Nr418. (603-605) 1415-től Ilona az Ostfiakat perli a birtok miatt, ami leánynegyede révén jutott neki. 
(DL 86262). 1422-ben is perben álltak. NAGY: Sopron Oklevéltár II. Nr48. (67-70), ZO IX. Nr1128. (358) 1437-ben 
beiktatták (DL 86346) 
1171 1409-ben Lőkös János halála után az Osftiak és Garai Miklós közti osztozkodásban Miklósé lett. (NAGY: Sopron 
Oklevéltár I. Nr418. (692-694) 1415-től Ilona az Ostfiakat perli a birtok miatt, ami leánynegyede révén jutott neki. 
(DL 86262). 1422-ben is perben álltak. NAGY: Sopron Oklevéltár II. Nr48. 67-70., ZO IX. Nr1128. (358) 1428-ban 
14 adózó portája van itt CSÁNKI II. 742.] 
1172 Ilona haramdik férje, Don György kapta 1439-ben Albert királytól, az adományt 1453-ben újították meg. MNL 
DL 38642, 44656, 86381., CSÁNKI II. 837. 
1173 1441-ben már Ilona bírja zálogban. DL 86369 
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aranyforintért. A Zala megyei Lippa, Verőce, Tarnóc, és Peleske birtokok fele1174 Alsólendvai 

Bánfi Pálé lett. 

Csebi Mihály felesége, Butkai Margit minden birtokát, birtokrészét és birtokjogát, amik 

édesanyja, Julianna jegyajándékából és hitbéréből szálltak rá, valamint saját leánynegyedét 

testvérének, Butkai Andrásnak és András fiainak, Mihálynak és Péternek hagyta, azzal a 

megkötéssel, hogy leányainak azok esküvője idején adjanak ruhákat és egyéb szükséges 

dolgokat. Egy négy évvel későbbi oklevél pontosan tisztázza, hogy melyek ezek a jószágok: a 

Zemplén megyei Butka, Dobroka, Falkos és Szelepka, illetve a Szabolcs megyei Gáva és Hugyaj, 

valamint a Szatmár megyei Börve és Varsány birtokok.1175 

Budindoli vagy Budavölgyei Literatus Máté leánya, Erzsébet Budindol birtokát adta második 

férjének, Nagy Péternek meghagyva, hogy amíg a 400 forintot, amit a házasságkötéskor adott 

neki, ki nem fizeti, zárják ki az örökségből, majd közös fiaik és lányaik között osszák fel 

egyenlően halála után. A Varasd megyei Budindol vagy más néven Budavölgy birtokot 

egyébként Erzsébet apja, az akkor még Babinci Literatus Máté, beleci várnagy 1477-ben vette 

meg Battyányi Lendek Andrástól 300 aranyforintért,1176 a beiktatásra 1478-ban került sor. 1177 

A vagyonosabbakat illetően meg kell említeni Frangepán Zsigmond özvegyét, aki a férje révén 

kapott, és hosszú pereskedés után a Frangepán családtól elnyert, Busán megyei Tribiliane, Zriane, 

Lubcsice és Koscsice nevű birtokait leányainak, Vuk despota özvegyének és Blagaji István 

feleségének hagyományozta.1178 Gersei Pető Erzsébet férjének, Frangepán Miklósnak vallotta a 

Zágráb megyei Szamobor várát, amelyet Erzsébet 1495-ben vett meg Szomszédvári Henning 

Andrástól, feleségétől és rokonaiktól,1179 és 1497-ben 4000 forintot fizetett érte. 1180 A várat 

1513-ban II. Ulászló hívének, Frangepán Miklósnak és nejének adományozta. 1181 

A leggyakoribb adományozott birtoktípus a szőlő. Pottendorfi Anna például négy Sopron 

környéki szőlőjét hagyta a város polgárainak, nevezetesen a soproni Kühberg és Anger, illetve a 

ruszti Geir és ottenthali Goldberg szőlőhegyen levő szőlőket.1182 Enesei János özvegye fiának, 

                                                 
1174 Alsólendvai Bánfi birtok, CSÁNKI III. 131. 
1175 A Butkai család 1485-ben Butkán, Dobrókán, Falkoson és Szelepka volt birtokos. CSÁNKI I. 369. Hugyaj, Gáva 
és Félegyház birtokát 1417-ben kapta meg. CSÁNKI I. 532. A család 1366-tól Varsány, 1411-től Börve birtokosa. 
1474-ben a hűtlen Butkai András börvei részeit a Bátoriak kapták, ám 1435-ben és 1478-ba Butkai Keszegek 
tulajdonosok Börvén és Varsányban is. CSÁNKI I. 491. 
1176 DL 100884, 100886, 100888. A birtokot András édesapja, Lajos és felesége, Erzsébet kapta 1458-ban Mátyás 
királytól. 
1177 DL 100917 
1178 FO II. Nr182. (191) BlagayO Nr. 218.:248-230. 
Az özvegy Koscsicéről, Lubcsicéről és Triblianéról 1475-ben egyezett meg a Frangepánokkal, és Frangepán Jánost a 
birtokok fele részébe 1478-ban iktatták be. FO II. Nr129. (131-132), Nr130. (132-135), Nr143. (145-146), Nr145. 
(147) Koscsice Ilona halála után Frangepán Borbáláé lett, és Frangepán Angelo 1493-ban a zenggi Szent Ilona pálos 
kolostornak adományozta. FO II. Nr200. (210-211), Nr201. (211), Nr202. (211-212) 
1179 FO II. Nr212. (222-223) 
1180 FO II. Nr228. (233-234) 
1181 FO II. Nr284-285., 287. (286-289., 293.) 
1182 A soproni szőlőkről ld. Anger/Angerer: HÁZI-NÉMETH: Gerichtsbuch XX., Kühberg: HÁZI-NÉMETH: 
Gerichtsbuch XXV. 
Anger, Goldberg, Kühberg még a 17-18. században ismertek voltak. GIMESI: Soproni bor 
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Illésnek adott egy szőlőhegyet Csanak birtok határán,1183 Kálnai Borbála fiára, Jóbra testált 

szőlőket Monyorós szőlőhegyén.1184 

Malmok is szerepelnek a végrendeletek világi adományai között. Sóki Dorottya kovarci birotkát 

két malommal egyedül fiának, ifj. Korlátkövi Osvátnak hagyta, a leányok kizárásával.1185 A 

birtokot, vámot és malmot egyébként id. Osvát hagyta végrendeletében a feleségének, és úgy 

tűnik, Dorottya már korábban kizárta leányait a birtokból, ugyanis azok már 1475-1476-ban is 

panaszkodtak emiatt.1186 

Házakat is említenek az asszonyok. Szentkirályi Margit nemcsak házát, de a házban található 

dolgait is leányára hagyta.1187 A városi házak kapcsán kell szót ejteni Császár Katalinról,1188 

ugyanis az asszony 1488-ban, Pest városában készített testamentumot, amely a tanú, Hevesi 

Albert – a pesti Szűz Mária plébániatemplom káplánja – bevallásában maradt fenn. A 

testamentum végrehajtói Hevesi Albert, Váci Gál pesti bíró, illetve Farkas János és Tamás 

literatus esküdt polgárok. Az asszony a pesti Széna téren levő házát testvérének, Orhán bégnek, 

Murát bég oszmán-török császár fiának, valamint férjének, Geszthelyi Nagy Jánosnak hagyta. A 

Búzapiac utcában levő házat még Katalin kapta édesanyjával 1453-ban, és Katalint a 

továbbiakban többször megerősítették az ingatlan birtokjogában. 1189 Katalin férje, János 1498-

1499-ben is perben állt a ház miatt, ugyanis annak eredeti tulajdonosai azt állították, hogy Katalin 

erőszakkal vette el tőlük kikeresztelkedése után, mivel Hunyadi János eredetileg egy másik házat 

adott neki. Katalin férje, Nagy János 1496-ban végrendelkezett, melyben a felesége 

testamentumában említett házat fivérének, Cselei Jánosnak és fiának hagyta. Ezen felül 

megadományozta szolgálóleányát és kegyes adományokat tett különböző kolostoroknak, hogy 

érte tricesimát mondjanak.1190A házat végül Cselei János adta el 1503-ban.1191 

A családi levéltárakról, mivel ezekben a családi birtokokról szóló jogosítványokat őrizték, a 

birtokok kapcsán érdemes szót ejteni (a szerző véleménye szerint). Bár a családi levéltár a fiúk 

jussának számított, Gyerőfi Zsigmond felesége azt a 32 vagy 33 darab privilegiális oklevelét, 

amelyek Kelei Miklós váradi kanonoknál voltak elhelyezve, első férjétől született leányaira, 

Désházi Borbálára és Katalinra hagyta, minden bizonnyal azért, mert nem volt fiúgyermeke, s 

                                                 
1183 Csánki nem tud róla, hogy a birtok az Eneseieké lenne. CSÁNKI II. 547. 
1184 Függelék 1. Nr66. 
1185 Függelék 1. Nr45. 
1186 NEUMANN: Korlátköviek 148. 
1187 Függelék 1. Nr69. 
1188 Katalin a török szultán, II. Vak Murád leánya volt, és emiatt a nép Császár Katalinnak nevezte. Magyarországra 
költözése után azonban magyar szokások szerint élt. Katalin bátyjaival került Magyaroszágra, legkésőbb 1432-ben. 
A családot Hunyadi János vette pártfogásába, Katalin mindkét férje Hunyadi bajtársa volt. Katalin még hajadon 
1452-ben, 1453-1456 között az esetleg török származású Salgói Török Pál, majd 1459-ben Liptói és Gesztelyi Nagy 
János felesége lett. 1488-ban hunyt el, emlékét a Szendrői névtelen Szilágyi és Hajmási című éneke őrzi. Katalin 
testvére, Orhán 1495 előtt hunyt el. THÚRY: Szilágyi és Hajmási 303., THÚRY: Vak török császár, SZABÓ: 1440 105-
106. 
(A család városban élt, azonban a megszólításuk szerint nemesek voltak, ez indolokja a dolgozatban való 
említésüket.) 
1189 HazaiO I. Nr230. (353-355), Nr232. (357-358), Nr243. (373-375); DL 61856, 61919 
1190 HazaiO I. Nr247 380-393., DL 61919 
1191 HazaiO I. Nr248. (393-394) 
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nem akarta, hogy a rokonok megszerezzék, és pert indítsanak a privilégiumokban szereplő 

birtokok miatt. 1192 

5.7.2.2. TÁRGYAK1193 

Az asszonyok végrendeletei összesen 1140 darab különféle tárgyat említenek, ami a világi 

adományok majdnem kétharmadát jelenti. Megoszlásukat tekintve (ld. Függelék 3., 10. diagram) 

elmondható, hogy a lakberendezési tárgyak és az asztalnemű részei a leggyakoribbak, míg 

ékszereket és különféle ruhadarabokat megközelítőleg hasonló arányban hagyományoztak az 

asszonyok. 

Somos Fruzsina esetében nemcsak végrendelkezése ismert, hanem az utána maradt tárgyak 

jegyzéke is. Ez a lista nem szerepel a dolgozatban bemutatott tárgyak adatbázisában, de fontos 

megemlíteni, mert a Fruzsina három gyermekének szétosztott tárgyak (több mint 300 tétel) jól 

érzékeltetik, hogy milyen nagy mennyiségű és értékű holmi maradt az asszonyok után, amikor 

esetleg csak általánosságban, minden ingóságukat említik. A minőségi tárgyak között számos 

aranyozott, ezüstözött, drágakövekkel díszített példány van, és a lista a magyar szavakat sem 

nélkülözi.1194 

A végrendelkező asszonyok között ismert egy másik hagyatékának összeírása is, a már említett 

Márkus Ilonáé, amit halála után készítettek. Az asszony végrendeletéhez csatolták a 

Bátmonostorban feljegyzett ingóságok jegyzékét, és egy másik lista a kelyődi Monostorban és 

Budán maradt tárgyakat írja le, összesen 111 tételben 1195 

 RUHADARABOK 5.7.2.2.1.

A világi adományok között a ruhadarabok nem a legnagyobb számban jelentek meg, mégis 

érdemes az öltözékeket elsőként bemutatni. A ruházkodás ugyanis minden korszakban a 

társadalmi és vagyoni helyzet kifejezésének igen fontos eleme volt, a külső reprezentáció 

legnyilvánvalóbb eszköze, ami első látásra világossá tette viselője társadalmi és vagyoni 

helyzetét, és a különböző szabás és szín kialakított egy szimbólumrendszert, amit a korabeli 

szemlélő azonnal értelmezni tudott.1196 A gazdagság nyilvános kifejezésére is használt női ruhák, 

ékszerek esetében kimutatható, hogy a jobb ruhadarabok nemzedékről-nemzedékre 

öröklődtek.1197 

A divat tendenciáit általánosságban bemutatva elmondható, hogy a 14. századtól egyre 

fontosabbá vált az alak hangsúlyozása, ezért a ruha testre simuló, szűk ujjú, mélyen kivágott 

szabású lett, deréktól vagy csípőtől bővült, és az alakhoz kellett igazítani.1198 A viselettel 

                                                 
1192 Függelék 1. Nr125. 
1193 A tárgyak magyar megnevezését és magyarázatát ld. a Függelék 2. 
1194 Balassa Nr.419-420. (151-153.) 
1195 Függelék 1. Nr99. 
1196 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 413. Megemlíthető, hogy az írásos dokumentumok és a szerencsés körülmények 
között megmaradt régészeti leletek kölcsönösen segíthetik a valóság jobb megismerését, erről ld. KUBINYI: Die Rolle 
der Ärchaologie, KUBINYI: Anyagi kultúra, KUBINYI: Alltagsleben 
1197 BILKEI: Megyei köznemesség 1179. 
1198 CSUKOVITS: Női viselet 394., SIPOS: Mária díszruhája 139. 
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megnyújtották az alakot, a késő gótika női szépségideáljának megfelelően. Mivel a ruha sokszor 

túlnyúlt a lábfejeken is, lépés közben fel kellett emelni, így például egyes előírások tiltották az 

egy rőffel a termet alá érő szoknyát.1199 A ruha hosszú ujjába általában könyöknél, ritkábban a 

vállnál nyílást vágtak, amin a kart át lehetett dugni. A nők a ruha fölött a férfiakéhoz hasonló 

palástot hordtak.1200 A 15. század elejétől a szűk ujjakat felváltották a bővebbek, azokat gyakran 

cakkozták és behasították, így a hasítékon keresztül az ingvállat kivillantva. A 15. században a 

női öltözet alig változott, a legfrissebb európai divatot csak a legtehetősebb réteg követte, a 

középnemesség és a polgárság csak késve utánozta.1201 A felsőruha továbbra is egybeszabott 

volt.1202 A divat 16. századi változása a ruhák bővülését, az ujjak felhasítását eredményezte, most 

már az inget is láttatni engedvén. Mindemellett megjelentek a cserélhető ruhaujjak. A szoknya és 

a ruhaderék a 16. század elején vált külön, de még egybevarrva készítették. A V-alakú 

nyakkivágás alul kiszélesedett, és széles fűzéssel tartották egybe. A vállakra és a ruhaujjakra 

hurkaszerű, kitömött szövettekercseket varrtak gyöngyökkel és ékszerekkel díszítve.1203 A 

spanyol divat, amely a 16. századtól terjedt el Európában, Magyarországon is megjelent,1204 

azonban mellette a régi szokások is tovább éltek.1205 A 17. század közepéig domináló spanyol 

divat szerint a szoknya fölött egy másik, elöl felhasított hosszú köntöst viseltek, amelynek ujjai 

dudorosak voltak. A ruha dereka mélyen lenyúlt és csúcs alakban végződött.1206 A nyugati stílusú 

szoknya félbeszabott kelmedarabokból állt, az alján egy- vagy többsoros pánttal díszítették 

(paszománttal, csipkével vagy hímzéssel). A vállfűző a szoknyával azonos anyagból készült. A 

kötényt a 16. században sűrű ráncokba szedték, a szoknya széléig ért, nagyon keskeny volt és az 

alsó részére szegélydíszt helyeztek.1207  

Érdemes megemlíteni az egyedi, magyaros ruhákat. Mátyás udvarában olasz, burgundi és más 

nemzetközi trendeket követtek, de a külföldi kortársak beszámolói a magyar különlegességekre 

hívják fel a figyelmet, mint például, hogy a magyar udvarban egyedül a hosszú ruha udvarképes. 

Cesara Valentini ferrarai követ az 1486-os iglaui királytalálkozón készült beszámolójában 

csodálatosnak írja le a magyar viseletet, változatos színekkel, anyagokkal és formákkal 

jellemezve azt.1208 

A korabeli divatot reprezentálja a 16. század második felére datálható boldvai lelet, ami egy 

középnemes leány szinte teljes viseletét őrizte meg. A ruházat több része fennmaradt: a szoknya, 

a fűző, az ing egyes részei, a kötény, a fátyol, a póthaj és a párta. A ruha atlaszkötéssel készült, 

anyaga selyem, selyemfonálra sodort ezüstfonál, gyapjú és len. A ruha színe a színelemzés szerint 

lila volt.1209 Az ingből csak a csipkerátétek maradtak meg, amelyek selyemből és aranyozott 

ezüstfonálból készültek. A kötény a derék körül futott körbe, anyaga fehér színű len volt. Alul két 

                                                 
1199 VARJÚ: Középkor végi magyar viselet 496. 
1200 VARJÚ: Középkori magyar viselet. 350. 
1201 CSUKOVITS: Női viselet 395. 
1202 VARJÚ: Középkor végi magyar viselet 496. 
1203 SIPOS: Mária díszruhája 139. 
1204 E. NAGY: Tracht eines Mädchens 73. 
1205 V. EMBER: Magyar viseletformák 205. 
1206 HÖLLRIGL: Magyar és törökös viseletformák 374. 
1207 HÖLLRIGL: Magyar és törökös viseletformák 377. 
1208 BALOGH: Mátyás-kori 14. A ruhadarabokkal kapcsolatos tárgyi emlékeket ld.: Habsburg Mária ruhája (SIPOS: 
Mária díszruhája) és a boldvai lelet (E. NAGY: Tracht eines Mädchens) 
1209 E. NAGY: Tracht eines Mädchens 14. 
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sorban hímzéssel díszítették, amely selyemből és aranyozott ezüstfonálból készült, mintája 

szegfűt formál.1210 A fátyol selyem volt, nagy részét hímzéssel díszítették, a minta sokszirmú 

virágokból és gránátalmából alakult ki, anyaga sokszínű selyem (kék, sárga, sötétvörös) és 

aranyozott ezüstszál. A póthajtincsek selyemből, ill. aranyozott ezüst- és aranyszálakból 

készültek, rajtuk virágkoszorú nyomaival. A párta bársony alapon 12 aranyboglárral volt 

díszítve.1211 

Az asszonyok összesen 245 különféle ruhadarabot említenek, közülük a leggyakoribb ruhadarab a 

tunika (tunica). Összesen 64 darabot sorolnak fel, szoknyát 28-at. A tunika megnevezést a nők 

esetében ugyanis szoknya értelemben is használták.1212 A magyar szoknya szó a szláv posztó 

szóból ered, de a középkorban más volt a jelentése, mint napjainkban, ugyanis az egész öltözéket 

értették alatta.1213 A tunika tulajdonképpen a legáltalánosabb elnevezés volt, alkalmazták a férfi, 

női és gyermek felsőruha meghatározásához is. A késő középkorban viszonylag szűkre volt 

szabva, a test formáját követte és hangsúlyozta, általában ujjas volt, elöl gombokkal vagy 

kapcsokkal összekapcsolva. Előfordult, hogy prém vagy bársony bélést vagy szegélyt helyeztek 

rá, néha a gallért külön kiemelték. Sopronban a polgárok általában róka-, nyúl-, mókus- és 

nyestprémet használtak. Bár a soproni polgárok végrendeleteiben gyakoribbak a férfiaknál a 

tunika-említések, Pozsonyban és Eperjesen a nők vannak többségben.1214 Az, hogy a tunikát 

mindkét nem viselte, nemcsak a végrendeletekből tűnik ki. Egy 1520-as mezővárosi 

hatalmaskodás során a veszteségek között felsorolnak 12 tunikát, s ezen felül külön kiemelve 5 

női és 2 férfi tunikát.1215  

A korabeli tunikának leghíresebb fennmaradt példánya – mely temrészetesen különlegesebb 

példány volt – Habsburg Mária esküvői öltözéke (ld. Függelék 5. kép), amely mélyen kivágott 

zöld selyemdamaszt ruha volt, alatta a nyakán és az ujján aranyfonállal hímzett lenvászon inggel. 

Az öltözet anyaga valószínűleg itáliai importból származott, ízlése a 16. század eleji német 

divatot tükrözi. A ruha felsőrésze szűk, testhezálló, a szoknya harang alakú, dúsan redőzött, 

uszályos. A ruhaujjak szűkek, a kézfejet tölcséres kézelő fedi. A ruha eleje valószínűleg fűzéssel 

záródott, ennek azonban mára nem maradt meg a nyoma. A felső rész kivágása hátul félkör alakú 

volt, elöl a válltól egyenesen a derékig futott le. A kivágás és a kézelők fémszálas szövetből 

készültek, ahol nem látszott, ott több darabból varrták össze az anyagot annak drágasága miatt. A 

kézelő belső oldalán világoszöld taftkötésű selyembélés található, a szélén selyemdamaszt 

szegéllyel.1216 

A drágább tunikák között meg kell említeni Druget Erzsébet adományát, egy skarlát és egy kék 

olasz szövet tunikát hagyott szolgálóleányainak,1217 Rozgonyi Borbála négy tunikát szánt 

leányának, Dorottyának, amelyből kettő vörös aranyozott, egy vörös bársony, és egy rózsás 

                                                 
1210 E. NAGY: Tracht eines Mädchens 51-52. 
1211 E. NAGY: Tracht eines Mädchens 55-56. 
1212 KUBINYI: Die Rolle der Ärchaologie 631. 
1213 ENDREI: Patyolat 86. 
1214 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 415. 
1215 E. KOVÁCS: Összetörték 432. 
1216 V. EMBER: II. Lajos és felesége, SIPOS: Mária díszruhája 137., CSUKOVITS: Női viselet 396. 
1217 Függelék 1. Nr100. 
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selyem.1218 A kevésbé tehetős Kálnai Borbála két tunikát említ, ebből az egyik finom 

selyemszövetből készült és nyestbundával volt bélelve, a másik egy szederjes pernis tunika 

rókabundával bélelve. A ruhadarabokat az asszony fiától, Rozgonyi Jánostól kapta, és másik 

fiának, Csuta Jóbnak hagyta.1219 Töttös Orsolya egy olasz szövet tunikát adományozott 

szolgálóleányának.1220 Várdai Aladár felesége egy vörös kamuka tunikát szánt leányának, és egy 

szövet tunikáját pedig nyaki dísze nélkül szolgálóleányának hagyta.1221 A legkevésbé tehetős 

asszonyok sokszor csak magát a tunikát említik, egyéb jellemzőt nem. Liptói Erzsébet a 

pénzadományokon kívül ruháit nővérére és annak leányára hagyta, közte egy pernis tunikát is.1222  

Forgács Margit és Ettre Margit tunikáinak színét sorolta fel: egy zöld és egy piros,1223 valamint 

egy feketekék és egy fehérkék.1224 Semsei Zsófia egy kék tunikáját hagyta nővérének.1225 A 

legtöbb tunikát Sztrazsemlyei János felesége említi, összesen 10 darabot.1226 Szoknyát csak 

Kanizsai Dorottya és Gügyéri Margit adományoz.1227 Dorottya szétosztja azokat az 

udvartartásában élő leányok között, mindegyiküknek három-három darab járt: egy piros olasz 

szövetből, egy szekfűszín purpiánból és egy zöld londisból. Az utóbbi kettőt – a már említett 

divat szerint – szélén paszománnyal látták el, a szekfűszínűre fekete bársonyt, a zöldre piros 

bársonyt varrtak. 

A felsőruházat kiegészítő darabjaként előfordulnak a ruhaujjak (manicae), amik mindig a női 

viselethez tartoztak. Ezekkel a darabokkal a divat követése egyszerűbbé és olcsóbbá vált, mivel 

új ruha nélkül is lehetett divatosan öltözködni. Anyaguk általában könnyű és értékes szövet volt, 

színük többnyire eltért a ruha színétől.1228 Forgács Margit atlasz ruhaujját szolgálóleányának,1229 

Márkus Ilona vörös atlasz tunikájával együtt drágaköves ruhaujját leányának hagyta.1230 

Az adományozott tárgyak között szintén nagy mennyiségben fordul elő az ing (camisia, toga) – 

összesen 44 esetben – és más megnevezésű típusai, a csahol (18 darab) és a huszárimeg (8 darab). 

Más írott források is megemlékeznek a magyar ingről: Cesare Valentini 1486-os iglaui 

jelentésében Beatrix ajándékai között említi a finom gyolcsingeket is. Ezeken különösen a nyakat 

és mellet díszítő arany és ezüst hímzések voltak értékesek.1231 Ami a viseletet illeti, felül két inget 

hordtak. Az alsó ing általában vékony lenvászonból készült, díszítés nélkül, míg a felső inget 

(felimeg) egészen finom lenvászonból, fátyolszövetből, batisztból vagy selyemből varrták. A 16. 

század első felében aranyhímzéssel vagy aranyszegéllyel díszítették. A nyakkivágást gyönggyel, 

hálóval és fodorral, vagy arany-, ezüst-, ill. selyemcsipkével vették körbe. Kiegészítőként a 

gallért, fodrot vagy mandzsettát az ingre rávarrva vagy külön viselték. A korábbi ingek 

                                                 
1218 Függelék 1. Nr131. 
1219 Függelék 1. Nr66. 
1220 unam tunicam de panno Italico (Függelék 1. Nr70.) 
1221 Függelék 1. Nr97. 
1222 Függelék 1. Nr44. 
1223 Függelék 1. Nr55. 
1224 Függelék 1. Nr72. 
1225 Függelék 1. Nr78. 
1226 Függelék 1. Nr102. 
1227 Függelék 1. Nr85. 
1228 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 415. 
1229 Függelék 1. Nr55. 
1230 Függelék 1. Nr99. 
1231 BALOGH: Mátyás és művészet 393. 
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skófiummal (arany- és ezüstfonal) voltak kivarrva.1232 Az ing értékét növelte, hogy szabása 

hosszú volt, elkészítéséhez jelentős mennyiségű anyag kellett, így például egy gyermek inghez 

annyi anyag kellett, mint egy felnőtt tunikához, azaz 3-4 rőf.1233 Az ing a női alsóruházat része is 

volt, általában finomabb vászonból, gyolcsból, néha selyemből vagy pamutból készült, azonban a 

végrendeletekben csak a különleges darabokat említik, mivel önmagában nem képviselt nagyobb 

értéket, illetve a kelengye részeként gyakrabban az említik. 1234 A polgári testamentumokban az 

ingek férfiaknál, és nőknél is szerepelnek, Pozsonyban általában női végrendeletek része.1235 

Camisia megnevezéssel valószínűleg inkább a női ingeket illették, mivel egy 1520-as 

hatalmaskodás során említenek 224 kamisiát, amelyből 59 női és 2 férfi.1236 Ebből valószínűnek 

tűnik, hogy a nők hordták inkább ezt a ruhadarabot. 

A végrendeletekben Töttös Orsolya egy gyolcs inget annak gyöngyös csatját levéve hagyott 

szolgálóleányára.1237 Márkus Ilona hagyatéki listája 16 nagy inget, azaz csaholt sorolt fel.1238 

Hédervári Katalin margarétákkal díszített ingét hagyta férjére, Rozgonyi Istvánra.1239 Kanizsai 

Dorottya a Stubenberg leányok kelengyéjében említ 20 különféle inget. A kevésbé tehetősek 

közül Hrusóci Konrád özvegyének, Liptói Erzsébetnek, Semsei Zsófiának, Sztrazsemlyei János 

feleségének és Rákóci Borbálának végrendelete sorolt fel ingeket minden egyéb jellemző nélkül. 

Az ingekhez felhasznált szövet mennyiségét mutatja, hogy Rozgonyi Borbála leányának 200 rőf 

vékony lenszövetet hagyott ingek varrására.1240 

A harmadik leggyakoribb ruhadarab a suba. Összesen 39 darabot említenek az asszonyok. A 

prémmel bélelt, nehezebb szövetből készült felsőruha a késő középkori viselet egyik fontos eleme 

volt. Kubinyi András kutatásaiban szinte minden végrendeletben előfordult, ahol ruhadarabokat is 

testáltak.1241 Gyakori előfordulását az magyarázza, hogy a legegyetemesebb magyar ruhadarab 

volt, hordták férfiak, nők, gyermekek, szolgálók és nemesek, világiak és egyháziak, és csak 

anyagában különbözött viselője vagyoni helyzetének és társadalmi rangjának megfelelően.1242 

Mivel keleties kinézetet kölcsönzött viselőjének, a külföldi forrásokban gyakran turca néven 

emlegetik.1243 Szabása a késő középkor elején tunikaszerű volt, ujjas vagy ujjatlan és csak 

annyira volt bevágva, hogy a viselője feje átférjen rajta, valamint oldalt fel volt hasítva, néha a 

hónaljánál is. Hosszát tekintve általában az alsó lábszár közepéig ért.1244 Meg kell említeni, hogy 

a németek által használt, latinul hasonlóan suba-nak, németül Schaube-nek nevezett köpeny 

ugyanilyen anyagból készült, szabása azonban eltért a magyartól, jóllehet a két ruhadarab anyaga 

megegyezett. A subát a városlakó férfiak és nők is viselték, de a férfiaknál gyakrabban 

előfordulnak. Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen is a férfi subák túlsúlya figyelhető meg. A 

                                                 
1232 E. NAGY: Tracht eines Mädchens 73. 
1233 SZENDE: Anyagi kultúra 79. 
1234 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 421. 
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1242 BALOGH: Mátyás és művészet 387. 
1243 BALOGH: Mátyás-kori hagyományok 19. 
1244 VARJÚ: Középkor végi magyar viselet 488-490. 
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későbbiekben változik ez az arány, Radvánszky a kora újkori Magyarországon már inkább női 

felsőruhaként mutatja be (a férfiak ekkor már inkább mentét viseltek).1245 A polgári 

végrendeletekkel való összehasonlításkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a 

nemesség körében viselt suba szabása eltért a polgárokétól, előbbi magyaros, utóbbi németes 

mintát követett.1246 A Kubinyi András által vizsgált nemesi végrendeletekben már a késő 

középkorban a női viselet részeként nagyobb a subák aránya, a női végrendeletekben 63,6 

százalék, míg a férfiakéban 33,3 százalék. Kubinyi ezért azt a következtetést vonta le, hogy a 

nemesség körében a nőknél volt gyakoribb ruhadarab a suba.1247 Azt azonban meg kell jegyezni, 

hogy férfi és nő akár ugyanazt a subát is hordhatta, vagyis az örökhagyónak nem feltétlenül 

kellett azonos neműre hagynia a subáját. 

Töttös Orsolya szolgálóleányainak hagyta subáit: egy zöld damaszt subát bélése nélkül, egy 

fekete atlasz subát – amelyet férjétől kapott, ura beleegyezésével – szintén bélése nélkül.1248 

Kenderes Margit édesanyjának két fekete szövet subát hagyott, az egyik menyét, a másik pegyvet 

prémmel volt bélelve.1249 Várdai Aladár felesége szolgálóinak egy vörös, olasz szövetből varrt 

subát és egy fekete szövetből készült, rókaprémes subát hagyott, míg leányainak két aranyozott 

atlasszal és nyestprémmel bélelt, zöld atlasz és bársony subát.1250 Márkus Ilona a kelengyéje 

részeként kapott tárgyakból adott két aranyozott damasztból varrt hermelin és nyest prémmel 

ízlésesen bélelt subát leányának.1251 Rozgonyi Borbála leányának adta értékes subáit: kettőt 

ujjaival – az egyik atlasz –, egy atlaszt nyestprémmel bélelve és egy nyuszt prémmel béleltet.1252 

Bocskai Márta fiára testálta subáit: egy vörös skarlát darabot nyestprémmel bélelve és egy kék 

aranyozott atlaszból készültet nyuszt és nyest prém keverékével bélelve.1253 A kevésbé tehetősebb 

asszonyok közül Ettre Margit fivérének, Mihálynak hagyta szederjes kamukával fedett 

nyestprémes, illetve egy vörös csemelettel fedett pegyvet bélésű subáját.1254 Gyerőfi Zsigmond 

felesége férjének hagyta pegyvettel bélelt kamuka subáját, és leányainak vörös purpiánaból 

készült pegyvet subáját.1255 A kevésbé értékes prémek közül a Gyulai Borbála által adományozott 

suba rókaprémmel volt bélelve,1256 míg Aranyani Jósa Dorottya fekete subája nyúllal.1257 Olcsóbb 

anyagból készült Cobor Margit harras1258 és Compor István feleségének ráckamuka,1259 valamint 

Mikola Katalin rókaprémes subája.1260 
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Kanizsai Dorottya végrendelete tájékoztat a subához szükséges anyagmennyiségről, ugyanis 13-

13 rőf damasztot vagy atlaszt hagyott egy-egy darab készítésére, melyeknek béléséül nyest 

subáját szánta. 

A suba mellett az asszonyok felsorolnak egyéb prémes kabátokat is. Gereznát három, bundát és 

ködmönt egy-egy esetben említenek az asszonyok. A bunda (pallicium) hosszú, szőrméből 

készült felsőruha volt, említése a 15. század végétől gyakori.1261 Gyulai Borbála egy bíbor 

gereznát szánt szolgálóasszonyának,1262 Szentkirályi Margit lepedő és párna mellett egy gereznát 

is hagyott Margit nevű szolgálóleányának,1263 valamint Semsei Zsófia gereznát adott 

édesanyjának.1264 Kanizsai Dorottya udvarmesterasszonyának egy juhászbundát rendelt, Liptói 

Erzsébet pedig ködmönét unokahúgának hagyta.1265 

A különböző kabátfélék ritkán kerülnek elő a végrendeletekben. A köpeny (pallium, palleum, 

palla, mantellum) hosszú, gyakran ujjas felsőruha volt, férfiak és nők egyaránt viselték, bár 

Pozsonyban és Eperjesen női többség figyelhető meg. A női köpeny általában hosszabb volt. Bár 

említése a tunikánál ritkább, valószínű, hogy nemcsak ünnepekkor viselték. Anyagát ritkán 

említik, ez arra utalhat, hogy korlátozottabb választékban lehetett kapni. Eperjesen megemlítik a 

hozzátartozó láncok és kapcsok hiányát is.1266A polgári végrendeletekben, különösen Eperjesen 

előforduló pallium kifejezés a Mantel-lal azonosítható a német forrásokban.1267 A női köpeny 

anyaga általában vékonyabb volt a férfinél, selyem vagy atlasz volt, ritkább esetben vászon. 

Szabása egyszerű volt, a nyaknál ráncba szedett kendőhöz hasonlított. A női palást a férfiakéval 

ellentétben egyszerűbb volt, anyaga mintázatlan, színe fekete, kék, szederjes. A nyaknál egy-két 

bogláros csat fogta össze.1268 A köpeny 7 esetben fordul elő, és általában nem igazán értékes 

anyagból készült. Kálnai Borbála zöld pernis köpenyét fiának, Jóbnak hagyta.1269 Liptói Erzsébet 

három köpenyét is megemlíti, egy hernácból, egy fekete pernisből és egy félpernisből készültet 

hagy rokonainak.1270 Csak a színét ismerjük Chernel Magdolna1271 és Sóki Dorottya1272 

köpenyének: vörös és fekete. Rákóci Borbála és Piri Miklós felesége csak magát a köpenyt 

említik. 

A kabátfélék közé sorolható a joppa, kabanica és a fosztány. A joppa rövid, szűk felsőruha volt, a 

végrendeletek összesen négy alkalommal említik. Töttös Orsolya két olasz szövetet és egy vörös 

joppát hagyományoz szolgálóleányainak, 1273 és kék joppáját adományozza Imrefi Anna.1274 A 

kabanica afféle köntös volt, és Rozgonyi Borbála említi leányának és szolgálóleányának hagyott 

                                                 
1261 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 418. 
1262 unam mastrucam vulgo gerezna pro Elizabeth. (Függelék 1. Nr30.) 
1263 Függelék 1. Nr69. 
1264 Függelék 1. Nr78. 
1265 Függelék 1. Nr44. 
1266 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 416. 
1267 KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 14. 
1268 VARJÚ: Középkor végi magyar viselet 497. 
1269 Függleék 1. Nr66. 
1270 Függelék 1. Nr44. 
1271 Függelék 1. Nr11. 
1272 Függelék 1. Nr45. 
1273 Függelék 1. Nr70. 
1274 Függelék 1. Nr32. 
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dolgai között rózsás, illetve zöld tafota kabanicáját.1275 Gyerőfi Zsigmond felesége egy fosztányt 

hagy.1276 

Kecelét csak Ettre Margit végrendeletében olvashatunk, de az irat hiányosságai miatt semmi nem 

derül ki róla.1277 

 ÉKSZEREK 5.7.2.2.2.

Az ékszerek nemcsak használati és reprezentációs funkciót töltöttek be, hanem anyaguk 

következtében a vagyon felhalmozásának eszközei is voltak, és könnyen át lehetett alakítani, 

vagy eladni őket. Az asszonyok összesen 264 darab ékszert említenek, a legnagyobb számban a 

különféle fejékeket, összesen 125 darabot. 

A 48 darab adományozott párta (serta, crinule) többsége gyöngyös díszű párta volt, 35 darab, és 

5 volt margarétás. A párta hagyományosan a hajadon leányok viseletéhez tartozott, három főbb 

típusa a veretes, gyöngyös és bogláros párta. A párta díszítményeit általában szövet alapra varrták 

fel. A párta kivitelezése is az anyagi helyzettől függött. Az egyszerűbb változata virágos 

szalaggal bevont abroncs, a díszesebb koronát utánzott.1278 Pártát hajadonok a szüzesség 

jelképeként hordtak, azonban asszonyok is viselték, bár ritkábban, és más formájú, ún. 

kontypártát, míg a leányok karikapártát. Az asszonyok hagyatéki leltáraiban nagy számban 

találunk pártákat. A leányok valószínűleg keskeny pártákat hordtak, az asszonyok széleset.1279 A 

párta szélessége az életkorral nőtt. A párták elnevezései a forrásokban: homlok-, udvarló-, 

mindennapi, viselő, szemöldök- és előpárta. A karika-, koszorú- vagy abroncspárta Györffy 

István szerint a szüzeket megillető virágkoszorúból alakult ki.1280 Amellett, hogy viseleti 

elemként szolgált, értéke miatt értékőrző funkciót is betöltött, valószínűleg ezért is, Sopronban 

férfiak végrendeleteiben is megtaláljuk,1281 illetve a régészeti anyagban férfisírokban is előfordul. 

A néprajzi párhuzamok szerint a jelenség úgy értelmezhető, hogy az a férfi szüzességét 

hangsúlyozta, Vácott is temettek el rozmaringkoszorúval ilyen okból férfit.1282 A baranyai 

délszláv kutatások szerint az elhunyt gyermeknek édesanyja fejdíszeivel ékesítették fejét.1283 

Az asszonyok közül – mint már említettem – a Várdai család tagjai feltűnően nagy számban 

hagyományozták fejdíszeiket. Töttös Orsolya két gyöngyös és két egyszerű pártát említ,1284 

Várdai Aladár felesége öt gyöngyös pártát hagyott leányaira.1285 Márkus Ilona hagyatékában négy 

pártát sorolnak fel, amelyből kettő gyöngyös.1286 A drágább darabok között lehettek a Kanizsai 

Dorottya által hagyott gyöngyös párták, amelyek közül két nagyot és egy közepeset a 

                                                 
1275 Függelék 1. Nr131. 
1276 Függelék 1. Nr128. 
1277 Függelék 1. Nr72. 
1278 HÖLLRIGL: Magyar és törökös viseletformák 379. 
1279 HORVÁTH: Tiszaörvényi párta 160-162. A pártákat össezfoglalja: SELMECZI: Istentül adattál 
1280 S. LACKOVITS: Kéttornyúlaki párták 31.  
1281 SZENDE: Anyagi kultúra 76. 
1282 ZOMBORKA: Temetkezés 9. 
1283 GAÁL: Dombóvár 215. 
1284 Függelék 1. Nr70. 
1285 quinque serta de gemmis facta vulgo partha Függelék 1. Nr97. 
1286 Függelék 1. Nr99. 
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Stubenberg-leányok kaptak, és hat mindennapit az udvarában élő leányok. Gyulai Borbála 

margarétás pártákat adományozott.1287 

Az asszonyok 27 darab főkötőt (vitta) említettek és fátylakból (peplum, velamen), kendőkből is 

sokat felsoroltak: 21 darab fátyolt, 4 fagyolt és 6 fédelt. A főkötő az asszonyok viselete volt, és a 

fátyolhoz hasonlóan ezek is általában selyemből, valamilyen finom vászonból, patyolatból vagy 

gyolcsból készültek.1288 A 15. században a főkötő teljesen lefedte a fejet, a 16. századtól egyre 

több részt hagyott szabadon. Vagyoni állapot szerint sokféle változatát ismerték, a drágábbak 

aranycsipkéből, selyemből és igazgyöngyből készültek.1289 Értékük az anyag minőségétől és 

hosszúságától függött. Az értékesebb darabok tezauráló funkciót is betöltöttek, de készültek 

mindennapi viseletre alkalmas, egyszerűbb fátylak és főkötők is. A fejdíszek a kelengye fontos 

részei voltak, és a városi anyagban az örökös sokszor a családi vagy baráti körhöz tartozó hajadon 

volt, néhány esetben „ismeretlen, becsületes szegény leány”.1290 A fátyol rangjelző szerepe 

anyaga értékétől és hosszúságától függött. A ruharendtartásokban gyakran szabályozták a fátylak 

hosszát.1291 A stájer városokban tiltották a 6 rétnél hosszabb fátyol viselését. A felső-

magyarországi városokban a nem előkelő rangú nők nem viselhettek arany- vagy ezüstszegélyes 

fejfedőt.1292 A főkötő alatt ún. fedélt is hordtak. Paksy Kata hozományában (1539) számosat 

felsorolnak: egy nagy aranyos szélű fedél, két vége islógos és gyöngyös; egy képes fedél; két 

aranyas szélű fedél; 3 fehér főkötő alá való fedél, az egyiken arany hím, a másik kettőn 

selyem.1293 

A főkötők és fátylak kapcsán ismét a Várdai család asszonyait kell említeni: Töttös Orsolya két 

fagyolt sorol fel, amelyből egy aranyozott és egy egyszerű, és férje hozta őket Itáliából. Egy 

kettétépett fátyolt két szolgálóleányának hagy, akiknek járt még egy csap, fültű, hajtakaró és 

fodor s a fej díszei közül.1294 Várdai Aladár felesége nyolc fátylat, egy fedeletet, két aranyozott 

kesent, két fültűt, két csapot és két főkötőt (az egyik gyöngyös, a másik islógos) hagyott két 

leányának.1295 Márkus Ilona hagyatékának jegyzéke felsorol egy gyöngyös, egy islógos, egy 

aranyos asszonyi és egy díszes főkötőt, egy aranyos fátylat, egy fodort, két hajkesent – 

amelyekből az egyik arany –, egy fültűt, egy csapot és két fedélt. Néhány tárgynak az értékét is 

lejegyezték: a díszes főkötő 70 forintot ér, a nagyobb gyöngyös párta 18 és 13 forintot taksált.1296 

Az egyik legértékesebb darabot Rozgonyi Borbála említi, aki fiainak egy 100 Ft értékű főkötőt, 

és leányának három aranygyöngyös főkötőt szánt.1297 Kanizsai Dorottya a Stubenberg-

leányoknak hagyott egy vörös atlasz gyöngyös és egy vörös, teljesen aranyozott atlaszon levő 

                                                 
1287 duo serta de margarito (Függelék 1. Nr30.) 
1288 ENDREI: Patyolat 81. 
1289 HÖLLRIGL: Magyar és törökös viseletformák 379. 
1290 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 423. 
1291 SZENDE: Otthon a városban 155. 
1292 SZENDE: Otthon a városban 79. 
1293 RADVÁNSZKY: Magyar családélet II. 7. 
1294 Függelék 1. Nr70. 
1295 Függelék 1. Nr97. 
1296 Item vitta muliebris gemmata 1. … Item fodor aureum 1. Item haykesen deauraum 1. Item fӱlthew deauratum 1. 
Item chap deauratum 1. Item fathyol 3. Item pepla fedel 2. [ ] Item vitta muliebris slogos 1. … Item unum chap 
aureum. Item unum haykesen ex auro factam. Item una vitta muliebris aureo contexta. Item duo fathyol auro 
contexta. (Függelék 1. Nr97.) 
1297 Függelék 1. Nr131. 
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zománcos főkötőt, illetve két aranyszálakkal és selyemmel elválasztott főkötőt említ még 

Sztrazsemlyei János felesége és Nelepec Klára. 

Hédervári Katalin egy ezüst szálakat tartalmazó főfedő fátyolt hagyott leányának.1298 Kenderes 

Margit anyjának hagyományozott egy selyemfátlyat, és szolgálója feleségének egy fátylat.1299 

Sztrazsemlyei János felesége egy három és egy hat rőfnyi fátylát hagyta szolgálóleányainak.1300 

Imrefi Anna házassági fedéljét egy árva leány kapta,1301 Ettre Margit szolgálójának, Varga János 

leányának egy vég fédel volt a hagyatéka.1302 

A fejdíszeken kívül leggyakoribb ékszertípus a gyűrű (anulum), összesen 89 darabot említenek az 

asszonyok. A gyűrű a legszemélyesebb vagyontárgyak egyike, anyaga általában arany volt, és 

gyakran díszítették drágakövekkel. Nemcsak a tehetősebbek birtokoltak arany vagy drágaköves 

gyűrűket, a kevésbé vagyonos rétegek is megengedhették maguknak, valószínűleg azért, mert 

nem kellett hozzá sok anyag. A gyűrűt nemcsak ékszerként használták, hanem tezauráló funkciót 

is betöltött, amit az bizonyít, hogy egy-egy személy több darabot is birtokolt belőle. A városi 

polgárok esetében hasonló a helyzet, leggyakrabban aranyból készültek a polgárok gyűrűi is.1303 

Kanizsai Dorottya a Stubenberg-leányoknak két aranygyűrűt hagyott, benne rózsa módon 

elhelyezett gyémánttal, valamint egy aranygyűrűt benne Balassal. Várdai Aladár felesége 13 

drágaköves és egy ezüstgyűrű hagyott leányaira.1304 Márkus Ilona végrendeletében és a hagyatéki 

listában számos igencsak értékes gyűrű került felsorolása: 5 aranygyűrű drágakővel díszítve és 

körbevéve, amelyeket férjétől, Várdai Istvántól kapott esküvőjük idején; öt aranygyűrű 

drágakövekkel díszítve, amelyeket apja házából hozott; hét aranygyűrű, amelyeket apja házából 

hozott; öt aranygyűrű drágakövekkel díszítve; egy aranygyűrű zafírral (8 forintot ér); egy 

aranygyűrű rubinnal és gyémánttal (5 forintot ér); egy aranygyűrű karneollal (3 forintot ér); két 

kis aranygyűrű (3 forintot ér).1305 Értékesebb gyűrűket hagyott leányának Rozgonyi Borbála is, 

12 arany gyűrű benne drágakövekkel és zafírral.1306 A kevésbé tehetősek közül Sándor Orsolya 

egy gyémántos aranygyűrűt említ.1307 Gyerőfi Zsigmond felesége leányainak, Désházi 

Borbálának és Katalinnak egy teljesen arany láncot és 8 gyűrűt szánt.1308 Pecsétgyűrűt Kanizsai 

Dorottya hagyott nevelt leányának, és Várdai Aladár felesége fiának.1309 

Az öv (cingulum, balteum) szintén gyakori ékszertípus.1310 Összesen 34 övet, 13 majc övet, egy 

majcot és egy szorítót említenek az asszonyok. Az öv nemcsak a ruha összefogására szolgált, 

hanem az apró, személyes tárgyak rögzítésére is. Az övek hosszúságának is szerepe volt, mivel a 

                                                 
1298 Függelék 124. 
1299 Függelék 1. Nr94. 
1300 Függelék 1. Nr102. 
1301 Függelék 1. Nr32. 
1302 Függelék 1. Nr72. 
1303 SZENDE: Otthon a városban 139., 141. 
1304 anulos aureos 13 lego …, lapidibus preciosis …, unum anulum argenteum (Függelék 1. Nr97.) 
1305 Függelék 1. Nr99. 
1306 anulos aureos duodecim cum lapidibus preciosis saphirus (Függleék 1. Nr131.) 
1307 Függelék 1. Nr20. 
1308 Függelék 1. Nr128. 
1309 sigillum anulare aureum autenticum (Függelék 1. Nr97.) 
1310 A 15. század végéről és 16. század elejéről ismert a tolnai kincslelet, mely tükrözi a végrendeletekben felsorolt 
ékszereket, köztük az öveket. Található benne aranyozott ezüst övkapocs, áttört nyaklánc, gránátfejes csüngő, 
ruhakapcsok, kontytűk, ezüst övkapocspár, övveretek, valamint négy pohár és négy kanál. LOVAG-NÉMETH: Tolnai 
kincslelet 
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hosszabb övre több veret fért fel, így növelve annak értékét.1311 Míg a polgári végrendeletekben 

az övek anyaga legtöbbször ezüst, addig a nemeseké inkább majcból, vagy anyagból készült.1312  

Kanizsai Dorottya nevelt leányaira két szorítót és három övet hagyott: egy nagy sáfrány színűt 

(súlya 3 márka) és két vörös majcost (súlya 1, illetve 2 márka). Liptói Erzsébet egy fekete övét 

hagyta unokahúgának, és három övét leányának.1313 Töttös Orsolya három majc övet és egy zöld 

övet adományozott szolgálóleányának.1314 Aranyani Jósa Dorottya egy férfi övet hagyott fiára, 

hogy váltsa ki a zálogból, mert 17 forintért van elzálogosítva.1315 

A nyak ékei közül több típust is hagyományoztak az asszonyok. Összesen 11 darab torquest 

(torques), 9 nyakbavalót, 4 nyakláncot (catena) és két nyakbavetőt. A nyak ékszereinek anyaga 

általában arany volt. A városi polgárok esetében megfigyelhető, hogy csak a későbbi tűnik fel.1316 

A nemesek esetében úgy tűnik, hogy a tehetősebbek soroltak fel nyakékeket ingóságaik között, 

torquest csak a gazdagabbak, ezek minden bizonnyal tömör aranyból készültek. Kanizsai 

Dorottya három arany torquese – amelyek 100 és 40 forintot értek, illetve az egyik 50 lat súlyú 

volt– nevelt leányainak járt. Rozgonyi Borbála három arany torquest hagyott gyermekeinek, 130, 

100 és 30 forint értékben.1317 Várdai Aladár felesége három gyermekének hagyta három 

aranyláncát, amelyekből fiát illette a legnagyobb.1318 Márkus Ilona végrendelete és hagyatéki 

listája számos nyakéket tartalmaz: egy aranynyakbavetőt különböző kövekkel és margarétákkal 

díszítve, egy nagyobb arany torquest drágakövekkel és margarétákkal díszítve, egy 150 forint 

értékű torquest, két nagyobb torquest kövekkel és margarétákkal díszítve (értéke 100 forint) és 

egy arany torquest gyöngyökkel és kövekkel díszítve.1319 

Az asszonyok násfából 20 darabot említenek világi adományaik között. Ez a speciális ékszer 

többféle jelentést hordozott, lehetett függő, fülbevaló és nyaklánc helyett egy ékszer, amit láncra 

kötve vagy nyakbavetőnek használtak, vagy a mellen, homloktetőn hordták, mint a régi brosst, 

medálhoz hasonló funkcióval.1320 Kanizsai Dorottyán kívül násfát hagyott még leányaira Várdai 

Aladár felesége.1321 Ettre Margit három arany násfát említ végrendeletében.1322 Márkus Ilona 

leltára összesen 11 darab arany násfát sorol fel, köztük van drágaköves is. Értékük 38 és 13 forint 

között mozgott.1323 Függőket csak Rozgonyi Borbála hagyományozott leányára, amelyek 

drágakövekkel, margarétáktól és zafírral vannak díszítve, fiainak egy gyöngyös függőt adott.1324 

Az mellkason hordott ékszerek közül a leppel (pectoralia) is szerepel a végrendeltekben, mely  a 

mellkast takaró dísz volt. Leppelt a Várdai család tagjai soroltak fel. Töttös Orsolya két 

                                                 
1311 SZENDE: Soproni anyagi kultúra 75. 
1312 SZENDE: Otthon a városban 137-138. 
1313 Függelék 1. Nr44. 
1314 Függelék 1. Nr70. 
1315 Függelék 1, Nr123. 
1316 SZENDE: Otthon a városban 140. 
1317 Függelék 1. Nr131. 
1318 Item habeo tres catenas aureas quarum maiorem lego Sigismundo filio meo reliquas vero duas minores lego 
filiabus meis prefatis. (Függelék 1. Nr97.) 
1319 Függelék 1. Nr99. 
1320 TAKÁTS: Nyelvtörténet 201. 
1321 Függelék 1. Nr97. 
1322 Függelék 1. Nr72. 
1323 Függelék 1. Nr99. 
1324 tria monilia cum lapidibus et margaritis … in quorum uno est saphirus (Függelék 1. Nr131.) 
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darabot,1325 Márkus Ilona két aranyszálat tartalmazó leppelt, és egy gyöngyöset.1326 Karperec 

egyetlen alkalommal sem fordul elő a végrendeletekben. 

Az olvasók (legibulum) különleges típusai az ékszereknek, ugyanis szakrális funkciót töltenek be, 

mivel a Mária-imádságok sorozatának számolásához használják. Ennek ellenére a kegyes 

adományokban alig említik, a világi adományok között összesen 25 darabot sorolnak fel az 

asszonyok. A rózsafüzérek ékszernek számítottak még a kegyes viseletben is, egyfajta vallásos 

ékszerként jellemezhetők. A paternostert az imádságok számolására használták, innen kapta nevét 

is (Mi Atyánk-imádság). Nyugat-Európában különböző típusúak és hosszúságúak voltak 

divatban, a nőké hosszabb, a férfiaké rövidebb volt. Hogy csökkentsék ékszerként viselését, a 

törvények szabályozták a füzérek hosszát. Nürnbergben például a 15. században a leányok, 

asszonyok nem viselhettek értékesebbet 20 rajnai guldennél, s ha mégis megtették, annyival 

büntették meg őket, amennyivel az olvasó többet ért. Az olvasó hossza mellett, szabályozták 

viseletének a módját is, lehetett a nyak vagy a kéz körül hordani, illetve az övön is, de utóbbi 

esetben nem lóghatott le róla.1327 Angliában a 15-16. század fordulóján a nők az értékes anyagból 

készült rózsafüzért ruhájukon viselték, és végrendelkeztek róla. Az olvasót a 14. század végén 

német területeken főként nyakban hordták, a 16-17. században karon is.1328A rózsafüzér tehát a 

viselet részévé vált, a laikusok körében is, személyes jellegét bizonyítja, hogy csak közeli hozzá 

tartózó kapott ilyen jellegű adományt. A rózsafüzérek anyaga leggyakrabban korall (azaz kláris), 

vagy kalcedon kő. Főként a tehetősebbek soroltak fel rózsafüzért végrendeletükben. Kanizsai 

Dorottya két különböző formájú ezüst olvasót hagyott nevelt leányának. Hédervári Katalin egy 

rosszabb kláris olvasót szintén leányának szánt. Kenderes Margit egy kalcedon kőből készült 

olvasót testált fivérére. Várdai Aladár felesége öt kláris és három kalcedon olvasót rendelt 

leányainak és fiának.1329 Márkus Ilona hagyatéki listája 10 korall olvasót sorolt fel, és többüknél 

feltüntette, hogy két darab 10 forintot ér.1330 Sztrazsemlyei János felesége egy kláris olvasót 

hagyott leányának.1331 

 LAKBERENDEZÉS TÁRGYAI 5.7.2.2.3.

A leggyakrabban adományozott tárgytípusok között a különféle lakberendezési cikkek 

szerepelnek, összesen 332 darab ilyen adományt említenek az asszonyok. Ezek a tárgyak az 

asszonyok mindennapjainak ugyanúgy részét képezték, mint a viseleti darabok, és amíg a 

ruhadarabok a tágabb környezet számára számítottak reprezentációs eszköznek, addig az otthon 

díszei az asszonyok szűkebb környezetében reprezentálták a tulajdonos vagyoni és társadalmi 

helyzetét.1332 

                                                 
1325 Függelék 1. Nr70. 
1326 Függelék 1. Nr99. 
1327 WINSTON-ALLEN: Stories of the Rose 112-116. 
1328 BARNA: Rózsafüzér 16.  
1329 Függelék 1. Nr97. 
1330 Függelék 1. Nr99. 
1331 Függelék 1. Nr102. 
1332 SZENDE: Otthon a városban 173. 
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Ezek között a legnagyobb arányban az ágynemű egyes részei fordulnak elő, összesen 128 darab. 

A gyakoriság azzal magyarázható, hogy az ágyöltözet1333 a hozomány részét képezte. Az 

ágynemű egyes darabjai ugyanezen okból a városi végrendeletekben is igen gyakoriak.1334 

Az ágy egyes rétegeinek sorrendje a következőképpen nézhetett ki: az ágyra helyezték a szénás- 

vagy szalmazsákot, erre a derékaljat, majd a matracot, s ezek fölé került a lepedő. A párnákra és 

takarókra széles, szőnyegszerű ágyterítőt helyeztek. A derékalj a korai időszakokban 

tulajdonképpen gyűjtőfogalomnak számít, jelenti a kitömött fekvőpárnát, szalmazsákot és 

matracot is. Az újkorra a derékalj egyértelműen a teljes fekvőhely hosszúságú párnát jelentette. 

Első említése – a kutatás szerint – 1400-ból származik, amikor azt sűrűbb szövésű vászonba 

rakták. A fő- vagy fejalj a fej alatti fejpárna. A párnák és vánkosok hosszúkás, hengeres formájú, 

végein összehúzott zsákok voltak, fehér huzatborítással. Rájuk került az egy vagy több kispárna, 

amelyekre színes, csíkos vagy fehér huzatot húztak. A fehér, vékony szövésű textilekből készült 

lepedők közül a gótika óta a hosszú, ágy aljáig leomló volt divatban, amelyet selyem-, arany- és 

ezüsthímzéssel díszítettek. A hímzett lepedő mellett egy ágyhoz általában két lepedő tartozott: 

egy durva vásznat a szalmazsákra terítettek, és egy finom gyolcsot a derékaljra. Az ágynemű 

legdíszesebb darabja a takaró, amelyek közül a 16. században két típust használtak: a dunyhát és 

a pokrócot, míg a paplan csak a vagyonosabb rétegek számára volt elérhető.1335 A dolgozatban 

vizsgált végrendeletekben a leggyakoribb a lepedő (linteamen), amiből 45 darabot 

hagyományoztak az asszonyok. A legtöbbet, 24 darabot, Márkus Ilona hagyatéki listája sorolt 

fel.1336 Az anyagát egyedül Budindoli Erzsébet említi, aki leányának hagyott egy selyem 

lepedőt.1337 Kis és nagypárnából összesen (pulvinar, cussinus) 35 darab található a 

testamentumokban, párnahuzatból 5. A matracok, fej- és derékaljak összesen 18 példányban 

szerepelnek. A takarók közül gyakori volt a paplan, amiből 11 darabot soroltak fel az asszonyok, 

és tollal töltött dunyhából kettőt hagyományoztak. Töttös Orsolya egy kék bársony takarót 

hagyott leányának,1338 Ettre Margit két derékaljat adott két árva leánynak.1339 

A tehetősebb asszonyok teljes készleteket soroltak fel. Kanizsai Dorottya két fogadott leányának 

teljes garnitúra ágyneműt hagyott. Eufémiának két ágyat, két matracot, két derékaljat, négy 

kispárnát és két vánkost, egy dunyhát, egy tafota takarót, valamint egy sátrat, ami minden 

bizonnyal baldachinként szolgált. Erzsébetnek egy ágyat, egy derékaljat, két kispárnát és két 

vánkost, egy matracot, egy dunyhát és végül egy fekete, vörös tafota rojtos török paplant 

hagyományozott. Dorottya az udvarában élő nemesleányoknak is hagyományozott: Pozsgai Anna 

két ráckamuka paplant, és egy derékaljat, Csikó Magdolna egy feketekék bársonypaplant, egy 

derékaljat és két vánkost kapott, míg a négy másik leány egy-egy vánkost. Márkus Ilona 

hagyatékában három paplan, három derékalj, három fejalj és két tollal töltött vánkos szerepel. 

Ezen felül említ egy bársony és egy tafota paplan huzatot, illetve két-két bársony, damaszt és 

                                                 
1333 RADVÁNSZKY: Magyar családélet 27. 
1334 SZENDE: Otthon a városban 173-174. 
1335 K. CSILLÉRY: Népi lakáskultúra 211-216., 218-226., ZENTAI: Az ágy 30-33., OROSZ: Lakáskultúra 257-258. 
1336 Függelék 1. Nr99. 
1337 Függelék 1. Nr134. 
1338 Függelék 1. Nr70. 
1339 Függelék 1. Nr72. 
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atlasz párnahuzatot.1340 Gyerőfi Zsigmond özvegye férjének hagyott két nagy fej alá való párnát, 

két hát alá való párnát egy takarót és öt lepedőt, és az összes többi ágyneműjét két árva leányának 

adta.1341 Piri Miklós özvegye minden ágyneműje, ti. egy lepedő, egy vánkos és egy kispárna 

leányunokájának, Orsolyának járt.1342 Semsei Zsófia egy derékaljat és egy vánkost 

hagyományozott nővérére, Jeronimára. 1343  

A késő középkorban többféle ágytípus volt ismert: a pódium, a könnyű vázszerkezetes, esztergált 

ágy, amelynek fejtámlája ferdén megemelt, és az ácsolt ágy, amelynek fekvőfelültét az 

oldaldeszkákba csapolt lécrácsok biztosították. Utóbbi a 15. század elején még az előkelők 

fekhelye volt, a század végére azonban az ábrázolások tanúsága szerint már a szegényebb rétegek 

használták. A baldachinos ágy a 13-14. századtól kezdett elterjedni, és a textilekkel körbevont 

fekhely rangjelző szerepet is betöltött. Az asztalos művű ágy a középkor végén vált egyre 

gyakoribbá. A reneszánsz kibontakozása indította az új divatú mennyezetes, faragott oszlopos 

ágy divatját (ld. 9. kép), amit Beatrix hozott Magyarországra.1344 Ágyat összesen öt darabot 

említettek az asszonyok. Kanizsai Dorottya három ágyat hagyott nevelt leányaira ágyneművel és 

baldachinnal, de a legkülönlegesebb darab Várdai Aladár feleségének olasz módra elkészített 

példánya lehetett.1345 A családból Várdai Ferenc tulajdonából is ismert egy olasz ágy, amelyet így 

jellemeztek: Lectus unus Italicus cum tentorio viridi, pulvinartibus maioribus duobus, Matracz et 

cervicali similiter uno. Tehát egy szuperláttal ellátott ágy volt.1346 A baldachinos és mennyezetes 

ágyak lefedő textilek és függönyök a 15. században terjedtek el, és a reprezentációs célokat is 

betöltő szuperlát a vagyonosabb nemesi udvarokban a 16. századtól volt használatban. A 

baldachint mennyezetre erősítették.1347 Szuperlátot egyedül Szerdahelyi Imrefi Anna említ, aki 

annak árából rendelt el tunikát venni.1348 

Az asztalterítők (mensale) és keszkenők (manutergium) már a 12. századtól megjelennek az írott 

forrásokban, azonban hétköznapokon nem használták őket1349 Terítőből 71, keszkenőből 66 darab 

szerepel a végrendeletekben, azonban Márkus Ilona hagyatékának regisztruma jelentősen növeli 

ezt a két számot. Ezeken kívül Rozgonyi Borbála 30-30 terítőt és keszkenőt hagyott 

leányának.1350 Imrefi Anna asztalterítőt és keszkenőt is említ.1351 Budindoli Erzsébet négy terítőt 

hagyott lányának, Ilonának,1352 Sztrazsemlyei János felesége egy közepes terítőt és két keszkenőt 

szolgálóleányának.1353 Hrusóci Konrád özvegye egy asztalt rendelt férjének, szolgálóleányának 

egy keszkenőt.1354 

                                                 
1340 Függelék 1. Nr99. 
1341 Függelék 1. Nr215. 
1342 Függelék 1. Nr47. 
1343 Függelék 1. Nr78. 
1344 ZENTAI: Az ágy 7-15., 35-37., OROSZ: Lakáskultúra 254-255., 258-159. 
1345 Item lectum meum more Italico factum lego Frusine filie mee. (Függelék 1. Nr97.) 
1346 ZENTAI: Az ágy 16-17. 
1347 ZENTAI: Az ágy 17., OROSZ: Lakáskultúra 255-257. 
1348 Függelék 1. Nr32. 
1349 K. CSILLÉRY: Népi lakáskultúra 254- 
1350 Függelék 1. Nr131. 
1351 Függelék 1. Nr32. 
1352 Függelék 1. Nr134. 
1353 Függelék 1. Nr102. 
1354 Függelék 1. Nr2. 
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A házöltözet leglényegesebb elemei a különféle szőnyegek és kárpitok (tapetum, cortina, auleus). 

A kárpit lehetett függöny az ablakon, szőnyeg, vagy fali szőttes. A kárpit, mint dekorációs elem, 

jelentős szerepet játszott a középkorban, ugyanis használatukkal az ünnepek fontosságát fejezték 

ki. Az egyházi év jeles napjain vagy tiszteletreméltó vendég érkezésekor díszítették velük a 

lakást. Egy 14. századi prédikátor megemlíti, hogy: „ha egy király jön, kárpitokat függesztenek a 

falakra”. Ez a szokás a korabeli Magyarországon is élt. A kárpitot vagy fogasra akasztották vagy 

rámára függesztették.1355 Szőnyegeket és kárpitokat szintén meglehetősen gyakran 

hagyományoztak az asszonyok, összesen 43 darabot. Kanizsai Dorottya két kisebb, új szőnyeget, 

illetve egy két részben levő francia falikárpitot rendelt egyik nevelt leányának, a másiknak egy 

három darabban levő, Herkules történeteit – Perszephoné elrablását és harcát Cerberussal1356 – és 

egy szarvast ábrázoló kárpitot. Rozgonyi Borbála két leánya között osztotta el kárpitjait.1357 

Várdai Aladár felesége összesen 15 kárpitot hagyott fiára.1358 Gyerőfi Zsigmond özvegye 

férjének adta szőnyegeit.1359 

A tároló bútorok között a leggyakoribb a láda volt, amit nemcsak erre a célra használtak, ugyanis 

ülőbútornak, ágyfellépőnek, asztalnak és esetenként alvóhelynek is alkalmas volt. A késő 

középkorban ácsolták őket (scrinium), vagy modernebb, asztalos munkák voltak (ladula).1360 A 

végrendeletekben összesen 16 darab fordul elő. Az értékesebb darabok közé tartoztak azok, 

amelyeket Kanizsai Dorottya hagyott nevelt lányainak: egy nagy cifraláda, amit utazáshoz 

szokott használni, egy kis paszományos, egy csontból készült, egy kis ciprusfából csinált, 

valamint egy kis ezüst láda, illetve egy nagyobb sáfrányos láda és egy cifraláda. Várdai Aladár 

felesége két aranyozott asztalos mívű ládát hagyott leányainak.1361 Márkus Ilona hagyatéklistája 

egy szép, nagy ácsolt és egy asztalos mívű ládát sorolt fel.1362 Kenderes Margit egy ládát adott 

szolgálója feleségének. Itt kell megemlíteni, hogy nemcsak ládákat hagyományoztak, hanem a 

benne levő tárgyakat is. Liptó Erzsébet leányának hagyta értékeit,1363 Nelepec Klára férje, Ajtósi 

Mihály leányainak adta a ládában tartott fehér ruhadarabokat.1364 

Az asztalnemű tárgyai foglalják el a második helyet a világi személynek szóló adományok között 

– összesen 293 darab. Az asztali díszedények és evőeszközök hasonlóan az ékszerekhez nemcsak 

használati és reprezentációs célokat szolgáltak, hanem a vagyon felhalmozásának eszközei is 

voltak, és elsősorban a nemesfém miatt voltak értékesek. Az ötvösművek esztétikai és 

szimbolikus értékét csak a 16. századi uralkodói, főúri udvarokban kezdték el felfedezni.1365 Az 

mindenestre elmondható, hogy a végrendeletekben előforduló asztalnemű nagy része nem a 

hétköznapokon használatos tárgyak közé tartozott, mivel általában a nemesfémből készül 

darabokat említették. 

                                                 
1355 K. CSILLÉRY: Népi lakáskultúra 280-284. 
1356 Herkulest a keresztény irodalomban morális példaként idézték, mivel nem a bűn kényelmes, hanem az erény 
fáradságos útját választotta. Attribútumaként általában oroszlánnal ábrázolták. A keresztény művészet lexikona 120. 
1357 Függelék 1. Nr131. 
1358 Függelék 1. Nr97. 
1359 Függelék 1. Nr125. 
1360 K. CSILLÉRY: Népi lakáskultúra 263-272., OROSZ: Lakáskultúra 267-268. 
1361 Függelék 1. Nr97. 
1362 Függelék 1. Nr99. 
1363 Függelék 1. Nr44. 
1364 Függeék 1. Nr112. 
1365 KISS: Ötvösművek 100-101. 
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A kanalak (coclear) fordulnak elő a legnagyobb számban (114 darab) - amik főként ezüstből 

készültek –, és egyszerre nagyobb mennyiséget is említenek az asszonyok. Mivel ezek kis 

méretük miatt nem a legértékesebb tárgyak közé tartoztak, s szélesebb réteg számára elérhetőek 

voltak, ezt bizonyítja például a kevésbé tehetősek közé tartozó Liptói Erzsébet által 

mostohaleányának hagyott 13 ezüstkanál,1366 illetve az Ettre Margit végrendeletében említett tíz 

kanál is.1367 Kanizsai Dorottya 12 rövidnyelű kanalat hagyott Eufémiának és 12 ezüstből 

készültet Erzsébetnek. 12 ezüstkanalat rendelt leányának Rozgonyi Borbála is.1368 Várdai Aladár 

felesége 13 ezüstkanalat szánt fiának,1369 Márkus Ilona összesen hat darabot hagyott.1370 Bocskai 

Márta az első férjétől végrendeletileg kapott 12, illetve Wolfgang saját apjától származó 8 

ezüstkanalat adományozta fiának.1371 A mindennapi használati darabok közül Nelepec Klára 

három vaskanalat hagyott fiára.1372 A kanalak gyakran említett 12 száma összefügghet a tárnoki 

jogban a polgárok számára előírt mennyiséggel, ugyanis eszerint ennyi darab tartozott a 

házastársak között öröklődő házfelszereléshez.1373 Evőeszközök közül még a kés tűnik fel, igaz 

csak Kanizsai Dorottya végrendeletében, aki kést hagyott azok ezüstből készült tokjával együtt 

fogadott leányaira. 

A testamentumokban előforduló tálak (scutella, 61 darab) és tányérok (discus, 43 darab) 

nagyobbrészt a díszedényekhez tartoztak.1374 Kanizsai Dorottya négy közepes és hat ezüst tálat – 

utóbbi súlya 6 márka – hagyományozott Eufémiának. Rozgonyi Borbála leányának, a már 

apácaként élő Annának hagyta öt ezüst tálját és tizenkét ezüst tányérját.1375 Az edények között 

előfordulnak kevésbé értékes darabok is, amelyeket valószínűleg mindennapi használatra szántak. 

Kálnai Borbála az edények közül 20 óntálat, 7 ónkancsót és 12 rézfazekat említett,1376 és Kapi 

Sándor második felesége, Semsei Zsófia is számos edényt hagyományozott, igaz ő ezüstből 

készült serleget és kanalakat is, valamint öt tálat, hat tányért és egy mosdótálat, amelyeknek 

anyaga nem ismeretes.1377 Nelepec Klára utolsó akarata is részletesen leírja az asszony házában 

levő edényeket: kilenc nagyobb és három kisebb óntál, kilenc kerek és hét szögletes tányér, öt 

ónkancsó, két rézmozsár és három vaskanál, illetve említ három közepes óntálat, három óntányért 

és egy kancsót.1378 Budindoli Erzsébet hat óntálat említ: két nagyobbat, két közepeset és két 

kisebbet, illetve hat óntányért. 1379 

Az ivóedényként funkcionáló edények közül a serlegek (cuppa, cyphus) és poharak (piccarium) a 

leggyakoribbak, összesen 21 darabot sorolnak fel az asszonyok, és említenek 13 kannát 

                                                 
1366 Függelék 1. Nr44. 
1367 Függelék 1. Nr72. 
1368 Függelék 1. Nr131. 
1369 Függelék 1. Nr97. 
1370 Függelék 1. Nr99. 
1371 Függelék 1. Nr111. 
1372 Függleék 1. Nr112. 
1373 SZENDE: Otthon a városban 185. 
1374 A fém- és üvegtárgyakról szóló régészeti szakirodalmat összefoglalja (az import kapcsán): FELD: Importtárgyak 
1375 Függelék 1. Nr131. 
1376 Függelék 1. Nr66. 
1377 Függelék 1. Nr66. 
1378 Függelék 1. Nr112. 
1379 Függelék 1. Nr134. 
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(canterus) is.1380 Kanizsai Dorottya Eufémia számára két kisebb és két – összesen 2 márka súlyú 

– serleget adományozott, valamint két virág alakú és egy boros kannát, utóbbi fél pint kapacitású 

volt. Erzsébet két nagy, különböző formájú kannát és egy ezüst sellyeget kapott. Várdai Aladár 

felesége három nagyobb és két kisebb serleget, és öt aranyozott ezüst darabot hagyott fiának.1381 

Liptói Erzsébet négy ezüst poharat szánt mostohaleányának.1382 Gyerőfi Zsigmond felesége egy 

sellyeget és egy három helyen aranyozott ezüst serleget hagyományozott férjének.1383 

A végrendeletekben előfordul három mosdótál kannával. Kanizsai Dorottya egy-egy mosdótálat 

ezüst kannákkal (súlyuk 10 márka) rendelt mindkét fogadott leánynak, Druget Erzsébet fivérének 

szánta őket.1384 

Az asztali tárgyak közé sorolható sótartót (salinum) csak Kanizsai Dorottya említett a világi 

adományok között, és szintén csak ő hagyott világi használatú két gyertyatartót és egy lámpát 

(lampada) két fogadott leányának. A Stubenberg-leányok kaptak még egy nagy ezüst órát 

(horologium) és egy ezüst iránytűt (compastum) vagy napórát (solarium). 

Az egyéb tárgyak közé tartoznak a különféle fegyverek, melyeket Kálnai Borbála említ, aki 
fiának, Csuta Jóbnak hagyta a mogyorósi várban levő fegyvereit,1385 valamint Bocskai Márta, 
akinek fő örököse fia, Wolfgang kapta az asszony ezüst tárgyai között ezüsttel burkolt 
kardhüvelyét és kardját is. 1386 Mindkét esetben az asszonyok a férjük után maradt fegyvereket 
hagyták fiukra. 

 KELENGYE 5.7.2.2.4.

A végrendeletekben szereplő tárgyakkal kapcsolatban ki kell emelnünk a házasságkötéskor az 

asszonyok által magukkal vitt, vagy férjüktől kapott kelengyét – vagy ahogy régen hívták: 

jegyruhát – is, ami kétféleképpen szerepel. Egyrészt egyes tárgyak kapcsán említik az asszonyok, 

hogy azt esküvőjük idején kapták, vagy a tárgyat az örökös esküvőjére hagyják, másrészt az 

egyes tárgyakról tudvalevő, hogy a hozomány részét képezték, amint erről az ágynemű esetében 

már említést tettünk. Ezen felül a kelengye jobbára ruhadarabokból, fehérneműből, arany és ezüst 

tárgyakból állt, azonban a legnagyobb értéket a ruhaneműek képviselték, amiket a családdal 

együtt lakó asszonyok készítettek.1387 

A hozomány egyébként más forrásokból is ismert, közismert Drágfi Mária magyar nyelvű 

kelengyéje 1516-ból, mely hossszasan sorolja a külöféle drágaköveket, s értékes anyagokból 

készült ruhákat. A jelen dolgozatban is bemutatásra kerülő Semsei János leányának, Annának a 

kelengyéje is fennmaradt. A hozományban a következő, különböző anyagokból készült (bársony, 

kamuka, pernis, atlasz) és prémekkel bélelt (pegyvet, menyét, hölgy) viseleti darabok találhatók: 

három suba, hat tunika, nyolc joppa, tizenöt csahol, valamint hét női és két férfiing, öt öv, illetve 

                                                 
1380 A kölesdi kincsből ismert számos ivóedény (8. kép) sejtetni engedi a korabeli tehetősebb réteg vagyontárgyait, s 
nem mellesleg a végrendeletet készítő Korlátkövi Osvát és Sóki Dorottya unokájához, Korlátkövi Péterhez köthető. 
VATTAI: Kölesdi ezüstkincs, NEUMANN: Korlátköviek 116. 
1381 Függelék 1. Nr97. 
1382 Függelék 1. Nr44. 
1383 Függelék 1. Nr128. 
1384 Függelék 1. Nr100. 
1385 Függelék 1. Nr66. 
1386 Függelék 1. Nr111. 
1387 TAKÁTS: Nagyasszonyainkról 28. 
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nem kiszabott textil ruhadarab készítésére. A fejdíszek közül is számos megjelenik a listában: egy 

fültű, négy fédel és három fátyol. Az ékszerek anyagukat tekintve aranyozottak vagy 

gyöngyösek. Az asztalneműk közül hat óntál fordul elő, a lakástextilek közül 15 asztalterítő és 35 

keszkenő, és az ágynemű darabjaiból 2 paplan és 26 lepedő.1388 

A dolgozatban bemutatott végrendeletek közül Kanizsai Dorottya adományai tájékoztatnak a 

legpontosabban a korabeli kelengye összetételéről. Erzsébet soror a nagyobb, aki korát tekintve 

már férjhez adható, és ha Dorottya adja férjhez, minden ruháját elviheti. Mindkét Stubenberg 

lánynál egyformán előforduló tételek: ezüst mosdótál és korsó, két pohár, egy serleg, 12 kanál, 

egy szorító, két vörös majc1389 öv (3 és 1 márka súlyúak), egy nagy gyöngyös párta, egy arany 

torques, két főkötő (vörös atlasz és arany szálakkal átszőtt selyem), hat rőf1390 gránát posztó 

ruhának, 100 forint régi (a pénzújítás előtti) pénzben, egy gyémántos arany gyűrű, két láda (az 

egyik cifra). Az ágyneműből Eufémia kétszer annyit kapott, de a többi tárgyból is jelentősen 

többet. A kelengye részei voltak tehát: mindennapi használati tárgyak, ékszerek, ágynemű, ruha, 

utóbbit főleg az esküvőre szánták. Eufémia az esküvő napjára 20 inget is kapott, amiből 8 

huszárimeg már készen volt.1391 A 16. században bevett szokás volt, hogy a lányok 60-40 díszes 

férfiinget kaptak a hozományukba, amelyeket ajándékba szántak a menyegzőn részt vevő 

férfiaknak. Az lagzin jelenlevő lányok pártát, az asszonyok gyűrűket kaptak.1392 Itt kell 

megemlíteni, hogy a Stubenberg-leányok hozománya alig tartalmaz ruhadarabokat, azokat 

Dorottya az udvarában szolgáló más leányoknak szánta, feltehetőleg nekik is kelengye céljából 

(személyenként átlagosan három szoknyát, pártát, és ágyneműt kaptak). 

A kelengyét más testamentumok is említik. Imrefi Anna szolgálóleányának egy fedélt és egy 

ruhát adott, fiának meghagyva, hogy vegye meg azokat.1393 Gyulai Borbála az esküvője idején 

kapott ruhákat testvérére hagyta.1394 Az esküvő idején kapott ruhákat szintén említi Márkus 

Ilona,1395 aki más atyai házból hozott tárgyait is felsorolja. Az esküvőjekor kapott pénzről 

rendelkezik a már említett Semsei Zsófia és Budindoli Erzsébet is, aki 50 forintot kapott.1396 

 A TÁRGYAK ANYAGA, SZÍNE ÉS ÉRTÉKE 5.7.2.2.5.

Az egyes tárgyak – amint azt láttuk – különféle jelzőket kaptak, amelyek segítethették a vagyon 

felosztásakor az azonosítást is, és kifejezték az adott holmi értékét is. A tárgyak anyagának, 

                                                 
1388 DL 85100 
1389 A majcz öveken és szorítókon alkalmazott, arany- és ezüstfonálból készült díszítés volt, amelyet leginkább 
övekre használtak, de nem magát az övet jelentette, hanem csak a rajta levő díszítést. TAKÁTS: Nyelvtörténet 201. 
1390 1 rőf = 62,52 cm (királyi hosszmérték-rendszer), 78,3 cm (pozsonyi hosszmérték-rendszer) BOGDÁN: Hossz- és 
földmértékek. 35., 37., 102-112. 
1391 A főúri lakodalmakon a férfiak között arannyal és selyemmel hímzett drága ingeket osztottak ki TAKÁTS: 
Kanizsai Dorottya/2 88. Akkori szokás szerint a menyegző alkalmával a férfiak hímzett inget, a nők gyűrűt kaptak 
ajándékba. TAKÁTS: Nagyasszonyainkról 23., TAKÁTS: Menyegzőmeghívások 321. Még a 16. században is bevett 
szokás volt, hogy a lányok 60-80 díszes férfiinget kaptak a hozományukba. TAKÁTS: Magyar felimeg 471. 
A 15. század végén, 16. század eleji emlékek két féle inget említetnek, mindkettő női ing: huszárimeg, csahol. A 
huszárimeg testhez álló, a másik bő. TAKÁTS: Magyar felimeg 464. 
1392 TAKÁTS: Menyegzőmeghívások 321. 
1393 Függelék 1. Nr32. 
1394 Függelék 1. Nr18. 
1395 Függelék 1. Nr99. 
1396 Függelék 1. Nr134. 
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színének és értékének tárgyalásakor célszerűnek tűnik a kegyes felajánlásokat és a világi 

adományokat összevonni. 

A tárgyak és a textilek anyaga nagyban meghatározta azok értékét, és könnyítette a későbbi 

azonosítást, ezért többnyire megadták azt. Összesen 313 textil anyagát ismerjük (ld. Függelék 11. 

diagram). A legnagyobb arányban, 21 százalékban a len fordul elő, azonban Márkus Ilona 

hagyatéki listája, az abban szereplő lepedők, terítők és kendők számával itt is jelentősen növeli a 

mennyiséget. A következő helyen a bársony van, aránya 18 százalék, és mind az egyházi, mind a 

világi hagyatékokban vezető helyen van (természetesen utóbbiban csak a len után). Hasonló a 

helyzet a damaszt esetében is, ami a hagyatékok egy tizedében fordul elő. Csaknem ugyanekkora 

az atlasz aránya, amely arány a kegyes és világi dotációk esetében is megegyezik az összessel. A 

selyem és a belőle készült szövetek ára a legdrágábbak közé tartozott. A hernyóselyem értéke 

már az ókorban az aranyéval vetekedett, a középkorra azonban kissé visszaszorult a selyem ára. 

A későközépkorra, a 16-17. századra a drága – előkelők számára és egyházi célra készített - és 

olcsóbb – a köznép ünnepi viseletében használt – selyem egyértelműen különvált. A drágábbak 

közé tartozott a bársony, damaszt, atlasz, tabin, taft és bíbor.1397 A bársony európai találmány 

volt, a mai értelemben véve csak a 14. század végétől jelent meg.1398 Az olasz szövetből készült 

textilek 5 százalékot tesznek ki, és meg kell jegyezni, hogy ezek számát alapvetően a világi 

adományokban található holmik alakítják, ugyanis egyházi vonatkozásban csak egyszer említik. 

A selyem és a habosított selyem a textilek huszadának anyagát adja ki. 4 százalékos arányban 

említik a szövetet – minden jelző nélkül – és a kamukát, illetve ráckamukát. Az olcsóbb 

selyemszövetek közé tartozott a vászonkötéssel szőtt kamuka és a taft.1399 A tafota, purpián, 

pergamál és londis csak 3 százalékos arányban figyelhető meg. A többi textilfajta előfordulása 

elenyésző. 

A textilek anyaga kapcsán szót kell ejteni azok anyagának fémszálakkal való átszövéséről, ami 

igen kedvelt volt, és mivel a fémszállal átszőtt anyag drága volt, alkalmas volt a társadalmi rang 

kifejezésére is. A fémszálakat vetülékként használták.1400 Az arannyal, illetve ezüsttel való 

átszövés divatja egyébként itáliai és török területekről származik.1401 A végrendeletekben 

aranyozott – azaz aranyszálakkal átszőtt – textil 40 esetben fordul elő, és emellett említenek még 

aranyszálas, aranyrojtos, valamint ezüstszálas anyagokat. 

Külön vizsgálva a Kanizsai Dorottya által hagyott miseruhák és misekellékek anyagát, 

megállapítható, hogy valamennyi a drágábbak közül került ki, leginkább damaszt, bársony és 

atlasz volt. 

A színeket egyrészt a divat határozta meg, másrészt a liturgiában is fontos szerepet kaptak. A 

vörös volt a hatalom színe, és az általános egyházi ünnepi szín. A zöld a remény, és mellette a 

liturgia hétköznapi színe volt. A fekete a gyász jelzője, Nagypénteken, gyászmiséken és 

temetéseken alkalmazták. A lila – mint a fekete mellékszíne, és ezért a bűnbánat színe – 

Adventkor, nagyböjtkor, kántorböjtökön, keresztjáró napokon és vigilákon volt használatos. A 

                                                 
1397 ENDREI: Patyolat 156., Esterházy-kincstár 300-301. 
1398 ENDREI: Patyolat 157., Esterházy-kincstár 300. 
1399 ENDREI: Patyolat 158., 162-163., Esterházy-kincstár 308. 
1400 SIPOS: Mária díszruhája 142. 
1401 LÁSZLÓ: Textil munkák 311. 
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kék és a fehér az ártatlanság, tisztaság szimbóluma volt, utóbbit a nem vértanú szentek ünnepén 

használták.1402 

A feldolgozott végrendeletek összesen 230 esetben említik a textilek színét (ld. Függelék 12. 

diagram). A leggyakoribb a vörös – a meggyszínű és vérvörös együtt – körülbelül 37 százalékot 

tesz ki, és külön tárgyalva a kegyes és világi célú felajánlásokat, mindkét esetben ez a szín 

dominál. A nemesi viselet tehát eltért a polgáritól, mivel a városi testamentumok esetében a 

fekete szín volt a leggyakoribb, sőt, Sopronban a vörös színű ruhadarabot hagyók gyakran 

kapcsolatban álltak a nemességgel.1403 

Zöld színű volt a textilek 21 százaléka, s különválasztva az egyházi és világi felajánlásokat, 

mindkét esetben a második helyen áll. A polgárokat illetően hasonló az aránya, viszont városi 

környezetben a zöld csak a negyedik helyen áll. Egyébként Szende Katalin vizsgálatai szerint 

egyrészt főképp a női ruhák színe volt, valamint Sopronban a legelőkelőbb polgárok viselték.1404 

A nemesasszonyok által említett textilek közül a fekete a harmadik leggyakoribb, 17 százalékot 

tesz ki aránya. Különbontva a szakrális és szekuláris adományokat, ugyanez a sorrend figyelhető 

meg mindkét esetben. Ezzel szemben a polgári viseletben a fekete volt a legnagyobb arányban, 

ami azt jelzi, hogy a városiak öltözéke kevésbé volt színes.1405 

A kék, a fekete- és fehérkék – azaz sötét- és világoskék –, valamint a szegfű szín a 16 

százalékban fordul elő a színek között, ellentétben a városi végrendeletekkel, ahol 24 és 12 

százalék között van az aránya.1406 A flaveus színnel kapcsolatban megoszlanak a vélemények, 

hogy az a sárgával vagy kékkel azonosítható-e. Bertényi Iván címertani kutatásai a kék színt 

valószínűsítik, és jelen dolgozat is ekként azonosítja.1407 Kubinyi András nem dönt a kérdést 

illetően.1408 A szederjes, vagy másképpen brunaticus mindössze 5 százalékban fordul elő, 

ellentétben a polgári szokásokkal, ahol 25-17 százalék közötti arányával a harmadik leggyakoribb 

szín volt.1409 Ezt az árnyalatot sokáig a barnával azonosították, azonban mivel igen sok miseruha 

színeként fordul elő, Szende Katalin megállapította, hogy inkább a lilához közelít, és korabeli 

magyar neve a szederjes.1410 Fehér színűek csak az egyházi textilek voltak, arányuk az összesben 

5 százalékot tesz ki. A testszínű és az aranyos, azaz sárga csak egy-egy esetben szerepel. A sárgát 

említő egyedüli adat is arany.1411 A sárga alacsony számát a hozzá kapcsolódó negatív képzetek 

magyarázhatják. A testszín a 17 században is gyakori, a világos cinóberpirost jelölték vele.1412 

Külön vizsgálva a Kanizsai Dorottya által hagyott miseruhák és misekellékek színét, elmondható, 

hogy a leggyakoribb a vörös és a fekete, ezeket a fehér és a zöld szín követi, ami az egyházi 

előírásokat tükrözi. 

                                                 
1402 KÜHÁR-RADÓ: Liturgikus lexikon 245-246. A zöld színt az egyházi hétköznapokban ld. ÉRSZEGI: Hétköznapok 
564. 
1403 SZENDE: Otthon a városban 163-164. 
1404 SZENDE: Otthon a városban 164. 
1405 SZENDE: Otthon a városban 163. 
1406 SZENDE: Otthon a városban 163. 
1407 BERTÉNYI: Kék és arany 108. 
1408 KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 339. 
1409 SZENDE: Otthon a városban 163. 
1410 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 430. 
1411 SZENDE: Otthon a városban 164. 
1412 Esterházy-kincstár: 308 
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A ruhák bélésének anyagát mindössze 46 esetben ismerjük (ld. Függelék 13. diagram). Ezek 

közül 35 százalékot tesz ki a pegyvetmál és a pegyvet, és negyede nyest. Az értékesebb anyagok 

közül a hermelin a prémek 11 százalékát adja. Ugyanakkor csaknem ilyen arányban fordul elő a 

jóval értéktelenebb rókaprém is. A pegyvet, pegymet vagy petymeg cibetmacskafélék családjába 

tartozó, hosszú farkú, foltos bundájú ragadozó. 

A fémtárgyak anyagát 442 esetben közlik a források, és az esetek mintegy felében ezüstből 

készültek, a holmik mintegy negyede arany, és 5 százaléka aranyozott ezüst. Az ezüst ilyen nagy 

arányát magyarázza, hogy a 14-15. században az ingóvagyon legáltalánosabban elterjedt eszköze 

az ezüsttárgy volt.1413 A kevésbé értékesebb anyagok közül a legtöbb tárgy a „szegények 

ezüstjéből”, ónból készült, az arányuk 15 százalékot teszi ki.1414 A rézből készült konyhai 

eszközök 4 százalékos arányban fordulnak elő. Elenyésző mennyiségben szerepelnek a csontból 

vagy vasból készült, illetve ezüstözött fémtárgyak. 

A díszítések anyagát mindössze 157 tárgy kapcsán említik a végrendelkező asszonyok. Ezek 

harmada gyöngyös, nyilvánvalóan a gyöngyöspárták nagy száma miatt. A drágakő megnevezés 

az esetek ötödében fordul elő, és tizedében a zafír. A margarétás díszítés, valamint a drágakövek 

közül a gyémánt kevésszer fordul elő. Korallból csak olvasók készültek. 

A tárgyak értékét főleg anyaguk adta, és értékük megállapításakor a művészi kivitelt általában 

mellékesnek tekintették, az anyag volt a meghatározó.1415 Feltehetőleg azért sem tartották 

fontosnak a végrendelkezők az érték megjelölését, mert az azonosítást az egyéb jelzők (szín, 

anyag) jobban segítették, továbbá az anyag megadása általában kifejezte az adott tárgy értékét is. 

Az asszonyok az általuk hagyományozott tárgyak értékét kevésszer, mindössze 60 esetben adták 

meg, amiből 55 rekord Márkus Ilona hagyatéki listájához köthető. A jelenség nem szokatlan, a 

soproni, pozsonyi és eperjesi végrendeleteknek is csak 5-8 százalékában található erre vonatkozó 

adat, és a számszerű megjelölés helyett inkább értékjelző kifejezéseket használtak.1416 A ruhák 

értéke természetesen leginkább az anyagtól függött. 

Megállapítható, hogy főként a legvagyonosabb rétegek képviselői tüntették fel adományuk árát. 

A legértékesebb, 100 forintot érő együttest a már említett Druget Erzsébet hagyta, akinek 

aranyozott ezüstkupái, ezüst mosdótála kancsóval és 12 kocsis lova ért ennyit. A következő 

legdrágább darabnak a színaranyból készült torquesek számítottak, értékük 150 és 30 forint 

között mozgott. Szintén az értékesebb tárgyak közé sorolható a Rozgonyi Borbála által 100 

forintra becsült főkötő, de Márkus Ilona tárgyainak jegyzéke is említ egy 70 forint értékű díszes 

főkötőt. A listában a drágább tárgyak közé sorolható egy 50 forint értékű gyöngyös párta és egy 

gyöngyös fátyol, valamint egy 38 forintot taksáló nagyobb arany násfa is. A többi tárgy értéke 16 

és 3 forint között mozgott. A drágakövek értékét mutatja, hogy a gyűrűk közül például egy 

zafíros aranygyűrű 8 forintot, egy rubintos és gyémántos 5 forintot, egy karneolos aranygyűrű 4 

forintot, míg két kis aranygyűrű 3 forintot ért. 

                                                 
1413 MAROSI: Nemesség 133. 
1414 A plumbeus vagy plombeus szó ugyanis mind az ólmot, mind az ónt jelöli. BILKEI: Tárgyi kultúra 18. 
1415 SZENDE: Anyagi kultúra 270. 
1416 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 431. 
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Kanizsai Dorottya végrendelete néhány tárgy súlyát adta meg: a legsúlyosabb a bajcsi oltároknak 

hagyott két nagyobb gyertyatartó – 27 és fél márka1417 –, illetve egy nagy aranyozott ezüstkereszt 

– 22 és fél márka volt. A mosdótál és ezüstkancsók 10 márkát nyomtak, a hat ezüsttál 6 márkát, 

egy majc öv és egy nagy sáfrány színű öv 3 márkát. 2 márka volt két serleg és egy vörös majc öv 

súlya, és egy-egy szintén vörös majc öv 1 márka nehéz volt. 

A tárgyak értékét az egyéb jellemzők is kifejezik. Annyi általánosságban elmondható, hogy a 

szolgálók és szolgálóleányok általában kevésbé értékes tárgyakat kaptak. Kanizsai Dorottya egy 

hétköznap hordott nyest subáját hagyta fogadott leányának, hogy az elkészítendő tunika béléséül 

szolgáljon, és az udvarában élő leányok közül Pozsgai Anna és Csikó Magdolna kapta az asszony 

hétköznapi vörös purgamál subáját. A többi leányra hétköznapi viselésre készített – esetenként 

gyöngyös – pártát testált, Pozsgai Annára egy jobb majc övet is hagyott. Semsei Zsófia 

hétköznapi tunikáját,1418 Nelepec Klára pedig egy hétköznapi fátylát rendelte 

szolgálóleányának.1419 Kenderes Margit egy régi fekete tunikáját említi,1420 míg Sztrazsemlyei 

János felesége két közepes csaholt adományozott.1421 

5.7.2.3. PÉNZ 

Nem volt a pénzadomány sem ritka világi örökösök számára, az adományok 13 százalékában 

rendelkeztek erről az asszonyok. 

A legtöbb esetben magát a pénzösszeget határozták meg az asszonyok, s konkrét pénzt 

hagyományoztak. A legnagyobb összeget Rozgonyi Borbála hagyta, aki számos tárgyi adománya 

mellett 1000 forintot hagyott leányára.1422 Kanizsai Dorottya az udvarában szolgáló leányoknak 

és udvarmesterasszonyának a nekik járó ruhákon felül 10-10 forintot testált, és három 

takarítólánynak és kertészleánynak 20 forint járt. Az asszony az apródoknak és a deákoknak 

fejenként 100 forintot hagyott, régi pénzben. Bánfi Dorottya a férjének, Frangepán Mártonnak 

hagyott adományon kívül szolgálóit pénzösszegekkel jutalmazta (10 és 3 forint között).1423 Töttös 

Orsolya szolgálóleányainak a nekik hagyott tárgyakon túl kisebb pénzösszegeket adott.1424 

A végrendelkezők esetenként a birtokok bevételéből származó jövedelemből kívánták kiosztani 

az örökséget, mint például Pottendorfi Anna, aki pomágyi birtokából származó jövedelmét 

említette az egyéb, valóban pénzt tartalmazó hagyományok mellett, amelyek a soproni 

polgároknak és az asszony szolgálóinak szóltak.1425 Vajdai Borbála végrendelete a hitbérén és 

nászajándékán kívül csak pénzösszegeket tartalmazott. 

                                                 
1417 A márka súlymértékegység, a 14. századtól a törvényes magyar súly a budai márka lett. Hóman szerint: 1 budai 
márka = 24,55 dkg. BOGDÁN: Űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 454. 
1418 ancille Helene tunicam quotidianam (Függelék 1. Nr78.) 
1419 ancille mee peplum meum quottidianum (Függelék 1. Nr112.) 
1420 Függelék 1. Nr94. 
1421 Függelék 1. Nr102. Megjegyzendő, hogy a medium vonatkozhat az ing méretére is. 
1422 Függelék 1. Nr131. 
1423 Függelék 1. Nr28. 
1424 Függelék 1. Nr70. 
1425 Függelék 1. Nr7. 
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Olyan eset is előfordult, amikor az asszony a nála zálogban lévő birtok értékét hagyta 

örökösének. Szentandrási Montor Katalin például férjére, Kereszturi Jánosra testálta az általa 

Nádasdi Osvátnak zálogba adott Petend birtokért kapott 60 arany forintot.1426 

Az asszonyok a pénzadományokban a nekik kifizetendő tartozásokról is rendelkeztek, Chernel 

Magdolna például férje rokonának, Laki Kacor Jánosnak a tartozását hagyta fivérére, Chernel 

Imrére.1427 Liptói Erzsébet Nagymihályi Oros Jakab leányának hagyta apja Erzsébet irányában 

fennálló tartozását.1428 Bocskai Márta fiának adományozta azokat a tartozásokat, amikkel Bajnai 

Bot András bán és Nagy Imre tartoztak neki, és felszólította végrendelete végrehajtóit, hogy 

hajtsák be az összegeket.1429 Cékei Zsófia a Rákóci Lászlónál és feleségénél levő 100 forintot 

adta saját fiainak.1430 

A jegyajándékából származó pénzt osztotta szét leányai között a már említett Borotva Ilona,1431 

Páncél Katalin azonban unokájára hagyta azt.1432 Semsei Zsófia az édesapjától esküvője idején 

kapott 252 forintot férjére hagyta.1433 

Az asszonyok több esetben úgy hagytak pénzt szolgájuknak, hogy meghatározták, hogy mit 

vegyenek belőle. Rákóci Borbála Erzsébet nevű famuluásnak hagyott két forintot, előírva, hogy 

abból egy köpenyt és egy tunikát vegyenek.1434 Töttös Orsolya 3 forintot hagyott 

szolgálóleányának, hogy abból pártát készítsenek neki.1435 Kanizsai Dorottya Stubenberg 

Eufémia számára hagyott régi – azaz pénzújítás előtti – pénzben 100 forintot, hogy abból galléros 

selyeminget készítsenek. 

5.7.2.4. ÁLLATOK, BOR, TERMÉNYEK 

A nemesasszonyok végrendeleteinek alig tizede tartalmaz valamilyen természetbeni juttatást. A 

leggyakoribb állat - amit az az asszonyok említenek -, a juh, de a középkori gazdaság számos más 

haszonállata is előfordul.  

A legrészletesebben Dengelegi Anna végrendelete írja le egy család állatállományát, ő ugyanis a 

legtöbb esetben valamilyen állatot adományoz szolgálóinak. Az asszony végrendeletének egyházi 

vonatkozású adományait már bemutattuk, de érdemes összefoglalni az özvegy kegyes és világi 

hagyatékát a természetbeni juttatásokat illetően. A végrendeletben a 240 juhon túl szerepel három 

ménes, három 2-2 forint értékű és három 1-1 forint értékű ló, egy négyéves vörös ló, egy ló annak 

csikójával és egy ló. A testáló felsorol továbbá hat nagy marhát kocsival - egy piros és egy nagy 

marha -, valamint két négyéves ökröt – az egyik fekete, a másik barna – és két hároméves ökröt. 

Az említett kilenc tehén közül egy fekete – azaz csarna –, és egy barna – azaz tompa –, egy pedig 

fekete köteles. A két kis tehén közül – melyek 2 forintot érnek – az egyik cibere csarna, a másik 

                                                 
1426 Függelék 1. Nr9. Petendet Zala megyei nemescsaládok birtokolták. CSÁNKI III. 93. 
1427 Függleék 1. Nr11. 
1428 Függelék 1. Nr44. 
1429 Függelék 1. Nr111. 
1430 Függelék 1. Nr114. 
1431 Függelék 1. Nr50. 
1432 Függelék 1. Nr57. 
1433 Függelék 1. Nr78. 
1434 Függelék 1. Nr109. 
1435 Függelék 1. Nr70. 
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lángos. Három tehén a borjaival és három vemhes ünő is itt szerepel. Az asszony összeírta még öt 

hároméves disznaját, egy egyéves koca malacát és a maradék disznókat. Az adományok ezen túl 

egy sajtról és egy fazék vajról szólnak, valamint faggyúról. A végrendelet tételei között olvasható 

még vetőmag és kétholdnyi búza.1436 

Rákóci Borbála testamentuma többféle gabonát sorol fel szolgáinak járó tartozásainak leírásakor: 

3 köböl rozs, 2 köböl búza, 3 köböl árpa Nagymihályról, és fél köböl árpa Varannóról.1437 

Szolgálóasszonyát jutalmazta Kenderes Margit is egy borjúval, két köböl gabonával és egy 

malacos kocával.1438 

Az asszonyok nemcsak szolgálóiknak, hanem családtagjaiknak is hagytak állatokat. Chernel 

Magdolna apjának lovat és ökröket adott,1439 míg Ettre Margit fivérének, Mihálynak száz juhot, 

négy marhát, két tehenet és negyven disznót.1440 

Kanizsai Dorottya egyik apródjának, Sztrazsemlyei Palkónak a pénzen túl egy lovat is 

hagyományozott, és Imrefi Anna két hóka lovat hagyott.1441 

Kálnai Borbála fiának, Csuta Jóbnak egyéb adományain túl 850 sókockát is hagyott.1442 

5.8. ADÓSSÁGOK 

A végrendelkező asszonyok az adósságokról, illetve arról, hogy ki mekkora összeggel tartozik 

nekik, is számot adnak, bár ezek aránya az eddig leírt tételekhez képest csekély. Kanizsai 

Dorottya végrendeletének utolsó egységében sorolja fel adósait. Perényi Imre fiaival szerződött, 

hogy 10 ezer forintot fizetnek neki apjuk végrendelete értelmében, amiből eddig csak 5 ezret 

fizettek, ezért, amíg nem fizetik ki, addig Valpó várába ne engedjék be őket, mert ha megteszik, 

Isten átka lesz rajtuk. Az összegek, a főúri asszony társadalmi állásának megfelelően nem kicsik. 

Wolfurt Ilona Sebestyén kulcsárnak adósa 11 aranyforinttal a nagyszombati ecetért.1443 Sóki 

Dorottya tatai zsidóknak és saját szolgálóinak is adósa a takarmányért.1444 Rákóci Borbála leányai 

mellett számos szolgálóját és szolgálóleányát említi, akiknek összesen 10 köböl gabonával 

tartozik.1445 

Kenderes Margit adósságai kifizetésére búzát rendelt eladni.1446 

Hedrihóci Horvát Mátyás özvegyének adósairól kiderül, hogy pénzt az asszony azok apjának 

adott kölcsön.1447 

Cékei Zsófia testamentuma elején sorolja fel adósait, az összeg 21 forintot és 37 dénárt tesz 

ki.1448 

                                                 
1436 Függelék 1. Nr39. 
1437 Függelék 1. Nr109. 
1438 Függelék 1. Nr94. 
1439 Függelék 1. Nr11. 
1440 Függelék 1. Nr72. 
1441 Függelék 1. Nr32. 
1442 Függelék 1. Nr66. A só késő középkori méretéről és értékéről ld.: DRASKÓCZY: Só 154-156. 
1443 Függelék 1. Nr3. 
1444 Függelék 1. Nr45. 
1445 Függelék 1. Nr109. 
1446 Függelék 1. Nr94. 
1447 Függelék 1. Nr99 
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5.9. A VÉGRENDELETEK VÉGREHAJTÁSA ÉS UTÓÉLETE (AMENNYIBEN 

KÖVETHETŐ) 

A végrendeletek végrehajtása az utódok kötelessége volt, nemcsak adott szavuk, hanem lelki 

üdvösségük miatt is, s ha nem került rá sor, a végrehajtókat kiközösítés fenyegette – ahogyan azt 

a veszprémi zsinati határozatok is kimondták. Az ettől való félelmet kiválóan leírja Sándor 

Orsolya testamentumának a végrehajtása, amikor férjének második felesége, Jánoki Margit adta 

át Orsolya adományait a putnoki Szűz Mária egyháznak számos nemes és nemtelen tanácsára, 

nehogy saját lelki üdvössége kárát lássa.1449 

Fáncsi Orsolya végrendeletét annak kapcsán említik, hogy 1505-ben kifizették adományait a 

garigi Szűz Mária és dobrakucsai Szent Anna pálos kolostoroknak.1450 

Pottendorfi Anna végakaratának teljesítését azért ismerjük, mert 1456-ban – négy évvel a 

végrendelet elkészítése után – egy soproni polgár abból a ferences alapítványból kölcsönzött, 

amelyet Anna hagyott. 1451 

Butkai Margit – mint már említettük, 1481-ben készítette el testamentumát, amelyben leányait 

fivérére, Butkai Mártonra bízta birtokai fejében, és kérte, hogy házasítsa ki árváit. Azt is 

említettük, hogy a birtokok pontos beazonosítását egy későbbi adat segíti, ugyanis 1485-ben a két 

leány átadta a birtokokat, mivel Butkai Mihály Csebi Borbálát férjhez adta Sztárai Ördög 

Lőrinchez, és Katalint is ki fogja házasítani.1452 

Kanizsai Dorottya végrendeletének sorsát már részletesen tárgyaltuk, ugyanis kegyes és világi 

adományainak sorsát említik a későbbi források. A bátai apátságnak hagyott kincsei ugyanis a 

török előli meneküléskor Pannonhalmára kerültek, ahol lista készült róluk. A bajcsi kolostornak 

adományozott javak szintén a török miatt kerültek el helyükről, ezek a Homannai Druget család 

kezén levő terebesi kolostorban voltak.1453 A henyei Bernátnak szóló adományok sorsáról 1544-

ben értesülünk.1454 Ekkor Bernát a Nádasdi familiáris Háshágyi Dénes özvegyével, Kányaföldi 

Kerecsenyi Katalinnal és fiaival, Ferenccel, Balázzsal és Imrével pereskedett 200 forint, illetve öt 

ezüst tál, hat ezüst tányér és egy ezüst pohár miatt, amiket még Kanizsai Dorottya hagyott rá. 

Bernát ugyanis Dénesnek, mint Dorotttya szolgálattevőjének és tiszttartójának adta át a holmikat 

megőrzésre, és az nem akarta visszaadni.1455 Az adományozott tételek említése ezekben a 

dokumentumokban azért is jelentős, mert a végrendeletben azok nem szerepelnek, sőt abban 

Bernát semmilyen tárgyat nem kap az említett birtokon kívül. 

                                                                                                                                                              
1448 Függelék 1. Nr114. 
1449 Függelék 1. Nr20. 
1450 Függelék 1. Nr98. 
1451 HÁZI: Sopron története I/4. Nr113. (89-90.) 
1452 Függelék 1. Nr54., DL 67101 
1453 A listát és a végrendeletben szereplő tárgyakat összehasonlítva biztosan megegyezőt nem találtam. 
1454 BILKEI: Zalavári 1542-1544 Nr310. (69-70), BILKEI: Tárgyi kultúra Nr17., 21-22., BILKEI: Megyei köznemesség 
1173. 
1455 1544. március 19-én Ferdinánd mandátumot intézett a kapornaki hiteleshelyhez, amelyben Henyei Bernát 
panaszának kivizsgálására utasította a konventet: a panaszos Kanizsai Dorottyától pénzt – 200 forintot – és 
ezüstneműt – 5 ezüst tálat 17 és fél forint értékben, 6 ezüst tányért 12 forint értékben és egy poharat 4 márka tiszta 
ezüstből, összesen 214 forint értékben – kapott szolgálataiért, amiket Háshágyi Dénesnek, az úrnő másik 
szolgálattevőjének és tiszttartójának adott át megőrzésre, de ő nem akarta azokat visszaadni, így halála után annak 
feleségétől és fiaitól kérte vissza. BILKEI: Tárgyi kultúra Nr17. (22), BILKEI: Zalavári 1542-1544 Nr310. (69), 
BILKEI: Megyei köznemesség 1173. 
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6. A MÁSIK FÉL: ÖSSZEHASONLÍTÁS A FÉRJEK VÉGRENDELETÉVEL 

A női végrendeletek részletes bemutatása után érdemes röviden bemutatni férjeik testamentumait 

is, ugyanis tizenhárom asszony férjének is ismert a végrendelete (Ld. Függelék 2.). Bár ez a szám 

alacsony ahhoz, hogy általános érvényű következtetéseket vonhassunk le, a feleségek 

rendelkezéseivel való összehasonlításhoz felhasználható. Azt azonban mindenképpen 

hangsúlyozni kell, hogy az itt felsorolt következtetések igen kis spektrumát adják a férfiak 

végrendelkezési szokásainak. 

Az itt következő férfiak végrendeletei latinul (Fraknói Pál kivételével), de fel kell hívni a 

figyelmet arra, hogy 1526 előtt másoktól már 5 magyarul leírt férfi testamentum ismert. Pál 

felesége, Pottendorfi Anna német nyelven készítette el utolsó akaratát, s mivel a család a nyugati 

határszélen élt, ez a tény nem meglepő. A kegyes és világi felajánlások nagyjából ugyanannyi 

esetben kerülnek említésre. Említést érdemel, hogy Frangepán Márton élete folyamán számos 

kegyes adományt tett, s több alkalommal is végrendelkezett javairól. 1456 

A végrendelet tanúit csak az ismertetendő esetek felében találjuk meg, s Kubinyi András 

vizsgálatai is azt igazolták, hogy a nők jóval gyakrabban sorolták fel tanúikat.1457 A 

testamentumokban szereplő tanúk és végrehajtók köre – hasonlóan a feleségekhez – a közeli 

egyházak képviselői, a családtagok és a szolgák köreiből került ki. A legtöbbjük férfi, azonban 

Hermanfi László1458 és Semsei János feleségeiket is megnevezték az executorok között. 

Az egyik különbség, amely azonnal feltűnik a feleségek végrendeleteihez képest, hogy a 

férfiaknál az utazás mellett a hadi vállalkozás is felmerülhet a végrendelet készítésének 

okaként,1459 s bár a legtöbb férj feleségéhez hasonlóan a licet corpore egra tamen per omnia sana 

formulát használja, Rozgonyi István pedig kiegészíti azzal, hogy nem akar intestate meghalni. 

Korlátkövi Osvát a török ellen való harcba híváskor érezte szükségét, hogy elrendezze 

hagyatékát. Az is igaz, hogy végül a végrendeletet ő is családi birtokán, Korlátkövön erősíti meg, 

mivel haza kellett térnie betegsége miatt.1460 A török miatt kialakult bizonytalan helyzetre 

Frangpán Márton is utalást tett. 

A férfiak közül egyedül Semsei János végrendeletében olvasható, hogy lelkét a mindenható 

teremtő Isten és Szűz Mária oltalmába ajánlja, s rajta kívül rendelkezett még a temetésének 

költségeiről Hermanfi László is. Cobor Imre a budai háza mellett levő Mária Magdolna 

templomot rendelte végső nyughelyéül, s egy bizonyos Péter kőfaragót is megadományozott, 

hogy készítse el szépen és jól, címerével díszített, vörösmárvány síremlékét. Perényi Imre pedig 

az egész országot végigjáró – Valpó-Terebes távolságot megtevő – temetési menetéről 

rendelkezett. 

A férjek közül a csak kegyes adományt tevő Frangepán Márton és Várdai István említette a lelki 

üdvért való felajánlást a kegyes adományok felsorolásakor. Természetesen lelki üdvük 

fontosságáról azok sem feledkezhettek meg, akik fennmaradt végrendeletében erről tételesen nem 
                                                 
1456 Egyéb adományait ld. FO II. 1468: Nr99. (110.), Nr100 (110.), 1470: Nr111. (118), 1475: Nr126 (129), 1478: 
Nr144. (146) 
1457 KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 333. 
1458 PÁLOSFALVI: Hermanfi László 2. 276-277. 
1459 LUPESCU: Miért? Kinek? Mit? 199. 
1460 NEUMANN: Korlátköviek 31. 
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olvashatunk. Várdai saját és édesanyja lélekváltsága fejében hagyta az anyai birtokainak 

eladásából származó pénzt. Hermanfi László részletesen felsorolta, hogy milyen miséket kér, s a 

csázmai káptalan által minden nap tartandó ceremóniák szentjeit is meghatározta (Szűz Mária, 

Mária Magdolna, Szent Katalin, Keresztelő Szent János, Szent Ferenc, Szent Kozma és Damján, 

Szent László), valamint elrendelte, hogy az otnyai, vagy hersinci plébános minden hónapban 

misézzen az elhunytakért, kristallóci plébánostól pedig napi misék celebrálását kérte. László az 

egyedüli, aki nem feledkezett meg a szegények javára történő alamizsnaosztásról sem. Rozgonyi 

István a varannói plébánost kérte, hogy adományai fejében két káplánt tartson, akik heti két 

énekes misét celebrálnak, pénteken Krisztus szenvedéseiről, szombatonként pedig az Angyali 

üdvözletről. Semsei János a szécsi, a pazdicsi és a nagymihályi plébánost is misék fejében 

adományozta meg, utóbbi kettőtől 41 misét kért.1461 Gesztelyi Nagy János tricesima fejében tette 

meg kegyes felajánlásait. 

Az adományozott egyházak és azok személyzete földrajzilag az urak birtokain, vagy a 

lakóhelyhez közel helyezkedtek el, kivéve a Hermanfi László által említett budai domonkos 

kolostort, ami László budai udvari kapcsolatait mutatja.1462 Frangepán Márton az apja által 

alapított trersattoi ferenceseket1463 több testamentumában (és már korábban) is különösen sok 

adományban részesítette,1464 síremléke is itt található meg.1465 A Pesten élő Gesztelyi Nagy János 

például dotálta a pesti Szent Péter, budai Evangelista Szent János és óbudai ferences 

kolostorokat, illetve a nyulak-szigeti klarisszákat és a székesfehérvári Szűz Mária domonkos 

apácakolostort, valamint a pesti Szűz Mária plébániatemplomot is. Az apácáknak szóló 

adományai már csak azért is figyelemreméltók, mivel – mint említettük – az asszonyok körében 

sem volt ez megszokott. A férjek összesen 38 különféle egyházat soroltak fel kegyes felajánlásaik 

kedvezményezettjeként, melyek közül 23 kolostor volt. A legnépszerűbbek a ferencesek voltak 

(14 kolostor), s az asszonyoktól eltérően a pálosok jóval lemaradva követték őket (4 kolostor). A 

plébániatemplomok nagyjából hasonló arányban fordulnak elő, mint az asszonyoknál (férjek: 37 

%, asszonyok: 41%). Figyelemre méltó, hogy a férfiak, akik több kolostort is támogattak, jóval 

többet említenek egyszerre, Hemanfi László 10 különböző rendházat támogatott, Semsei János és 

Nagy János pedig ötöt – bár előbbi családjában ezek az egyházak hagyományosnak számítottak, 

János meg városi nemesként a polgári szokásokat követte. László adományai sem kirívóak, 

hiszen már a végrendelet előtt is tett a bakvai pálosok számára misealapítványt, 1485-ben 

felvették a domonkosok konfraterintásába.1466 

A férjek végrendeleteiben a kegyes adományok között a birtokok és pénzbeli felajánlások 

dominálnak; mutatja az adományok nagyságát, hogy Hermanfi László pénzadományai 

önmagában összesen 2975 forintot tesznek ki.1467 Ezzel szemben például Rozgonyi István 

                                                 
1461 A 41 mise valószínűleg domonkos határa terjedt el Magyarországon, s belőle 3 a Szentháromság, 12 az 
apostolok, 9 az angyalok kara, 7 a Szentlélek, 5 Krisztus öt sebe, 1 Szűz Mária mennybemenetele, 4 pedig a négy 
evangélista tiszteletére celebráltatott. PÁSZTOR: Vallásos élet 81. 
1462 PÁLOSFALVI: Hermanfi László 2. 310. 
1463 SZABÓ: Ferencrendiek 359. 
1464 1431: FO I. Nr238. (211), 1453: SZABÓ: Ferencrendiek 359., 1475: MÁLYUSZ: Szlavóniai és horvátországi 
pálosok 1. Nr. 2. (189), FO II. Nr126. (129), 1478: FO II. Nr144. (146) 
1465 FOSTER: Magyarország műemlékei 1109-1110. 
1466 PÁLOSFALVI: Hermanfi László 2.308-310, 
1467 PÁLOSFALVI: Hermanfi László 2.308-310, 
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összesen 200 forintot említ, Cobor Imre pedig 150-et. A csak pénzt testáló Semsei János 

szerényebb felajánlásokat tett, összesen 82 forint értékben. A legnagyobb birtokadományokat 

Frangepán Márton tette, rajta kívül Hermanfi László, Cobor Imre és Rozgonyi István rendelkezett 

még ingatlanról. Kegyes adományokra ingóságot csak Hermanfi László és Várdai István sorolt 

fel. Előbbi öt aranyozott ezüst kupáját négy kehely készítésére, menyétprémmel bélelt kék 

bársony subáját ezüst feszület vásárlásárra hagyta. Utóbbi egy zöld bíbor és egy kevert prémmel 

bélelt skarlát tunikáját lelki üdvére rendelte el fordítani, míg a leányának adott két suba bélésének 

árát kazula és kereszt vásárlására szánta. Mindezeken felül Hermanfi László bort és gabonát is 

hagyott a misék fejében, Várdai István pedig a borsodi birtokokon levő ménesből 5 lovat, 

valamint 4 disznót ajánlott fel kegyes célra. Míg utóbbiakkal kapcsolatban kiemeli, hogy a 

kisvárdai plébános használatára szánja, addig a lovak közül kettőt a pátrohi templom felújítására 

szánja, tehát valószínűleg nem a gyászoló szokásával hozható összefüggésbe. 

A világi adományok kedvezményezettjei között arányukban – majdnem 65 százalék (!) – 

legtöbben a férjek szolgálói voltak (közük két leány), ám a fő örökös általában a férfiak felesége 

volt. A férfiak ugyanis általában feleségükre bízták a csak általánosságban minden ingó és 

ingatlan vagyonként emlegetett jószágaikat, s vele együtt a még kiskorú gyermekek nevelését is. 

Közülük csak Korlátkövi Osvát említi fiait, s Hermanfi László fogadott fiát. Utóbbi ugyan említi 

Battyányi Boldizsárt kincsei egy részének örököseként, de főként a végrendelet tételeinek 

végrehajtásával bízta meg, minden bizonnyal azért, mert az ő sorsát már elrendezte. A 

gyermekekről való gondoskodás szép példáját adja Korlátkövi Osvát végrendelete, aki elrendelte, 

hogy amíg valamennyi leánya nem megy férjhez, addig birtokait felesége igazgassa, gyermekei 

pedig kötelesek anyjuknak engedelmeskedni, amíg a felnőtt kort el nem érik. Dorottyát pedig a 

gyermekek nevelésével bízta meg. Mindamellett, hogy minden értéktárgyát lányai kiházasítására 

hagyta,1468 leányait kizárta a birtokok örökléséből, s csak a férfiág kihalása után engedélyezte 

öröklésüket.1469 Említésre méltó, hogy Semsei Jánosnak is voltak életben levő fiai testamentuma 

készítésekor, azonban nem szól róluk utolsó akaratában, minden bizonnyal azért, mert ők külön 

rendelkezések nélkül is részesültek a családi örökségből megkapták birtokaikat. Perényi Imre 

végrendeletét csak részleteiben, több forrásból ismerjük. Ebben csak a már említett, temetésére 

vonatkozó utasítások, valamint a Dorottyának járó birtokok szerepelnek, két fiáról nem esik szó, 

minden bizonnyal azért, mert az összes többi birtokot ők örökölték – ezért is kellett a 

hozzájárulásuk. A többi férj azért nem említi fiát, mert végső akaratuk kinyilvánításkor nem 

voltak fiági leszármazottaik. Ezért sem különös, hogy a végrendelkezők összesen hét leányukat 

sorolják fel. Korlátkövi Osvát feleségére bízta őket, Semsei János pedig vejei és unokaöccse 

kezébe tette leányai sorsát. Ezen túl a rokonok közül Gesztelyi Nagy János fő örököse fivére, 

Várdai István pedig két nővérére és édesapjára is testált egy-egy tárgyat. 

A világi adományok tárgya sokszor csak általánosságban a végrendelkező minden vagyona, 

azonban az esetek felében valamilyen tárgy. Cobor Imre a budai Szombathely utcában levő házát 

feleségének hagyta. Korlátkövi Osvát és Rozgonyi Rénold ingó vagyonukat is csak 

általánosságban említik, Hermanfi László pedig csak a szolgáinak járó ruhadarabokat sorolja fel 

                                                 
1468 NEUMANN: Korlátköviek 32. 
1469 NEUMANN: Korlátköviek 33. 



153 

részletesen. Rozgonyi István – amellett, hogy két, Katalin nevű leánya között felezte meg minden 

ingóságát – harmadik feleségére hagyott nyolc nagyobb aranyozott ezüst serleget és azok 

felszerelését, tíz ezüstkanalat és egy mosdótálat és kancsóját, kisebbik leányának pedig nyolc 

közepes aranyozott ezüst serleget is hagyományozott. A dolgozatunk ebben a fejezetében említett 

férfiak közül Várdai István az egyedüli, aki részletesen felsorolta vagyontárgyait, köztük két 

aranygyűrűt – az egyikben zafírral –, két csaholt, három subát – ebből kettő rókaprémes –, 

valamint egy joppát, nadrágot és egy pár aranyozott sarkantyút – egy másikra egyébkén pénzt 

hagyott. A kiosztásra kerülő pénzek között a legnagyobb értéket Rozgonyi István hagyta 

atyafiának, 100 forintot. Ezen felül adományozott még Hermanfi László és Várdai István is pénzt 

egyéb adományaik mellett. Gesztelyi Nagy János csak a felesége után örökölt ház eladásából 

származó összegeket említi. A család állatállományáról csak Korlátkövi Osvát és Hermanfi 

László tett említést. 

Összehasonlításképp általánosságban elmondható, hogy a jelen dolgozatban bemutatott férfiak 

feleségeikhez hasonlóan nagyarányú kegyes felajánlásokat tettek, azonban az adományok tárgya 

mind az egyházi, mind a világi donációk esetében más, birtokokat – jogi helyzetüknek 

megfelelően – és pénzt sokkal nagyobb arányban adtak. Említésre méltó, hogy a férfiak – 

amennyiben említenek ruhadarabot – kifejezetten a férfi viselet darabjait sorolják fel, bár hozzá 

kell tenni, hogy egyes ruhákat a nők is sokszor eladásra szántak, valamint a nők esetében az 

adományok jelentős részét teszik ki a különféle női ékszerek. Végezetül újfent szeretném 

hangsúlyozni, hogy ezen összehasonlítás csak vázlatos lehet, lévén, hogy az itt tárgyalt férfi 

testamentumok száma jóval kevesebb, mint az asszonyoké. 

7. KÖVETKEZTETÉSEK 

7.1. A VÉGRENDELET TÖRTÉNETI FORRÁSÉRTÉKE 

A végrendeletek vizsgálata számos kutatási lehetőséget rejt magában. Először is tükrözi a 

végrendelkező személyiségét és környezetét, valamint a tárgyi konfliktusokat és problémákat.1470 

A kutatás fontos iránya az anyagi kultúra vizsgálata, melyhez háromféle forráscsoport 

használható: az írott források, a korabeli ábrázolások és a tárgyi kultúra ránk maradt darabjai. 

Ezen kívül érdemesnek látszik a néprajzi analógiák ismerete is.1471 Az ingóságok – az eltérő 

szabású és funkciójú ruhák, bútorok, evőeszközök, valamint könyvek  a 13. század második 

felétől jelennek meg nagyobb mennyiségben a végrendeletekben, ami az életmód és az 

életkörülmények változásával is magyarázható.1472 

Az írott források közül az ingóságokról legfőképpen a végrendeletek, inventáriumok valamint a 

hatalmaskodásokról szóló jegyzőkönyvek használhatók az anyagi kultúra kutatásához,1473 s mivel 

a testamentumok széles körűen rendelkeznek a különböző ingóságokról is, ezért a végrendelkező 

életmódjának és mindennapi életének lenyomataként foghatók fel.1474  

                                                 
1470 TÁRKÁNY SZŰCS: Magyar jogi népszokások 726. 
1471 KUBINYI: Alltagsleben 17. 
1472 SOLYMOSI: Végrendeleteink forrásértékéről 27. 
1473 KUBINYI: Die Rolle der Ärchaologie 615., Zala megye 16. századi mindennapjairól ld. BILKEI: Tárgyi kultúra 
1474 SOLYMOSI: Két testamentum 209., HORVÁTH-DOMINKOVITS: Soproni végrendeletek 14. 
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Az írott források és a bennük szereplő tárgyak kapcsán azzal a nehézséggel is szemben állunk, 

hogy sokszor nehéz azonosítani egy-egy, a forrásokban említett holmit. A felmerülő 

terminológiai nehézségek tisztázása nem mindig egyszerű feladat, azok megoldáshoz a többi 

forráscsoportot is vizsgálni kell.1475 A tárgyak azonosításkor pedig további problémák is 

felmerülhetnek: egy ismeretlen szóhoz nem tudunk semmilyen mögöttes tartalmat rendelni, mivel 

napjainkra a szó kiveszett a használatból, s a néprajzi analógiák sem segítenek; vagy ismerjük 

ugyan a szót, de nem tudunk hozzá pontos képet kapcsolni, mivel túl általános, mint például a 

tunika, ami sokféle ruhadarabot jelölhetett; illetve ha az adott szót ismerjük, s tudunk is hozzá 

konkrét tárgyat kapcsolni, azonban manapság használt jelentése nem egyezik a korabelivel. Ilyen 

például a szoknya, mely a 16. századig a teljes ruházatot jelentette. A szavak azonosításában 

segítenek a középkori latinság szótárai, a szójegyzékek és glosszáriumok.1476 

Azonban mielőtt a végső következtetéseket levonnánk, figyelembe kell venni, hogy a 

végrendeletekben csak azon tárgyakat jegyezték fel, melyeket a maguk számára értékesnek 

ítéltek, így a teljes képet belőlük csak akkor nyerhetünk, ha összevetjük más forrásokkal is; 

ugyanis az örökhagyók vagyoni helyzetétől függően más-más értékhatár felett tartották 

érdemesnek feljegyezni a tárgyakat.1477 Így például az arisztokrácia tagjai nem említenek fa-, ón-, 

és ólomtárgyakat, míg a középnemességez, vagy a polgársághoz köthető írott forrásokban 

előfordulnak.1478 Természetesen ettől függően eltért a lejegyzett ingatlanok és ingóságok 

minősége és mennyisége. Az ingóságok közül az értékesebb anyagból készülteket sorolták fel, 

míg az ingatlanok közül csak azokat, amelyekről az örökhagyó szabadon rendelkezhetett, azaz 

adományozás, vásárlás vagy csere útján jutott hozzá.1479 A határ közvetett érték meghatározásra 

alkalmas, mivel összefügg az örökhagyó és a kedvezményezett társadalmi és gazdasági 

helyzetével. Általában hiányoznak a végrendeletekből a nem értékes, nem maradandó anyagokból 

való, mindennapi életben használatos tárgyak, mint például az agyagból és fából készült átlagos 

konyhai edények.1480 A bútorok is ritkán fordulnak elő, mivel a ház tartozékai, így annak 

részeként, azzal együtt örökítik tovább.1481 Esetleges kivételként előfordulhat, hogy értéktelenebb 

tárgy is bekerül a végrendeletbe, ha a testáló számára valamilyen okból kedves volt és fontos volt 

az adott tárgy további sorsa.1482 Hans Löbert írta le először, hogy az írott forrásokból 

megrajzolható anyagi kultúra képe nem egyezik az ásatások eredményeivel. mivel az írott 

forrásokban bizonyos értékhatár alatt nem jelennek meg az egyes tárgyak.1483 Ugyanis egy 

göttingeni tárgyi hulladékgödör anyagát összehasonlítva az írásos emlékekkel arra a 

megállapításra jutott, hogy a két anyag nem hozható egymással párhuzamba.1484 A 

                                                 
1475 KUBINYI: Alltagsleben 20. Két terminológiai nehézség megfejtését ld. HOFFMANN: Horreum, KUBINYI: Bicellus 
1476 KUBINYI: Anyagi kultúra 55. 
1477 JARITZ: Végrendeletek és mindennapi élet 326. 
1478 KUBINYI: Anyagi kultúra 55. 
1479 SOLYMOSI: Végrendeleteink forrásértékéről 26. 
1480 A kerámia anyag ezzel szemben a régészeti források egyik legnagyobb számú leletanyaga. 
1481 JARITZ: Végrendeletek és mindennapi élet 330. 
1482 HORVÁTH: Egy végrendelet kutató 441. 
1483 KUBINYI: Alltagsleben 17. 
1484 KUBINYI: Anyagi kultúra 55. 
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végrendeletekben említésre kerülő állatállomány is jól mutatja ezt a határt, míg a marhákat, 

lovakat sokan felsorolják, addig az apró jószágok alig fordulnak elő a testamentumokban.1485 

A végrendeletekben szereplő tulajdonosok segítségével elképzelhető az anyagi kultúra 

differenciált bemutatása. A legjobban ezt a suba példája mutatja be, mely a nemesség körében a 

magyaros divatot követte, férfiak és nők is hordták, míg a polgárság köreiben német minták 

alapján készült, és csak férfiak viselték.1486  

Az nyilvánvaló, hogy van bizonyos értékhatár, ami alatt nem vesznek fel tárgyakat a 

testamentumba. Feltűnő az is, hogy az előkelők, a köznemesség felső rétegének tárgyi hagyatéka 

nem különbözött az főnemesekétől.1487 

Kanizsai Dorottya adománya mutatja, hogy mennyire fontos volt az adakozónak a tárgyak 

további sorsa. A nádorasszony ugyanis szól arról is, hogy a bajcsi kolostoron belül melyik oltárra 

hagyja az adott tárgyat, külön rendelkezett az egyes oltárokról, kápolnákról. A templom „nagy 

oltára” (főoltár) mellett a – valószínűleg Kanizsai Dorottya által építtetett, ám a végrendeletben a 

titulusát sajnos üresen hagyott – kápolna három oltárral rendelkezett, ebből egy főoltár („nagy”) 

volt. A kápolnához kórus is tartozott. 

7.2. FŐ- ÉS KÖZNEMESSÉG: MEGHATÁROZHATÓK-E KÜLÖNBSÉGEK? 

A vizsgálatok egyik fontos kérdése, hogy milyen különbségek figyelhetők meg a különböző 

vagyoni helyzetű nemesasszonyok végrendeletei között. Úgy tűnik, hogy az asszonyok által 

hagyományozott tárgyak hasonlók voltak, azonban azok anyaga, nagysága, vagy a tárgyak 

mennyisége jól mutatja az adományozó hátterét. Mivel a nemesség nem volt egységes, így a 

végrendeletekből akár a nemesség árnyaltabb rétegződése is kimutatható.1488 Már Kubinyi 

András is rámutatott arra, hogy például a középnemesség felső és a mágnási lét alsó határán 

élőkkel, például a Battyányi és Várdai családokkal kapcsolatos írott forrásokban megjelennek réz 

és óntárgyak is.1489 Az családok közti összehasonlításhoz kiváló alapot ad a Rozgonyi család 

különböző ágaiból származó több tagjának végrendelete. Ugyanis amíg az 1400-as évek közepén 

még a vezetőréteghez tartozó ifj. István felesége, valamint a magát országbírói címig küzdő 

Rénold felesége főként birtokokról rendelkezik, addig a család 15. század középétől 

visszaszoruló ágához tartozó ifj. János felesége, Kálnai Borbála – aki később a Sáros megyei 

tehetős, várbirtokos középnemes, Kapi Sándor felesége lett – tételes felsorolást készít, s a 

testamentumban felsorolt tárgyak egy része a mindennapi használati tárgyakhoz sorolható: egyik 

tunikája ugyanis rókabunda, edényei között 20 ólom tálat és 7 óncsészét említ, sőt, még 12 

rézfazekát is felsorolja, s ezek mellett csak egy ezüstpohárról ad számot. Élesen szembeáll a 

Kálnai Borbála által felsorolt tárgyak értéke a Rozgonyi Borbála – gróf Frangepán Mihály 

felesége – végrendeletében szereplő adományokkal is, aki csak készpénzből 1200 forintot hagyott 

gyermekeinek. 

                                                 
1485 SOLYMOSI: Végrendeleteink forrásértékéről 26. 
1486 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 433. 
1487 KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 16. 
1488 KUBINYI: Középbirtokos nemesség 7. 
1489 KUBINYI: Anyagi kultúra 58. 
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Mivel az örökösök kijelöléskor a hátrahagyott tárgy értéke volt fontos, így tekinthetjük társadalmi 

rangjelző funkciónak. Sokszor előfordul, hogy ugyanazt a ruhadarabot mind férfira, mind nőre 

hagytak. Ennek oka az lehet, hogy az adott ruhát mindkét nem tagjai hordták, illetve az 

örökhagyó szintén örökölte valakitől (pl. férjétől, apjától). Az azonos nemzedék a divat gyors 

változása miatt a könnyen elavuló darabokat nem hagyta jóval fiatalabbakra.1490 

Az eddig bemutatottak alapján megállapítható, hogy az adományozó családjának anyagi helyzete 

és társadalmi státusza megjelenik az általunk vizsgált  végrendeletekben is. 

A kegyes felajánlások esetében megfigyelhető, hogy minél vagyonosabb volt valaki, annál 

inkább volt lehetősége konkrét egyházi tárgyakat adományozni, míg a kevésbé tehetősek világi 

tárgyakat hagytak, melyeket átalakításra vagy eladásra szántak, s – jelen dolgozat keretein belül – 

csak Kanizsai Dorottya engedhette meg, hogy kifejezetten kegytárgyakat hagyományozzon. 

7.3. A VÉGRENDELETEK ALAPJÁN KIBONTAKOZÓ KAPCSOLATI HÁLÓ 

A testamentumok alapján vizsgálhatók az örökhagyó személyi kapcsolatai is, nem csak az 

örökösök, hanem a tanúk, végrehajtók, gyámok és egyházi személyek révén is.1491 

Az örökösökkel kapcsolatban Güntner Péter arra a megállapításra jutott, hogy a végrendelet 

akkor volt részletes, ha a családi helyzet úgy kívánta meg, például bonyolult lett volna az 

örökösödési helyzet nélküle.1492 A ruhaadományokkal kapcsolatban Szende Katalin kiemeli, hogy 

az a társadalmi és rokoni kapcsolatok ápolását szolgálta. A női végrendeletekben ugyanis – 

természetesen – a ruhák gyakoribbak és a rokonok szélesebb köre figyelhető meg. Sokszor 

előfordul, hogy nemcsak azonos neműre hagytak egy-egy darabot.1493 Társadalmi szempontból 

tehát a testamentum a szűkebb-tágabb közösségen belüli erőviszonyokat mutatja be, mint erre a 

szakirodalom rámutatott.1494 

A társadalmi kapcsolatokat nemcsak a világiaknak szóló adományok mutatják, hanem az 

asszonyok által adományozott egyházak is. Ezek egyrészt rávilágítanak a családon belüli 

hagyományokra, másrészt az adott egyház népszerűségét is jelzik. Az Semsei- és Várdai-

asszonyok végrendelete különösen jó alkalmat ad az ilyen jellegű vizsgálatokra, mivel a család 

három, illetve négy nőtagja is készített testamentumot. A Semsei-feleségek és Semsei Zsófia 

közül mindegyikük megemlékezett a homonnai, sóvári és cékei ferencesekről, hármójuk a 

sárospatakiakról is, valamint a háromhegyi pálos kolostorról. A Várdai-feleségek közül pedig 

mindegyik asszony hagyományozott a bátmonostori egyházaknak és a kisvárdai 

plébániatemplomnak is. Ez igazolja Fügedi Erik és Engel Pál feltevését, miszerint az asszony 

férjhezmenetele után a férje családjához, klánjához tartozott.1495 A négy asszony ugyanis főleg az 

említett intézményeket támogatta, bár felsorolta a saját családjához közel eső egyházakat, de az 

azoknak szánt adományok sokkal szerényebbek. Semsei Zsófia testamentuma kivétel annyiban, 

hogy ő is – Kapi Sándor feleségeként – a Semsei család által preferált egyházakat támogatta. 

                                                 
1490 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 434-435. 
1491 SOLYMOSI: Végrendeleteink forrásértékéről 28. 
1492 Güntner: Vagyon kutatása 284. 
1493 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 434. 
1494 SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 406. 
1495 FÜGEDI: A XV. századi arisztokrácia 82., FÜGEDI: Elefánthyak 32. 
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Azonban azt is tudjuk, hogy Zsófia még alig egy éve volt férjnél, de a töltszéki és kapi 

egyházakról sem feledkezett meg. 

Ilyen szempontból érdekes összehasonlításra ad alapot Kapi Sándor két feleségének a 

végrendelete. A két rendelkezés között mindössze öt év telt el. Míg az idősebb Kálnai Borbála fő 

örökösévé fiát tette meg, egyházi adományt keveset hagyott. Támogatta ő is a sóvári kolostort, 

azonban az érte való tricesimát még az első férje birtokán levő monyorósi egyházban rendelte el. 

Ehhez képest Semsei Zsófia – aki szintén megemlékezett a sóvári egyházról is – a kapi és a 

töltszéki egyházakat is támogatta, mint említettük. 

7.4. MITŐL NŐI A NŐI VÉGRENDELET? 

A végrendeletek kutatásának egyik alaptétele, hogy vizsgálatával a kor anyagi kultúrája és 

mindennapi élete ismerhető meg.1496 Ha ezt elfogadjuk, akkor megállapítható, hogy a nők a 

mindennapokban ugyanolyan fontos szerepet vittek, mint a férfiak, azonban ezek a szerepek nem 

a köztörténetben, hanem a családi mindennapokban keresendők, s ezért az asszonyok a források 

ritkább szereplői. Mindazonáltal végrendeletükben saját javaikat minden megkötés nélkül 

továbbadhatták. Természetesen ezen dolgok mások voltak, mint a férfiak esetében, de a tényen, 

miszerint a nők – a jog biztosította feltételek szerint – önállóan dönthettek vagyonuk sorsáról, 

nem változtat. Ugyanúgy részt vettek a mindennapi gazdasági teendőkben, s a családi rezidencián 

élőknek saját udvarmesterük, esetenként udvarmesterasszonyuk is volt.  

Ha visszatértünk a dolgozat elején felvette gondolathoz (Women are only visible when dead), 

megállapíthatjuk, hogy bár a köztörténeti források szűkszavúan említik a korabeli asszonyokat, 

kárpótol érte a végrendeletekben róluk kibontakozó kép. A testamentumban ugyanis 

kibontakoztathattak, s egyben megmutathatták női szerepeiket: kegyes adományaikkal az általuk 

képviselt hagyományos, „ájtatos”, istenfélő asszonyként esedeztek a megváltásért, tárgyi 

adományokkal pedig a gondoskodó anya és gazdaasszony képében jelentek meg. Az általuk 

felsorolt tárgyak sokasága és sokszínűsége pedig mutatja, hogy életük korántsem volt egyhangú, 

s főleg nem csak a férfiak világától függött.  

A nők egy speciális joga a fiúsítás (praefectio) volt, mely olyan privilégiumot jelent, mellyel a 

király fiúágon magszakadt nemes leányát vagy a nemzetiség más nőtagját nemesi jogokban 

részesítette, s a királyi adományból származó ingatlanokban öröklési jogokkal látta el. Az 

asszony gyermekei akkor is nemesnek számítottak, ha nem nemessel kötött házasságából 

származtak.1497 A középkorból számtalan fiúsított asszony ismert. Közülük egy – Töttös Orsolya 

– jelen dolgozatban is bemutatásra került, s szót ejtettünk Kanizsai Orsikáról is, aki a fiúsított 

leányok egyik legismertebb koraújkori példája. 

Az, hogy a Semsei család négy nőtagjától és a Váradaiak egy generáción belül három asszonyától 

is fennmaradt végrendelet, azt is megvilágítja, hogy a női nemesi végrendelkezés korántsem 

számított ritkaságnak a késő középkorban, mivel az asszonyok nem nagy birtokokról 

rendelkeztek, s mégis, egy generáció több nőtagja is fontosnak tartotta, hogy írásban 

                                                 
1496 HORVÁTH-DOMINKOVITS: Soproni végrendeletek 14.; TÁRKÁNY SZŰCS: Magyar jogi népszokások 726. 
1497 ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet 273., 292. 
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végrendelkezzen. A nemesasszonyok körében a végrendelet elterjedtségét még inkább bizonyítja 

a fenti példáknál, hogy a felsorolt asszonyok között talán a legkevésbé tehetősek közé tartozó 

Zala megyei Csatári család két tagja, anyja és leánya is bizonyosan végrendelkezett (mint szó volt 

róla), jóllehet, a két testamentum nem a hagyományos formában maradt fenn. Ez a körülmény 

azonban még inkább felhívja a figyelmet arra, hogy milyen sok, eddig még feltáratlan, valamint 

elveszett végrendelettel számolhatunk. Hozzátehetjük, hogy a végső rendelkezések többsége 

olyan volt, amit sosem foglaltak írásba1498. 

 

Összefoglalva a vizsgálódásokat, megállapítható, hogy a nemesasszonyok végrendelkezése nem 

számíthatott különlegesnek a középkorban. 

Feltehetően mindenki végrendelkezett ebben az időben. Érezve az elmúlást, mindenkinek fontos 

volt lelke üdvössége, a középkor embere hitte, hogy kegyes adományok, jócselekedetek révén 

lerövidítheti a túlvilági szenvedést. Az utolsó kenet feladásakor a pap kötelessége volt 

megkérdezni a haldoklót, hogy tett-e már végrendeletet.1499 Másrészt a nemesasszonyok 

vagyonuk és társadalmi kapcsolataik révén kifejezetten érdekeltek voltak abban, hogy javaik 

sorsát elrendezzék. Ezenfelül minél vagyonosabb volt a testáló, annál inkább érdekelt volt ingó és 

ingatlan vagyonának elrendezésében.   

A késő középkorban mind inkább terjedt az írás használata, nőtt a levelezés jelentősége.1500 Ez a 

körülmény befolyásolhatta a végrendelkezés gyakorlatát, hisz nők esetében is gyakrabban 

foglalhatták írásba a végső akaratot, mint korábban. Hozzá tehetjük, ha szükségük volt rá, nők is 

leveleztek, akár a családon belül, akár gazdasági ügyekben, avagy más ügyek elintézése végett – 

még ha nem is saját kezűleg írták le őket. Nemcsak Kanizsai Orsolya közismert levelezésére 

gondolunk. Kanizsai Orsika nagynénje, Dorottya is számos levelet hagyott hátra, mind a 

birtokügyekkel kapcsolatos intézkedései, mind magánügyekben készült levelei fennmaradtak.1501 

 

 

8. FÜGGELÉK 

8.1. VÉGRENDELETEK LISTÁJA 

8.1.1. NŐK 

Sorszám Év Személy Jelzet Közölve Regeszta 

                                                 
1498 Közismert Kovári Lászlóné esete, aki betegágyában mondta el végakaratát, amit a jelenlévőknek (egyháziaknak) 
emlékezetükbe kellett vésniük. .Fügedi Erik tanulmánya rámutat a szóbeliség jelentőségére. FÜGEDI: Verba volant 
440. 
1499 SOLYMOSI: Két testamentum 204 -206.  
1500 Vö. KUBINYI: Írástudás 186-188. 
1501 Ld. Szerelmes Orsikám, és más példák: DEÁK: Magyar hölgyek levelei. További példák idézhetők a középkor 
végéről. Kanizsai Dorottya és Mainberki Erzsébet leveleit már idéztük, de a sor folytatható, NEUMANN: Szapolyai 
Szapolyai István neje, majd özvegye, Hedvig hercegnő számos levelét tartalmazza, s Hédervári Katalin (1505: 
DL25447; 1507: HédeváryO. II. Nr414-415. (384-385) és Rozgonyi Borbála levelei is fennmaradtak (1517: DL 
101515, 1523: DL 94388) 
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1 1440 Szendi Tamás felesége, Anna DL 13557   BÁNDI: Északkelet-magyarországi pálos 
kolostorok 571. 

2 1444 Hrusóci Konrád felesége, N. 
Bálint felesége, Ilona 

DL 35581  MÁLYUSZ: Szlavóniai és horvátországi 
pálosok/9 84-85., 85-86. 

3 1445 Rozgonyi István felesége, 
Wolfurt Ilona 

DL 13881   MNL ADATTÁR1502 

4 1448 Bolyi László felesége DF 222329     

5 1448 Apafi György felesége, Anna DL 74112 TelekiO II. Nr36. 
(39) 

  

6 1451 Hangonyi Sánta Jakab 
felesége, Katalin 

DL 56980  BORSA: Hanvay Nr211. (148) 

7 1452 Fraknói Pál felesége, 
Pottendorfi Anna 

DF 202933 HÁZI: Sopron 
története I/3. Nr. 
468. (392-397) 

  

8 1453 Kudui Dényi Miklós felesége, 
Gyendai Dorottya 

DL 30316   MNL ADATTÁR 

9 1455 Szentbenedeki György (1.) és 
Keresztúri János (2.) felesége, 
Szentandrási Montor Katalin 

DL 58123   MNL ADATTÁR 

10 1455 Keszi Balázs felesége, 
Anasztázia 

DL 29812    

11 1455 Laki Kacor Dávid felesége, 
Magdolna DF 253893 

 BILKEI: Zala megye középkor Nr137. 
(60) 

12 1455 
1465 

Zombori Porkoláb Domonkos 
felesége, Gibárti György Lúcia

DL 15011 
DL 16286 

 MNL ADATTÁR 

13 1456 Diankovci Anna DL 35619   MÁLYUSZ: Szlavóniai és horvátországi 
pálosok/5 92. 

14 1459 Palágyi Péter (1.) és Rákóci 
István (2.) felesége, Katalin  

DL 15326   MNL ADATTÁR 

15 1459 Aracsai/Biki Tamás felesége, 
Kisréti Orsolya,  

DL 49868   MNL ADATTÁR 

16 1462 Varbóki János felesége, 
Erzsébet 

DL 69481   MNL ADATTÁR 

17 1462 Toldi János felesége, Klára DL 26619 
DL 36842 

  MNL ADATTÁR 

18 1463 
1471 

Gimesi Forgács György 
felesége, Aponyi Anna 

DL 59496 
DL 59593 

  MNL ADATTÁR 

19 1463 Szentgyörgyi Eberhard (1.), 
Szécsi herceg Péter (2.) és 
Mihályfalvi Doni György (3.) 
felesége, Asszonyfalvi Lőkös 
János lánya Ilona 

DL 86393 
DL45061 

  MNL ADATTÁR 

20 1463 Putnoki János felesége, Sándor 
Orsolya 

DL 90051   MNL ADATTÁR 

21 1465 
 
1466 

Szentléleki Kasztellánfi 
Gáspár felesége, Borsanóci 
Jacoma 

DL 35111-
35112 
DL 35115 
DL 35120 

  MÁLYUSZ: Szlavóniai és horvátországi 
pálosok/10 140, 143-144., 143., 148-
149. 

22 1465 Újlaki Perde István felesége, 
Erzsébet 

DL 16256 
DL 16265 

  MNL ADATTÁR 

23 1467 Tamási László felesége, Csáki 
Ilona 

  CsákyO I. 419-
420. 

HéderváryO II. Nr398 

                                                 
1502 A Középkori Magyarország Levéltári Forrásainak Adatbázisában megtalálható regeszta 
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24 1467 Lapispataki Tamás felesége, 
Csicseri Anna 

DL 31895     

25 1467 Mileki András felesége, Koltai 
Dorottya 

DF 279228   KÓTA: Vasvári regeszták. Nr455. (153) 

26 1468 Köcski Farkas Miklós 
felesége, Béri Zsófia 

DL 45285   MNL ADATTÁR 

27 1469 Szécsényi László felesége, 
Rozgonyi Borbála 

DL 97800   MNL ADATTÁR 

28 1470 Frangepán Márton felesége, 
Alsólendvai Bánfi Dorottya  

DF 282443     

29 1470 Szinyei János felesége, Beáta DL 70295   MNL ADATTÁR 

30 1471 
1498 

Gimesi Forgács Benedek 
felesége, Gyulai Borbála 

DL 59593 
DL 59875 

  BÁRTFAI: Forgách 693. 

31 1471 Pinci Jonhos László felesége, 
Felícia 

DL 266521     

32 1471 Zicsi Benedek felesége, 
Szerdahelyi Imrefi Anna 

DL 81718 ZO XII. Nr240. 
(294-296) 

  

33 1473 Alagi Miklós felesége, Fancali 
Lengendi Zsófia 

DL 17432  MNL ADATTÁR 

34 1473 Hédervári Imre felesége, Garai 
Anna 

DL 91004 HéderváryO I. 
292 

  

35 1474 Rozgonyi Rajnald özvegye, 
Mainberki Erzsébet 

DL 17566 
DL 89012 

  MNL ADATTÁR 

36 1474 Szénaharasztjai Gergely 
özvegye, Katalin 

DL 35686 MÁLYUSZ: 
Szlavóniai és 
horvátországi 
pálosok/4 299-
300-301 

 

37 1474 Kavranóci Mihály felesége, 
Kavranóci Kavran Orsolya 

DL 106842   MNL ADATTÁR 

38 1475 Ómarjai Zsuzsanna DL 29003     

39 1475 Károlyi Demeter (1.) és Kállói 
Lőkös Lőrinc (2.) felesége, 
Dengelegi Anna 

DL 56000 C. TÓTH: 
Középkori 
végrendeletek 

  

40 1476 Sávolyi Demeter felesége, 
Dorottya 

DL 17765   MNL ADATTÁR 

41 1476 Csepelyi Szabó Péter felesége, 
Erzsébet 

DL 17767   MNL ADATTÁR 

42 1476 Komori Ilona DF 288222     

43 1476 Litvai Horváth Damján (1) és 
Balassa László felesége, 
Somosi Fruzsina 

DL 65957-
65958 

Balassa Nr.418-
420. (150-153) 

  

44 1477 Semsei László felesége, 
Szentmiklósi Liptói Erzsébet  

DL 85072 
DL 74718 

 ENTZ: 
Középkori 
végrendeletek 
174. 

MNL ADATTÁR 
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45 1477 Korlátkövi Osvát felesége, 
Sóki Dorottya  

DL 102848 NEUMANN: 
Korlátköviek. 
Függelék. Nr11. 
(180-181) 

  

46 1478 Balásházai Péter felesége, 
Katalin 

DL 18015   MNL ADATTÁR 

47 1479 Piri Miklós felesége, Katalin DL 45808     

48 1479 Hímeskői Acél Miklós 
felesége 

DL 86413   MNL ADATTÁR 

49 1480-
1510 

Preszecsnoi Kersar István (1.) 
és ,N. Benedek (2.) felesége, 
Pongracsovci Melles Ilona  

DF 232034     

50 1480 Raszinyakeresztúri Apajfi 
István (1.) és Nádasdi Darabos 
László (2.) felesége, Borotva 
Ilona 

DF 285200   BILKEI: Zala megye középkor Nr208. 
(81) 

51 1480 Enesei János felesége, Katalin DL 65567 
DL 67960 

  MNL ADATTÁR 

52 1480 Polányi Tamás felesége, 
Csatári, Orsolya 

DL 67958 
DL 67960  

  MNL ADATTÁR 

53 1480 Csatári Bereck felesége, 
Erzsébet 

DF 253915 
DF 253916 

  BILKEI: Zala megye középkor Nr209-
210. (81), Nr219. (84) 

54 1481 Csebi Mihály felesége, Butkai 
Margit 

DL 67086 
DL 67101 

    

55 1482 u. Semsei Vilmos felesége, 
Gimesi Forgách Margit 

DL 85207  ENTZ: 
Középkori 
végrendeletek 
174. 

MNL ADATTÁR 

56 1484 Baric László felesége, Csáki 
Jusztina 

DF 276957     

57 1486 id. Dobokai Miklós felesége, 
Csebi Páncél Katalin 

DL 36397 Losonczi 
BánffyO II. 
Nr210. (255-256)

JAKÓ: Kolozsmonostor II. Nr2592. (37) 

58 1487 Sági György felesége, Margit DF 204458 HÁZI: Sopron 
története II/1. 
Nr36. (223-224) 

  

59 1488 Coborszentmihályi Cobor Imre 
felesége, Cobor Margit 

 MAJOROSSY–
SZENDE: 
Protocollum II. 
Nr221. 

  

60 1488 Salgói Török Pál (1.) és 
Geszthelyi Nagy János (2.) 
felesége, Császár, Katalin 

DL 61919 HazaiO I. Nr244. 
(375-376) 

MNL ADATTÁR 

61 1489 Cahmoraz Pál felesége, Ilona DL 59766   MNL ADATTÁR 

62 1489 Dóci László felesége, 
Veronika  

DL 59769   MNL ADATTÁR 
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63 1489 Kisfaludi Pető Fülöp felesége, 
Kéri Veronika 

DL 74537   MNL ADATTÁR 

64 1489 Frangepán Zsigmond felesége, 
Ilona 

DL 66608 TELEKI: 
Hunyadiak kora 
Nr796. (472-475)
BlagayO Nr218. 
(428-430) 
 

 FO. II. Nr182. (191) 

65 1491 Guti Országh Zsófia DL 88803 KUBINYI: Egy 
főrangú hölgy 

  

66 1491 Rozgonyi János (1.), Baracskai 
Csuta Jób (2.) és Kapi Sándor 
(3.) felesége, Kálnai Borbála 

DL 64482   MNL ADATTÁR 

67 1491 Forgács Albert felesége, Noffri 
Brigitta 

DL 19749   BÁRTFAI: Forgách 694. 

68 1491 Daróci Tibold (1.) és Bölzsei 
György felesége, Méhész 
Erzsébet 

DL 19756     

69 1491 Mikófalvi/Szentkirályi Bekény 
Tamás özvegye, Szentkirályi 
Margit 

DL 14036  ILLÉSSY: Mikófalvi Bekény 26. 
MNL ADATTÁR 

70 1493 Várdai János felesége, 
Bátmonostori Töttös Orsolya 

DL 83023 
DL 88777 

ENTZ: Középkori 
végrendeletek 
174. 
C. TÓTH: 
Középkori 
végrendeletek 

  

71 1493 Meggyesaljai Móroc István 
felesége, Malomvízi Kenderes 
Margit 

DL 67128, 
DL 71088 

CsákyO I. 475-
476. 

MNL ADATTÁR
 

72 1493 Putnoki György felesége, Ettre 
Margit 

DL 90215  ENTZ: 
Középkori 
végrendeletek 
174. 

MNL ADATTÁR 

73 1493 Szentmiklósi Pongrác István 
felesége, Zsófia 

DL 94579   MNL ADATTÁR 

74 1495 Zsegnyei János felesége, 
Katalin 

DL 57810   MNL ADATTÁR 

75 1495 Teremi Sikesd Miklós 
özvegye, Dorottya 

DL 74253 TelekiO II. Nr 
134. (204-205) 

MNL ADATTÁR 

76 1495 Parubai Brczal Márton 
felesége, Noffri Katalin 

DL 62619-
62620 

  MNL ADATTÁR 
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77 1496 Nagyjeszeni Miklós felesége, 
Dolinai Buoc Veronika 

DL 73568     

78 1496 Kapi Sándor felesége, Semsei 
Zsófia,  

DL 71765     

79 1496 Várkonyi Amádé János (1.) és 
Répási István (2.) felesége, 
Ilona 

DL 90415   MNL ADATTÁR 

80 1496 Semsei János felesége, Vajdai 
Borbála 

DL 85153   MNL ADATTÁR 

81 1497 Csomporházi Csompor István 
felesége, Erzsébet 

DL 61083   MNL ADATTÁR 

82 1497 Szakácsi Péter felesége, 
Orsolya 

DL 20578   KOMJÁTHY: II. Ulászló Nr47.  
BÁNDI: Szakácsi pálos kolostor Nr84. 
(60) 

83 1497 Haraszti János felesége, Felícia DL 46401     

84 1498 Mekcsei Balázs felesége, 
Anna1503 

DL 59875     

85 1498 Berki László (1.) és 
Kelencsényi Demeter (2.) 
felesége, Gügyéri Margit 

DF 280144 Pest megyei 
oklevelek Nr.40. 
(71-72) 

  

86 1499 Magyarzsuki Suki Darabos 
János felesége, Szamosfalvi 
Mikola Katalin  

DF 255173     

87 1499 u. Litvai Horvát Péter felesége, 
Dorottya 

DL 5776   MNL ADATTÁR 

88 1500-
1520 

Asgúti János felesége, Herheni 
Gorong Márta 

DL 75258     

89 1500 Kávai Posar János felesége, 
Dorottya  

DL 61929     

90 1501 Vadászülési Péterfi Domonkos 
felesége, Kövekúti Ágota 

DL 20 SÜMEGHY: 
Sopron levéltára 
Nr108. (173-174)

  

91 1501 Török Ambrus felesége, 
Tapsonyi Antimus Ilona  

DL 21072    

92 1501 Olcsai Fisi János özvegye, 
Kéki Erzsébet 

DL 46571 
DL 47004 

DRESKA: 
Pannonhalmi 
konvent Nr880. 
(101-102) 

 

93 1502 Nátafalusi Jeromos felesége, 
Klára 

DF 266335     

                                                 
1503 Elképzelhető, hogy azonos Forgács György özvegyével, Aponyi Annával, akinek végrendeletéről 1477-ben 
közös tanúkihallgatást tartottak Forgács Benedek özvegye, Gyulai Borbála testamentumával egyetemeben. Az itt 
szereplő 1498-as esetben is Borbálával közösen említik Anna végrendeletét. 
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94 1503 Meggyesaljai Móroc István 
(1.) és Gersei Pető Miklós (2.) 
felesége, Malomvízi Kenderes 
Margit 

DL 93704 
DL 93710 

   

95 1504 Mikcseveci Boldizsár felesége, 
Margit 

DL 34569 
DL 34572 
DL 34581 
DL 34588 
DL 34971 

  MÁLYUSZ: Szlavóniai és horvátországi 
pálosok/2 189-190., 190-191., 193., 
197. 

96 1504 Hedrihóci Horváth Mátyás 
felesége, Dorottya 

DL 34952 MÁLYUSZ: 
Szlavóniai és 
horvátországi 
pálosok/3 172-
173. 

 

97 1505 Várdai Aladár felesége, 
Katalin 

DL 82224 C. TÓTH: 
Középkori 
végrendeletek 

  

98 1505 Grebeni Hermanfi László 
felesége, Gordovai Fáncsi 
Orsolya 

DL 101372 
DL 101373 

  MNL ADATTÁR 

99 1506 Várdai István felesége, 
Terjéni/Csúzi Márkus Ilona 

DL 82238 
DL 83026 

C. TÓTH: 
Középkori 
végrendeletek 

  

100 1507 Losonci Zsigmond felesége, 
Homonnai Druget Erzsébet 

  Losonczi 
BánffyO II. 
Nr335. (415-418)

 

101 1507 Cece László felesége, Orsolya DL 69895     

102 1508 Sztrazsemlyei János felesége, 
Katalin 

DF 265875     

103 1508 Bolyai Gápár felesége, Betlen 
Brigitta 

DL 46883   MNL ADATTÁR 

104 1508 Márton László felesége, 
Veronika 

DL 75745   MNL ADATTÁR 

105 1509 
1512 
1519 

Csabaji Pénzes György 
felesége, Margit 

DL 75748 
DL 75763 
DL 75792 

  MNL ADATTÁR 

106 1509 Mikolai Miklós (1) és Rákóci 
Mihály (2.) felesége, 
Lapispataki Borbála,  

DL 46914 
DL 75106 

  MNL ADATTÁR 

107 1510 Bajánházi Benedek felesége, 
Dorottya 

DL 69897   MNL ADATTÁR 

108 1510 Patói Mihály felesége, 
Dorottya 

DL 50499   MNL ADATTÁR 

109 1510 Körtvélyesi Porkoláb Ambrus 
felesége, Rákóci Borbála 

DL 72133   MNL ADATTÁR 

110 1510 Károlyi Bertalan felesége, 
Margit 

DL 84607 C. TÓTH: 
Középkori 
végrendeletek 

  

111 1510 Chemerovic György (1.) és 
Szencsei Ferenc (2.) felesége, 
Raszinyakeresztúri Bocskai 
Péter leánya, Márta  

DL 94317   MNL ADATTÁR 
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112 1510 Ajtósi Mihály felesége, 
Nelepec Klára 

DL 35774 MÁLYUSZ: 
Szlavóniai és 
horvátországi 
pálosok/4 309-
311. 

 

113 1511 Bolyai Gáspár (1.) és Muzsnai 
Mátyás (2.) felesége, Betlen 
Brigitta 

DL 62990     

114 1511 u. Ruszkai Dobó Domonkos 
felesége, Cékei Zsófia 

DL 34993     

115 1512 Mesterházi Mihály felesége, 
Szombathelyi Szőke Erzsébet 

DL 58263   MNL ADATTÁR 
TÓTH-ZÁGORHIDI: Források 
Szombathely történetéhez Nr203. (101-
102) 

116 1512 Kolgyári Császár Jakab 
felesége, Dorottya 

DL 106810   MNL ADATTÁR 

117 1512 Putnoki Mihály (1.) és 
Bodfalusi Tatár Imre (2.) 
felesége, Krisztina 

DL 90326     

118 1513 Frangepán Miklós felesége, 
Gersei Pető Erzsébet 

DL 38569 FO II. Nr187. 
(292-293) 

  

119 1514 Mikefalvi Micsinszki László 
felesége, Márta 

DL 63993   MNL ADATTÁR 

120 1517 Keszihóci Dacsó György (1.) 
és Török Bertalan (2.) 
felesége, Krisztina 

DL 69560     

121 1517 
1518 
 
 
 
1519 
 
1524 
1525 
1526 

Majtényi Márton felesége, 
Kálnai Anna 

DL 73207 
DL 73208 
DL 73211 – 
73212 
DL 73214 
DL 73235 – 
73236 
DL 73216– 
73223 
DL 73231 
DL 73232 
DL 73238 
DL 73240 

SZERÉMI-
ERNYEI: 
Majthényiak 
627-634. 
FÜGEDI: 
Majtényi 

  

122 15181504 Maróti Mátyus felesége, 
Horogszegi Szilágyi Margit 

DL 94336 
 

  MNL ADATTÁR 

123 1519 Levei N. (1.) és Kisszécsi Jób 
(2.) felesége, Aranyani Jósa 
Dorottya 

DF 274230    

124 1519 Rozgonyi István felesége, 
Hédervári Katalin 

DL 23166-
23167 

HéderváryO I. 
Nr390. (564-
566), Nr391. 
(567-568) 

  

125 1519 Menyői Désházi Mihály (1.) és 
Kiskapusi Gyerőfi Zsigmond 
(2.) felesége, Ágota 

DL 31025 MNL 
ADATTÁR 

  

126 1521 Bikali Bikli Gergely felesége, DL 36906 MNL JAKÓ: Kolozsmonostor II. Nr3808. 

                                                 
1504 A végrendelet az asszony életrajzi adatai alapján 1504-1505 között keletkezett 
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Ilona ADATTÁR (380) 

127 1521 Alsólendvai (Bolondóci) Bánfi 
János felesége, Szomszédvári 
Henning Margit  

DF 256077 
DF 219328 

    

128 1522 Fajszi Ányos György (1.), 
Gibárti Kis Lőrinc (2.) és 
Keresztúri Miklós (3.) 
felesége, Battyáni Krisztina 

DF 254108 
DL 93838 

  KOMJÁTHY: II. Lajos Nr63. (50), 
BILKEI: Zala megye középkor Nr169. 
(162) 

129 1522 Tormási Katalin DL 68538     

130 1523 Perneszi István felesége, 
Gersenyei Magdolna  

DL 47489     

131 1524 Frangepán Mihály gróf 
felesége, Rozgonyi Borbála 

DL 89187     

132 1524 Vápafői Onári László felesége, 
Ilona  

DL 23743 
DL 23988 

 ETE Nr84. (84-
85) 

  

133 1525 Monaki Mihály felesége, 
Gesztelyi Orosz Potenciána 

DL 76002     

134 1525 Budavölgyei Literatus Bertalan 
(1.) és Nagy Péter (2.) 
felesége, Budindoli Literatus 
Erzsébet  

DL 104440     

135 1525 Geréb Péter (1.) és Perényi 
Imre (2.) felesége, Kanizsai 
Dorottya  

DF 286364 
DL 24152-
24154 

    

 

8.1.2. FÉRFIAK 

Sorszám Év Személy Jelzet Közölve Regeszta 

1 1431 Fraknói Gróf Pál DL 12849   

2 1432 Felsőlindvai herceg Péter DL 43921 
DL 86325 

 MNL ADATTÁR 

3 1446 Rozgonyi János DL 13948   

4 1456 Korlátkövi Osvát DL 62593-
62594 

NEUMANN: 
Korlátköviek. 
Függelék. Nr8-9. 
(176-179) 

 

5 1467 
 
1468 
1474 
 
1475 
1476 

Frangepán Márton DL 34687 
DL 25224 
DL 25224 
DL 17551 
DL 25221 
DL 37116 
DL 34343 

  

6 1472 Rozgonyi Rénold DL 17326   

7 1490 Grebeni Hermanfi László DL107608 
DL 101124 
DL 101228 
DL 101638 

  

8 1495 Semsei János DL 85147   

9 1496 Gesztelyi Nagy János DL 61919 HazaiO I. Nr 246. 
(379-380) 
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10 1506 Várdai István DL 82239 C. TÓTH: 
Középkori 
végrendeletek 

 

11 1516 Cobor Imre   PATAKI: Budai vár 293. 
VÉGH: Buda helyrajza II. Nr588. 
(163) 
GEREVICH: Budapest művészete 302. 

12 1518 Perényi Imre DL 23083-
23084, DL 
23087-
23088 

  

13 1523 Rozgonyi István DL89173 
DL 23745 
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8.2. TÁBLÁZATOK 

8.2.1. A VÉGRENDELETEK IDŐBELI ELOSZLÁSA 

 

8.2.2. A VÉGRENDELETEK FENNMARADÁSI FORMÁJA 
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saját kiadvány saját kiadvány egyházi személy megerősítő záradékával

saját kiadvány közjegyző megerősítő záradékával plébános előtt

konvent tagjai előtt közjegyző előtt

tanúk bevallása egyházi személy előtt tanúk bevallása világi személy előtt

tanúk bevallása városi hatóság előtt városi könyvben

világi hatóság átírása tanúkihallgatás

perben, panaszban említik végrehajtás során említik

más oklevelekkel együtt átírva 2 példányban: saját kiadvány és egyházi kiadvány

2 példányban: saját kiadvány és közjegyzői kiadvány 2 példányban: konvent előtt és nádori megerősítés

2 példányban: saját kiadvány és tanúkihallgatás 2 példányban: tanúkihallgatás és nádori megerősítés

2 példányban: tanúkihallgatás és a tanúkihallgatásról kiadvány 2 példányban: konvent előtt és érvénytelenítés

3 példányban: saját kiadány, nádori és királyi megerősítés
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8.2.3. A VÉGRENDELETEK RENDELKEZÉSEINEK TÍPUSAI 

 

8.2.4. AZ ADOMÁNYOZOTT EGYHÁZAK ÉS EGYHÁZI SZEMÉLYEK TÍPUSAI1505 

 

                                                 
1505 A személyek csak akkor vannak külön jelölve, ha nem ismert, hogy milyen egyházhoz tartoztak, vagy az az 
egyház nem kap adományt. 
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8.2.5. AZ ADOMÁNYOZOTT KOLOSTOROK SZÁMA 

 

8.2.6. AZ EGYHÁZI ADOMÁNYOK FŐBB TÍPUSAI 
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8.2.7. A KEGYES CÉLRA SZÁNT TÁRGYAK TÍPUSAI 

 

8.2.8. A VILÁGI ADOMÁNYOK KEDVEZMÉNYEZETTJEI 

 

  

10%

16%

21%

17%

15%

11%

9% 1%

Liturgikus kellékek

Miseruhák

Világi ruhadarab

Világi ékszer

Ágynemű, textil

Edény, evőeszköz

Egyéb

Könyv

7%
12%

9%

1%

1%
0%

1%

1%

2%

2%

4%

1%1%2%

5%

23%

25%

3%

férj

leánygyermek

fiúgyermek

anya

apa

unoka (leány)

unoka (fiú)

nővér

fivér

saját rokon

férj rokona

meny

vej

egyéb rokon

környékbeli nemes

szolgálóleány, asszony

szolga

városi polgárok



172 

8.2.9. A VILÁGI ADOMÁNYOK FŐBB TÍPUSAI 

 

8.2.10. A VILÁGI CÉLRA SZÁNT TÁRGYAK TÍPUSAI 
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8.2.11. A TEXTILEK ANYAGA 

 

8.2.12. A TEXTILEK SZÍNE 
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8.2.13. A PRÉMEK ANYAGA 

 

8.2.14. A FÉMTÁRGYAK ANYAGA 
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8.3. FORRÁSOK1506 

8.3.1. KANIZSAI DOROTTYA VÉGRENDELETE ÉS AZ AZT 

MEGERŐSÍTŐ NÁDORI ÉS KIRÁLYI OKLVELEK 

1525. december 8 

Kanizsai Dorottyának, Geréb Péter és Perényi Imre nádorok özvegyének végrendelete. 

A végrendelet a bevezetéssel kezdődik, ezt követi a Dorottya halála után tartandó emlékmisék 

pontos leírása. A következő rész a különböző egyházaknak (bajcsi Mindenszentek pálos kolostor 

és a Dorottya által alapított oldalkápolnája, valpói Szent László várkápolna, neuburg-am-inn-i 

Szent Lipót templom, füzitői Szűz Mária templom, bátai Szent Vér egyház, balfi Szent Farkas 

templom) szánt adományokat taglalja. Ezt követi az atyafiakról való gondoskodás (a nővéreinek 

nevezett Stubenberg Erzsébet és Eufémia), majd a tágabb családról, azaz a szolgákról (Henyei 

Bernát valpói várnagy, Macskási László, Dorottya udvarmesterasszony, Pozsgai Anna, Csikó 

Magdolna, Barai Dóra, Bosnyák Krisztina, Pozsgai Katus, Török Mária, Csikó Barbara, Székely 

Jusztina és Sztrazsemlyei Palkó, Budai Miklós, két Sárkándi, Kis Ferenc, Kis Tamás, Székely 

Boldizsár, Székely András, Péterfalvi Demjén, Jancsi, Zoli apródok és Porkoláb Gáspár, Nagy 

Bálint, Kis Bálint, Éliás, Ambrus, Szőlősi Ferenc diákok). A végrendelet utolsó egységében 

Dorottya adósságairól ad számot. 

Egyszerű, korabeli másolat, papíron. 

Jelzete: Österreichisches Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv (Wien), Hoffinanz: 

Ungarn, Rote 1 B, fol. (kézi számozás:) 219-237, (gépi számozás:) 234-252 (Fényképe: MOL DF 

286364) 

A 18 fólióra terjedő iratot Takáts Sándor dolgozta fel. Könyvében utal az eredeti példányra,1507 

azonban ez eddig nem került elő.1508 

 

15251509 

 

Testamenti domine Dorothę Kanÿsaÿ libellus 

 

                                                 
1506  Az oklevelek átírásában és értelmezésében szeretném megköszönni egyetemi tanáraimnak a doktori képzés alatt 
nyújtott önzetlen segítségét, ill. Bilkei Irénnek a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosának nagylelkű támogatását. 
1507 „Bécsi állami levélt. Nádasd. Familien-Akten. A végrendelet másolatban megvan a közös pénz. levélt. Hungarica 
című gyűjtemény első fasciculusá-ban is. A végrendelet 1525-ben kelt.” (TAKÁTS: Magyar nagyasszonyok. 85., 52. 
jz.) Takáts Sándor a Bécsi állami levéltárban a Nádasdy Familien-Akten fondban találta a végrendeletet, a másolatát 
a közös pénzügyi levéltár Hungarica című gyűjtemény első fasciculusá-ban. Most a másolata az Österreichisches 
Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv (Wien), Hoffinanz: Ungarn jelzeten található. 
1508 A szövegkiadásnál ÉRSZEGI: Paleográfia c. művet vettem alapul. Vö. még TRINGLI: Oklevélkiadás. 
1509 Az utolsó 5-ös javítva 
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1525 

 

Nos Dorothea de Kanysa condam regni Hungarie palatina dum sepius animo revolvissemus tum 

boni Dei tum matris sue virginis quamplurima in nos merita usque a Deo collata ut de condicione 

puppillari bis ad honorem dignitatemque palatine pervenerimus, tum mortem omnibus partim 

necessario obtinendam partim commemoracionem animi defiximus eo tempore testame<n>tum 

nostrum (quo anime nostre bene consulteque esse posset dispositum) condere dum altissimus 

Dominus nobis et animum liberum et corpus sanum prestitisset, quo hoc nostro proposito 

disposito securius tandem divine maiestati ac intemerate matri eius de omnibus donis suis in nos 

collatis atque impensis gracias quantumvis indignas haberemus. Itaque primum omnium anima 

nostra sue sancte Deitati patrocinioque gloriose virginis Marie corpore vero nostro tanquam 

peccatricis terre ipse commendatis. Isto ipso die festi concepcionis sacratissime virginis Marie1510 

de omnibus rebus nostris per altissimum Deum nobis creditis (ut premissum est) corpore 

menteque sanis existentibus tale condidimus testamentum. 

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

 

Primo 

 

Postquam divine placuerit voluntati animam nostram corpore exui, corpus ipsum nostrum ponatur 

in archam sive scrivium ligneum intus tela nigra undique circumposita, quam quidem telam si 

contingat per nos minus preordinari ut una pecia ematur ad eam legamus in nova moneta florenos 

octo faciendo ad racionem antique moneta florenos quattuor. 

Item ad feretri nostri honestam cooperacionem nigro veluto opus erit de quo emantur ulne 

quindecimo ad quas similiter legamus florenos septuaginta et quinque. 

Item pro recommendacione florenum unum ac pro psalterii circa funus nostrum decantacione in 

antiqua pecumia legamus florenos decem. 

Item ex quo Dei adiutorio nos unum sacellum in latere ecclesie clasutri heremittarum de 

Baych1511 edificare volumus, tum ut altissimus Deus cum sua virgine genitrice ibi perpetuo 

honorentur, tum ut corpus nostrum in ecclesie sacello requiescat. Committimus igitur 

testamentariis nostris, ut corpus nostrum, quo fieri poterit decencius honorariusque eo deferri 

faciant. Lucerne luceant circa funus nostrum die ac nocte quosque supra terram fuerit, et eciam 

quoad ad predictum claustrum heremittarum defferetur, ad quod centum lucernas sufficere 

                                                 
1510 1525. december 8.  
1511 Bajcs, pálos kolostor 
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opinamur, ad eas itaque emendas in antiqua pecunia legamus florenos 12,5, ut octo lucerne per 

unum florenum emantur complebiliterque numerus centum lucernarum. 

Item preterea non ignoramus Divine maiestati, quicquid in laudem nominis sui honorarius fuerit 

peractam. Igitur ad laudem et gloriam sui nominis matrisque eius volumus, ut postquam corpus 

nostrum in ecclesia dictorum fratrum heremittarum claustri de Baych s<t>atutum fuerit. Eo die 

canantur decem misse simulcum maiori missa, legendo autem fiant misse nonaginta. Ad que 

omnia legamus in antiqua moneta florenos centum, in auro florenos novem, ita quod ad nonaginta 

legibiles missas distribuantur floreni nonaginta cum singulis lucernis atque candelis. Ad novem 

vero missas, que fiunt cantando, dentur none lucerne, nonem floreni aurei ac none floreni antique 

monete. Quoniam ad maiorem missam qualiter offerenda sit, clarius inferius videbitur ad lucernas 

autem centum, que emi debebunt sex uno floreno legamus florenos 33 den(arios) 36 nove monete 

in numerum antiquarum monetarum, faciendo florenos 16 den(arios) 68. Ad ceram autem pro 

faciendis candelis in antiqua pecunia florenos decem legamus, ut hee unacum lucernis ad missas 

distribuantur in comparacionem. 

Item ad maiorem missam sic erit offerendum, quod emi debebunt quattuor lucerne albe, ad quas 

legamus in nova pecunia florenos octo et ad singulas lucernas in auro singulos quinquaginta 

florenos. In toto florenos 400 auri faciendo legamus, quibus ipse offertorii ad magnum altare 

accedendum erit, simulcum ceteris rebus, quas nos ad eandem ecclesiam legamus, ut inferius suo 

loco videbitur. Ibidemque eisdem heremittis relinquendo, qui ipsos aureos eo convertant, quo 

ipsis libuerit ac res illas oblatas ad honorem divinum retineant. 

Item super altaria necessarium est ut tempore celebracionis missarum prescriptarum candele 

luceant, itaque si nos viventes non ememus ad viginti candelas apotecarias legamus in nova 

moneta florenos 6 den(arios) 72 ad racionem antique faciendo florenos 3 den(arios) 36. 

Item scimus Deum omnipotentem pauperum atque simplicium precibus flecti consuevisse, ut 

eorum preces suffragentur anime nostre apud misericordem iudicem committimus testamentariis 

nostris ut ubicumque rescire poterunt puppillos aut orphanos nobilis sanguinis esse sine vestitu 

illos tales secundum decenciam vestiant ad quod legamus aureos decem, ut autem tempore 

tumulacionis nostri funeris aliis eciam pauperibus subventum sit in eorum medium distribuendo 

legamus in antiqua pecunia florenos tres. 

Item postquam corpus nostrum terre mandatum fuerit in sacello nostro supra sepulcrum nostrum 

ad maius per annum fieri debebunt duo luminaria, quibus inspectis unusquisque sua mortalitate 

considerata, sue oracionis forsan nos quoque faciunt participes. Itaque ad candelas apotecarias 

emendas in antiqua pecunia legamus florenos sex. Insuper ut sint supra sepulcrum nostrum 

legamus duo candelabra cuprea, que luminaria apponenda sustentare debebunt. 
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Item ne videatur lapis admotus supra nostram tumbam nudus semper persistere, legamus ad id 

duo tapeta, alterum novum alterum vero mediocre, que ad tumbam nostram alternatim sterni 

debebunt, videlicet mediocre pro cottidiano novum autem pro festiviori tegumento. 

 

De tribus sequentis commemorationibus 

 

Non ignoramus altissimum Dominum, ad hoc ut eum extollamus nos omnes creavisse ciciusque 

ad continuas preces suam misericordiam anime nostre dignari volumus igitur, ut post sepulturam 

nostram usque ad anni revolucionem fiant tres commemoraciones in ecclesia dicti claustri de 

Baych, quarum prima fiat tricesimo die diei tumulacionis nostre, quo quidem die celebrentur 

misse quinquaginta, quarum quingue cantando, relique 45 misse sint legendo. Ad hoc igitur in 

antiqua pecunia legamus florenos 19 den(arios) 85, ita quod ad missas cantabiles quinque 

distribuantur quinque florenos, ad missas autem lectibiles per denarios triginta tres distribuantur 

florenis 14 den(arii) 851512. 

Item ad eandem commemoracionem lucerne uno floreno antique pecunie, cera vero pro faciendis 

candelis ad missas in comperacionem distribuendo in pecunia similiter antiqua florenis tribus 

ematur. 

Item eodem die commemoracionis pauperibus distribuens legamus in pecunia antiqua florenos 

duos ad quinque autem orphanorum vel nobilis seu ignobilis sanguinis sit vestituram florenos 

quinque similiter antique pecinue legamus. 

 

Secunda commemoracio 

 

Secundam commemoracionem fieri volumus medio anno post nostram sepulturam, quo die 

similiter quinquaginta missas modo prescripto celebrari volumus ad quas (ut in priori 

commemoracione) legamus in antiqua pecunia florenos 19 ac denarios 851513 ac ad lucernas 

florenum unum, ad candelas faciendo pro cera emens florenos tres similiter antique monete. 

Item pauperibus distribuentis legamus in antiqua pecunia florenum unum ac ad duorum pauperum 

amictum florenos duos similiter veteris monete. 

 

Tercia commemoracio 

                                                 
1512 eredetileg is arab számmal leírva 
1513 eredetileg is arab számmal leírva 
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Tercio anniversarium fieri volumus eo die celebrentur misse centum, quarum decem sint 

cantando, relique 901514 legendo et ad hoc legamus in antiqua pecunia florenos quinquaginta ac 

aureos decem, ita quod ad decem missas cantabiles offerantur decem aurei ac quinque floreni 

antique pecunie, ad nonaginta vero lectibiles missas per denarios 501515 offerantur floreni 

quadraginta et quinque. 

Item candele apotecarie ad altaria tempore misse cremande florenis duobus, lucerne florenis 

quattuor ac cera pro faciendis candelis florenis quattuor antique pecunie emantur. 

Item pauperibus distribuentes eo die legamus in antiqua pecunia florenos tres ac ad amictus 

nobilium orphanorum legamus aureos quinque, qui pro refrigerio anime nostre sint oraturi. 

Item quia autem speramus, quamplurimos benivolorum nostrorum et servitores nostros, viris 

ecclesiasticis exceptis ultimis nostris honoribus, atque exequiis inter futuros et precipue tempore 

tumulancionis nostri funeris, quibus necessarium est futurum, ut nostri testamentarii eo die 

alimenta subministrent. Itaque tum ad eorum quad virorum ecclesiasticorum ac pauperum (qui 

aderunt) convictum legamus vasa vini tria, reliqua omnia nostri testamentarii de proventibus 

castri nostri Walpo1516, speciebus demptis ordinare habebunt.1517 

Ad diem autem alterius commemoracionis tricesimo videlicet die diei tumulacionis nostre 

futuram pro epulandis viris ecclasiasticis et pauperibus legamus unum vas vini, larda quattuor.1518 

Ad diem autem secunde commemoracionis, que fiet medio anno tumulacionis nostre legamus 

unum vas vini et larda quattuor.1519 

Ad diem vero anniversarii legamus vinum duobus vasis et larda sex, de specibus1520 autem ad 

istas quattuor, commemoraciones pro peri1521 piperis sex unciis emendis in nova pecunia legamus 

florenos 12, antique monete florenos sex faciendo pro croci duabus unciis florenos 28, zinciberis 

florenos 2, cariosoli florenos tres. 

Item ad tres commemoraciones post sepulturam nostram fiendam legamus frugum cubulos 201522, 

ad pullos 1501523 emendos florenos 91524, ad cappones 801525 florenos novem, ad anseres 641526 

                                                 
1514 eredetileg is arab számmal leírva 
1515 eredetileg is arab számmal leírva 
1516 Valpó vár (Baranya megye): 1481-ben kapja Vingárti Geréb Péter Mátyás királytól, a továbbiakban is a Gerébek 

tulajdona, amíg Kanizsai Dorottya megörökli (CSÁNKI II.459.) 
1517 hely kihagyva 
1518 hely kihagyva 
1519 hely kihagyva 
1520 bizonytalan olvasat, étel 
1521 áthúzva 
1522 eredetileg is arab számmal leírva 
1523 eredetileg is arab számmal leírva 
1524 eredetileg is arab számmal leírva 
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florenos sex ac denarios quadraginta, que omnia testamentarii nostri tum secundum dignitatem 

eorum, qui aderunt tum secundum isporummet intelligenciam dispensare habebunt, hoc 

specificando, quod fruges, vina atque larda pro tribus commemoracionibus erogando statim post 

sepulturam nostram ad claustrum Baych servanda mittere debeant. 

 

De rebus ecclesiis legatis 

 

Quia autem nos inter alios regularium ordines huic religioni heremitico videlicet sancti Pauli 

primi heremitte semper devote fuimus fratribusque eiusdem ordinis, in quibus nostre possibilitatis 

fuit viventes subvenimus, propterea voluimus ut et post mortem nostram ipsi fratres heremitte pro 

refrigerio anime nostre nobis per nostra merita in ipsos collata perpetuo astrigantur eisque 

fratribus in claustro de Baych commorantibus sicuti totalem possessionem nostram Week1527 

simul cum universis pertinenciis utilitatibusque quibuslibet ad eandem de iure et ab antiquo 

debentibus in vita nostra pacifice perpetuo possidendam contullimus. Ita eandem possessionem 

Week modo prescripto eisdem fratribus pacifice libereque possidendam perpetuo testamentaliter 

legamus ita, ut idem fratres heremitte in sacello nostro in latere eiusdem ecclesie ad honorem1528 

constructo perpetue teneantur racione proventuum dicte possessionis Week pro anime nostre 

refrigerio singulis septimanis singulas septem missas celebrare. Prima missarum esse debebit die 

dominico utpote propria ipsius diei dominice vel autem de Sancta Trinitate cum tribus 

oracionibus: prima eiusdem diei, secunda Sancte atque Individue Trinitatis, tercia ‘Deus qui 

vivorum’, feria secunda vita nostra durante pro peccatis post obitum autem nostrum pro defunctis 

cum oracionibus propria scilicet et ‘fidelium Deus’, feria tercia ad honorem beatissime Anne 

matris Marie cum collectis: prima scilicet propria, secunda beate Dorothee, tercia ‘Deus qui 

vivorum’, feria quarta pro refrigerio animarum parentum nostrorum cum propria ac ‘fidelium 

Deus’ etc. oracionibus, feria quinta de sacratissimo corpore Christi cum propria et beati Pauli 

primi heremitte ac ‘Deus qui vivorum’ oracionibus, feria sexta de passione Domini cum tribus 

collectis: puta propria, assumpcionis beate Marie virginis ac ‘Deus qui vivorum’, die sabbati de 

beatissima Maria virgine tribus oracionibus annexis: prima scilicet propria et Spiritus Sancti ac 

                                                                                                                                                              
1525 eredetileg is arab számmal leírva 
1526 eredetileg is arab számmal leírva 
1527 Vék (Baranya megye): a 15. században Bodolyához tartozott, ami a valpói vár tartozéka (CSÁNKI II. 535.). Nem 

Bajcs közelében feküdt, hanem sokkal délebbre, ma már horvát területen, Csabagát és Bodolya között a Karasica 

partján. A Mays nemzetségbeliek birtokaként már 1215-ben említik ezt a települést, ma helynévként él csupán 

Baranyabántól északkeletre („Remetin Veka”), illetve Kisfalud mellett „Veka”. Bodolya Mohácstól délre található, a 

13. század végén Véki Pál fiaié volt. (PATTON: Bajcs) 
1528 Helye hosszan kihagyva, de nincs kitöltve, a patrocínium kimaradt 
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‘Deus qui vivorum’, secundam quod clarius spiritualiusque in litteris superinde confectis atque 

emanatis est expressum et specificatum. 

Item eisdem fratribus claustri de Baych ut infra spacium unius anni singulis feriis sextis legant 

unum psalterium, in alleviacionem anime nostre legamus in antiqua pecunia florenorum 52. 1529 

Item ad eandem ecclesiam claustri de Baych legamus casulam unam de rubeo deaurato veluto in 

qua est crux gemmata ac humerale gemmatum unacum alba et ceteris attinenciis. 

Item duas dalmaticas de purpura rubea iterum simul cum albis et ceteris ad eas pertinenciis. 

Item casulam de deaurato damasco albo, per cuius medium est crux gemmata iterum simul cum 

omnibus attinenciis. 

Item duas dalmaticas de albo damasco simul cum omnibus attinenciis eidem ecclesie claustri 

Baych legamus. 

Item casulam de rubeo damasco in aurifilo crispato contextam, in cuius medio est crux Veneciana 

similiter cum onmibus attinenciis. 

Item casulam de deaurato rubeo veluto, in cuius medio est crux Veneciana inserta iterum cum 

omnibus attinenciis. 

Item casulam veluti rubei non deaurata flore tamen elevato in cuius medio crucem Venecianam 

aspicies iterum cum omnibus attinendis. 

Item casulam de purpura viridi non deaurata in cuius averso est crux Veneciana sartita iterum 

cum omnibus attinenciis eidem ecclesie claustri de Baych legamus. 

Item casulam de nigro veluto non deaurato in cuius medio est crux Veneciana una cum omnibus 

attinenciis eidem ecclesie legamus. 

Item casulam alteram de nigro veluto, in cuius medio est crux deaurata per totum in effigie 

resurreccionis Domini simul cum attinenciis. 

Item casulam de rubeo damasco deaurato in averso crux est Veneciana iterum cum omnibus 

attinenciis. 

Item casulam bruniaticam1530 zederyes de veluto, in cuius medio est crux Venetiana similiter cum 

universis attinenciis. 

Item cappam unam per totum auream de crispanti aurifilo contextam simul cum pendula 

gemmata, in qua effigiata est Virgo natum in ulnis complexa, legamus eidem ecclesie claustri de 

Baych. 

                                                 
1529 eredetileg is arab számmal leírva 
1530 Át van javítva. 
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Item cappam alteram de rubeo veluto non deaurato in parte adversa segmento tracti auri 

compositam una cum pendula Veneciana. 

Item cappam terciam de damasco albo non deaurato simul cum pendula Veneciana eidem 

ecclesie de Baych legamus. 

Item ad magnum altare in eadem ecclesia constructum legamus unum altaris indumentum de 

damasco rubeo deaurato factum. 

Item ad idem altare legamus alterum indumentum de damasco albo non deaurato dispositum. 

Item ad idem altare magnum legamus duo candelabra argentea in forma Italica seu Francorum 

fabrefacta. Continetur ***1531 

Item ad idem altare legamus alia duo candelabra itineraria argentea cum minori cruce. Continetur 

*** 

Item pro die magne ferie sexte eidem ecclesie legamus velutum merasini coloris cum tracto aureo 

discriminatum ad tegumentum sepulcri Dominici sartitum una cum carbaso circumcirca ipsum 

sepulcrum convolvendo simul cum cussino viridis damasci in eodem sepulcro ac atalasium 

discolorem quattuor liciorum latitudinis sub corpore Dominico sternere debens. Item unum 

tapetum mediocre, quod sterni sub ipso sepulcro Dominico debebit. 

 

Sacello ad honorem < >1532 

 

Ad magnum altare sacelli nostri legamus unum indumentum altaris de atalasio rubeo deaurato 

factum. 

Item ad secundum altare eiusdem sacelli legamus unum indumentum altaris de damasco albo non 

deaurato compositum cum royth deaurato. 

Item ad idem secundum altare legamus tabulam, que est in choro castri nosrti Walpo in qua est 

depicta1533 imago virginis Marie. 

Item ad tria altaria eiusdem sacelli legamus tria indumenta altaris de purpuris viridi ac rubea 

alternatim sartitis facta pro cottidiano indumento. 

Item ad illa eadem tria altaria legamus tria indumenta de nigro thaphota per artem pictoriam 

deaurata. 

                                                 
1531 *** = A súly kimaradt. (A továbbiakban is.) 
1532 A patrocinium kimaradt 
1533 pepigta helyett javítva 
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Item ad eadem tria altaria tres calices, tria paria ampularum, campanam unam argenteam ac duo 

candelabra maiora, in quibus candelabris continetur M 27,51534 ac unam magnam crucem 

argenteam deauratam, in qua sunt M 22,5 p(onderis) veteris.1535 

Item ad eadem tria altaria legamus tria tapecia nova in eorum altarium suppedaneis sternenda. 

Item eidem sacello legamus cappam unam de nigro atalasio factam cum pendula Veneciana. 

Item eidem sacello legamus unum conservatorium seu gestatorium aque benedicte una cum 

aspersorio. Continetur *** 

Item legamus unum turribulum argenteum. Continetur *** 

Item legamus ad chorum seu statum eiusdem sacelli duo tapecia viridea. 

Item ad parietem eiusdem sacelli legamus auleum sive cortinam in effigie Salvatoris salvantis 

peccatricem mulierem per Iudeos adulterii accusatam.1536 

 

Capelle Sancti Ladislai Castri Walpo 

 

De Divino munere iam multos annos hanc arcem nostram Walpo possedimus in cuius arcis 

cappella in honorem Sancti Ladislai regis fundata, secundum ordinacionem predecessorum 

nostrorum huius videlicet arcis domimorum, cottidiane misse per magistrum cappelle ac suos tres 

(quibus obligatur) cappellanos, iuxta certos proventus ad sustentacioni ipsorum de huius arcis 

Walpo utilitatibus elicitos celebrare sunt. In1537 diesque celebrabuntur, sed ut iugi Dei laus in ipsa 

cappella fieri solitus per nos quoque adaucta fieret possessionem nostram Kereztwr ad perpetuas 

missas in eodem sacello celebrando1538 simulcum omnibus utilitatibus et pertinenciis quovis 

nominis vocabulo vocitatis eidem cappelle et per consequens rectori eiusdem pro tempore 

constituto legamus ita, ut ratione dicte possessionis Kereztwr magister cappelle teneatur duas 

missas perpetuo celebrare aut celebrari facere, quarum prima feria secunda pro defunctis legendo, 

                                                 
1534 eredetileg is arab számmal leírva 
1535 eredetileg is arab számmal leírva 
1536 Ld. Ján. 8,1-11: „Iesus autem perrexit in montem Oliveti et diluculo iterum venit in templum et omnis populus 

venit ad eum et sedens docebat eos adducunt autem scribae et Pharisaei mulierem in adulterio deprehensam et 

statuerunt eam in medio et dixerunt ei magister haec mulier modo deprehensa est in adulterio in lege autem Moses 

mandavit nobis huiusmodi lapidare tu ergo quid dicis haec autem dicebant temptantes eum ut possent accusare eum 

Iesus autem inclinans se deorsum digito scribebat in terra cum autem perseverarent interrogantes eum erexit se et 

dixit eis qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidem mittat et iterum se inclinans scribebat in terra audientes 

autem unus post unum exiebant incipientes a senioribus et remansit solus et mulier in medio stans erigens autem se 

Iesus dixit ei mulier ubi sunt nemo te condemnavit quae dixit nemo Domine dixit autem Iesus nec ego te 

condemnabo vade et amplius iam noli peccare” 
1537 n utólag beszúrva 
1538 celebrando utólag beszúrva 
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altera vero feria quarta pro peccatis cantando fieri ut celebrari debebunt, hoc adiecto quod si in 

prescriptis diebus alique festivitates celebriores incidant tunc de ea festivitate misse ipse erunt 

celebrande. 

Item pro earundem missarum celebracione legamus eidem cappelle vineam nostram in 

promontorio nostro de Chwsa1539 sitam, que in dominium nostrum per defectum seminis deventa 

fuerat. 

Item eidem sacello legamus casulam unam de veluto rubeo deaurato in cuius medio inserta est 

crux Veneciana. 

Item casulam alteram de veluto fekethekeek non aurato in cuius medio est crux Veneciana cum 

omnibus attinenciis. 

Item casulam terciam de medio atalasio nigro cum cruce vili intermedia, que nunc apud nostros 

cappellanos habetur. 

Item casulam quartam similiter de medio atalasio nigro eidem cappelle Sancti Ladislai regis 

legamus. 

Item casulam quintam de undulata sericea nigri coloris eidem cappelle legamus cum omnibus 

attinenciis. 

Item ad missam nostram que futura est feria quarta pro peccatis legamus casulam de veluto 

brunatico zederyes cum tractili auro contexto eidem sacello sancti regis. 

Item ad magnum altare in eodem sacello legamus unum indumentum altaris de damasco viridi 

non deaurato factum, cui pro royth est segmentum de tracto auro convexum et paratum. 

Item eidem sacello legamus cappam unam de veluto rubei coloris. 

Item legamus eidem cappelle sancti regis unum par ampularum argentearum que sunt nunc 

cottidiane. 

Item legamus pro strato suppedaneo trium altarium eiusdem cappelle tria tapecia mediocria ac 

quartum bonum ante conservatorium sacramenti. 

Item pro die corporis Christi ut sacramentum sub eo in processione deducatur sub umbra velum 

ad id factum de veluto fekethekeek, legamus eidem sacello domini regis. 

 

Ad Sanctum Leopoldum 

 

                                                 
1539 Csuza (Baranya megye). Bodolya tartozéka (CSÁNKI II. 454.) 
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Ex quo autem corpus domini fratris nostri magnifici quondam Johannis Kanysay in ecclesia supra 

castrum Neburga Sancti Leopoldi requiescit, itaque ad honorem illius sancti patroni legamus illi 

ecclesie casulam unam de rubeo deaurato damasco in cuius medio insurta est crux Veneciana. 

 

Ad templum Sancte Marie in Fyzegtw1540 

 

Item pro honore intemerate virginis Marie, in qua specialem defiximus confidenciam ecclesie in 

Fyzekty supra Komarom in honorem sui nominis fundate, legamus casulam unam de damasco 

albo non deaurato in cuius tergo est crux Veneciana insurta [ ]1541 omnibus attinenciis. 

 

Ecclesie Bathensi1542 

 

Ecclesie Bathensi ad honorem sacratissimi sanguinis Domini nostri Iesu Christi, legamus duo 

candelabra argetea. Continetur *** 

Item eidem eccelsie casulam unam de damasco albo deaurato factam in cuius averso est crux 

Veneciana cum omnibus attinenciis legamus. 

 

Ecclesie Sancti Wolphangi 

 

Item vineam nostram Gylkes vocatam in promontorio de Bodola1543 sitam legamus ecclesie 

Sancti Farkas in Walpo fundate cum una casula atalasii coloris testzyn in cuius medio est 

crucifixum per totum deaurate crucis. 

 

De sororibus 

 

Sunt apud nos due sorores nostre filie videlicet magnifici Caspar Stomberger quarum altera natu 

maior Eilzabet, altera minor scilicet Ewfemia vocatur. De Ewfemia votum nuptui tradendi 

habemus, quod si contingat nobis super vivens fieri possit Deo acceptum reserv[ ]1544, si vero 

interim nos emori contigerit res infrascriptas in illi reddendas legamus. 

                                                 
1540 Almásfüzitő 
1541 bizonytalan olvasat 
1542 Báta 
1543 Bodol(y)a 
1544 bizonytalan olvasat 
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Primo 

 

Lavacrum cum pelvi argenteas, continetur M1545 101546 

Item duas cuppas floratas unius forme. continetur *** 

Item duas cuppas minores. continetur *** 

Item duo pocula sellyeg continere debencia continetur M 21547 

Item scutellarum mediocrium quattuor. continetur *** 

Item discos argenteos sex. continetur M 61548 

Item duodecim coclearia brevium manubriorum. coninetur *** 

Item horologium unum maius argenteum. continetur *** 

Item cantarum vinarium capacitatis medie pinte1549. continetur *** 

Item lampadem unum argenteum. continetur *** 

Item salium unum parvum agenteum. continetur *** 

Item duo parva candelabra argentea. continetur M 11550 

Item balteum unum magnum crocei coloris. continetur M 31551 

Item balteum altarum cum rubeo maycz. continetur M 21552 

Item balteum tercium tenens magis rubeum. continetur M 1 

Item zorytho unum de nigro veluto bullatum. continetur *** 

Item coronam unam magnam gemmatam partha vocatam. 

Item coronam alteram gemmatam mediocrem similiter partha. 

Item pro periclide saffirum ac rwbynt ac grandem unam gemmam in aureum compactas ad 

coronam nexiles. 

Item torquem unam auream, in qua continetur florenos centum unacum torque altera, in qua 

continetur florenis quadraginta et duo [ ]1553 quadam effigie de. 

                                                 
1545 súly- és pénzegység. 1 budai márka (súly) = 4 budai ferton = 0,2455 kg. (Bogdán: 454) 
1546 eredetileg is arab számmal leírva 
1547 eredetileg is arab számmal leírva 
1548 eredetileg is arab számmal leírva 
1549 általános pint (1359-1556) = 2 icce = 1,5264 l (Bogdán: 29). Az általános felezőrendszer tagja, 2 icce. Az 
általános híg mértékegységrendzser tagja, nem ad konkrét nagyságot, helyi mértékegységek sezrint kell számpolni. 
Leginkább a Dunántúl nyugati határszélén használták, ez elsősorban a bécsi űrmértékrendszer hatása, itt a pint volt 
az alapegység az icce helyett. (Bogdán: 244). A bécsi pint1359 és 1556 között 1,6572 l volt. (Bogdán: 246).  
1550 eredetileg is arab számmal leírva 
1551 eredetileg is arab számmal leírva 
1552 eredetileg is arab számmal leírva 
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Item duas vittas, unam gemmatam ad atalasium rubeum, alteram vero discriminatam cum aurifilo 

ac serico vulgo kewthewt. 

Item sex ulnas scarleti ad unam vestem tempore maritacionis eius illi dandam. 

Item sex ulnas de panno granath eidem dando similiter ad unam vestem. 

Item pro una suba facienda 14 ulnas viridis veluti non deaurati ad cuius subducturam legamus 

subam nostram hermellinam, que pocior videbitur huius communis subarum nostrarum. 

Item ad alteram subam faciendam legamus ulnas 13 rubei damasci vel atalaii ad quod 

subducendum legamus subam nostram mardurinam, que nunc est sub nigra nostra tunica 

damascina. 

Item pro una veste facienda legamus ulnas 14 damasci viridis non deaurati. 

Item fecimus gemmare galler unum thorcos ad camisiam pro collari, quod eidem Ewfemie dari 

volumus. 

Item pro honore nupciarum suarum intendimus disponere camisias viginti, quarum octo iam 

hwzarymegh vocatas perfecimus. Ac si vita nostra tandiu durare non posset, quod residuum 

quoque parare possemus, ad illud perficiendum legamus in antiqua pecumia florenos centum, 

quibus bono modo ipse camisie tam sindone, quam segmentis collaribus disponis poterunt. 

Item legamus illi duos annulos aureos in quarum altara adamas ad modo rose, in altero Balas sunt 

compacte, tercium autem dominus Waradiensis illi sigillarem donavit. 

Item legamus illi duo paria vaginarum argentatarum, in quibus sunt cultei unius forme, quorum 

manubria sunt de costis. 

Item duo legibula argentea diversarum formarum. 

Item volumus ad huc huic Ewfemie disponi facere torale unum paplan de keek veluto deaurato 

cuius liniamenta undique sunt de damasco rubeo deaurato. 

Item legamus illi torale nostrum de albo thaphota factum. 

Item legamus ad hec duas spondas cum duabus culcitris matracz, duo derekaly, quattuor 

cervigalia, cussinos duos, torale plumeum unum dwhna vocatum ac tentorium unum de tela 

Italica dispositum. 

Item unam cistam magnam verniculatam, quam in itinere nobiscum ferre consueveramus, alteram 

cistam similiter segmentatam minorem, terciam de costis constructam, quartam parvam de 

cupresso, sex1554 quintam fatis parvam argenteam. 

                                                                                                                                                              
1553 bizonytalan olvasat 
1554 utólag kihúzva 
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Item legamus eidem cortinas in tribus partibus, in quibus est intexta historia Herculis de raptu 

Proserpine et eiusdem pugna cum Cerbero. 

Item cortinam unam herbosam cum effigie cervorum ad ianuam. 

Item tria tapecia nova minora legamus eidem Ewfemie. 

Item tres tunicas ancillarum nostrarum solemnes ex damasco viridi cum pegywetmaal subductas. 

Item tres cingulos similiter ancillarum nostrarum de rubeo maycz factos. 

Item sex equos nostros keek redales eidem Ewfemie dandos legamus. 

Item tempore nupciarum sew maritacionis eiusdem legamus illi dandos in aureo florenos centum. 

 

De Elizabet 

 

Elizabet soror nostra maior ex quo iam est nubilis tam aevo, quod proceritate si e domo nostra et 

per nos nuptui tradatur vestes, quas nunc habet singulas possideat. 

Item legamus eidem ad unam vestem atalasium album ulnis 141555, que circumcirca nigra purpura 

erit consuenda. 

Item de panno granato similiter ad unam vestem ulnas sex. 

Item ad subam faciendam legamus purpuram viridem ulnarum tredecim, que subducatur mardure, 

quam nos cottidie gerimus. 

Item pelvum unam cum lavacro argenteo. continetur M 101556 

Item cuppas duas magnas in diversa forma. continetur M *** 

Item piccarium sellyeg argenteum cum coclearibus duodecim. continetur *** 

Item torquem unam auream, in qua continetur aurei quinquaginta. 

Item anulum unum aureum, in quo est inserta adamas rosea. 

Item coronam unam magnam gemmatam partha. 

Item vittas duas, alteram zomanczos super rubeum atalasium per totum deauratum, alteram 

kewtewt cum aurifilo ac serico segmentatam. 

Item balteum unum argentatum de rubeo maycz. continetur M 31557 

Item balteum alterum similiter rubei maycz. continetur M 11558 

Item zorito duo. 

                                                 
1555 eredetileg is arab számmal leírva 
1556 eredetileg is arab számmal leírva 
1557 eredetileg is arab számmal leírva 
1558 eredetileg is arab számmal leírva 



189 

Item eidem maycz unum. 

Item eidem legamus spondam unam cum derekal uno, cervigalibus duobus, cussinis duobus, 

culcitra una, torali plumeo uno dwhna vocato. 

Item legamus eidem torale paplan turcale nigrum deauratum cuius fimbrie undique sunt disposite 

de rubeo thafota. 

Item duas cistas alteram croceam et maiorem, alteram vero vermiculatam eidem legamus. 

Item eidem legamus in duabus particulis aulea francica vulgo franczws carpyth. 

Item legamus eidem sorori nostre Eilzabet duo tapeta minora, sed de hiis que nova sunt. 

Item eidem soroi nostre Elizabet legamus compastum sive solarium unum argenteum. 

Item eidem tempore maritacionis ipsius dandos legamus in antiqua moneta florenos centum. 

 

Bernardo Henyey 

 

Dignum iudicavimus ut qui nobis in vita nostra fideliter servierunt eam a nobis accipiant sue 

fidelitatis repensam, ut et de nobis meritorum nostrorum intuitu recordentur, et alii quo ad 

fideltiatis virtutem cappessandam hoc viso incitentur, quia autem Bernardus Henyey castellanus 

castri nostri Walpo, quem nos a puero educamus, singulari inter alios nostros servitores erga nos 

fidelitate diligenciaque ad curandas1559 res nostras visum est. Ipsi igitur possessiones atque 

porciones nostras possessionarias videlicet Lÿppo, ZenthMarton, Maarok, Abon/Don, Chatlws, 

Zentdemeter1560 cum omnibus utilitatibus et pertinenciis iure perpetuo et irrevocabiliter tenendas, 

possidendas atque habendas dedimus atque donamus ipsumque in pacifico dominio dictorum 

bonorum nobis viventibus statuimus locamusque nil iuris aut proprietatis nobis ipsis in ipsis bonis 

resevando, prout in litteris superinde confectis clarius habetur, quod hac ultima eciam testacione 

nostra roborare volumus. 

 

Ladislao Machkas 

 

Ex quo id Ladislaus Machkassy usque morte bone reminscencie domini mariti nostri magnifici 

condam domini Petri de Gareb, eidem domino et marito nostro, ac et tunc et postea nobis 

fidelissime servivit, propterea huic totalem possessionem nostram Wentye cum omnibus 

utilitatibus et pertinenciis perpetuo possidendum dedimus illumque in vita nostra in pacifico 

                                                 
1559 bizonytalan olvasat 
1560 Bodolya birtokai (CSÁNKI II. 454.) 



190 

dominio dicte possessionis Ventye1561 reliquos, quam quidem nostram collacionem eciam vigore 

huius ultime testacionis nostre confirmare volumus. 

 

De domesticis de senescalla 

 

Dorothee senescalle nostre legamus tunicam nostram nigram de panno Italico. 

Item eidem legamus mastrucam nostram pegwethmal. 

Item pulvinum unum, derekal cervigal unum cum uno torali communi. 

Item eidem in auro legamus florenos decem. 

 

Anna Posgay 

 

Huic ancille nostre legamus zoknya unum rubeum de panno Italico polimitum purpura nigra 

undique tam videlicet manicis quam collari. 

Item eidem alterum zoknya zekfyzyn circumdatum nigra purpura. 

Item eidem zoknya de Londiis viridi compositum rubea purpura. 

Item eidem subam pegwethmal contectam viridi damasco. 

Item subam cottidianam pergamal rubeo contectam. 

Item eidem balteum rubai maycz inter con[ ]dumas1562 meliorem. 

Item coronam unam parta gemmatam. 

Item pulvinarium derekal unum, duo cervigalia torale de raczkamwka. 

Item eidem in antiqua pecunia florenos viginti. 

Item ordinetur huic una vestis tunica purpian. 

 

Magdalena Chyko 

 

Legamus huic similiter zoknya tres, unum panni Italici rubei, alterum zekfyzyn purpian cum 

nigris purpureis compositum, tercium viridem Londiis cum rubea purpura vallatum. 

Item subam pegwethmal damasci viridis. 

                                                 
1561 Bodolya birtokai (CSÁNKI II. 454.) 
1562 megoldhatalan 
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Item subam panni rubei pergamal cottidianam. 

Item coronam unam gemmatam quam singulis diebus ferre consvevit. 

Item torale unum de veluto fekethekeek, derekal unum ac cervigalia duo. 

Item balteum unum de rubeo maycz. 

Item eidem in antiqua pecunia florenos decem. 

Item ordinetur eidem tria vestis de purpian. 

 

Dora Barcay, Cristina Bosnyak, Kathus Posgay et Maria Terewk 

 

Iste ancille habent tres zoknya sicut prescripte, videlicet rubeam, zekfyzyn et viridem ac subam 

de pergamal rubeo ac partham cottidianam, que restituantur ipsis ac unicuique pulvinaria, que 

supererunt distribuantur. Insuper istis quattuor in antiqua pecunia legamus florenos quadraginta, 

singulis decem florenos cedendos. 

 

Barbara Chyko et Iustina Sekel 

 

Istis etiam vestes proprie sicuti prescriptis redeantur, una autem coronarum gemmatarum 

cottidinarum scilicet que vilior erit reddatur Chykony, Zekel per se habet partam, quibus utrisque 

in antiqua pecunia legamus florenos decem. 

 

Item sunt ad huc tres puelle purgatrices domus ac cum hiis Lucia ortullaria quibus in antiqua 

pecunia legamus florenos viginti. 

 

Aprodiani 

 

Palko Strezemlyey, Nicolaus Buday, duo Zarkandy, Kys Ferencz, Kys Thamas, Boldisar Zekel, 

Andreas Zekel, Damianus Peterfalwy, Zoly, Ianchy cum scolasticis Caspar Porkolab, Nagbalynt, 

Kysbalynt, Elias, Ambrosius, Franciscusque Zelewssy istis omnibus secundum iudicium 

limitacionique testamentariorum nostrorum distribuendo legamus in antiqua pecunia florenos 

centum. 

Item Palkony Strezemley emendus est unus equus. 
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De debitis 

 

Ex quo nos super bonis nostris possessionariis inqivimus contractum cum filiis domini mariti 

nostri magnifici condam domini Emerici de Peren felicis recordacionis, secundum quod in litteris 

superinde emanatis expressum est, tenebantur igitur filii domini nostri tum secundum 

testamentarii legacioni domini genitoris ipsorum tum secundum contractum cum eisdem factum, 

nobis solvere florenes 10 millium, quorum hactenus florenos quinque mille persolverunt et ad 

huc obligantur nobis medietate florenos decem millium, de quibus hanc notris castellanius atque 

testimentariis et informacionem dare volumus, ut si nos interim emori contingat, quo ad per filios 

domini mariti nostri de illis 5 mille florenos residuis non fieret satisfactum. Extunc eosdem filios 

domini nostri in dominium huius arcis nostre Walpo pertinenciisque eiusdem nullo intromittere 

presuman, nisi presens de dictis quinque millibus florenis, eisdem plenarie fuerit satisfactum 

alioquim eum idem castellani atque testamentarii nostri per vigorem huius nostre ultime 

testacionis incureant in maledictionem Dei omnipotentis ac sanctissime virginis Marie atque 

omnium sanctorum Dei pro tali ipsorum patrato (si contingeriet) in altero seculo aiusto iudice 

penam laturi. 

 

 

Bátori István nádor megerősítő oklevele 

Buda, 1525. május 24 

Báthori István nádor megerősíti Kanizsai Dorottya, Perényi Imre nádor özvegyének 

végrendeletében tett adományát a bajcsi pálosoknak. Ennek értelmében örökre megkapják 

Dorottya Vék nevű birtokát annak minden tartozékával és hasznával együtt a jövőben mindennap 

tartandó misék és imádságok fejében. 

 

A Hártya, zöld-sárga-lila selyemzsinóron viszonylag ép függőpecsét. Jobb alsó sarkában a 

felhajtás (plica) alatt: Ellywelgj.1563 

                                                 
1563 Bónis szerint a Jagelló-kori jogászság egyik legnagyobb alakja. Családjáé a 15. század derekától a Somogy 
megyei Ellyevölgye (Illyemindszent) és még kevés Kőrös megyei birtok. Értelmiségi pályán először Illyevölgyi Illés 
deák tűnt fel a családból, aki az 1470-es években a Rozgonyiakat képviselte, kúriai kiküldetést is kapott. Talán ő 
segítette a személynöki irodába Jánost, aki nem volt egyenesági elszármazottja. Valószínűleg az 1480-as évek 
közepén már ott dolgozott, 1496-ban már mester címmel küldte ki Geréb Péter országbíró. 1497-ben feltehetően egy 
rövid ideig szlavón protonotárius. 1498 elején Kálmáncsehi Domonkos személynöksége alatt a personalis presentia 
egyik ítélőmestere. Nádori protonotarius Liszkai Ádám után. Kálmáncsehi, Szegedi Lukács, Erdődi István nagybírók 
alatt személynöki ítélőmesterek bírói és kancelláriai feladatait látta el, 1498 februárjától. Működésével tekintélyt és 
bizalmat vívott ki magának. Részt vett a nádor és az országbíró tanácsában, alkalomadtán képviselte a királyt a nádor 
előtt folyó perében. 1503 végéig itt tevékenykedett, 1504 tavaszán a nádori iroda élére került. Ráskai Balázs 
tárnokmester és a nádori ügyek bírája hívta oda, de hivatalban maradt Perényi Imre és ifj. Báthori István alatt is. 
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Jelzete: MOL DL 24152 (Eredeti jelzete: Magyar Kamara Archívuma, Acta Paulinorum Q 

312 / Bajcs 2 1). 

B II. Lajos király 1525. június 11-i átírásában. 

Jelzete: MOL DL 24153 (Eredeti jelzete: Magyar Kamara Archívuma, Acta Paulinorum Q 

312 / Bajcs 2 2). 

 

Nos Stephanus de Bathor1564 regni Hungarie palatinus et iudex Comanorum etc. memorie 

commendamus tenore presencium significantes, quibus expedit, universis, quod generosa ac 

magnifica domina Dorothea de Kanysa spectabilis ac magnifici quondam domini Emerici de 

Peren eiusdem regni Hungarie palatini etc. relicta coram nobis personaliter constituta onera et 

quelibet gravamina cunctorum fratrum proximorum et consanguineorum suorum, quos 

infranotandum tangeret seu tangere posset negocium quomodolibet in futurum, super se 

assumens ac recipiens, sponte et libere confessa est et retulit in hunc modum.  

Quomodo ipsa attenta presentis vite mutabilitate res ac bona sua temporalia in celestem 

thezaurum commutare satagens ob eam singularem spem ac devocionem, quam erga beatum 

patrem Paulum primum heremitam gereret et haberet, sana ac matura intra se prehabita 

deliberacione totalem possessionem suam Week1565 vocatam in comitatu de Baronia1566 

existentem habitam simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet terris scilicet 

arabilibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, silvis, nemoribus, montibus, 

vallibus, vineis vinearumque promontoriis1567, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis aquarumque 

decursibus, molendinis et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet utilitatum et 

pertinenciarum suarum integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis ad eandem de iure et ab 

antiquo spectantibus et pertinere debentibus claustro religiosorum fratrum heremitarum ordinis 

ipsius beati patris Pauli primi heremite in predio Baych vocato in comitatu de Baronia1568 

existenti fundato consequenterque fratribus in eodem claustro Deo iugiter famulantibus pro sua ac 

suorum omnium salute in perpetuam missarum infra declarandarum celebracionem dedisset, 

donasset et ascripsisset eo modo.  

Quod prefati fratres dicti ordinis Beati Pauli primi heremite et alii in prescripto claustro pro 

tempore degentes singulis ebdomadis singulas septem missas utpote diebus Dominicis iuxta 

                                                                                                                                                              
Werbőczy alatt el kellett hagynia helyét, de Báthorival visszatért. így 1504 márciusától 1525 májusáig nádori 
ítélőmester volt, Werbőczy alatt Bekényi Benedek váltotta fel. Mohács után nyoma veszett, talán ott esett el. Neve a 
kancelláriai jegyzetekben: „Ellgy”. (BÓNIS: Jogtudó 359-360., 368.) 
1564 Ecsedi Bátori István nádor (1519-1523 június, 1524-1525 július, 1526-1530). 
1565 B: Wek 
1566 B: Baronya 
1567 B: promonthoriis 
1568 B: Baronya 
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cursum temporis de die celebrandas cum tribus collectis. Prima scilicet propria ipsius diei 

Dominice, secunda sancte et individue Trinitatis ac tercia ‘Deus qui vivorum etc.’, deinde feriis 

secundis durante vita prefate domine Dorothee pro peccatis, post obitum vero eiusdem domine 

Dorothee pro defunctis cum oracionibus propria scilicet et fidelium Deus etc., preterea diebus 

ferie tercie ad honorem et gloriosum nomen Beatissime Anne matris Deipare Marie cum tribus: 

prima propria, secunda Beate Dorothee ac pro conclusione ‘Deus qui vivorum’, ceterum1569, feriis 

quartis pro refrigerio animarum parentum ipsius domine Dorothee cum propria ac fidelium Deus 

etc. collectis, item feriis quintis de corpore Cristi cum propria ac beati Pauli primi heremite et 

‘Deus qui vivorum’ etc. oracionibus diebus, postea ferie sexte de passione Domini cum tribus, 

puta propria Assumpcionis Beatissime Virginis ac Deus qui vivorum collectis, tandem vero 

sabbatis diebus de beatissima Virgine Maria cum tribus, propria scilicet prima, secunda Sancti 

Spiritus et tercia ‘Deus qui vivorum’ etc. oracionibus missas celebrare easque solemniter 

cantando divinam rem semper peragere debeant et teneantur. 

Immo dedit, donavit et ascripsit iure perpetuo et irrevocabiliter tenendam, possidendam pariter et 

habendam nullum ius, nullamve iuris ac dominii proprietatem in eadem possessione Week1570 

sibipsis per amplius reservando, sed totum et omne ius suum omnemque iuris ac dominii 

proprietatem, quod et quam in pretacta possessione sua hactenus qualitercumque habuisset aut se 

vel suos successores habere speraret quomodolibet in futurum, in prenominatum claustrum 

consequenterque conventum fratrum heremitarum prenotatorum pleno iure transferendo harum 

nostrarum sigillo nostro impendenti communitarum vigore et testimonio litterarum mediante.  

Datum Bude in profesto Ascensionis Domini anno eiusdem millesimo quingentesimo 

vigesimo quinto.1571 

 

II. Lajos király megerősítő oklevele 

Buda, 1525. június 11. 

II. Lajos király átírja Báthori István nádor 1525. május 24-ei oklevelét, melyben megerősíti 

Kanizsai Dorottya, Perényi Imre nádor özvegyének végrendeletében tett adományát a bajcsi 

pálosoknak. Ennek értelmében örökké megkapják Dorottya Vék nevű birtokát annak minden 

tartozékával és hasznával együtt a jövőben mindennap tartandó misék és imádságok fejében. 

 

Hártya, sárga-fehér-kék selyemzsinóron függőpecsét. Bal alsó sarkában: Ludouicus rex manu 

propria. 

                                                 
1569 B: certum 
1570 B: Wek 
1571 1525. május 24. 
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Jelzete: MOL DL 24153 (Eredeti jelzete: Magyar Kamara Archívuma, Acta Paulinorum Q 312 

/ Bajcs 2 1) 

 

Nos Ludovicus Dei gracia rex Hungarie et Bohemie1572 etc. memorie commendamus tenore 

presencium significantes, quibus expedit, universis, quod pro parte et in personis religiosorum 

fratrum heremitarum ordinis Beati Pauli primi heremite in claustro Baÿch constructo degencium 

exhibite sunt coram nobis et producte quedam littere spectabilis et magnifici Stephani de 

Bathor1573 huius regni nostri Hungarie palatini in pargameno privilegialiter confecte et sigillo 

eiusdem Stephani pendenti munite. 

Quibus mediantibus generosa domina Dorothea de Kanÿsa spectabilis et magnifici quondam 

Emerici de Peren prefati regni nostri Hungarie palatini etc. relicta pro refrigerio anime sue 

totalem possessionem suam Wek vocatam in comitatu de Baronÿa existentem habitam simul cum 

cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet in perpetuam elemosinam claustro prefatorum 

fratrum heremitarum ordinis Beati Pauli consequenterque fratribus in eodem claustro Deo 

famulantibus sub condicionibus litteris in eisdem expressis in perpetuum donasse, dedisse et 

prescripisse dinoscebatur supplicatumque extitit maiestati nostre nominibus et in personis 

prefatorum fratrum heremitarum humiliter ut prescriptas litteras ac omnia et singula in eis 

contenta ratas, gratas et accepta habentes litterisque nostris privilegialibus de verbo ad verbum 

inseri faciendo premissis perpetualibus dacioni, donacioni et inscripcioni aliisque omnibus et 

singulis intendere earundem litterarum clarius contentis nostrum regium consensum prebere 

dignaremur benivolum pariter et assensum quarum quidem litterarum tenor talis est: 

Következik Bátori István nádor 1525. május 24-i oklevele (Ld. 2. szám alatt!). 

Nos igitur premissa supplicacione pro parte prefatorum fratrum nostre modo, quo supra, porrecta 

maiestati regia benignitate ex audita et clementer admissa prescriptas litteras dicti Stephani de 

Bathor non abrasas, non cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prosus vicio et 

suspicione carentes presentibusque litteris nostris privilegialibus verbotenus sine diminucione et 

augmento aliquali insertas, quo ad omnes earum continencias, clausulas et articulos eatenus, 

quatenus eedem rite et legittime existunt emanate viribusque earum veritas suffragatur, ratas, 

gratas et acceptas habentes premissis dacioni, donacioni et inscripcioni ac aliis omnibus et 

singulis intendere prescriptarum litterarum contentis nostrum regium consensum prebuimus 

prebemusque benivolum pariter et assensum et nihilominus ex devocione singulari, qua erga 

ipsum beatum Paulum primum heremitam afficimur, totum et omne ius nostrum regium, si quod 

in predicta totali possessione Wek in dicto comitatu de Baronÿa existenti habita qualitercumque 

                                                 
1572 II. Lajos magyar (1508-1526) és cseh (1509-1526) király. 
1573 Vakaráson más kézzel javítva. Ecsedi Bátori István nádor (1519-1523 június, 1524-1525 július, 1526-1530). 
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haberemus aut nostram ex quibuscumque causis, viis, modis et racionibus concerneret 

maiestatem, cum cunctis suis utilitatibus et pertinenciis quibuslibet terris scilicet arabilibus cultis 

et incultis, agris, pratis, pascuis, campis, fenetis, silvis, nemoribus, montibus, vallibus, vineis 

vinearumque, promonthoriis, aquis, fluviis, piscinis, piscaturis aquarumque decursibus, 

molendinis et eorundem locis, generaliter vero quarumlibet utilitatum et pertinenciarum suarum 

integritatibus quovis nominis vocabulo vocitatis sub suis veris metis et antiquis existentibus 

memoratis claustro et fratribus in eodem constitutis et constituendis dedimus, donavimus et 

contulimus. Immo damus, donamus et conferimus iure perpetuo et irrevocabili tenendam, 

possidendam pariter et habendam salvo iure alieno, harum nostrarum secreto sigillo nostro, quo 

ut rex Hungarie utimur, in pendenti communitarum vigore et testimonio litterarum mediantibus. 

Datum Bude in festo Beati Barnabe apostoli anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo 

quinto, regnorum nostrorum Hungarie et Bohemie etc. anno decimo.1574 

 

                                                 
1574 1525. június 11. 
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8.3.2. VÉGRENDELETEKBEN ELŐFORDULÓ MAGYAR SZAVAK SZEDETE 

 

MAGYAR KIFEJEZÉS JELENTÉSE LATIN MAGYARÁZAT ELŐFORDULÁS, ALAK 
Annóka Anna név becézése - 1510: Annokee, filiabus  
Annus Anna név becézése - 1496: Item …, Annus vocate 
aranyas Aranyozott, aranyfonállal átszőtt, futtatott, 

hímzett textil, mely az adott anyag értékét 
növelte. A fémszálakat vetülékként 
használták, ez igen gyakori eljárás volt. 1575 

- 1510: manutergium aranӱas 
Item faceletrum aranӱas et sarga 

asszony1576   1471: lego pro Christina Azzonak 
atlasz Nehéz, tömör, fényes szövet, főleg 

selyemből. Sajátságos szövéssel készült, jobb 
felén a finom és szép mellékfonal 
nagyobbrészt szabadon látszik. Több fajtája 
is létezett, az egyszínű atlasz valamivel 
olcsóbb volt a bársonynál és kamukánál.1577 

flaveo 1460-1480: Item manicas meas de athlas 
1493 e.: unam subam rubei atlacz 
1496: Item quandam tunicam atlacz rubei coloris 
1505: Item … subas meas unam de athlasio 
… unam sciliczet de athlasio deauratam 
1506: Item tunicam meam de rubeo athalasio sartitam 
1507: item unam tunicam de atlacz zederÿes gemmatam 
unam tunicam ex atlacz rubeam et deauratam 
1510: Item … unam subbam meam … cum flaveo wlgo 
athlacz 
1510: Ex stragula de rubeo athlacz 
1524: item tres subbe …, tercia similiter de atlassio 
1525: ac atalasium discolorem quattuor liciorum 
unum indumentum altaris de atalasio rubeo deaurato 
factum 
cappam unam de nigro atalasio factam 
Item casulam terciam de medio atalasio nigro 
Item casulam quartam similiter de medio atalasio nigro 
una casula atalasÿ coloris testzÿn 
Item duas vittas, unam gemmatam ad atalasuim rubeum 

                                                 
1575 A 25.; B I. 187., C 27–28.; D 27–28.; E I. 8–832.; F I. 170–171.; G 87.; J 156., 159.; SIPOS: Mária díszruhája 42. 
1576 Asszony l. B I. 201–202.; D 33.; F I. 189.; G 92.; M 44-45. 
1577 B I. 218.; C 56.; D 38–39.; E I. 86., F I. 194.; G 94.; H I. 275.; J 159., 216.; K 13–14.; M 48. 
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Item … ulnas XIII rubei damasci vel atalasÿ 
Item vittas duas, alteram zomanczos super rubeum 
atalasium per totum deauratum, 

balás(z) Világosabb rózsaszínű, vörös rubin.1578  1480-1510: Item lego … duos Balas 
1525: Item … duos annulos aureos … in altero Balas sunt 
compacte, 

barna Csak állatok színeként olvasható.1579  1475: duos boves … altera barna 
duas vaccas … et alia thompa barna 

bársony Finom, puha tapintású selyem- vagy 
gyapjúszövet. Egyik, ritkábban mindkét 
felületét az alapszövetből szabadon 
kiemelkedő, sűrű, rövid, bolyhos fonalrészek 
borítják. Főleg díszruhák anyaga, mivel 
drága luxustermék, többféle típusa ismert. Ez 
a szövettípus  a mai értelemben csak a 14. 
század végétől mutatható ki.1580 

 1471: unam subam de rubeo Barsan, 
Item unam subam de Barsan rubeo 
1496: Item subam rubeam vulgo Barson 

brunaticus A szederjes szinonimájaként jelenik meg, 
valószínűleg inkább lila, mint barna.1581 

 1491: Item tunica brunätica 
1496: Item tunicam brunatici coloris 
1506: Item duas tunicas … alteram brunatici coloris 
 1519: Habeo tunicam de kamoka brwnatici coloris 
1525: Item casulam bruniaticam zederÿes 
casulam … brunatico zederÿes 

cibere Az újkori népnyelvben savanyú leves, itt 
valószínűleg az állat színére utal. 1582 

 1475: parvam vaccam nomine Chibere Charna 

csahol A 16. század elején kétféle ing fordul elő a 
forrásokban: a testhezálló huszárimeg és a bő 
csahol. Mindkettőt arany- és selyemhímzés, 
illetve gyöngyök díszítették. Utóbbit a divat 
szerint felül hordták, a hosszú alsóingek 
felett. A 16. század végén a szavak 
előfordulása megszűnik. A 16. században 

camisie magne 1506: Item camisie magne chahol 8 
1508: … et medium chaholy unum 
et medium chaholy 

                                                 
1578 B I. 395.; C 65.; D 45; G I. 319., ZOLNAI: Nyelvemlékeink 207.; Középkori leveleink 61. 
1579 B I. 441.; D 52.; F I. 253.; M 78. 
1580 B I. 447–448.; D 53.; E I. 83–85.; F I. 254–255.; G 104.; J 157–158., 217.; K 16.; M 79.; GOMBOCZ: Jövevényszavaink 403. 
1581 Lehet violaszín is. B V. 1102.; C 84.; D 892; F III. 692–693.; G 635.; H I. 359.; SZAMOTA: Schlägi 94.; SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 430.; SZENDE: Otthon a városban 
163–164. 
1582 B I. 1124.; D 104.; F I. 425.; L I. 419., 722.; M 112. 
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bevett szokás volt ugyanis, hogy a lányok 
60–40 díszes férfi inget (felimeget) kaptak a 
hozományukba, amelyeket ajándékba szántak 
a menyegzőn részt vevő férfiaknak.1583 

csap Apró, esetenként aranyozott dísz lehetett, 
melyet a nők hajára függesztettek. A 15‒16. 
században lett divatos Magyarországon itáliai 
és spanyol hatásra a gyöngyös, szalagokkal 
borított hajfonatok, hajcsapok viselete.1584 

ornamenta capitis 1493 e.: Item ornamenta capitis vulgo czap 
1505: Item ornamenta capitis mei … duo chap 
1506: Item chap deauratum 1 

csarna Fekete színű vagy terjedelmes, nagy.1585  1475: parvam vaccam nomine Chibere Charna 
duas vaccas fekethe Charna 

csatma Egy bizonyos típusú ruha, török 
környezetben arany- és ezüstfonállal 
mintázott atlasz alapú vörös 
bársonyszövet.1586 

 1524: Item subba … chathmis 
Item unam peciam de chathma 
Item … ad cusinellos una chathma sartiatur 

csemelet A kamuka régies neve, mely habos, fényes 
selyemszövet. Más vélemény szerint 
angórakecske- vagy teve szőréből készült 
anyag.1587 

 1493: unam tunicam sederÿes chemelet 
 tunicam unam feÿr chemelet 
unam tunicam kek chemeleth 
Item … duas subas, … et aliam … veres chemeleth 

damaszt Színével mintázott – azaz 
egyszínű - selyemszövet, nevét Damaszkusz 
városa adta. Az ornamentika a fénylő 
láncoldalon található, a fonákon pedig 
negatívban jelenik meg.1588 

 1493 e.: Item unam subam de viridi damasco 
Item damascum albam casulam 
1506: duas subas de damasco deaurato sartitas 
Item duas subas meas … aliam de damasco deauratis 
sartitas 
1507: item unam vestem nostram ex damasco 
1524: Item subba … et damaschus 
1525: Item casulam de deaurato damasco albo 

                                                 
1583 A lányok pedig koszorút vagy pártát, az asszonyok gyűrűket kaptak. E I. 40–43.; TAKÁTS: Magyar felimeg 471., 226–227. 230–231.; TAKÁTS: Menyegzőmeghívások 
115–116.; FLÓRIÁN: Öltözködés 594.; LÁSZLÓ: Textil munkák 315. 
1584 A népviseletben a copfot vastagították, ágait vászoncsíkokba, a kész fonatot díszpántlikába csavarták, végénél és hajtőnél szalagcsokorral díszítették, melyet Pécsett 
csapnak neveztek. D 113.; L II. 412.; FLÓRIÁN: Öltözködés 695., 697. 
1585 B I. 908.; D 115.; M 122. 
1586 Az eredetileg alacsony dobogóra készült csatma takarók jellemzője, hogy ismétlődő díszítménnyel kitöltött tükrüket keskeny csík választja el a keretsávtól. LLMAI I. 
212., Pásztor Emese: Nr100. In: Nagy Szulejmán és kora 99.; Pásztor Emese: NrIV.12. In: Mátyás király öröksége I. 144–145. 
1587 Színe Calepinus szerint kék. A 73.; B I. 940., III. 357.; D 119.; E I. 88.; F I. 495.; G 141.; H II. 21.; J 136–139., 219.; K 21.; M 125.; BENKŐ: Olasz kelmenevek 35.; 
LÁSZLÓ: Textil munkák 311. 
1588 B I. 1181.; C 194.; F I. 591.; G 155.; H III. 1–2.; J 158., 218.; K 22.; M 144. 
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Item duas dalmaticas de albo damasco 
Item casulam de rubeo damasco 
Item casulam de rubeo damasco deaurato 
Item cappam terciam de damasco albo non deaurato 
unum altaris indumentum de damasco rubeo deaurato 
alterum indumentum de damasco albo non deaurato 
cum cussino viridis damasci 
unum indumentum altaris de damasco albo non deaurato 
compositum cum royth deaurato 
unum indumentum altaris de damasco viridi non deaurato 
factum 
casulam unam de rubeo deaurato damasco 
casulam unam de damasco albo non deaurato 
casulam unam de damasco albo deaurato factam 
Item … ulnas XIII rubei damasci vel atalasÿ 
tunica damascina 
Item … ulnas XIIII damasci viridis non deaurati 
unum paplan … cuius linamenta undique sunt de damasco 
rubeo deaurato 
Item tres tunicas … solemnes ex damasco viridi 
Item subam … damasci viridis 

derékalj A derék alá vetett, néhol párna, néhol matrac 
funkciót betöltő ágynemű téglalap alakú tok 
tollal, pehellyel töltve, a két végén 
összekötve, azaz tulajdonképpen zsák a két 
végén összehúzva.1589 

cervigal 
pulvinar 
pulvinaria 

1493: duas cervigal vulgo derecal 
1496: Item unam pulvinar vulgo derekaly 
1525: Item … duas spondas cum … duo derekalÿ 
Item … spondam unam cum derekal uno 
Item … derekal cervigal unum 
Item pulvinaria derekal unum 
Item … derekal unum 

dunyha Téglalap alakú tokba tollal vagy pehellyel 
megtöltött ágybeli takaró.1590 

torale plumeum 1475: Item …, duhna 
Item unam duhnam 
1477: unam dwhnam 
1491: unam dwhnam 
1525: Item … duas spondas … cum torale plumeum unum 
dwhna vocatum 
Item … spondam unam cum …, torali plumeo uno dwhna 

                                                 
1589 B I. 1208.; D 150.; E I. 28–29.; F I. 618.; L I. 575–576.; K. CSILLÉRY: Népi lakáskultúra 215. 
1590 B I. 1310.; D 161.; E I. 37.; F I. 688.; G 163.; L I. 629–630.; M 155. 
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vocato 
egy vég  A vég a textilipar hosszmértéke és 

vámegysége. A felgöngyölt textília fajtától, 
minőségtől, származási helytől, a rőf szerint 
mértékben különböző szélességben (50–140 
cm) függően változó hossza.??? Nem alakult 
ki annyi helyi fajtája, mint a rőfnek. Kevésbé 
egy-egy város, mint inkább a vonatkozó 
szövet után nevezték el. Hossza és szélessége 
kb. 18–21 m, illetve 78 cm.1591 

 1493: Item pepulum eg wegh 
Item … pepulum eg wegh 
Item … pepulum eg wegh 
vulgo egh wegh fedel 

előhúzó A fogat élén levő marha.  1471: Item unam vacam ve vulgo elwhuzw 
fagyol Fátyol, áttetsző, könnyű, finomabb gyolcsból 

vagy selyemszövetből készített lepel, 
szélesebb szalag. Nemcsak az arc 
letakarására szolgált, kapoccsal vagy hajtűvel 
letűzve hátul is és az arc körül is hordták. A 
fátyol rangjelző szerepet is betöltött, értéke 
anyagától és hosszúságától függött.1592 

peplum 1493 e.: Item duo pepla vulgo fagyol 
 Item unum peplum vulgo fagyol longiorem et grossiorem 
1510: duo fagyol 

(faj)londis Az Angliából származó, Londonba 
behajózott posztók gyűjtőneve, flanel. A 16. 
század elején jó minőségű finom szövet, a 
század végére a gyengébb angliai posztók 
közé tartozik.1593 

 1525: Item … zoknya de Londiis viridi 
zoknÿa tres, … tercium viridem Londys 

fátyol Ld. fagyol.  1496: Item duo fatyol 
1503: Item vulgo fathÿol 
Item vulgo fathÿol 
1505: Item octo fathyol 
1506: Item fathӱol 3 

fedalle Ld. fedél.  1471: et unum fedalle 
[ ] matrimoniale fedalle 

fedél, fédel A fátyol vagy főkötő alatt viselt ékszer, 
illetve női fejkendő, arcfátyol, sarkig érő 

peplum 1493: vulgo egh wegh fedel 
1505: Item habeo peplum meam et fathÿol fedeleth 

                                                 
1591 B VI. 881.; G 755.; BOGDÁN: Hossz- és földmértékek 32. 
1592 B II. 619–620.; D 219–220.; E I. 107.; F I. 852.; G 220.; SZENDE: Otthon a városban 155. 
1593 C 262.; D 212., 592.; F I. 829.; J 222., 230.; K 35.; M 195.; LÁSZLÓ: Textil munkák 310. 
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asszonyi kendő, amelyet a főkötő alatt is 
viselhettek.1594  

1506: Item pepla fedel 2 

fehér1595   1493: tunicam unam feÿr chemelet 
fehérkék1596   1493: tunicas duas …, alia vero coloris feÿrkek 
fekete1597   1475: duas vaccas fekethe Charna 
feketekék1598   1493: tunicas duas una est se coloris fekethekek 

1510: Item pro … fekethekek lego 
1525: Item casulam alteram de veluto fekethekeek 
ad id factum de veluto fekethekeek 
Item torale unum de veluto fekethekeek 

félpernis A pernis kevésbé finom változata.1599   1477: Item palium felpernis 
feris, firis Aranyhímzéssel díszített asszonyi melltakaró, 

imegváll, mellény, illetve nyakék vagy más 
efféle ékszer. A Schlägli szójegyzék szerint a 
firis fátyol.1600 

indumentum 
manicale 

1463: unam periclidem vulgo firÿs 
1471: unum manicale vulgo ferӱs 
unum feriis 
1493 e.: Item unum indumentum vulgo feris 
1502: Item feris flavei coloris kamoka 

fodor Az fej díszeként esetleg a dísz alakjára 
vonatkozott, a fodor haj  a befont, göndör, 
bodorított hajat jelentette.1601 

ornamenta capitis 1493 e.: Item ornamenta capitis vulgo … fodor 
1506: Item fodor aureum 1 

foszlány, fosztány Finom, díszes pamutvászon vagy vászonból, 
illetve más vékony szövetből készült könnyű 
ruha, ujjatlan köntös, vagy kabát, a kora 
újkorban a dolmányhoz hasonlított. A 17. 
században a szabása különböztette meg a 
többitől, karja horvát módra fel volt hasítva. 

 1519: Item unam fyzthyan coloris nigri 

                                                 
1594 A hosszúkendőt az újkorban gyakran fedélnek hívták Esztergom, Nyitra, Nógrád és Sopron megyében, illetve a Garam mentén. A fidel hosszú sálszerű kendő volt 
Komárom megyében. A 33., 324., 325.; B II. 630.; D 221.; E I. 105.; F I. 859.; G 222.; H IV. 42.; J 81.; BÁTKY: Fédel 324.; UJVÁRINÉ: Magyar hajviselet 11.; FLÓRIÁN: 
Öltözködés 706.; SZENDE: Piast Erzsébet 160.; Középkori leveleink 464. 
1595 B II. 659–660.; D 230–231; F I. 861.; G 224.; M 196. 
1596 D 223. 
1597 B II. 659–660.; D 230–231.; F I. 867.; G 225.; M 196-197.; IVÁNYI: Pótlék 235. 
1598 D 223., 231.; IVÁNYI: Pótlék 235. 
1599 Analógiája lehet a félatlasz és féltafota, melyek az eredeti anyag pamut– vagy lenvetülékkel szőtt változatai. C 468.; J 222. 
1600 A firiskó Erdélyben vászonkabátot jelentett az újkorban. A 207.; B II. 955.; D 247; F I. 918.; G 237.; L V. 513.; SZAMOTA: Schlägi 54.; TAGÁNYI: Besztercei 322. 
1601 Takáts szerint a fodor magyar posztót is jelenthetett. A 41., 300.; B II. 862.; D 249.; F I. 933.; G 290.; L II. 168.; M 204.; TAKÁTS: Nyelvtörténet 206. 
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Főként erdélyi forrásokban kerül elő, 
ahogyan jelen esetben is.1602 

francia1603  francicus 1525: Item … francica vulgo franczws carpÿth 
fültű A fülbevalóhoz hasonló ékszer, Zolnai 

szerint jelentheti a párta és a fejkötő között 
álló azon ékességet, mely a 15. században 
Olaszországból terjedt el Magyarországra. 
Két nyúlványa a fül tövéig lenyúlt, 
gyönggyel gazdagon ékesítve. Ezt a feltevést 
igazolja, hogy latinul az ornamenta capitis 
gyűjtőnéven szerepel. Jelentheti azt az 
ötvösművet is, mely a Délvidéken még az 
újkorban is elterjedt, azaz nagy súlyuknál 
fogva nem a fülcimpán átfúrt lyukba voltak 
akasztva, hanem a fül tövére volt erősítve.1604 

ornamenta capitis 1493 e.: Item ornamenta capitis vulgo …, fwlthew 
1503: Item vulgo fylthÿw vendant 
Item vulgo fylthew vendant 
1505: Item ornamenta capitis mei …, duo fylthew 
1506: Item fӱlthew deauratum 1 

gallér Nyakkerítő, a ruha nyakrésze, vállakat fedő 
ruhaféle, vagy felsőruha belső pártázata, 
amely a nyakat körülveszi vagy a vállakat és 
derekat elfedi. Lehetett az inghez vagy 
ingvállhoz varrott vagy különálló, tetszés 
szerint variálható darab. A Schlägi 
szójegyzék szerint a gallerium jelentése 
fátyol, főfedél. Tagányi szerint a német 
koller-ből (nyakpáncél) származik1605 

 1525: Item fecimus gemmare galler unum ad camisiam 
pro collari 

gelezna, gerezna Prém, szőrme vagy belőle készült térdig érő 
bőr suba, fürtös, gubás téli öltözék, az újkori 
kecskeméti leltárakban mente. A 16‒17. 
században sokat emlegetett ruhadarab Apor 
Péter szerint csak arisztokrata asszonyok 
viselték, valójában a kevésbé előkelők is 
hordták. Radvánszky szerint inkább az 
asszonyok viselték, férfiak és nők is szőrével 

mastruca 1471: unam mastrucam vulgo gerezna 
Item Gerezna purpuram 
1496: unam gereznam 
1496: Item mastrucam purpuram gereznam 

                                                 
1602 A 114.; B II. 918.; C 282.; D 260–261.; E I. 57.; F I. 960.; G 249.; K 26.; BENKŐ: Olasz kelmenevek 39.; FLÓRIÁN: Öltözködés 633., GERELYES: Török viseletek 76. 
1603 B II. 952.; D 278.; F I. 971-972.; H IV. 141. 
1604 D 283.; G 259.; ZOLNAI: Nyelvemlékeink 61. 
1605 Jelenthet finom gyolcsfajtát és süveget is – utóbbi a latin galerumból alakult ki. A 133.; B II. 1020.; C 289.; D 291.; E I. 45–46.; F I. 1019–1020.; G 263.; H IV. 182.; K 
27.; M 213.; TAGÁNYI: Besztercei 314.; SZAMOTA: Schlägi 53. 
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kifelé hordták, a 17. század közepétől főleg 
bélésként. A legtöbb adat Erdélyből ismert, 
de országszerte az öltözék része volt.1606 

gránát Piros, bíbor vagy barnás-vörös színű posztó, 
mely általában nem színt. hanem textilfajtát 
jelölt. Bár nevét esetleg színéről, vagy a 
beleszőtt gránátalma alakú mintáról kapta, a 
legvalószínűbb, hogy Granadáról nevezték el, 
ám a régi olasz nyelvben csak színt jelölt.1607 

 1525: Item sex ulnas de panno granath 
Item de panno granato similiter ad unam vestem ulnas sex 

gyeplős1608   1493: Item alium equum geples 
gyémánt1609   1463: lapidibus preciosis vulgo Gemandh 

1493: unum anulum [ preci]osis novem gemanth 
gyöngyházolvasó1610  legibulum 1503: Item legibulum vulgo gendhazolwaso 

Item unum legibulum vulgo gÿenghhazolwaso 
gyöngyöspárta Gyönggyel díszített párta (ld. párta)  1463: unam sertam gemmis ornatam wlgo gÿngpartha 
hajdina Gabonafajta az újkorban a Dunántúlon 

használt megnevezése, más néven pohánka 
vagy tönköly, tatárka.1611 

 1504: de haydana 

hajtakaró Fejkendő, lehet hálós is.1612  ornamenta capitis 1493 e.: Item ornamenta capitis vulgo …, haytacaro 
hernác, harnász, arrasz A középkorban drága selyem- vagy posztó 

fajta, nevét Arras (Franciaország) városról 
kapta. Szőnyegekhez és miseruhákhoz 
használt gyapjúszövet, de selyem és 
félselyem kelmét is jelölt, minősége később 
csökkent, és hétköznapi textillé vált.1613 

 1477: Item unum palium harnagz 

                                                 
1606 B II. 1062.; C 294., 299.; D 300.; E I. 70., 96.; F I. 1052.; G 266., 620.; H IV. 199.; L I. 72.; SZAMOTA: Schlägi. 54.; APOR: Metamorphosis 362–363.; KŐVÁRI: Viseletek 
441.; FLÓRIÁN: Öltözködés 674. 
1607 B II. 1123.; C 297., 467.; D 307.; E I. 88.; F I. 1095.; G 272.; H IV. 212–213.; J 125–126., 224.; K 28–29.; TAKÁTS: Nyelvtörténet 203.; BENKŐ: Olasz kelmenevek 40. 
1608 B II. 1183.; D 317.; F I. 1127.; G 276. 
1609 B II. 1181.; D 315.; G 276.; M 229. 
1610 Olvasó: B IV. 1053.; D 711.; F II. 1078.; G 541. Gyöngyház: B IV. 1227.; D 322.; F I. 1135. 
1611 A 224.; B II. 1296.; C 303.; D 333.; F II. 23.; G 291.; H IV. 246–247.; L II. 395.; M 239. 
1612 Az újkori népviseletben abrosz méretű lepel egyszerűen a fejre borítva, fejrevaló kendő, mely a napsütés ellen véd. Somogyban a takarító hosszú sálszerű kendő, Tolna-
Tamásin fehér fejrevaló, mely mint sátor fedi a fejeket, négyszög formába ügyesen összehajtva, Szigetváron a kontyhoz tűzött, hímzett téglalap alakú fátyol, melynek szélét 
előre húzza a menyecske és kezével összefogja, s csak igen díszes ünnepélyes alkalmakkor viseltékB. VI. 26.; G 290., 298.; UJVÁRINÉ: Magyar hajviselet 11., 75., 77.; 
FLÓRIÁN: Öltözködés 705. 
1613 C 304., 306.; D 373; F II. 98.; G 321.; H IV. 256.; J 172., 226.; K 12–13.; TAKÁTS: Nyelvtörténet 208. 
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huszárimeg Ld. csahol.  1525: Item pro honore nupciarum suarum intendimus 
disponere camisias viginti, quarum octo iam hwzarÿmegh 
vocatas perfecimus 

Ilke Ilona becézett alakja  1510: eiusdem Ilke, ancille mee 
Ilke femine servitrici mee 

(i)slóg Arany- vagy ezüst flitter, ékszerül szolgáló 
boglár, csillagocska, apró fémlemez, vékony 
fémkorong, lunula.1614  

 1505: Item ornamenta capitis mei …, duas vittas, … 
alteram de slog factas 
1506: Item vitta muliebris slogos  

jegyruha Menyasszonyi ruha, mellyel főleg a vőlegény 
kedveskedik jegyesének.1615 

 1487: vestes reaffernales vulgo dicitur ÿegh ruha 

joaap, joppa Dolmány, ujjas mellény; térdig érő férfiruha; 
rövid, szűk, testhez simuló, de az öv alatti 
részen bő és fodros felsőruha, női, majd férfi, 
majd gyermek kiskabát. A francia jupe 
szoknya(,) hosszú férfikabát, a jupon 
alsószoknya.1616 

tunica 1471: Item unam jopham kek kewk 
1493 e.: de duabus tunicis vulgo Joaap de panno Italico 
Item unam tunicam vulgo Joaap rubri coloris 
1510: Item … unam jopam de veles 
 

kabanica Köntös vagy hosszú ruha, a mente egyik 
változata.1617  

vestis stragulata 1524: item una vestis stragulata vulgo Kabanycza 
Item … vestem nostram srtagulatam vulgo Kabanӱcza de 
taphota viridi 

kacadónia Kalcedon. 1618  1503: Item unum legibulum kachadonia 
Item unum legibulum vulgo kaczadonÿa 
1505: Item habeo tria legibula de caczadonӱa 

kamuka Teve szőréből készült, többszínű damaszt 
szövet – gyapjú-, selyem-, vagy 
gyapotfonalakkal is keverve. Többféle típusa 
ismert, ára az atlasznál drágább, körülbelül 
bársonnyal egyező. Neve esetleg egyházi 
használatára utal.1619 

 1460-1480: Item de kamokka schuba 
1471: unum manicale de kamwka 
Item tunicam rubeam de kamoka 
unum manicale de Kamoka rubei coloris 
unam pepulam de kamoka 
unam pepulam de kamoka 
1493: subam unam auram nomine camoka 
Item eciam … duas subas, unam … sederÿes camoka 
1498: Item duodecim wlnas kamwcatus rubei coloris 

                                                 
1614 B III. 127.; D 414., E I. 82.; F II. 238.; G 358.; L II. 641.; HUTTERER: Sallang 409.; Középkori leveleink 464. 
1615 A 96., 225., B III. 241. 
1616 C 353.; F III. 609.; H V. 392.; J 98.; SZAMOTA: Schlägi 30.; VARJÚ: Középkor végi magyar viselet 488-489.; SZENDE: Otthon a városban 151–152. 
1617 E I. 69.; G 375.; SZAMOTA: Schlägi 54., 55.; TAGÁNYI: Besztercei 322. 
1618 D 435.; G 375. 
1619 B III. 357.; C 96.; D 443–444.; E I. 85–86.; F II. 338.; G 378.; H II. 23–24.; J 158., 227.; K 31–32.; M 324.; BENKŐ: Olasz kelmenevek 36. 
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1502: Item feris flavei coloris kamoka 
1505: Item tunicam meam de rubea kamuca sartitam 
Item scingulam meam de viridi kamuca sartitam 
1519: Habeo tunicam de kamoka brwnatici coloris 
1519: Item unam subbam … cum kamoka 

Kató1620 Katalin becézett alakja  1496: Item ancille Katho vocate 
Katus1621 Katalin becézett alakja  1525: Kathus Posgaÿ 
kárpit Díszes szőttes falak, falnyílások, bútorok 

borítására, a falakon fogasra akasztották vagy 
rámára függesztették. A ház kárpitokkal való 
díszítése domináns szerepet játszott a 
középkorban, ugyanis nem kismértékben 
ünnepjelző szerepük volt. Az egyházi év jeles 
napjain vagy tiszteletreméltó vendég 
érkezésekor díszítették velük a lakást. Egy 
14. századi prédikátor megemlíti, hogy: „ha 
egy király jön, kárpitokat függesztenek a 
falakra”. Ez a szokás a korabeli 
Magyarországon is élt. A kora újkorban 
„ház-öltözékként” tűnik fel a forrásokban.1622 

 1505: Item … et tria Carpith 
1525: Item … francica vulgo franczws carpÿth 

kecele, köcöle Fejrevaló, asszonyi kendő, női felsőruha, 
máshol női kötény vagy miseruha.1623  

 1493: [ l]ego vulgo kecele 

kék1624   1471: Item unam jopham kek kewk 
1493: unam tunicam kek chemeleth 
1525: unum paplan de keek veluto deaurato 
Item sex equos nostros keek redales 

kisnásfa csat1625   1503: Item … ac unum kÿsnasfa czaath, quod super 
baltheum erat 

                                                 
1620 D 463. 
1621 D 464. 
1622 B III. 420.; C 107.; D 459.; E I. 14–15.; F II. 389.; G 383–384.; M 331.; K. CSILLÉRY: Népi lakáskultúra 280–281., 283.; VADÁSZI: Lakás 298–299.; BENKŐ: Olasz 
kelmenevek 38.; LÁSZLÓ: Selyemkárpitok: 61. 
1623 A palócoknál az újkorban a bő kötény egyik fajtája. Jelentheti még, hogy a menyasszony feje egy önkezével fonott és szövött fél lepedővel derékig be van takarva, elöl 
pedig a mellénél összefogva, Vas megyében lepedő alakú, vastagabb anyagú fejre négyszögletesen illesztett kendő. B III. 459.; D 465.; F II. 418.; L III. 109.; M 337.; 
UJVÁRINÉ: Magyar hajviselet 13–14.; FLÓRIÁN: Öltözködés 705. 
1624 B III. 482.; D 468.; F II. 426–427.; G 388.; M 338-339. 
1625 Csat: B I. 911.; D 115–116.; F I. 485.; G 139. 
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Item … ac unum vulgo kysnasfa chaath, quod super 
baltheum erat legasset 

kláris, kaláris Korall vagy vörös, néha fekete kő, később a 
köznyelvben rózsafüzérre, más golyócskára, 
és bármilyen gyöngysorra használták 
általános értelemben.1626  

 1505: Item … quinque legibula de Corallo vulgo clarys 
1519: Item … duo ligibula de claris, 

klárisolvasó   1503: Item unum legibulum vulgo clarisolwaso 
Item … unum legibulum vulgo clarisolwaso 

kocsi Könnyű, gyors járású személyszállító lófogat, 
hintó vagy szállítóeszköz volt, nevét a 
Komárom megyei Kocs községről kapta. 
Első részletes leírása 1518-ből való Sigmund 
von Herberstein, osztrák diplomata 
tollából.1627  

 1507: item ex quoattuor equis pro kochÿ 

köntös Egyfajta felsőruha, nehezebb szövetből 
készült, bő ujjas, felöltésre szánt kabát, 
köpeny, palást, reverendaszerű női ruha, a 
dolmány felett viselt felső ruhák gyűjtőneve 
vagy szoknya.1628  

reverenda muliebris 1471: unam reverendam muliebrem vulgo kenthes rubei 
coloris 

kösön(tyű) Többféle ékszert jelentett (nyaklánc, karkötő, 
ruhaékesítő kapocs, csat, lunula – azaz 
félhold alakú ékszer vagy dísz –, nyakat vagy 
karokat körösítő ékesség). Nevét felerősítési 
módja adja (köt) vagy körös alakja. A 14. 
századtól ékszer és öltözet díszként jelenik 
meg, női és férfiingnek, vagy ezek pártájának 
arany díszítése értelemben is használták. 
Leginkább Erdélyben népszerű a 16. 
században.1629  

ornamenta capitis 1505: Item ornamenta capitis mei duo kesen deaurata 
1506: Item haӱkesen deauraum 1 

köteles Nem láncon, hanem kötélen fogott marha.1630  1475: unam vaccam nigri coloris nomine ketheles 
kötött Párta vagy főkötő fajta.1631   1525: Item duas vittas, … alteram vero discriminatam 

                                                 
1626 B III. 908.; D 508.; E I. 82.; F II. 321; G 414.; M 362.; FLÓRIÁN: Öltözködés 695., 720. 
1627 B III. 914.; C 364.; D 509–510.; F II. 514–515.; G 415.; L III. 228–231.; M  364-365.; TARR: Kocsi 191–199. 
1628 A 224.; B III. 1072.; D 536.; E I. 70.; F II. 610.; G 428.; H 85.; L III. 301.; M 385.; VARJÚ: Középkor végi magyar viselet 490.; FLÓRIÁN: Öltözködés 636. 
1629 A 192., 204.; B III. 1116.; D 541.; F II. 623–624.; G 431.; L III. 310.; M 388.; SZAMOTA: Schlägi 53.; Középkori leveleink 464.; SIMONYI: Násfa 29-30. 
1630 B III. 1126.; D 543–544.; F II. 625–626.; G 433. 
1631 Az újkorban a kötő Hugyagon cifra, rojtos selyemkendő aranyos homlokkötővel. A 289.; D 542.; UJVÁRINÉ: Magyar hajviselet 24. 
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cum auriflio ac serico vulgo kewthewt 
Item vittas duas …, alteram kewtewt cum aurifilo ac serico 
segmentatam 

lángas1632   1475: et aliam vaccam Laugas 
lengeteg Könnyű, puha anyag, illetve fátyol, fedél.1633  peplum 1493 e.: Item unum peplum vulgo lengetheg 
leppel Melldísz, esetleg a testet burkoló kelme.1634  pectoralia 1493 e.: unum pectorale vulgo leppel 

Item … pectoralia vulgo Leppel 
1506: Item leppel filo aureo contextum contexta 2 

Lucka Luca becézett alakja  1470: Item ancille nostre Luczka 
majc Öv, jelentheti még főként a 17. században a 

kantárnak drágább szerből készült szárát, 
illetve drága anyagból készített szalagszerű 
díszítést vagy meiseni posztót. A majc 
azonban nem szövet, hanem gombkötő 
munka, vagyis kötött, tehát erős, tartós 
fonalas értékes munka, melyet skófiumból – 
vékony ezüst vagy aranyozott ezüsthuzalból 
– vagy selyem- és fémfonalból, valamint 
cérnából készítettek keskenyebb és szélesebb 
változatban, egy vagy több színben. Ha 
fémből készült, a hurkos készítési módot 
utánozza.1635 

balteum 
cingulum 

1493 e.: Item cingulos tres vulgo Maicz 
1506: Item cinguli maӱcz 4 
1509: unum sertum vulgo maycz 
1510: duos cingulos vulgo mayc vocatam 
1525: Item balteum alterum cum rubeo maycz 
Item balteum tercium … maycz rubeum 
Item tres cingulos … de rubeo maycz factos 
Item balteum unum argentatum de rubeo maycz 
Item balteum alterum … rubei maycz 
Item … maycz unum 
Item … balteum rubei maycz 
Item balteum unum de rubeo maycz 

margaréta Drága gyöngy vagy azokkal díszített.1636  1460-1480: unum crinule cum Margaritis 
1471: duo serta de margarito conserta 
 unum sertum de margaritis 
duo serta de margaritis 
Item tria serta cum margaritis 
tria serta de Margaritis 
duo serta de margaritis 
unum sertum de margaritis 
tria serta de margaritis 
unum sertum de margaritis 

                                                 
1632 D 572.; F II. 716–717.; G 447. 
1633 A keszkenő is lehetett lengeteg. A 170.; B III. 1412.; G 455.; UJVÁRINÉ: Magyar hajviselet 12. 
1634 D 534.; F II. 755. 
1635 Korábbi értelmezése volt a zománcos, azonban ezt a későbbi kutatás kizárta. B IV. 70; D 607; F II. 819.; J 230.; M 446.; TAKÁTS: Nyelvtörténet 201.; PÁSZTOR: Majc 
1636 C 409.; D 617.; F II. 845.; M 453. 
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duo serta seu crinilia de margaritis 
duo serta de margaritis 
unum sertum de margaritis 
tria serta de margaritis 
unum sertum de margaritis 
duo serta seu crinilia de margaritis conserta 
unum sertum de margaritis 
1480-1510: [ ] factum de margaritis 
1495: serta margaritas 
1506: Item margarita thopasius gemmis circumsepta 1 
1519: Item … quandam camisiam ornatam cum 
margaritis 
1524: Item tria monilia cum lapidibus et margaritis 

matrac Funkcióját tekintve fokozatosan átvette a 
derékalj helyét, annak legtökéletesebb 
válfaja.1637  

culcitra 1525: Item … duas spondas cum duabus culcitris matracz 

násfa Sokféle ékszertípust jelölt, ugyanis eredeti 
jelentése arany vagy ezüst drágakővel 
kirakott rávarrott ékszer vagy függő, lehetett 
tehát fülbevaló, nyaklánc, melldísz, 
homlokdísz, egyebek függődísze, tehát mai 
értelemben vett medál, de önálló darab, 
nagyság és alakja szerint többféle célra 
használták. A függőtől formájában és 
tartalmában különbözik. Egyesek jelentését a 
„nászvagy”, azaz nászi vagyon szóra vezetik 
vissza.1638  

 1493 e.: que habeo in ladula mea, utputa naspha 
1493: [ ] meis tres nasfas 
1505: Item habeo duo Nasfa 
1506: Item nasfa aurea gemmis et lapidibus preciosis 
fabricata et circumsepta 2 
1507: item unam nasfam 
1509: unum monile vulgo Nyasfa vocatum 
 

-né A nő szó egyik változata, vagy a neje 
személyragozásából rövidült, már a 13. 
századtól – más vélemény szerint a 14. 
század végétől –ismert használata, feleség 
értelemben.1639  

 1460-1480: Item dominam Bartokne de Homonna 
1511: generosa domina Baladfi Thamasne 
videlicet Greb Peterne 

Nikolica Miklós becézett alakja  1470: Item legamus Nicolicza iuveni nostro 

                                                 
1637 C 412.; D 622.; E I. 28.; F II. 863.; G 477.; K. CSILLÉRY: Népi lakáskultúra 214. 
1638 B IV. 739.; C 435.; D 680.; E I. 119–121.; F II. 999–1000.; G 514.; M 488.; SZAMOTA: Schlägi 93.; TAKÁTS: Nyelvtörténet 201–202.; TAKÁTS: Még egy kis nyelvtörténet 
637–638.; ZOLNAI: Válasz 832–833.; H. KOLBA: Ötvösség 322–323.; SIMONYI: Násfa. 
1639 B IV. 750.; F II. 1027.; M 491.; PAIS: –né képzők 1., 4., 8-9.; FERENCZY: Férjes nőink 464.; NÉMETH: -né képző 461-462. 
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nyak(ba)vető Lazán nyakban viselt násfa nélküli, díszes, 
zománcos nyakék. Régebben férfiak is 
hordták, de a népviseletben női ékszer. A 16. 
században a legáltalánosabb hosszabb 
nyakdísz, melyet gyöngyökkel, 
drágakövekkel, zománccal és boglárokkal 
díszítettek.1640 

torques 1506: Item nӱakbawethew aurem diversis gemmis et 
margaritis ornatum 1 
1509: unum monile vulgo nyakbawethew 
1510: et torquem vulgo nyakwethe aureos, 

Palkó1641 Pál becézett alakja  1525: Palko Strezemlÿeÿ 
Item Palkonÿ Strenzenkÿ 

paplan Különféle kelmeszövetekből készült, 
pamuttal vagy gyapottal bélelt téli 
használatra való ágytakaró, főleg a nemesség 
és a városi polgárság használta. Elsősorban 
takarózásra használták, de esetenként 
derékaljként is funkcionált. A 16. század 
végétől ágyterítő értelemben is feltűnik. 
Általában már viseletre alkalmatlan, de 
értékes ruhadarabból készült.1642 

coopertorium lecti 
culcitra 
torale 

1506: Item culcitre paplan 3 
1519: Item habeo unum coopertorium lecti vulgo paplan 
1525: unum paplan de keek veluto deaurato cuius 
linamenta undique sunt de damasco rubeo deaurato 
Item legamus eidem torale paplan turcale nigrum 
deauratum cuius fimbrie undique sunt disposite de rubeo 
thafota 

párta A fejdíszt már a honfoglaló magyarok is 
viselték, az Anjou kortól ismét , végül a 
népviselet részeként (megmaradt viselete) élt 
tovább.– Az ékszer külön tanulmány témája 
lehetne. Röviden annyi mondható el, hogy a 
fejet kerítő szalag vagy koszorú, a hajadonok 
jelvénye, a szüzesség és leányság jelképe. 
Több típusa ismert már a 14. századtól (pl. 
veretes, gyöngyös, bogláros, fémszállal vagy 
csipkével díszített), viselésének divatja 
később a különböző népviseletekben élt 
tovább. Formája kétféle lehetett: a fejtetőn 
viselt abroncs formájú karikapárta és a 
tenyérnyi széles, egy kör harmadát képező, a 
fej hátulsó részén levő kontyon viselt 
kontypárta. A 16‒17. században – ellentétben 

corona 
crinule 
ornamenta capitis 
serta 

1493 e.: gemmatam crinule vulgo paartha 
crinule gemmato vulgo partha 
Item pro crinule eiusdem vulgo paartha 
Item ornamenta capitis vulgo … partha 
Item crinulia … vulgo partha 
1503: Item parthas II de gemma factas 
Item parthas duas de gemma factas 
1504: de crinulibus vulgo parthe 
1505: Item … quinque serta de gemmis facta vulgo partha 
1506: Item sertis decorata, partha 2 
1524: Item tria crinulia seu partas cum perlis 
1525: Item coronam unam magnam gemmatam partha 
vocatam 
Item coronam alteram gemmatam mediocrem similiter 
partha 
Item coronam unam magnam gemmatam partha 

                                                 
1640 B IV. 874.; D 689.; E I. 117–118.; G 524.; FLÓRIÁN: Öltözködés 720.; H. KOLBA: Ötvösség 322., Héjjné 29. 
1641 D 742. 
1642 A 71.; B V. 55.; C 469.; D 746.; F I. 43–36., 92.; G 562.; K IV. 174.; M 571.; K. CSILLÉRY: Népi lakáskultúra 224.; LÁSZLÓ: Selyemkárpitok 62. 
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az újkori népviselet szokásaival – leányok és 
asszonyok is viselték: Radvánszky szerint az 
előbbiek a karikapártát, az utóbbiak pedig a 
kontypártát.1643 

Item coronam unam parta gemmatam 
partham cottidianam 
per se habet partam 

pernis Veronai posztó.1644   1477: Item … tunicam pernis 
Item unum nigrum palium pernis 
1491: Item tunica brunätica de pernisio 
Item palium de pernisio viridi coloris 
1498: Item tunicam vulgo zoknya de medio pernisio 

purgamal Bergamói posztó.1645 pannus rubueus 1525: Item subam cottidianam pergamal rubeo contectam 
Item subam panni rubei pergamal cottidianam 
subam de pergamal rubeo 

purpián Ritka, drága, színes vagy vörös bíborszövet 
vagy firenzei vagy eredeti perpignani posztó. 
Nevét a bársony latin nevéből (purpureus) 
vagy származási helyéről (Perpignan) kapta. 
Szín megnevezésére is használták, jelentése: 
test- vagy hússzínű. Általában díszruhák 
anyaga.1646 

 1519: Item unam fyzthyan coloris nigri de purpian 

ráckamuka Dalmát vagy más balkáni damasztszövet, a 
kamukánál olcsóbb.1647  

 1497: Item unam subam vulgo Rackamoka 
vulgo Rackamoka … subam 
1525: Item … duo cervigalia torale de raczkamwka 

rojt1648   1525: unum indumentum altaris de damasco albo non 
deaurato compositum cum royth deaurato 
 unum indumentum altaris de damasco viridi non deaurato 
factum, cui pro roÿth est segmentum de tracto auro 
convexum et paratum 

rubin1649   1525: Item pro periclide saffirum ac rwbÿnt ac grandem 

                                                 
1643 A régészeti adatok összegyűjtését és feldolgozását 2006-ig l. SELMECZI: Istentül adattál 17–64.; B V. 90–91.; C 473.; D 750–751.; E I. 102–104.; F III. 114–115.; G 565.; 
M 577.; Flórian Márta: Öltözködés i. m. 700.; UJVÁRINÉ: Magyar hajviselet 8-10., 47-49., 71-72., 82., 98-101., 105-108., 110., 112-114., 117-118., 121-123.; LÁSZLÓ: Textil 
munkák 319.; H. KOLBA: Ötvösség 320–330., 323–324.; SZENDE: Otthon a városban 155. 
1644 C 467., 468., 476., 487.; D 768.; J 127.; K 38. 
1645 C 468., 545.; D 789-790.; F III. 313-314.; J 127., 233.; K 41. 
1646 C 468.; D 790.; F III. 314-315.; G 582.; J 127-128., 233.; K 42.; S. HÁMORI: Popri. 
1647 Ld. ráctaft és taft. D 795–796., J 156., 158., 233. 
1648 B V. 578.; D 814–815.; F III. 431.; G 597.; M 652. 
1649 B V. 641.; C 583.; D 819.; F III. 460.; G 600.; M 659. 
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unam gemmam 
rudas A rudas ló a szekérrúd oldalára jobb felől 

volt befogva (bal felől volt a nyerges).1650  
 1493: equum unum r[udas] 

sárga A középkorban inkább a barna egyik 
árnyalata.1651  

 1510: Item faceletrum aranӱas et sarga 

sellyeg, serleg Nagy, fogantyúval ellátott ivó- vagy 
tárolóedény, funkcióját tekintve inkább 
díszedény.1652 

piccarium 1519: Item unam sellegh pectarium de argento deauratam 
Unam sellegk pectorium de argento factam deauratam 
1525: Item duo pocula sellyeg 
Item piccarium sellyeg argenteum 

skarlát Élénkvörös szín vagy ilyen színű posztó. 
Inkább anyag, nem pedig szín megnevezése. 
Eredetileg a bíborcsigából nyert vörös 
festékanyag jelölője volt, majd az ezzel 
festett speciális szövetfajtáé.1653  

pannus rubeus 1507: item unam tunicam nostram ex scarlatho 
1510: Item … unam subbam … cum panno rubei coloris 
wlgo scharlath 
1525: Item sex ulnas scarleti 

suba A legegyetemesebb magyar ruhadarab, 
hordták télen-nyáron férfiak, nők, 
gyermekek, szolgálók és nemesek, világiak 
és egyháziak. Ez a felső ruha, köpeny 
különböző kelmékből, többféle módon 
lehetett kialakítva, a menténél hosszabb volt, 
derék alá ért, általában az alsó lábszár 
közepéig. Csak anyagában tért el a vagyoni 
helyzetnek és társadalmi rangnak 
megfelelően Kubinyi András arra 
következtetett, hogy a nemesség körében a 
nőknél volt gyakoribb.1654 Ha a prémmel 
bélelt változatáról van szó, akkor hasonlít a 
ma ismert prémmel szegett vagy bélelt, 
bundaszerű télikabátra, melyet hordtak 
prémmel kifelé és befelé is.1655 

 1460-1480: Item duas schubas 
Item su schubam meam virideam 
Item de kamokka schuba viridea 
1471: unam subam de purpuram rubei coloris 
unam subam de rubeo Barsan 
unam subam de purpuram 
unam subam de pellibus volpinis 
Item unam subam de Barsan rubeo 
unam subam … rubei coloris 
unam subam purpuram rubei coloris 
unam subam purpuram 
unam subam de purpuram 
unam subam purpuram rubei coloris 
unam subam purpuram 
unam subam de purpuram 
1471: Item unam subbam albam 

                                                 
1650 B V. 643.; D 820.; F III. 461.; G 600.; IMPLOM: Szarvasmarhanevek 254. 
1651 Mint flaveus, de Bertényi szerint a flaveus kék. BERTÉNYI: Kék és arany 108.; A 126.; B V. 706.; D 831.; F III. 489–490.; G 606.; H VI. 108. M 672.;  
1652 B V. 803.; D 842.; E I. 137.; F III. 524–525.; M 683.; H. KOLBA: Ötvösség 328.; SZENDE: Otthon a városban 187–179. 
1653 B V. 850–851.; C 468., 594.; D 849.; E I. 88.; F III. 553.; G 615.; J 125–126., 226.; K 44.; M 690.; TAKÁTS: Nyelvtörténet 203., 207.; BENKŐ: Olasz kelmenevek 38. 
1654 Megjegyzendő, hogy nincs köze a német Schaube szóhoz. J 97.; KUBINYI: Nemesi végrendelkezés 337.; SZENDE: Otthon a városban 150.; D I. 68–69., 96–99.; VARJÚ: 
Középkor végi magyar viselet 488–490. 
1655 B V. 910–911.; C 633.; D 863.; F III. 609.; G 619–620.; L IV. 492-496.; M 692. 
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1477: subam meam 
1493 e.: Item unam subam de viridi damasco 
unam subam rubei atlacz 
Item unam subam rubei coloris 
Item unam subam rubei coloris 
1493: subam unam auram nomine camoka 
et subam 
Item … duas subas 
1495: videlicet subas 
1496: Item subam rubeam vulgo Barson 
1496: lego meam subam 
una suba 
1497: Item unam subam vulgo Rackamoka 
vulgo Rackamoka … subam 
1499: subam de volpinis 
1503: Item … duas subbas nigras 
Ac tandem duas subas nigras 
1505: Item … unam subam de panno Italico 
Item subam meum de nigro panno 
Item … subas meas unam de athlasio 
1506: duas subas de damasco deaurato sartitas 
Item duas subas meas 
1510: Item unam subam meliorem 
1510: Item … unam subbam … cum panno rubei coloris 
wlgo scharlath 
Item … unam subbam meam … cum flaveo wlgo athlacz 
venderat unam subam 
1519: Item unam subbam … cum kamoka 
Unam subbam ex purpianis factam coloris rubei 
1524: Item omnia vestimenta mea, … subbas 
item tres subbe  
item subba una 
1525: Item pro una suba facienda 
legamus subam nostram hermellinam 
Item … subam faciendam 
subam nostram mardurinam 
Item ad subam faciendo 
Item … subam … contectam viridi damasco 
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Item subam cottidianam pergamal 
Item subam … damasci viridis 
Item subam panni rubei pergamal cottidianam 
Iste ancille … ac subam de pergamal rubeo 

szederjes A brunaticus szinonimájaként jelenik meg, 
valószínűleg a lila megfelelője volt.1656  

 1493: unam tunicam sederÿes chemelet 
Item … duas subas, unam … sederÿes camoka 
1507: item unam tunicam de atlacz zederÿes gemmatam 
1510: parvam tunicam coloris zed[erjes] 
1519: Tunicas quatuor … unam due coloris zederes 
1525: Item casulam bruniaticam zederÿes de veluto 
casulam de veluto brunatico zederÿes 

szekfűszín   1525: Item … zoknÿa zekfÿzÿn 
zoknÿa tres, … alterum zekfyzyn  
Iste ancille … tres zoknÿa … zekfyzyn 

szoknya Az egybeszabott női ruhát 14. századtól 
felváltotta a mellénnyel és egy vagy két 
vállpánttal rögzített szoknya. Azonban még a 
kora újkorban is a szoknya alatt nemcsak a 
mai értelemben vett szoknyát értették, hanem 
a teljes ruházatot, a váll és derék is 
hozzátartozott, hozzávarrták. A 16. 
században még ugyanazon szövetből 
készültek, a 17. században már nem 
feltétlenül.1657  

 1498: Item tunicam vulgo zoknya 
1525: zoknÿa unum rubeum de panno Italico 
Item … zoknÿa zekfÿzÿn 
Item … zoknya de Londiis viridi 
zoknÿa tres 
tres zoknÿa 

szorító Öv (a végrendeletekben az övek és majcok 
felsorolása között található).1658  

 1525: Item zoryrha unum de nigro veluto bullatum 
Item zoritho duo 

szövétnek Viasszal bevont kenderkötél vagy szövet, 
amelyet ünnepekkor szabad ég alatt égetnek, 
gyúlékony anyaggal átitatott gyertya, fáklya. 
Valószínűleg csak kültéren használták, 
ünnepélyes eseményekkor. Esetleg 
gyertyatartót is jelenthet.1659  

longa candela 1501: Item unam longam candelam vulgo zevednek 
1512: Item unam longam candelam vulgo Zewethnek 
 

                                                 
1656 Lehet violaszín is. B V. 1102.; C 84.; D 892; F III. 692–693.; G 635.; H I. 359.; SZAMOTA: Schlägi 94.; Középkori leveleink 464.; SZENDE: Ezüstöv, rókaprém 430.; 
SZENDE: Otthon a városban 163–164. 
1657 B V. 1398.; D 930.; E I. 80–82., 89.; F III. 777.; G 657–658.; J 86.; L V. 72–74.; M 791.; SZAMOTA: Schlägi 57. 
1658 A 41.; B V. 1429.; D 935.; G 663. 
1659 A 38., 122., 132., 193., 194.; E I. 23., 26–28., 372.; F III. 799.; G 666.; M 793-794. 
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szuperlát Oszlopos vagy mennyezetes ágyra való 
függöny vagy kárpit, a fekvőhely fölé boruló 
textília, általában öt-hét-kilenc darabból 
álltak, sátor alakban a középre helyezett 
koszorú tartotta.1660  

 1471: superluch unacum tunicam 

tábit Habos, színjátszó selyem, sokszor fémfonalas 
mintázatú, egy árban volt a jó minőségű 
kanavásszal, főleg női ruhák, és ünnepi 
viselet anyaga.1661  

 1505: Item de Thabÿth habeo wlnas XVII⌡ 

tafota Vászonkötéssel készült könnyű 
selyemszövet, ünnepi és otthoni viselet, 
sokszor az egyformán ruházott udvari 
leányok szoknyái készültek belőle, az 
atlasznál olcsóbb.1662  

 1471: unum manicale de Thafatha 
1510: Item de thaphotha zeld lego 
Item tunicam de thaphotha 
1524: Item … nostram srtagulatam vulgo Kabanӱcza de 
taphota viridi 
1525: tria indumenta de nigro thaphota 
Item … torale paplan turcale nigrum deauratum cuius 
fimbrie undique sunt disposite de rubeo thafota 

testszín Bőrszínű, világos barna, vagy világos 
cinóberpiros, világos narancs1663  

 1525: una casula atalasÿ coloris testzÿn 

tompa Barna vagy lassú, rest.1664   1475: duas vaccas … et alia thompa barna 
tulok1665  (taurus) 1503: Item … lego unum thwlwk 
urasposztó1666  tunica rubea 1510: et tunicam rubeam, qua vocatur vulgo vrazpoztho 

 
üsző1667  vitulum 1503: Item … ac unum vitulum vulgo ÿzew 

Item … et unum vitulum vulgo izew 
véka 
 

Nagysága változó, egy nagyobb mennyiség 
része. Értékei 13,43–52,08 liter és 10,07–
46,56 kg között változnak terület szerint.1668 

 1477: octo weka pabulis 

                                                 
1660 D 864–865.; E I. 26., 28.; G 620.; J 81.; SZAMOTA: Schlägi 54., 55., 93.; LÁSZLÓ: Selyemkárpitok 78–80.; VADÁSZI: Lakás 307., Zentai 17., orosz 255-257. 
1661 B VI. 5.; C 652.; D 949.; E I. 87–88.; F III. 817–818.; J 163., 237.; K 47.; M 804.; S. HÁMORI: Tábit 
1662 B VI. 9.; C 653.; D 950–951.; E I. 86–87.; F III. 820.; G 671.; J 162., 237.; K 46.; M 804-805.; BENKŐ: Olasz kelmenevek 37.; PÁSZTOR: Tafota 
1663 B VI. 267.; D 982.; PÁSZTOR: Tafota 38. 
1664 B VI. 358–359.; D 998–999.; F III. 937–938.; G 707.; M 852. 
1665 B VI. 489.; D 1017–1018.; F III. 1000.; G 720.; M 869. 
1666 Posztó ld.: B V. 329.; D 784–785.; F III. 265.; G 579.; J 236.; K 40. 
1667 B VI. 683.; D 1042.; F III. 1056–1057.; G 735.; M 895.; KERTÉSZ: Állatok kicsinyei 295.; K. PALLÓ: Űz 215. 
1668 B VI. 901–902.; C 690.; D 1077.; F III. 1107–1108.; G 756.; M 914.; BOGDÁN: Űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 360–367. 
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velesz Más néven barhent. Finom selyem- vagy 
gyapjúszövet, fonákja bolyhosítva.1669  

 1510: Item … unam jopam de veles 

Veronika   1459: Veronika  
vörös1670   1493: Item … duas subas, … et aliam … veres chemeleth 

1499: Item … unum equum … coloris weres 
zafír1671   1524: Item tria monilia … in quorum uno est saphires 

Item anulos aureos duodecim cum lapidibus preciosis 
saphirus 
1525: Item pro periclide saffirum ac rwbÿnt ac grandem 
unam gemmam 

zománcos Részleges vagy teljes felolvadás útján 
keletkezett, túlnyomórészt üvegszerűen 
megdermedt szervetlen, főként oxidokból 
álló massza, az eljárás folyamán a fém és 
üveg tartósan összeolvad. A porrátört, festett 
üveget péppé hígítva felkenik a fémfelületre, 
majd kemencében kiégetik. A középkorban 
főleg a bizánci hatás volt meghatározó. 
Típusai: áttört ~, rekesz~, beágyazott vagy 
vésett ~ és erdélyi ~.1672 

 1525: Item vittas duas, alteram zomanczos super rubeum 
atalasium per totum deauratum 

zöld1673   1510: Item de thaphotha zeld lego 
 

 

 

                                                 
1669 D 1077.; F III. 1110–1111.; G 757.; H I. 324.; J 148–151., 217., 238.; K 52.; TAGÁNYI: Besztercei 323.; SZAMOTA: Schlägi 57.; BOROVSZKY: Szövőművészet 157.; 
BENKŐ: Olasz kelmenevek 37. 
1670 B VI. 935–936.; D 1105–1106.; F III. 1178.; G 784.; M 935. 
1671 A  282.; B VI. 1179.; D 1110.; G 786.; F III. 1182.; M 938. 
1672 B VI.1218., 1219.; C 708.; D 1113.; F III. 1195–1196.; G 788.; M 942.; P. ALCSUTI: Ékszerek 5.; BREPOHL: Zománctechnika 13.; ÖTVÖS: Zománcművesség 23., 103.; 
SIMONYI: Násfa 53-56. 
1673 B VI. 1222–1223.; D 1113–1114.; F III. 1197–1198.; G 788.; M 943. 
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BORSA: Hanvay Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 1247-1515. A Dancs család levéltára 1232-1525. A 

Hanvay család levéltára 1216-1525. Budapest, 1993 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. 

Forráskiadványok 23.)  

BORSA: Somogy BORSA Iván: A Somogy Megyei Levéltár Mohács előtti oklevelei. Somogy megye múltjából. 

Levéltári évkönyv 14. (1983) 3-81. 

BORSA: Szenyéri 

uradalom 

Borsa Iván: A szenyéri uradalom Mohács előtti oklevelei 2. Somogy megye múltjából. Levéltári 

Évkönyv 10. (1979) 10. szám, 59-149. 
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C. TÓTH: Szabolcs 

megye 

C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságának oklevelei II. (1387-1526) Budapest – 

Nyíregyhyáza, 2003. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 53.) 

CJH Corpus Juris Hungarici. A hatályos magyar törvények gyűjteménye. I-VI. kötet. Szerk.: Márkus 

Dezső. Budapest, 1912. 

CZAICH: Dataria Czaich Á. Gilbert: Regeszták a római Dataria-levéltárának Magyarországra vonatkozó bulláiból 

II. Pál és IV. Situs pápák idejéből. Történelmi Tár (1899) 1-3. közlemény. 1-17., 235-272. 

CsákyO Bártfai Szabó László: A kőrösszegi és adorjáni gróf Csáky család története. I/1-2. kötet. 

Budapest, 1919. 

DOMINKOVITS: XVI. 

századi magyar iratok 

Dominkovits Péter: XVI. századi magyar nyelvű iratok Sopron vármegye levéltárából. Sopron, 

1996. 

Drágffy János 

végrendelete 

Báró Mednyánszky: Drágffy Jánosnak 1526. esztendőben Mohácsi Táborból kelt utolsó 

rendelése. Tudományos Gyűjtemény (1818) 8. szám, 24–32. 

DRESKA: Pannonhalmi 

konvent 

Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára IV. kötet (1500-

1526) Győr, 2013. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványa. Források, feldolgozások 19.) 

DRMH Decreta Regni…  

Eperjes levéltára Iványi Béla: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245-1526. Szeged, 1932. (Acta litterarum ac 

scientiarum Reg. Universitatis Hung. Francisco-Iosephinae. Sectio iuridico-politica 2.) 

Estei Hippolit Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei 1500 – 1508. Közzéteszi: E. Kovács Péter. Eger, 

1992. 

ETE Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából, I. kötet. Szerk.: Bunyitay Vince – 

Rapaics Rajmund – Karácsonyi János. Budapest, 1902. 

FO Thallóczy Lajos, Barabás Samu: A Frangepán család oklevéltára. Codex diplomaticus comitum 

de Frangepanibus. I-II. kötet. Budapest, 1910-1913. 

Galeot Martius Galeot Martius könyve Mátyás király jeles, bölcs és elmés mondásai és tetteiről. Ford.: Kazinczy 

Gábor. Pest, 1863. 

GALEOTTUS MARTIUS Galeottus Martius Narniensis: De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis Mathiae ad 

ducem Iohannem eius filium liber. Szerk.: Ladislaus Juhász. Lipsae, 1934. (Bibliotheca 

Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Saeculum 15.) 

GYÖNGYÖSI: Vitae 

fratrum 

Gregorius Gyöngyösi: Vitae Fratrum Eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae. Szerk.: 

Hervay Ferenc L. Budapest, 1988. (Bibliotheca Scriptoum Medii Recentisque Aevorum. Condita 

a Juhász, Ladislaus. Series Nova 11.) 

GYÖNGYÖSI: Remete 

Szent Pál 

Gyöngyösi Gergely: Remete Szent Pál Remete testvéreinek Élete. Varia Paulina III. Bevezető 

tanulmány: V. Kovács Sándor. Ford.: Árva Vince, Csanád Béla, Csonka Ferenc. Mutatókat 

összeállította: Ababei József. Pilisszántó, 1998. 

HazaiO Nagy Imre et al.: Hazai okmánytár. Codex Diplomaticus Patrius, I-VIII. Budapest, 1865-1891. 

HÁZI: Sopron története 

I/3. 

Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész, 3. kötet, Oklevelek és levelek 1430-tól 

1452-ig. Sopron, 1924. 

HÁZI: Sopron története 

I/4. 

Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. I. rész, 4. kötet. Oklevelek és levelek 1453-tól 

1459-ig. Sopron, 1925. 

HÁZI: Sopron története 

II/1. 

Házi Jenő: Sopron szabad királyi város története. II. rész, 1. kötet, Végrendeletek és egyéb 

feljegyzések 1390-től 1524-ig. Sopron, 1930.  

HÁZI-NÉMETH: 

Gerichtsbuch 

Házi Jenő – Németh János: Gerichtsbuch. Bírósági Könyv 1423-1531. Sopron 2005. (Sopron 

Város Történeti Forrásai. A sorozat 2.) 

HéderváryO Radvánszky Béla – Závodszky Levente: A Héderváry-család Oklevéltára. I-II. kötet. Budapest, 

1909-1922. 
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HORVÁTH-

DOMINKOVITS: 

Soproni végrendeletek 

Horváth József – Dominkovits Péter: 17. századi Sopron vármegyei végrendeletek. Sopron, 2001. 

ISTVÁNFFY: Historia Nicolaus Isthvanfi: Historia regni Hungariae, post obitum Matthiae Corvini regis. Libris XXXIV. 

Rerum in Pannonia, Dalmatia, Transylvania, Moldavia, Bosnia, Illyrico, caeterisque confinis ab 

anno 1490. Viennae – Pragae – Tergesti 1758 

ISTVÁNFFY: Magyarok Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában. Sajtó 

alá rendezte: Benits Péter. Budapest, Balassi Kiadó, 2001. (Történelmi források 1.) 

IVÁNYI: Könyvkultúra Iványi Béla: A Magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése. Sajtó alá 

rendezte: Herner János – Monok István. Szeged, 1983. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi 

mozgalmaink történetéhez 11.) 

JAKÓ: Kolozsmonostor Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei I-II. Budapest, 1990. (A Magyar 

Országos Levéltár kiadványai 2.) 

KENYERES: Utasítások XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és 

ellenőrei részére. I-II. kötet. Szerk. és a bev. tanulmányt írta: Kenyeres István. Budapest, 2002. 

(Fons könyvek 2.) 

KOMÁROMY: Perényi A báró Perényi család levéltára. Közzéteszi: Komáromy András. Történelmi Tár 1. (1900) 119-

134. 

KOMJÁTHY: II. Lajos Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Lajos-kori oklevelei az Országos Levéltárban. 3. 

Somogy megye múltjából 3. (1972) 3. szám, 47-56. 

KOMJÁTHY: II. 

Ulászló 

Komjáthy Miklós: A somogyi konvent II. Ulászló kori oklevelei az Országos Levéltárban. 4. 

Somogy megye múltjából 7. (1976) 39-49.. 

KÓTA: Vasvári 

regeszták 

Kóta Péter: Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban. I. Regeszták a vasvári káptalan 

levéltárának okleveleiről (1130) 1212-1526. Szombathely, 1997. (Vas megyei levéltári füzetek 8.) 

KŐFALVI: Pécsvárad Kőfalvi Tamás: A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára 1254-1526. Szeged, 2006. 

KŐVÁRI: Viseletek Kővári László: Viseletek a nemzeti fejedelmek korából. In: Régi magyar öltözködés. Viseletek 

dokumentumok és források tükrében. Szerk.: Mojzsis Dóra. Budapest, 1988. (Magyar Hírmondó) 

380-442. 

Középkori leveleink Középkori leveleink 1541-ig. Szerk.: Hegedűs Attila – Papp Lajos. Budapest, 1991. (Régi magyar 

levelestár 1.) 

Liber Confraternitatis Liber Confraternitatis Sancti Spritius de Urbe. A római Szentlélek-Társulat anyakönyve 1446-

1523. Szerk.: Bunyitay Vince. Budapest, 1889. (Monumenta Vaticana historiam regni Hungariæ 

illustrantia. ser. 1. tom. 5.) 

Losonczi BánffyO Varjú Elemér: A Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család története. Oklevéltár a Tomaj 

nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez. I-II. kötet. Budapest, 1908-1928. 

MAJOROSSY–SZENDE: 

Protocollum 

Majorossy Judit – Szende Katalin: Das Preßburger Protocollum Testamentorum 1410 (1427)-

1529. I-II. kötet. Wien, 2010-2014. (Fontes Rerum Austriacarum. Österreichische 

Geschichtsquellen 3. Abteilung: Fontes Iuris) 

Magyar Benigna 

imádságos könyve 

Kinizsy Pálné Magyar Benigna imádságos könyve. Sajtó alá rendezte: Döbrentei Gábor. Buda, 

1840. (Régi magyar nyelvemlékek 2.) 

MÁLYUSZ: Szlavóniai 

és horvátországi 

pálosok 

Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolostorok oklevelei az Országos 

Levéltárban. 1-11. közlemény. Levéltári Közlemények 3. (1925) 1-4, szám, 100-191.; 5. (1927) 

1-4. szám, 136-209.; 6. (1928) 1-4. szám, 87-203.; 7. (1929) 3-4. szám, 278-311.; 8. (1930) 1-2. 

szám, 65-111.; 9. (1931) 3-4. szám, 284-315.; 10. (1932) 1-2. szám, 92-123.; 10. (1932) 3-4. 

szám, 256-286.; 11. (1933) 1-2. szám, 58-92.; 12. (1934) 1-4. szám, 111-154.; 13. (1935) 1-4. 

szám, 233-265. 
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NAGY: Sopron 

Oklevéltár 

Nagy Imre: Sopron vármegye története. Oklevéltár. I-II. kötet. Sopron, 1889-1891. 

NEUMANN: Szapolyai Neumann Tibor: A Szapolyai család oklevéltára I. Levcelek és okelvelek (1458-1526). Budapest, 

2012. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak.) 

NÓGRÁDY: Kanizsai 

László 

Nógrády Árpád: Kanizsai László számadáskönyve. Budapest, História, 2011. (História Könyvtár. 

Okmánytárak. 8.) 

OLEXIK: 

Levéltártörténet 

Olexik Ferenc: Középkori levéltártörténeti adatok. Levéltári Közlemények 13. (1935) 266-274. 

Pest megyei oklevelek Mohács előtti oklevelek a Pest Megyei Levéltárban. Átiratok és regeszták. Szerk.: Balázs Gábor – 

Kiss Anita – Schramek László Péter. Budapest, 2007. (Pest Megye Múltjából sorozat 12.) 

PETTKÓ: Kapisztrán 

János 

Pettkó Béla: Kapisztrán János levelezése a magyarokkal. Történelmi Tár (1900) 161-222. 

PRAY: Epistolae Georgius Pray: Epistolae procerum Regni Hungariae. I–III. kötet. Pozsony 1806. 

SÜMEGHY: Sopron 

levéltára 

Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjteménye. I. kötet. Középkori 

oklevelek. Sopron, 1928. 

SVÁBY: Csáky 

Benedek 

Sváby Frigyes (közli): Csáky Benedek végrendelete magyar nyelven, 1490 Századok 7. (1873) 9. 

szám, 648–649. 

Szent István I. és II. 

törvénykönyve 

Szent István I. és II. törvénykönyve. In: Az államalapítás korának írott forrásai. Szerk.: Kristó 

Gyula. Szeged, 1999. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 15.) 46–77. 

Szerelmes Orsikám „Szerelmes Orsikám...” A Nádasdyak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése. Szerk.: Vida Tivadar. 

Budapest, 1988. (Magyar Levelestár) 

SZERÉMI: Emlékirat Szerémi György II. Lajos és János királyok házi káplánjának emlékirata Magyarország 

romlásáról. 1484-1543. Közli: Wenzel Gusztáv. Pest, 1857. (Magyar történelmi emlékek 2. Írók 

II6/1.) 

SZERÉMI: 

Magyarország 

romlásáról 

Szerémi György: Magyarország romlásáról. Erdélyi László fordítását átd. Juhász László; bev. és 

jegyz.: Székely György. Budapest,  

SZTÁRAY: Perényi 

Ferenc 

Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról – Perényi Péter élete és halála. (Magyar 

ritkaságok.) Válogatta, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Téglásy 

Imre. Ford.: Borzsák István – Détshy Mihály – Erdélyi László – Juhász László – Tardy Lajos – 

Téglásy Imre – Thury József – Vajda Endre. [Budapest], 1985. 

TelekiO Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára I-II. kötet.. 

Szeged, 1931. 

THURÓCZY Thuróczy János: A magyarok krónikája. In: Thuróczy János: A magyarok krónikája. Rogerius 

mester: Siralmas ének. Ford.: Bellus Ibolya – Horváth János – Kristó Gyula. Budapest, 2001. 

(Milleniumi Magyar Történelem. Források.) 

TELEKI: Hunyadiak 

kora 

Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon. Oklevéltár. XII. kötet. Pest, 1857. 

TÓTH-ZÁGORHIDI: 

Források Szombathely 

történetéhez 

Tóth Endre – Zágorhidi Czigány Balázs: Források a Savaria-Szombathely történetéhez a római 

kortól 1526-ig. Szombathely, 1994. (Acta Savariensia 9.) 

Tringli: Perényi Tringli István: A Perényi család levéltára 1222-1526. Budapest, 2008. (A Magyar Országos 

Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 44.) 

Tripartitum Werbőczy István: Tripartitum. A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának hármaskönyve. 

Ford.: Csiky Kálmán. Bev.: Bónis György. Budapest, 1990. 

Veszprémi egyház A veszprémi egyház 1515. évi zsinati határozatai. Constitutiones synodales ecclesiae 
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Vesprimiensis anni MDXV. Közli: Solymosi László. Budapest, 1997. 

ZO A zichi és vásonkeői gróf Zichy–család idősb ágának okmánytára. I–XII. kötet. Szerk.: Nagy 

Imre – Nagy Iván – Véghely Dezső. Pest, 1871–1931. 

ZsO Zsigmond kori okmánytár 

  

Szótárak1674 

BARTAL 

(C) 

Bartal Antal: A magyarországi latinság szótára. Glossarium mediae et infimae Latinitatis Regni 

Hungariae. Budapest, 1901 

BERRÁR 

(G) 

Régi magyar glosszárium. Szótárak, szójegyzékek és glosszák egyesített szótára. Szerk.: Berrár 

Jolán – Károly Sándor. Budapest, 1984. 

CALEPINUS 

(A) 

Ambrosius Calepinus: Latin–magyar szótára 1585-ből. Sajtó alá rendezte: Melich János. 

Budapest, 1912. 

CZUCZOR-FOGARASI 

(B) 

Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. I–VI. kötet. Budapest, 1862–1874. 

Etimológiák 

(M) 

Jankovicsné Tálas Anikó (összeállította): Etimológiák, szóelemzések a Czuczor-Fogarasi 

szótárból. Budapest, 2010. 

LLMAH 

(H) 

Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae. A magyarországi középkori latinság szótára. I–V. kötet. 

Szerk.: Boronkai Iván – Bellus Ibolya – Szovák Kornél. Budapest, 1987–1999. 

LLMAI Lexicon Latinitatis medii aevi Iugoslavie. I–VII. köt. Szerk.: Marko Kostrenčić. Zagrabiae, 1969–

1978. 

SZAMOTA 

(D) 

Szamota István: Magyar oklevél-szótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar 

szók gyűjteménye. Budapest, 1902–1906, 

SZAMOTA: Schlägi Szamota István: A schlägi magyar szójegyzék a XV. század első feléből. Budapest, 1894.  

TAGÁNYI: Besztercei Tagányi Károly: A beszterczei szószedet kulturtörténeti jelentősége. Századok 27. (1893) 4. 

szám, 305-327. 

TESz 

(F) 

A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára. I–IV. kötet. Főszerk.: Benkő Loránd. Budapest, 

1967–1984. 
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1674 A szótárak mellett levő betű a magyar szószedetben való jelölését mutatja. 
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