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I. BEVEZETÉS 

I. A. EGY ISMERETLEN PÁLYAKÉP: 

AZ EDDIGI SZAKIRODALOM – A DOLGOZAT CÉLKITŰZÉSEI 

Várday Pál esztergomi érsek (1526–1549), királyi helytartóval (1542–1549) meglehetősen 

mostohán bánt a magyar történetírás, életrajzi adatai ennek megfelelően olykor pontatlanok, 

hiányosak és több helyen ellentmondásosak. Ez annál is inkább meglepő, mert egy olyan 

személyről van szó, akinek már betöltött tisztségei révén is több figyelmet kellett volna 

kapnia, hiszen Várday Pál hosszú és tartalmas pályafutása során feljutott mind a világi, mind 

az egyházi hierarchia magyarországi csúcsára, vagyis amikor végleg lehunyta szemét, mint 

esztergomi érsek és királyi helytartó halt meg.  

Ennek ellenére az esztergomi érsek-királyi helytartóról a történeti források alapján 

még azt sem lehet egyértelműen megállapítani, hogy hol temették el. Oláh Miklós krónikája 

szerint ugyanis Várday Pál esztergomi érsek 1549. október 12-én, életének 66. évében 

Pozsonyban halt meg, és ugyanott temették el.1 Istvánffy Miklós ellenben már úgy tudta, hogy 

holttestét Nagyszombatra szállították, és ott egy egyszerű és nagy sietségben készített sírba 

helyezték.2 Sajnos, I. Ferdinánd király 1549. november 28-án, Prágában kelt leveléből is csak 

azt tudjuk meg, hogy 2000 forintot költöttek a temetésre. 3 Síremléke nem maradt ránk sem 

Pozsonyban, sem Nagyszombatban.4 

Várdayról írt életrajzok közül Schmitth Miklós által az esztergomi érsekek, illetve az 

egri püspökök életéről – még a 18. században – készített munkákban található írásokat lehetne 

kiemelni.5 Budai Ferenc lexikonának szócikke után a 20. században Sugár István foglalta 

össze életét „Az egri püspökök története” c. munkájában.6 Mindnyájan úgy gondolták, hogy a 

későbbi esztergomi érsek az arisztokrata kisvárdai Várday család leszármazottja volt. Az, 

hogy ez nincs így, régebben is felmerült. Hiszen Várday oroszlános címere – dupla farkú, 

koronás, jobbra forduló ágaskodó oroszlán, ami a jobb mancsában koronát, a bal mancsában 3 

szál rózsát tart7 – különbözik a kisvárdai Várday család címerétől, melyben egy kígyó vagy 

                                                 
1 OLÁH, Chronicon 41. 
2 „Paulus archiepiscopus Strigoniensis e vivis excidit, ac Tirnaviam delatus, quo collegium sacerdotum, post 
amissum Strigonium transtulerat, simplici et tumultuario sepulcro conditur.” ISTVÁNFFY, 1724. (Lib. XVI.) 179. 
3 ETE V. No. 226. 
4 Zuzana Ludiková a nagyszombati Szent Miklós székesegyház késő reneszánsz és barokk síremlékeiről szóló 
tanulmányában ennek ellenére a nagyszombati temetés mellett foglal állást. LUDIKOVÁ, 2002. 85–106. 
5 SCHMITTH, 1758. ill. SCHMITTH, 1768. 274–296. 
6 BUDAI, 1805. 686–691. ill. SUGÁR, 1984. 218–225. 
7 Ld. felzetes pecsétjét: P 583. 4. tétel fol. 35. Vö. V 10. Nr. 100, 216, 737.; CSÁNKI, 1887. 49–59. melléklete; 
CSERGHEÖ, 1887. 34.; SIEBMACHER, 1982. 701., Taf. 480. 
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sárkány körítette ágasfa van. Solymosi László és Aradi Csilla kutatásai végül pontot tettek a 

vitatott kérdésre, miután rávilágítottak arra, hogy a majdani esztergomi érsek és királyi 

helytartó nem a Szabolcs vármegyei, előkelő kisvárdai Várday családból, hanem egy Somogy 

vármegyei jelentéktelennek tartott birtokos családból származott.8 

A kis Somogy megyei nemes, Várday Pál a Magyar Királyság egyik legelőkelőbb ura 

lett. Minek köszönhette ezt a csodálatos, habár nem példa nélküli – gondoljunk csak Szalkai 

Lászlóra – karriert? Tanulmányai alatt elsajátított humanista műveltsége, munkája során 

megszerzett pénzügyigazgatási szakértelme lehetővé tették számára olyan pozíció 

megszerzését, amelynek segítségével gazdasági kapcsolatokat, familiáris hálózatot építhetett 

ki. Kincstartói kapcsolatrendszerét azután nem kis ravaszsággal, sőt néha gátlástalansággal, 

politikai előnyökre, vagyis egyházi tisztségekre váltotta. Pályájának alakulásában, illetve 

alakításában nem hagyhatjuk figyelmen kívül kellemes egyéniségét sem, vagyis azt a 

képességet, amelynek segítségével mindenkivel meg tudta magát szerettetni. 

Személyiségére ugyanakkor csak következtetni tudunk, ugyanis alig maradt fenn 

közvetlen beszámoló Várday jellemét tekintően.9 Nem maradtak fenn utána elbeszélések, 

építészeti emlékek, családja sem emelkedett az arisztokráciába. Emléke mintha kitörlődött 

volna. Mi ennek az oka? Lehetséges, hogy arról a politikusról, aki ilyen sokáig, ilyen jelentős 

pozícióban volt, hallgatnak források? Miért nem tudunk róla többet? Ha már az emberről, 

akkor legalább a hivatalnokról, a főpapról. Tény, hogy sem neki, sem családjának nem maradt 

fenn fondja. Hol kereshetők mégis azok a források, melyek segítségével közelebb kerülhetünk 

hozzá. 

Pályafutása során Várday volt kincstartó, volt püspök, volt érsek, és volt helytartó. 

Munkásságát hivatalain keresztül göngyölhetjük fel. Vagyis fel kell kutatni a Várday 

partnereinek fondjaiban, levéltáraiban lévő iratanyagot. Abban a szerencsés helyzetben 

voltam, hogy a Jagelló-kori kincstartókról Kubinyi András munkássága nyomán már igen 

sokat lehetett tudni. Püspöki tevékenységét azonban még nem tárta fel a szakirodalom. Bár a 

Szent Zsigmond-káptalan történetéről már nagyon sokan írtak,10 Várday szerepéről a 

prépostság élén, szinte semmit. Esztergomi érsekként szinte számon se tartották. Ha Mikó 

Árpád nem adta volna ki 1993-ban ingóságainak leltárát, a már említett 18–19. századi 

életrajzikon kívül nem foglalkozta volna vele, egészen napjainkig. Leszámítva Fraknói 

                                                 
8 SOLYMOSI 1976. 140–141., SOLYMOSI, 1979. 26.; ARADI, 1997. 3–10. Előzmények: FÓGEL, 1917. 46.; 
MÁLYUSZ, 1971. 113. 194. j. 
9 Aleander pápai követ jellemzését, ill. Dernschwam rosszindulatú megjegyzéseit lehet megnevezni. Utóbbiakat 
– szerzőjük elfogultsága miatt – kritikával szemlélendők. 
10 Szakirodalmat ld. összefoglalóan: LACZLAVIK, 2005. 
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Vilmos és újabban Tusor Péter Várday tervezett bíbornokságáról írt sorait.11 Egyházfői 

tevékenységére való nyomokat nem is egyházi, hanem hadtörténeti irodalomban lehet 

leginkább tetten érni. Ennek ellenére, ha többet szeretnénk Várdayról mint esztergomi 

érsekről megtudni, akkor csakis levéltári kutatással lehet.  

Várday élete végén királyi helytartó lett. A XVI. századi helytartóság nemcsak 

hatáskörét, hanem szervezetét tekintve is, Várday Pál esztergomi érsek alatt érte el 

fejlődésének tetőpontját. Állandóan ülésező, döntéseit testületileg meghozó hatósággá vált. Ez 

az egybehangzó vélemény bontakozik ki a helytartói intézménnyel foglalkozó, nem túl nagy 

számú szakirodalomból. Bár nagy a kísértés, nem lehetett célom Várday helytartói 

működésének teljes feldolgozása. Ehhez jog-, had- és gazdaságtörténeti stb. szempontot is 

alaposan meg kellett volna vizsgálni, melyek szétfeszítenék jelen dolgozat kereteit. 

Ugyanakkor figyelmen kívül sem szeretném hagyni ezt az intézménytörténeti vonatkozást.  

Mire vállalkoztam tehát? Kísérletet teszek arra, hogy Várday helytartói működését az 

általam átnézett források alapján árnyalttá tegyem, feltérképezzem azt a politikai mozgásteret, 

melyben a helytartó tevékenységét kifejthette. Munkámban nagy segítséget jelentett 

Rugonfalvi Kiss István „A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában és 1549–51. évi 

leveles könyve” című műve. Hatalmas forrásanyagot felhasználva, és ami fontosabb, többségét 

publikálva, igyekezett átfogó képet nyújtani a XVI. századi helytartók működéséről. 

Romantikus történeti felfogásából adódóan azonban nagyon sok téves következtetésre jutott. 

I. Ferdinánd király törekvéseiben így már az abszolút monarchia előfutárát látta. A király 

cselekedeteiben rosszindulatot látván, a magyar alkotmány ellenségének tartva. Feltételezi 

Ferdinándról, hogy Magyarországban azért nem tartózkodott, mert félt a magyaroktól: „nem 

mert az országban tartózkodni és azért nem küldte be fiát sem.”12 Thurzó Elek és Várday Pál 

helytartóságát nagyon elfogultan ítéli meg, csak éppen ellenkező előjellel. „A helytartóság 

Thurzó alatt csupa erő, csupa méltóság, tilalomfa a törvénytelenségek ellen, Várdai alatt 

gyöngeség, erőtlenség, meghunyászkodás”. A főpapokról általában negatív véleménye van, 

szerinte a „püspökhelytartók csupa erőtlen, engedelmességben felnőtt, erélytelen, fáradt öreg 

emberek” voltak, ami azonban sem Várday Pál, sem Oláh Miklós, sem pedig Verancsics 

Antal esetében nem állja meg a helyét.13 

A későbbi szerzők ennek ellenére természetesen felhasználták az R. Kiss által használt 

forrásokat, melyekből aztán olykor nagyon is eltérő következtetéseket vontak le. Így tett Márk 

László is „A királyi tanács átalakulása és története 1526 után” című a Századok 1917. évi 

                                                 
11 Vö. FRAKNÓI, Három bíbornok, ill. TUSOR, 2005. 50–52. 
12 R. KISS, 1908. LXIX. 
13 R. KISS, 1908. LXIII., LXXXII. 
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számaiban megjelenő dolgozatában. Márk eredményeiről később még bővebben lesz szó. Az 

addigi eredményeket Ember Győző foglalta össze „A helytartói hivatal történetéhez a XVI. 

században” c. értekezésében, ami 1938-ban jelent meg a Szentpétery Imre emlékkönyv 142–

156. oldalán. Eredményeit azután megismételte nagy közigazgatás-történeti összefoglaló 

munkájában is.14 Sok-sok évvel később, 2000-ben Erdélyi Gabriella Thurzó Elek helytartó 

alakja révén került közel a témához. „Vita a helytartóságról. Néhány szempont I. Ferdinánd és 

a magyar politikai elit kapcsolatának vizsgálatához” c. értekezése15 új szempontokat emel be 

az intézmény történetének vizsgálatába. Tanulmányai német nyelven is megjelentek.16 2005-

ben megjelent kötetében, melyben Thurzó Elek és I. Ferdinánd 1526–1532 közötti, azaz még 

helytartósága előtti időszakból származó levelezésen túl egy előtanulmányt is 

megjelentetett,17 számos kérdést sikerült tisztáznia. Az okmánytárban I. Ferdinánd magyar 

király 84 darab Thurzó Elekhez írt levele található regeszta formájában. A Thurzó által a 

királynak írt 70 darab levelet Erdélyi teljes terjedelmében közli, magyar nyelvű regesztával 

ellátva. Thurzó más személyekhez írt levelei (56 darab) szintén megjelentek a kötetben 

(összesen 210 db). 

I. B. A FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS PROBLÉMÁIK 

A Mohács előtti iratok, bár számtalan provenienciájúak, mégis egy helyen, sőt egy adatbázis 

segítségével kutathatók: A Magyar Országos Levéltár Középkori gyűjteményében 

(Diplomatikai Levéltár és Fényképgyűjtemény), ami 2010 óta online is elérhető.18 Az általam 

vizsgált 293 db Mohács előtti oklevél közül 140-t Várday adott ki. A „virtuális 

fondrekonstrukció” Mohács utáni időszakra nézve már sokkal nehezebb. Rendkívül aprólékos 

és sok időt igénylő munka, figyelembe véve, hogy a 16. század első felének irattárai, főként 

Magyarországon, rettenetes pusztuláson mentek keresztül, így a magmaradt irattárakban is 

nagyon szórványosan maradtak fenn ebből az időből dokumentumok. Ráadásul ezek a 

levéltárak, azon túl, hogy nem egy helyen találhatók, kevés kivételtől eltekintve, csak 

darabonkénti átnézéssel kutathatók. 

Az esztergomi érsek tevékenységére vonatkozó iratok bizonyára szép számmal 

találhatók az Esztergomi Káptalan levéltáraiban. Ezekhez nem áll sajnos rendelkezésre 

segédlet, így egyelőre be kellett érnem a Prímási Levéltár már segédlettel ellátott részével, az 

                                                 
14 EMBER, 1946. 
15 ERDÉLYI, 2000/1. 
16 ERDÉLYI, 2000/2. 
17 ERDÉLYI, 2005.  
18 http://mol.arcanum.hu/dldf/opt/a110505htm?v=pdf&a=start. Hozzáteszem, hogy én még a 
fényképnagyításokat kutattam, az adatbázis, ugyan még csak CD formában, de már adott volt korábban is.  
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Archivum Saeculare Acta Radicalia sorozattal. Illetve Várday fondtöredékével, ami az 

Archivum Ecclesiasticum Vetus-ban a 82. sorszámot viseli. A káptalan levéltárának 

vizsgálata a későbbiekben elkerülhetetlen lesz, addig is meg kellett elégednem a szórványosan 

kiadott iratokkal. 

Várday helytartói működésére vonatkozó legfontosabb összefüggő irategyüttest csak 

kiadásból ismerjük. Ez a Rugonfalvi Kiss István által kiadott, és feljebb már említett 

helytartótanácsi leveleskönyv.19 Kiss István saját elbeszélése szerint a leveleskönyvet 1903-

ban fedezte fel a Héderváry család levéltárban.20 A kódexet Radvánszky Béla mutatta be az 

MTA Történettudományi Bizottságának. Az akadémia a kódex értékének megállapításával 

Károlyi Árpádot bízta meg. A kézirat két egymástól jól elkülöníthető részre tagolódik. Az I. 

rész tartalmazza a helytartóság 1549. január 13–1551. február 6. között kelt leveleinek egy 

részét, a II. rész pedig a király mellett működő magyar kancellária, illetve Malatesta Frigyes 

királyi titkárnak a király nevében írt leveleit, vagyis 1552–1556 közötti királyi leiratokat 

tartalmaz.21 Károlyi megállapította, hogy az első rész a helytartótanács hivatalos 

másolókönyve. Ezért feltételezte, hogy a másolatok eredeti kiadmányai fellelhetők a Haus-, 

Hof- und Staatsarchiv Hungarica gyűjteményében. Összehasonlítva a leveleskönyv 

bejegyzéseit az eredeti iratokkal, nagyon érdekes eredményre jutott. A másolatok közül csak 

kettőnek volt fellelhető az eredeti példánya a levéltárban.22 Az Akadémia Történettudományi 

Bizottsága a kódex kiadásával Rugonfalvi Kiss Istvánt bízta meg.23 Munkájának eredménye 

az első rész publikálása volt 1908-ban. A kódex értékére már korábban is felfigyeltek, sőt a 

18. században több alkalommal is lemásolták.24 Ezek feltehetően Kovachich Márton György 

1798. évi másolatára vezethetők vissza.25  

A leveleskönyvvel ellentétben az Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitújítás 

korából. címmel 1902–1912. között Bunyitay Vince, Karácsonyi János, Kollányi Ferenc és 

                                                 
19 R. KISS, 1908. 
20 R. KISS, 1908. III. A kézirat a gróf Khuen-Héderváry család levéltárával kapcsolatos kézirattár 101. sz. darabja 
volt. A kézirat történetére vonatkozóan ld.: R. KISS, 1908. CCXI-CCXIII. A Viczay-Héderváry levéltár 1945-ben 
súlyosan megégett, a kéziratnak sajnos nincs semmi nyoma. 
21 Malatesta követte a királyt annak utazásaiban, és neki a magyar ügyekben tanácsosa, magyar titkára és 
expeditora volt. R. KISS, 1908. CCIV. Róla a későbbiekben még bővebben is szó lesz. 
22 Véleményét ld. KÁROLYI ÁRPÁD: A Héderváry-codex. Századok XXXIX. (1905) 4. 342–346. 
23 Dolgozatom szempontjából a kódex második része nem képvisel nagyobb jelentőséget, de mivel valószínűleg 
ez is elpusztult néhány szóval érdemes erről is megemlékezni. Annál is inkább, mert ezt a részt a másolatok 
közül, csak az Eszterházy-féle másolat (OSZ Kézirattár Fol. Lat. 783.) tartalmazza, melynek az első kötete 1549. 
december 18-ig terjed, a második pedig a kódex többi anyagát öleli fel. (R. KISS, 1908. CCXIV.). R. Kissnek az 
volt a szándéka, hogy a kódex ezen részét is feldolgozza. A Debreceni Egyetemi Könyvtár Kézirattára őrzi R. 
Kiss hagyatékát Ms. 146. jelzet alatt. Ennek áttanulmányozásakor azt derült, ki, hogy R. Kiss már 1912-ben 
bemutatta a kéziratot az akadémiának. Kéziratának előszavát, amit az akadémiának is benyújtott 1912. jún. 17-
én, Debrecen dátummal zárta. MS. 146/2. 
24 Fraknói Vilmos a kódexet,. ill. másolatait a Magyar Országgyűlési Emlékek kiadásakor (1875–1876) már 
ismerte. Vö. MOE III. 240. 1. jegyzet. 
25 OSZK Kézirattár Fol. Lat. 121. 
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Lukcsics J. szerkesztésben megjelent 5 kötetes sorozat nagyon sok iratot tartalmaz a HHStA 

Hungarica sorozatából. Ebből a sorozatból az 1526–1549 közötti időszakot, vagyis a 2–55. 

fasciculusokat néztem át.26 Összesen 627 darabot vizsgáltam meg közelebbről, amiből 175 db 

esik a helytartói időszakra (1543–1549). A Turcica sorozatból további 49 forrást ismerek. 

Ehhez járul még a leveleskönyv 139 irata.  

Ezek az iratcsoportok azonban nagyon egyoldalúak. Döntő többségük a helytartó 

(illetve tanácsa) és az uralkodó közötti levelezés. A helytartó még élénk kapcsolatot tartott 

fenn az megyékkel, városokkal és hiteleshelyekkel. Megyék és városok levéltárai ebből az 

időszakból alig valamit őriztek meg a számunkra. 

A Pozsonyi Állami Levéltár Nagyszombati Fióklevéltár, Nagyszombat város 

(Magistrat mesta Trnavy) fondjának Palatinalia sorozata nádorok, királyi helytartók, de 

további nagybírák (országbíró, személynök, alnádor, nádori helytartó, kancellár) leveleit 

őrizte meg az utókornak. A címzett nem mindig Nagyszombat város, például megyéknek 

szóló levelek is találhatók itt többnyire eredetiben. Az iratok sorszámozása dobozonként újra 

indul. A dobozokban újra kezdődő számozás mellett, az 1. dobozban No. 154–209., a 2. 

dobozban No. 4–67. alatt találhatók Várday helytartó levelei 1543–1549 évkörrel, összesen 

104 darab. Ezek közül 86 darab eredeti. Ezek vizsgálatával újabb érdekes következtetésekre 

lehetett jutni, ráadásul a helytartó több szervitorának nevét is megőrizték. R. Kiss Sopron 

város levéltárát is használta. Sok iratot ki is kölcsönzött. Ezek egy része azonban nem került 

vissza. Pozsony város levéltára esetében pedig Horváth, Vladimír által kiadott regesztákat 

használtam.27 

A hiteleshelyi levéltárak számtalan korabeli forrást tartalmaznak. Kiaknázásuk 

azonban még várat magára. A hiteleshelyek iratanyagával mohács előtt már többen 

foglalkoztak. Mohács utáni működésük és iratanyaguk gyakorlatilag még feltáratlan. A 

Kapornaki és Zalavári Konvent regesztái jelentek meg Bilkei Irén gondozásában (1527–

1548). Ezek közül csak az 1543 utániakat vizsgáltam.  

Kiaknázatlan maradt a Magyar Udvari Kamara hatalmas regisztratúrája és a Magyar 

kamara Archivuma is. Ezek közül leginkább a Nádasdy család levéltárának (E 185) missiliseit 

tudtam legnagyobb mértékben hasznosítani. A kamara Archivumából adta ki Fráter György 

leveleskönyvét is még 1893-ban Szilágyi Sándor,28 amiről bebizonyosodott, hogy „Várday 

Pál helytartó leveleskönyvének, illetve követutasításainak és számadásainak nem tudható mi 

                                                 
26 Az iratokat főként mikrofilmen kutattam: MF W 283–298, W 333–341, W 645–652. 
27 HORVÁTH, V. 1966. Nyelvi hiányosságaim miatt, értelmezésük olykor gondot okozott. 
28 E 142 Fasc. 35. No. 24. Kiadva: TT (1893) 250–290. 
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célból összeírt, rendetlen töredéke.”29 Egyéb állagok, fondok jegyzéke a levéltári források 

között. Nagyon sok iratot és értékes adatot rejtenek a MOL családi levéltárai is. A 

szúrópróbaszerűen, vagy véletlenszerűen megtalált adatok legalábbis erre utalnak.  

Összességében – jelenleg – 694 olyan iratot tudok 1526. augusztus 29. után, aminek az 

aláírója Várday Pál volt.30 Várday itineráriumának elkészítése – már csak terjedelmi okok 

miatt is – elmaradt. Érdekességként megjegyzem azért, hogy ezekből 510 db keletkezett 

1543–1549. Az irattok kelezésének a helye is érdekes. A 694-ből 469 db Pozsonyban kelt, 

amiből 441 db 1543 utáni. Nyilvánvaló, hogy a fent említett forrásokon felül még számtalant 

lehet majd találni, azonban az eddig feltártak (közel 2000) alapján is megrajzolható az 

esztergomi érsek-királyi helytartó pályafutása. 

II. A KIRÁLYI KINCSTARTÓ 

II. A. A PÁLYAFUTÁS KEZDETEI 

Várday Pál születésének idejére csak következtethetünk. Halálakor – mint mondták – a 66. 

életévében járt. Ennek alapján feltételezhetjük, hogy 1483/84-ben született, azzal együtt is, 

hogy 1525-ben Vincenzo Guidoto velencei követ kb. 44 évesnek mondta.31 Várday Pál 

édesapjának, Babai Berecknek (Briccius) a Somogy megyei Várda faluból32 való Várday 

Péter lánya, Potenciana volt az első felesége. 1505. július 7-én (DL 67874) a somogyi Szent 

Egyed monostor konventje előtt történt megállapodás kapcsán maga Babai Bereck sorolja fel 

Potencianától való fiainak, Pálnak, Tamásnak és Simonnak a nevét. 

Babai Bereck származása meglehetősen bizonytalan. Elképzelhető, hogy nevét a 

Somogy megyei Baba faluról33 nyerte, de az is, hogy más megyéből (Nógrád, Borsod stb.) 

házasodott Somogyba. Igen valószínű, hogy nemtelen származású, ami azt is 

megmagyarázná, hogy fiai miért a Várday és miért nem a Babai nevet viselték. A nemességbe 

való befogadását iskolázottságának – valamennyi forrásban litteratusnak nevezik – és jogi 

                                                 
29 R. KISS, 1908. VI. 
30 Ebben nincsenek benne azok a Báthory és Thurzó helytartó neve alatt keletkezett iratok, amiket vszl. Várday 
is megpecsételt. 
31 Nicolaus Schmitth még úgy tudta, hogy Kisvárdán nobili loco született, Vincenzo Guidoto szerint ellenben 
„nem nagyon híres családból” származott. BALOGH I. 1929. LXXX.  
32 Várda. Kaposvártól 12 km-re északra. 1284-ben említik először praediumként. 1481-ben Szent Mihályról 
elnevezett egyházáról írnak, amelyet Várday Mihály adományozott a pálosoknak. CSÁNKI II. 655. A település 
nevének jelentése kis vár, erősség. A település neve a vár szóból származik d kicsinyítő és helynévképzővel, 
melyet birtokos személyrag követ. PESTI, 2001. 363. 1718. j.; VÁRKONYI I. 1984. 16. 
33 Baba: puszta Karádtól délre, részben a fejérvári káptalané, részben köznemeseké volt. (1449: DL 14268; 1470: 
DL 17101; 1483: DL 18831) Vö. CSÁNKI. 
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tapasztalatainak köszönhette, aminek következtében jelentős tekintélyre tehetett szert.34 

Várday Pál fivére Tamás, ugyanakkor időnként kettős, a Várday Babai családnevet 

használta.35 

Várday Pál ifjúkoráról sajnos szinte semmit sem tudunk. Nem tudjuk azt sem, hogy 

tanulmányait hol, mely iskolákban végezhette. Hermann Egyed úgy tudta, hogy Várday Pál, 

akit veszprémi, majd erdélyi püspöknek (!) írt, valamint Thurzó Zsigmond, csulai Móré 

Fülöp, Várday Ferenc, gibárti Keserű Mihály Szatmári György kancellár, majd esztergomi 

érsek titkárai voltak, és Itáliában, mégpedig Bolognában szereztek humanista műveltséget, 

majd Szatmári segítette főpapi stallumhoz őket. Várday egyetemi tanulmányait igazoló 

források azonban ez ideig nem kerültek elő, nevét a már publikált itáliai, bécsi, krakkói 

anyakönyvek sem tartalmazzák. Szatmárival való kapcsolatáról sem rendelkezünk 

adatokkal.36 

Iskolázottságára, műveltségére csak néhány szórványadat világíthat rá. 1508-ban (DL 

95465) és 1514-ben (DL 30875) litteratusként bukkan fel. Ugyanebben az évben mint 

egyetlen egyházi személy első helyen szerepelt a Werbőczy István Hármaskönyve 

megvizsgálására 1514. október 18-ra összehívott országgyűlés által kiküldött bizottságban. 

Várdayn kívül Batthyány Benedek budai várnagy (a volt kincstartó), Mekcsei György királyi 

titkár, Ellyevölgyi János nádori ítélőmester, Bellyéni Albert és Bolyár Pál személynöki 

ítélőmesterek, gibárti Keserű Mihály alnádor, Szobi Mihály és Dombói Pál köznemesi 

ülnökök, továbbá Petróczy Hentzelffy István királyi jogügyigazgató vett részt a bizottságban. 

Várdaynak jogtudó embernek kellett lennie tehát, szereplése a jogászok között azt bizonyítja, 

hogy jól értett a hazai szokásjoghoz, és tekintélye volt a köznemesség előtt is.37 

Az 1508. évi oklevélben ügyvédnek vallják, és egyúttal litteratusnak (deáknak) is 

nevezik.38 A „könyvtárnyi nagyságú szakirodalom ellenére ma sem tudjuk pontosan, hogy mit 

takart – legalábbis a 15–16. században – a litteratus jelző”.39 Nem minden ügyvéd volt 

egyúttal deák is. Az ügyvédnek jól kellett tudnia latinul, hiszen értenie kellett az oklevelek 

szövegét. Ugyanakkor nem feltétlenül kellett tudnia oklevelet fogalmazni. Kubinyi András 

                                                 
34 1506. november 6-án például Perényi Imre nádor előtt bajnai Both András horvát–szlavón bánt képviseli 
Báthory György és István (a későbbi nádor) felperesekkel szemben. (DL 75735). 1508. április 10-én (DL 24388) 
Tamás fia procuratora. 
35 SOLYMOSI, 1976. 140–141. 
36 HERMANN E. 1973. 169.; Szatmárival való kapcsolatáról a szakirodalom nem tud. Vö. FARBAKY PÉTER: 
Szatmári György, a mecénás, egy főpap műpártoló tevékenysége a Jagelló-kori Magyarországon. Bp., 2002. 
(Művészettörténeti füzetek, 27.) 
37 WERBŐCZY, 1897. 18.; Egyes vélemények szerint Werbőczy maga toborozta össze ezt a szakbizottságot, hogy 
kedvező véleményt mondjon munkájáról. A bizottság pár nap múlva már azt jelentette az országgyűlésnek, hogy 
a munka „az ország törvényeivel és szentesített szokásaival teljesen megegyező.” WERBŐCZY, 1990. XXII. 
38 1508. február 4.: A somogyi konvent előtt Dégi Bernát és György nemesek többek között Babai Bereck, 
Várday Tamás és Pál deákokat vallják ügyvédekül minden peres ügyükben. (DL 95465) 
39 KUBINYI, Írástudás és értelmiség 195. 
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feltételezése szerint a deák (litteratus) szó olyan személyt jelentett, aki tudott oklevelet 

fogalmazni.40 Az oklevélfogalmazás képessége tehát már egy magasabb tudást, iskolázottsági 

fokozatot jelentett. 

Ha nem egyetemen, akkor hol szerezte Várday a fenti forrásokból megállapítható 

tudását? A 14. századi kezdetek után a 15. század második felében már tömegesen képezték 

ki szerte az országban, székes- vagy társaskáptalanokban, illetve mellettük színvonalasabb 

városi iskolákban a komplex képzettségű írástudókat, vagyis a litterátusokat. Ezekben az 

iskolákban tanították a klerikusok mellett a „világi értelmiséget”, akik olyan alapműveltség 

birtokába jutottak, amelyet továbbfejlesztve, külföldi tanulmányút során, akár egyetemi 

fokozatot is szerezhettek. De ezzel a meglévő gyakorlati tudásukkal jogi, peres, törvénykezési 

ügyekben tevékenykedtek magánosok vagy testületek megbízásából, ők vezették a városi 

számadáskönyveket, adólajstromokat, bevételi–kiadási naplókat, megtalálhatók voltak a 

földesúri, főpapi udvarokban is mint tiszttartók, titkárok, a gazdasági ügyek vezetői. De a 

szerencsések bekerülhettek a városi magisztrátusokba, sőt a vármegyei, valamint országos 

hivatalokba is, ahol nemegyszer vezető szerepet töltöttek be. Elég csak Szalkai László 

kancellár, esztergomi érsek pályafutására gondolnunk, aki fényes karrierjét a sárospataki 

városi plébániaiskolában megszerzett tudásra alapozva építette fel.41 

Valószínűleg Várday Pál is hasonló nevelést kaphatott valamelyik Somogy megyei 

városi iskolában, mint Kálmáncseh, Marcali vagy Somogyvár, vagy pedig a nem túl távoli 

pécsi székes-, illetve a vasvári társaskáptalan iskolájában.42 Az alapfokú iskolai ismeretek – 

az olvasás és az éneklés – mellett elsajátíthatta az egymással összefüggő alaptudományokat is 

(grammatica, dictamen, computus).43 

II. B. AZ URALKODÓI UDVARBAN 

Várday Pál 1511-től feltételezhetően már magasabb egyházi méltóságot töltött be, ugyanis 

pecsétje egy 1511. május 11-én kelt oklevélen, a főpapi pecsétek között találhatjuk. Az 

oklevél (DL 22154) az 1511. április 24-én megnyílt országgyűlés határozatait foglalta írásba, 

amelyeket összesen 36-an pecsételtek meg az egyházi és világi urak közül. A főpapok 

pecsétjei az első sorban helyezkednek el, a tizenkét pecsét közül Várdayé a tízedik, guthi 

                                                 
40 A témával foglakozó tanulmányokat részletesen felsorolta: KUBINYI ANDRÁS: Polgári értelmiség és 
hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és a Jagelló-korban. LK 39. (1969) 209. 
41 MÉSZÁROS, 1972. 45–52.; BÉKEFI, 1910. 290–297. 
42 Természetesen egyéb helyek is szóba jöhetnek. 
43 BÉKEFI, 1910. 358–359. A somogyi iskolára vonatkozóan csak 1520-tól rendelkezünk adattal.; MÉSZÁROS, 
1972. 49–51. 
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Országh János szerémi püspök és Beriszló Péter székesfehérvári prépost pecsétjei között.44 Az 

azonban sajnos az oklevélből nem derül ki, hogy milyen minőségében szerepelt az oklevelet 

megpecsételő tizenkét főpap között. A püspökökön kívül a főpapok között általában csak a 

jelentősebb egyházak prépostjai szoktak helyet kapni,45 ezért jó okunk van feltételezni, hogy 

Várday is valamelyik káptalan prépostjaként volt jelen. A forrásokban először 1513. 

november 5-én szerepel a Szent Zsigmond-káptalan prépostjaként (prepositus Sancti 

Sigismundi).46 Korábban egregiusnak nevezik. 1514. április 2-án és 1514. május 11-én már – 

mint ahogy a prépostok – venerabilis.47 Később is nevezik azonban még egregiusnak, például 

1514. június 11-én (DL 30875).48 

Ha tehát elfogadjuk, hogy az 1511. évi oklevélen Várday pecsétje szerepel – márpedig 

ebben Csánki Dezső fenntartásai49 ellenére sincs okunk kételkedni –, okkal gondolhatjuk, 

hogy Várday legalább 1511-től kezdve a Szent Zsigmond-káptalan vezetője volt.50 Elődjének, 

Huszti Mártonnak utolsó említése ez ideig 1510. szeptember 16-ról ismert (DL 89001). 

Pályafutását minden bizonnyal a prépostság Baranya megyei birtokain kezdte, mint gazdasági 

szakember, és onnan kerülhetett a királyi udvar közelébe. 2004-ben megjelent 

tanulmányomban amellett foglaltam állást, hogy Várday már 1502–1503 között Budán 

lehetett, mint a fent nevezett prépostság dékánja. Felvetésemet egyetlen forrás támasztja csak 

alá, és ellentmond neki Várday fiatal kora is.51 

Várday Pál 1512 novemberétől viszont bizonyíthatóan jelen volt Herendi Miklós 

kincstartó (1512–1513. április 5.) helyetteseként a kincstárban. 1512. november 25-én (DF 

217205) és 1512. december 6-án (DL 47025) Herendi Miklós nevében kelt okleveleket 

főnöke távollétében Várday mint alkincstartó írta alá.52 Hogy miként jutott Várday ehhez az 

állásához, nem tudjuk pontosan, miként azt sem, hogyan lett belőle a Szent Zsigmond 

káptalan prépostja. Elképzelhető, hogy a prépostságot kincstári munkájának 

                                                 
44 CSÁNKI DEZSŐ, 1887. 50. 
45 Így például az 1518. évi Szent György-napi országgyűlés sikertelensége után, amikor a királyi tanács utoljára 
hozott a köznemesek nélkül törvényt, közvetlenül a püspökök után Várday Pál a Szent Zsigmond-káptalan 
prépostja és kincstartó állt, megelőzve a rangban előtte álló Kretschmer Lőrinc székesfehérvári és Paksi Balázs 
(ó)budai prépostot. SZABÓ D. 1909. 232. 
46 DF 249816. 
47 DF 229454; DL 106083.272 
48 Mon. Rust. No. 66. Sőt 1519-ben címe: venerabilis egregius Paulus prepositus nove ecclesie Beate Marie 
Virginis ante castrum Budense fundate ac thezaurarius Regie Maiestatis. (DL 106083 470–471.) 
49 Csánki Dezsőben a pecsétek publikálásakor kétségek merültek fel, miszerint a 10. pecsét talán nem is Várdayé 
(CSÁNKI, 1887. 50.). Várday címerét az 1511. május 11-én kelt oklevélen ugyanis piros viaszba nyomták. Piros 
viasszal sokáig csak a püspökök pecsételtek. Várday Pál prépost korában hosszú ideig zöld pecsétet használt, 
csak 1518-tól tért át a pirosra. 1517. augusztus 25-án még zöld (DL 22960), 1518. január 18-án már piros 
pecsétet használ (DL 82490). KUBINYI, Királyi kincstartók 43–44. 
50 A Szent-Zsigmond Társaskáptalanról ld. bővebben LACZLAVIK, 2005. 
51 Ld. bővebben LACZLAVIK, 2004. 12–16. 
52 presentes autem propter absentiam domini mei gratiosi Ego Paulus de Warda regius vicethesaurarius manu 
mea propria consignavi. Várday Pál saját kezű aláírásával. Ld. KUBINYI, Királyi kincstartók 65. jegyzet. 
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ellentételezéseként kapta, királyaink tisztviselőiket ugyanis gyakran egyházi javadalommal 

fizették.53 Igen valószínű ugyanakkor, hogy alkincstartói megbízatásában a Szent Zsigmond-

káptalan dékánjának sok éves tapasztalata is közrejátszhatott. De már egy kanonoki 

javadalom megszerzéséhez is komoly pártfogókra volt szükség. Várday családi háttere 

semmiképpen sem volt elegendő ehhez.  

Várday patrónusának személye jelenleg még ugyancsak ismeretlen. Így csak 

feltételezésekre hagyatkozhatunk. Legvalószínűbbnek mégis Ellyevölgyi János nádori 

ítélőmester személye tűnik, akinek irodáján kezdett el dolgozni Várday Pál testvére, Tamás 

mint nádori jegyző.54 Ellyevölgyi János családjával, amelynek tagjai már a 15. század dereka 

óta bírták a Somogy megyei Ellyevölgyét (Illyemindszentet),55 a Várdayak valószínűleg 

rokonságban is álltak. 1510. február 19-én Perényi Imre nádor meghagyta az esztergomi 

vikáriusnak, hogy a Semberi Piri Bertalan által Disznósi László lánya Margit, Babai Bereck 

deák özvegye ellen indított pert, minthogy az nem tartozik egyházi bíróság elé, terjessze fel a 

királyi kúriába. Babai Berecknek – Várday Pál apjának – özvegye Margit, Ferrarai Tamás 

esztergomi vikárius 1510. március 11-i átiratában, már Ellyevölgyi Fóris János özvegyeként 

szerepelt (DL 46931). Sajnos az oklevélből közelebbi nem derül ki Disznósi Margit férjeiről. 

Így nem tudjuk, csak feltételezzük, hogy Babai volt a második férje. Ebben az esetben pedig 

Babai Bereck, és általa fiai – Bereck második felesége révén – nemcsak az egykori horvát 

bán, így báró Disznósi Lászlóval kerültek rokonságba, hanem Ellyevölgyi Fóris János 

özvegye által Ellyevölgyi János ítélőmesterrel is.56  

Ellyevölgyi ítélőmesteri hivatalát is felhasználta, hogy kedvezzen a Várday családnak. 

1508. március 22-én (DL 67876) Kürtössi Messer Benedek fia István – testvérei László és 

Gergely nevében is – 50 tiszta magyar arany forintért eladta a Somogy megyei Várda, 

Egyházasjuta, Szentgáloskér, (Magyar)Atád, Ecseny birtokokon, Pusztakér és Oszlár 

pusztákon bírt jogait valamennyi hasznával és tartozékával együtt Babai Bereck deák fiainak, 

Pálnak, Tamásnak és Simonnak. Az ügyletet ugyan Perényi Imre nádor nevében foglalták 

írásba, de az Ellyevölgyben kelt, azaz Ellyevölgyi János nádori ítélőmester birtokán. Hogy 

                                                 
53 KUBINYI, Egyház szerepe 89. ill. uo. 22. jegyzet, továbbá BÓNIS, 1971. 239–240.; Ráadásul Várday ebben az 
időben – legalábbis prépostságának kezdeti szakaszában – még nem volt felszentelt pap. SZÉKELY, 1999. 16. 
54 BÓNIS, 1971. 370., 388., 404., 407. Persze az sem zárható ki, hogy Tamás állását már bátyja befolyásának 
köszönhette, mint ahogy Várday Tamás sógora, Kálmán Lőrinc is valószínűleg a Várday testvérekkel való 
rokonságának köszönhette kancelláriai jegyzői állását. SOLYMOSI, 1979. 26. 
55 CSÁNKI II. 670. 
56 Azt, hogy milyen rokoni kapcsolat volt a két Ellyevölgyi között pontosan nem tudjuk. Közelebbi az 1517. 
május 25-én keletkezett (DL 93786) oklevél alapján sem állapítható meg. A somogyi konvent előtt Ellyevölgyi 
Foris Albert a Somogy megyei Cherallya (?) possessióbeli egész részbirtokát tíz forintért elzálogosította 
Ellyevölgyi János mester nádori ítélőmesternek. E birtokot korábban neki és apjának, Andrásnak, Ellyevölgyi 
Foris János özvegye, Margit és fia, Miklós, ugyancsak tíz forintért zálogosította el. 
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kétségünk se lehessen róla, hogy őt kell sejtenünk a kiadó mögött, tanúskodik „Ellgy”-nek 

olvasható signója a szöveg alatt jobbra.  

Várday Pál udvarba kerülésének feltételezett időpontjában (1502 táján) Ellyevölgyi 

János természetesen még nem volt nádori ítélőmester, majd csak 1504 márciusától. 1497-ben 

szlavóniai protonotarius (DL 94606) volt, 1498 elején pedig Kálmáncsehi Domokos erdélyi 

püspök és személynök (1495-1501) alatt a personalis praesentia egyik ítélőmestere. 

Személynöki ítélőmester maradt Kálmáncsehi utódai, Szegedi Lukács és Erdődi István alatt 

is.57 Kálmáncsehi Domokos szintén Somogy megyéből¸ Kálmáncsehiből származott. 

Lehetséges, hogy együtt fedezték fel a tehetséges és fiatal Várdayt, akár mint a 

Kálmáncsehiben működő városi iskola diákját.58 Kálmáncsehi a kincstartói hivatalt ráadásul 

belülről is ismerte, több kincstartó alatt is szolgált, volt a pannonhalmi, majd az erdélyi 

jövedelmek adminisztrátora is.59 Természetesen az sem zárható ki, hogy Várday Pál 

felemelkedéséhez a Somogyban nagybirtokos és a főispáni tisztségeit is betöltő 

Báthoryaknak, vagy a jelentős familiárisi réteggel rendelkező Újlakiaknak is volt némi köze.60 

II. C. A KINCSTÁRBAN 

II. C. 1. Alkincstartó 

Elméletben az ország összes uralkodói jövedelmével a kincstartó rendelkezett61 – a budai 

provizor alá rendelt királyi birtokokat leszámítva.62 A Jagelló-kor legmagasabb rangú 

pénzügyi tisztviselője egy pénzügyi főhivatal élén állt. Volt helyettese, az alkincstartó, volt 

titkára, voltak jegyzői. A kincstárban működött egy fizetőmester (distributor pecuniarum 

Regiae Maiestatis), és valószínűleg egy vagy több számvevő is. 

Várday Pál maradt az alkincstartó Herendi utóda, Beriszló Péter kincstartó (1513. 

május 9. –1516. március 13.),63 veszprémi püspök működése alatt is. 1513. augusztus 19-től 

(DF 270934) megfigyelhető „új” címe: királyi alkincstartó és a főkincstartó távollétében 

annak helytartója. Beriszló Péter veszprémi püspöksége mellett ugyanis horvát–szlavón bán is 

                                                 
57 BÓNIS, 1971. 359–360. 
58 BÉKEFI, 1910. 358–359. 
59 Kálmáncsehire vonatkozó adatok: KUBINYI, Kincstári személyzet 30., illetve KÖBLÖS, 1994. 352–353. 
60 Erre sajnos semmilyen forrással nem rendelkezünk. Ugyanakkor a szakirodalomban felmerült az is, hogy 
Várday Szapolyai János familiárisai közé tartozott volna. Ezt sem lehet – jelenlegi ismereteim szerint – 
forrásokkal igazolni vagy cáfolni. 
61 A király jövedelmeit az 1514. évi 3. törvénycikkben írták össze. (II. Ulászló VII. dekrétuma, 1514.) Ld. BAK, 
1997. 99–100. 
62 KUBINYI, Budai udvarbíró 67. 
63 KUBINYI, Beriszló 19. jegyzet. 
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volt, ezért gyakran huzamosabb ideig távol volt a királyi székhelytől.64 A kincstár ügyeit így 

legtöbbször helyettesei, az alkincstartók irányították. Beriszló 1513. május 29-e után hosszabb 

időre Horvátországba utazott, és csak az év végét, illetve a következő esztendő elejét töltötte 

Budán.65 Mindezen idő alatt Várday Pál alkincstartó vezette a kincstárat legalább 1514 

tavaszáig. 1514. április 3-án még Várday kérte a jövő évi adót Bártfa város közönségétől.66 

Ettől az időtől egyúttal bizonyíthatóan ő a Szent Zsigmond-káptalan prépostja.67  

Beriszló májusban visszatért a Délvidékről, és a hónap 18. napján (DF 217339) már 

Pemfflinger Márk alkincstartó, Pemfflinger János volt budai városbíró fia nyugtázta Bártfa 

város közönségének az 1515. évi adó befizetését. Pemfflinger 1514 végéig maradhatott 

alkincstartó, hiszen november 10-én (DF 217379) még kötelezvényt írt Bártfának 115 

forintnyi kölcsönről, ígérve, hogy azt Szepes vagy Sáros vármegye adójából vissza fogja 

fizetni. Pemfflinger kinevezését talán Beriszlónak a budai kereskedőtőkével való szoros 

kapcsolatával magyarázhatjuk.68 

Várdayt ez idő alatt az oklevelek volt alkincstartónak (egregius Paulus litteratus de 

Warda alias vicethezaurarius) nevezik. Várday Pál vitte el az 1514. június 11-én kelt királyi 

parancsot nagylucsei Dóczy Ferenc kamarás és Nagylucsei Damján uraknak, hogy engedjék 

szabadon azokat a breznóbányai bányászokat, akik a kivetni nem szokott terhek körüli vita 

folytán kerültek fogságba, és akiket olyan körülmények között tartanak fogva, hogy ketten 

már bele is haltak. A többi bányász ennek következtében beszüntette a munkát, és 

felkelésüktől lehetett tartani, sőt, félő volt, hogy csatlakoznak a Dózsa György vezette 

felkeléshez, vagyis „azokhoz a parasztokhoz és népi emberekhez (hominibus popularibus), 

akik az egész nemesség kiirtására keltek fel.” A király felhatalmazta Várdayt, hogy ha a 

Dóczyak nem engedelmeskednének szavának, foglalja le javaikat. II. Ulászló király 1514. 

július 8-i leveléből az is kiderül, hogy Várday sikerrel járt. Venerabilis Paulus de Warda 

prepositus ecclesie Sancti Sigismundi ugyanis azt a jelentést adta, hogy a király parancsára és 

                                                 
64 Perényi Imre nádort 1513 májusában mentették fel a horvát bánság alól. Utóda a bánság élén Beriszló Péter 
lett, egyelőre még csak (legalábbis 1513 decemberéig) prefektusi rangban. Megkapta a zenggi kapitányságot is, 
majd a Beriszló Bertalan halálával megüresedett vránai perjelséget összes várával, végül a jajcai bánságot is 
alája rendelték. KUBINYI, Beriszló 125–126. 
65 KUBINYI, Beriszló 29. jegyzet. 
66 1514. április 3.: DF 217322. IVÁNYI B. IVÁNYI B. Bártfa II. 4414. 
67 1513. november 5-től prepositus Sancti Sigismundi, vicethezauraris regius et in absentia supremi thezaurarii 
Maiestatis Sue locumtenens. 
68 Pemfflinger 1514. május 17. (DF 217338) és 1514. november 10. (DF 217379) között mutatható ki 
alkincstartóként. KUBINYI ANDRÁS: Die Pemfflinger in Wien und Buda. Jahrbuch des Vereins für Geschichte 
der Stadt Wien. 34. 85., KUBINYI, Beriszló 127. 
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az ő kérésére a foglyokat szabadon bocsátották, és készek arra, hogy a megegyezés érdekében 

tovább tárgyaljanak a bányászokkal.69 

1514. április 24-én a budavári Szent Zsigmond-káptalan templomában adta át a 

keresztesek vezérének Bakócz Tamás esztergomi érsek a Rómából hozott zászlót. Lehetséges, 

hogy Várday felváltására az alkincstartói székben azért volt szükség, mert feladatot kapott a 

keresztes hadjárattal kapcsolatban? Breznóbányai megbízatása is esetleg ezzel hozható 

összefüggésbe. 1514. május 11-én mindenesetre Várday prépost még Budán volt, ugyanis 250 

forint kölcsönt vett fel – elkerülhetetlen és sürgető szükségleteire (talán éppen utazásának 

költségeire) – Erdődy Pétertől a budai káptalan előtt. Fedezetül várdai és jutai (tehát családi) 

részbirtokait ajánlotta fel.70 

Persze az sem elhanyagolható tényező történetünkben, hogy Várday a Dóczyakat 

személyesen is ismerte, egyrészt már Somogyból, ahol Dóczy Ferenc birtokos volt, másrészt 

pedig a kincstárból, hiszen Dóczy a kincstár egyik leggyakoribb hitelezőjének számított. 

1513. szeptember 8-án (DL 22451) például 100 forint kölcsönt vett föl Várday Dóczy 

Ferenctől. A viszony nem romolhatott meg köztük, ugyanis nem sokkal a breznóbányai eset 

után ismét kölcsönzött Dóczy a kincstárnak (1515. január 13.: DL 22652), 1515. május 6-án 

(DL 22678) pedig már Damjánnal együtt. A jó kapcsolat Várday egész kincstári pályafutása 

alatt megmaradt.71 

Decemberben Beriszló Péter ismét Budán tartózkodott, ebben az időben újabb változás 

történhetett helyettesének személyében.72 1515. január 10-én (DF 249845) már újra Várday 

helyettesítette a kincstartót, sőt a Szent Zsigmond-káptalan prépostja már mint a királyi 

jövedelmek adminisztrátora (administrator proventuum Regie Maiestatis) utasította az alsó-

magyarországi bányavárosokat, hogy 300 forintot az uralkodó levelében meghatározott 

rendkívüli adóból Hany Mátyásnak, a zólyomi vár (castri Zoliensis) kapitányának fizessenek 

ki. 

Okleveles adatok ugyan nem támasztják alá, de Várday Pált már az 1514. évi 

országgyűlésen (pontosabban II. Ulászlónak a Hármaskönyvet megerősítő oklevelében, azaz 

1514. november 15-én) királyi adminisztrátornak nevezték,73 ami feltételezheti, hogy 1514 

                                                 
69 DL 30875–6. Kiadta: Monumenta rusticorum in hungaria rebellium anno MDXIV. FEKETE NAGY ANTONIUS, 
KENÉZ VICTOR, SOLYMOSI LADISLAUS, ÉRSZEGI GEISA. Bp., 1979. No. 66. és 113. 
70 DL 106083.272. Az 1514. évi eseményekre újabban: ERDÉLYI GABRIELLA: A Dózsa-felkelés arcai. Tabuk és 
emlékezet 1514 mítoszaiban. TSz 51. (2009) 461–480. Kérdésünkre azonban sajnos továbbra sem kaptunk 
választ. 
71 Dóczy ekkor kamarás volt, később kamarásmester, tehát báró lett. L. 1517. augusztus 25.: DL 22960.; Várday 
kötelezvényei a Dóczy Ferenctől kapott kölcsönökről: 1518. november 20.: DL 23099, 1524. május 5.: DL 
23935, sőt a magánjellegű kölcsönökről: 1521. június 11.: DL 23563, 1524. május 15. DL 23942. 
72 KUBINYI, Beriszló 24., 28–29. jegyzet. 
73 „per venerabilem Paulum de Warda, praepositum Sancti Sigismundi, proventuum nostrorum regalium 
administratorem…” WERBŐCZY, 1990. 12. 
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őszén visszavette az alkincstartóságot Pemfflingertől. Ezen a diétán a rendek szóvá is tették 

Beriszló kincstartó állandó távollétét, miszerint „a kincstárnok egyedül a kincstárnoki tisztben 

járjon el, és mindig a királyi felség mellett maradjon” (1514:LXVIII. 1. §).74 

Amikor a kincstartói méltóságot nem töltötték be – mint Kubinyi András 

megállapította – a kincstár fejét administrator proventuum regalium vagy administrator 

regiusnak hívták.75 Adminisztrátor volt a címe ugyanakkor Várday Pál alkincstartónak akkor 

is, amikor főnökét annak tartós távollétében helyettesítette, azaz annak tisztét ideiglenesen 

ellátta, mint láttuk talán már 1514 késő őszétől, de 1515 januárjától biztosan, gyakorlatilag 

alkincstartósága végéig. Először 1515. január 10-én (DF 249845), utoljára 1516. április 7-én 

(DF 246412) nevezte magát administratornak. Ezután alkincstartóságáról sem tudunk. 

Egyébként külföldön is őt tekintették kincstartónak, az 1515. évi bécsi csúcstalálkozón Paulus 

Dieck [azaz diák] thesaurariusként említették.76 Bécsi jelenlétéről tanúskodik egyébként 

Várday két, Bécsben kelt oklevele is.77 A királyi jövedelmek adminisztrátora korábban már 

Pozsonyba is elkísérte az uralkodót,78 ahol II. Ulászló öccsével, Zsigmond lengyel királlyal I. 

Miksa császárra várakoztak.79  

A kincstartó és az alkincstartó valamelyikének viszont állandóan Budán kellett 

tartózkodnia. Az alkincstartó által kiadott oklevelek formai és tartalmi szempontok alapján 

semmiben sem különböztek a kincstartóétól, legfeljebb annyiban, hogy a kincstartóval 

ellentétben helyettese egyes számot használt. Várday azonban adminisztrátorsága idején 

következetesen Nosszal kezdte okleveleit, azaz többes számot használt – korábban is csak 

Herendi Miklós kincstartósága alatt használta az Egot –, ami újabb jele annak, hogy 

gyakorlatilag ő vezette a kincstárat. Idővel már azt sem tartotta szükségesnek megjegyezni, 

hogy a kincstartó távollétében látja el feladatát.80 Várday a királyi tanácsban is helyettesítette 

                                                 
74 A törvénycikkek idézésekor az alábbi munkát használtam: Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytár. 
Milleniumi emlékkiadás. 1000–1526 évi törvényczikkek. Ford. KOLOSVÁRI SÁNDOR és ÓVÁRI KELEMEN. Szerk. 
MÁRKUS DEZSŐ. Bp., 1899. ezután nem hivatkozom a kötetre. az idézett hely a törvénycikk alapján is 
megtalálható. 
75 KUBINYI, Királyi kincstartók 40. 
76 A magyar- és csehországi főpapokat és főurakat felsoroló lista (Regni Pannoniae Boemique Nomenclatura) 
végéről a harmadik helyen szerepel. Előtte Bornemisza János, Podmaniczky (keresztnév nélkül) Sárkány 
Ambrus, mögötte egy Országh (keresztnév nélkül) és Erdődy Péter található. Az összesen 22 nevet tartalmazó 
névsorban öt magyarországi főpapot és nyolc főurat tüntetnek fel. BARTHOLINUS, RICCARDUS: Odeporicon idest 
Itinerarium [...] Mathei Sancti Angeli Cardinalis Gurcensis… quaeque in conventu Maximiliani Caesaris [...] 
regumque Vladislai, Sigismundi ac Ludovici, memoratu digna gesta sunt. Viennae, 1515. fol. 325. Vö. KUBINYI, 
Szent Zsigmond 37. jegyz.  
77 1515. július 27.: DF 217461 és DF 229501. 
78 Pozsonyból keltezett oklevelei: 1515. május 6.: DL 22678, 1515. május 17.: DF 217444, DF 229493, 1515. 
május 25.: DF 254732, 1515. május 29.: DL 103107. 
79 HERMANN ZS. 1961. 32. 
80 KUBINYI, Királyi kincstartók 41. 1515. november 9-től (DF 208654) kezdve nem használta többé az in 
absentia formulát.  
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a kincstartót. Relatorként szerepel 1514. április 2-án (DF 229454) és 1515. október 11-én (DL 

47115) az utóbbi oklevelet alá is írta. 

1515-ben Várday Pál már egyúttal Sárkány Ambrus és Polyák Pál gazdag budai 

kereskedő társa volt a pozsonyi és soproni harmincad élén.81 A hivatalban lévő alkincstartó, 

akinek elvileg a bérlőket kellett volna ellenőrizni, maga is bérlőtárs volt. Várday esete 

azonban nem egyedülálló, erre már Szalkai László idejében is találunk példát. Feltehetően az 

alkincstartó csak a nevét és nem a kincstartói tőkéjét adta az üzlethez,82 amelyből azért 

nyilván valamelyest részesedett. Kincstartói munkája során természetesen meg kellett 

ismerkednie az udvarnak sokszor hitelbe szállító, gazdag olasz, német és lengyel 

kereskedőkkel. Így Raggione Bontempi83 és Felix de Stagio84 firenzei, Jacopo és Antonio 

Zuane de Seda velencei kereskedőkkel, akikkel 1514. március 4-én (DF 247574) és 1514. 

március 28-án (DF 247576) kiadott oklevelei foglakoznak, vagy a krakkói Maidel (másképp 

Spiess) Mihállyal, aki a valószínűleg szintén lengyel eredetű Polyák Pál budai polgárral 

közösen 1513-ban hitelben szállított árut a királyi kincstár számára. 1508–1520 között szinte 

évről évre kapott utalványt Bártfa és Eperjes városok adójára az udvarnak szállított áruk és 

kölcsönök fejében. Maidel Mihály és társai az 1515. évi pozsonyi királytalálkozóra is igen 

tekintélyes mennyiségű árut szállíthattak, annak megfizetésére ugyanis a magyar király Lőcse, 

Bártfa és Eperjes három és fél évi rendes adóját kötötte le, ami Bártfa esetében 1050 forintot 

tett ki. A dolog jelentőségét az is alátámasztja, hogy még Zsigmond lengyel király is 

fontosnak látta közbenjárni a lengyel kereskedők érdekében.85 

II. Ulászló halálával (1516. március 13.) véget ért Várday Pál karrierjének első 

szakasza. Három héttel az uralkodó halála után ugyan még viselte a királyi adminisztrátor 

címet,86 de a kormányátalakítás az 1516. április 24-i diétán az ő pozícióját is érintette. 

Frangepán Gergely kalocsai érsek helyett ismét Szatmári György pécsi püspök lett a 

                                                 
81 1515. augusztus 15.: DF 204200. II. Ulászló király fidelibus nostris magnifico Ambrosio Sarkan ac egregiis 
Paulo de Warda vicethezaurario nostro et alteri Paulo Polÿak de Buda tricesimatoribus nostris Posoniensi et 
Soproniensi címzett levele. Kiadta: HÁZI, Sopron I. rész 6. köt. No. 297. 
82 KUBINYI, Szalkai 104. Ld. még KUBINYI, Sárkány 263–291. 
83 Az egész Jagelló-kor egyik legismertebb, legtehetősebb budai kereskedője és udvari szállítója a firenzei 
Raggione Bontempi, ahogy az oklevelek nevezik: Rason Florentinus. Többnyire egregius nobilis címet viselt. 
Bontempi tulajdonképpen a Mediciek elűzésében is részt vevő firenzei Nerli-cég magyarországi képviselője volt. 
1488–1526 között kereskedett, szállított és hitelezett az udvarnak, főuraknak, német városoknak. KUBINYI, 
Budapest története 10., KUBINYI ANDRÁS: Budai kereskedők udvari szállításai a Jagelló-korban. BpR. XIX. 
(1959) 100. A frissebb irodalomból ld. még TEKE ZSUZSA: Egy firenzei kereskedő a Jagelló-korban. Raggione 
Bontempi 1488–1528. Századok 141. (2007) 4. sz. 967–990. 
84 Felix de Stagio (vezetéknevét ritkán teszik ki) firenzei kereskedő. KUBINYI, Budai kereskedők 111. 35. jegyz. 
85 Ld. II. Ulászló (1515. május 10.: 217442, 1515. május 10.: 217443) és Várday Pál adminisztrátor (1515. május 
17.: DF 217444) leveleit Bártfának (IVÁNYI B. Bártfa II. 4532–5.), illetve Zsigmond lengyel király 1515. június 
5-én kelt leveleit Bártfának (DF 217448, IVÁNYI B. Bártfa II. 4539.), valamint Eperjesnek (DF 229495). Ld. 
IVÁNYI B. Bártfa II. 4542–3.  
86 1516. április 7-én (DF 246412) értesítette a brassóiakat a király személyében bekövetkezett változásról és a 
szükséges teendőkről.  
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kancellár,87 a kincstartóságot pedig Szalkai László váci püspök kapta. „Szalkait különleges 

tekintéllyel (con grande auctorita) – írja Antonio Surian velencei követ 1516. május 30-i (az 

1516. május 14–29. között történtekre vonatkozó) jelentésében – ruházták fel, azzal, hogy az 

elzálogosított királyi jövedelemforrások is az ő kezéhez jussanak. Továbbá addig szokatlan 

módon az adó azon része, amelyen a megyéknek kellett volna katonát tartani, szintén a 

kincstartó irányítása alá került.”88 

Úgy tűnik Várday mint alkincstartó valamilyen okból nem férhetett bele Szalkai 

László terveibe, amelynek végrehajtásához a fenti hatalom kiterjesztését kérte. Nagy 

valószínűséggel ekkor Várday familiárisai ülhettek a pénzügyigazgatás kulcspozícióiban, és a 

szervezet feletti irányítás megszerzése Szalkai egyik első feladata volt. Kassa város 1516. 

július 17-én Bártfának címzett leveléből kiderül (DF 217536), hogy az új kincstartó 

lecseréltette a kassai harmincad addigi vezetését. II. Lajos király ugyanis megparancsolta, 

hogy a kassai harmincadot és fiókjainak felét, amelyek addig a valószínűleg Várday familiáris 

Lónyay Albert kezében voltak, az új kincstartó emberének foglalják le. Szalkai munkája a 

királyi javak visszaszerzésében nem ment azonban minden zökkenő nélkül. A máramarosi 

sókamarát többek között csak fele részben sikerült visszaszereznie, a másik fele Perényi 

Gábornál maradt bérletben, a király tartozásának fejében.89 

Várday Pál azonban nem sokáig tűnik el szemünk elől. Kapcsolatai és tehetsége nem 

hagyták elveszni. Egy évvel később, 1517. május 22-én (DL 47201) újra visszatért a 

pénzügyigazgatásba, mégpedig Szalkai László kincstartó utódaként. 

II. C. 2. Kincstartó 

Várday első kincstartóságára 1517. május 22. és 1519. május 18. között találunk adatokat.90 

Jakabfi János, (pesti plébános és fehérvári kanonok) levelében arról számolt be Pesti István 

deáknak, hogy 1517. május 22-én az országgyűlésen „creavimus novum thezaurarium 

Paulum literatum prepositum Sancti Sigismundi,” mivel a váci püspököt (Szalkai László) sem 

pénzzel, sem ígéretekkel nem lehetett rábírni, hogy a kincstartóságot, legalább Szent Mihály 

ünnepéig (szeptember 29.) továbbra is ellássa.91 Vajon Szalkai túl terhesnek találta a 

kincstartói tisztséget, és ezért vált meg tőle? Lehetséges. De Várday első kincstartói 

                                                 
87 A kalocsai érsekhez való viszonyát egy nagyon érdekes oklevél világítja meg. 1516. március 1-jén (DL 47142) 
Selmecbányához írt oklevelében köszöni a lovakat, amelyeket a várostól magának és kalocsai érseknek kért,és 
biztosítja Selmecbányát mind a maga, mind a kalocsai érsek hálájáról.  
88 Beriszló 1516. február 23-án (DL 94824) nevezi magát utoljára kincstartónak.; KUBINYI, Szalkai 106.; 
MARINO SANUTO III. 46–48. 
89 IVÁNYI B. Bártfa II. 4624.; 1516. szeptember 12.: DL 71145 
90 Iványi Béla 1519. május 20-ra keltezte az oklevelet, ami nyilvánvalóan tévedés, ugyanis az oklevél dátuma: 
Bude feria quarta post dominicam Jubilate Anno domini 1519, ami 1519. május 18-nak felel meg. IVÁNYI B. 
Bártfa II. 4866., illetve KUBINYI, Haller 100. 126. jegyzet és SOÓS, 1999. 60.  
91 1517. május 23.: DL 47201. 
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kinevezése összefüggésben állhatott azzal is, hogy elődje, Szalkai László váci püspök már 

1517-ben átvette a kancellárságot,92 így két nagy feladatot nem akart egyidejűleg ellátni. 

Várday utolsó, kincstartóként kiadott oklevelét 1519. május 18-án (DF 217780) 

szignálta, II. Lajos király ugyanakkor csak június 15-én Budán kelt levelében (DF 204242) 

értesítette Sopron városát az új kincstartó, Batthyány Benedek személyéről, és egyben 

utasította őket, hogy az új kincstartó által kinevezett harmincadosokat segítsék.93 

Várday Pál első kincstartósága idején az 1518–1519-ben tartott országgyűléseken 

gyakran volt téma a hivatal vezetőjének működése. A rendek reformokat sürgettek. A Szent 

Mihály-napra (szeptember 29.) összehívott 1518. évi bácsi országgyűlés két rendi kincstartó 

(thezaurarii regnicolarum) megválasztását rendelte el a katonaállításra megszavazott 

rendkívüli adó behajtására (1. tc.). A rendi kincstartók intézményének a bevezetésével a 

rendek már 1511-ben is próbálkoztak.94 Rendi kincstartóvá 1519. február 2-án Szobi Mihályt 

és Paksi Jánost választották, akik neve egyébként a 40. tc. által felsorolt királyi tanácsosok 

(assessores) között is első helyen szerepelt, nevezetesen közvetlenül a bárók után.95 A bácsi 

országgyűlés a hadiadó összegét a következő két évre két forintban határozta meg (45. tc.), 

ezenkívül megszavaztak további 120 dénárt is, amelyből 80 a királyi udvar szükségleteire, 20 

a hadvezérek és az assessorok fizetésére, 20 dénár pedig a Szapolyai János erdélyi vajdánál 

zálogban lévő városok és harmincadok visszaváltására (8. tc.) szolgált volna. Az utóbbi 120 

dénár felett azonban nem a rendi kincstartók, hanem a királyi kincstartó (Várday Pál) 

rendelkezhetett. A rendi kincstartók által működtetett szisztéma nem válthatta be a 

hozzáfűzött reményeket, 1520 közepétől ismét a királyi kincstartó igazgatása alá tartozott a 

hadiadó behajtása. A rendek ennek ellenére elégedetlenek maradtak a királyi kincstartó által 

vezette adóbehajtással, és az 1521. évi Szent Erzsébet-napi (november 19.) országgyűlésen 

ismét életre hívták a rendi kincstartók intézményét, és a következő másfél évben 

segítségükkel szedték be a diéta által kivetett rendkívüli adót.96 

„1495-től kezdve egyre határozottabb és hangsúlyozottabb formában kapott helyet az 

országgyűlési határozatokban az ellenőrzés és a számadás kérdése.”97 Az 1518. évi tolnai 

országgyűlés 12–13. tc.-e előírta a királyi kincstartónak az országgyűlésen megszavazott adó 

elszámolási módját, sőt számadást kívánt az elmúlt évek jövedelméről is. Az 1518. évi bácsi 

országgyűlés (8. tc.) elrendelte, hogy a kincstartó számoljon el a királyi tanács előtt az 

uralkodó hitelezőivel, ugyanezt rendelte el az 1519. évi bácsi országgyűlés (1. tc.) is. Az 

                                                 
92 Szalkai 1518 elejétől, de lehet, hogy már 1517-ben kancellár. KUBINYI, Szalkai 107–108. 
93 HÁZI, Sopron I/6. No. 347. 
94 BÓNIS, 1965. 90.; SZABÓ D. 1909. 238. 
95 SZABÓ D. 1909. 243. 
96 BÓNIS, 1965. 91–101. 
97 HERMANN ZS. 1975. 303. 
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1518. évi bácsi országgyűlés 20. tc. alapján a királyi kincstartó a királyi tanács egy erre 

kirendelt tagjának tudta nélkül, aki ellenőrként is tevékenykedett a kincstartó mellett, nem 

utalványozhatott, de még a bevételeket sem vehette át. A 21. tc. pedig kötelezte a kincstartót 

és a budai provizort, hogy Vízkeresztkor (január 6.) számoljanak el minden királyi 

jövedelemmel a királyi tanács előtt, vagyis hogy készítsenek rendszeresen számadást 

működésükről. Ennek elmulasztása esetén hivatal- és jószágvesztést helyezett kilátásba. A 

törvénycikket szinte szóról szóra megismételte az 1519. évi (bácsi) diéta 16–17. tc. is.98 

Várday Pál ellenőre valószínűleg Ártándy Pál volt.99 Az 1521. évi 37. tc. ugyanis az 1518. évi 

bácsi országgyűlés és 1521. április 24. közötti uralkodói bevételekről követelt számadást 

„secundum registrum Pauli Arthandi et dominorum thezaurarium Regie Maiestatis.”100 

Várday Pál kincstartósága időszakából sajnos nem maradt fenn számadáskönyv.101 

Az 1518. évi bácsi országgyűlés (8. tc.) mindemellett elrendelte az (1514:III.-hez 

képest) elzálogosított királyi javak visszaadását, a magyarországi és az erdélyi sókamarákkal 

egyetemben (10. tc.). Az érintett zálogosoknak a királyi kincstartó köteles volt mind a király, 

mind saját levelei által biztosítékot adni, majd 1519. január 25-ig a királyi tanácsosok 

jelenlétében velük a zálogösszegről elszámolni. A munkához a Várday Pál vezette 

pénzügyigazgatás azonnal hozzá is kezdett. II. Lajos 1518. október 21-én (DF 241166) még 

Bácsról megparancsolta Pozsony városának, hogy a bácsi országgyűlésen hozott törvény 

értelmében a királyi kincstartó emberének, akire az elzálogosított királyi javak visszaszerzését 

bízta, segítsenek a Sárkány Ambrusnál és társánál (aki egyben sógora is volt) Zábláti Salczer 

Jeromosnál lévő Pozsonyi leányharmincad elfoglalásában. November 17-én (DF 241167) 

Sárkány ugyanakkor intette a várost, hogy ne engedelmeskedjen, ugyanis a budai tanács sem 

volt hajlandó engedelmeskedni a kincstartó embereinek. November 19-én (DF 204233) a 

király a soproniaknak parancsolta meg a harmincad lefoglalását. Ugyanaznap (DF 204234) 

Sárkánynak és Salczernek is írt, rosszallását fejezve ki embereik bűntettei miatt. Többek 

között megöltek egy papot, akinek a holttestét a harmincadhivatalban rejtették el.102 A 

harmincad mindazonáltal Sárkánynál maradt, vagy legalábbis rövidesen visszakapta, amiben 

                                                 
98 KUBINYI, Királyi kincstartók 49. és uo. 120. jegyzet. 
99 A Bihar megyei kereki Ártándy Pál (?–1531. január 10.) a köznemesség egyik vezérszónoka volt. Az 1518. évi 
bácsi országgyűlés beválasztotta ülnökként a királyi tanácsba. 1523-ban (DF 247737) Várday kincstartó 
famíliájához tartozott, majd a következő évben Mária királyné szolgálatába lépve átvette a munkácsi és a huszti 
uradalmak, valamint a máramarosi sókamara irányítását, amivel együtt Bereg és Máramaros vármegyék ispáni 
tisztét is ellátta (1525–1530). HEISS, Besitzungen der 83–87., 99–100. Ld. még BETHLEN, 2000. 190. 
100 BÓNIS, 1965. 92. 
101 A fennmaradt Jagelló-kori számadáskönyvekre nézve ld. KUBINYI, Királyi kincstartók 87. jegyzet. 
102 A leveleket kiadta: HÁZI, Sopron I/6. No. 338–339. 
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talán szerepet játszhatott a kincstartó, Várday és Sárkány említett korábbi kapcsolata és közös 

érdekeltsége.103 

 

Másodszor Várday Pál 1520. június 4. (DL 104367) és 1521. szeptember 8. (DF 247690) 

között volt kincstartó, és erről a tisztségéről Nándorfehérvár eleste után mondott le.104 Várday 

kincstartóságának sikeressége sokban múlt azon mennyi jövedelmet sikerül kisajtolnia az 

uralkodó állandó, ún. rendes jövedelmeiből. A bánya- és pénzverőkamarák az uralkodó 

nemesérc és pénzverési monopóliumát kezelték. A bányakamarák feladata volt a királynak 

járó urbura (bányabér) behajtása, majd Károly Róbert óta a kitermelt nemesfém beváltása és a 

pénzverő kamaráknak történő átadása. Az utóbbiak feladata a pénzverés és a vert pénz 

forgalomba hozása volt. A 15. század végén a bánya- és pénzverőkamarák intézménye 

gyakorlatilag egybeolvadt, mert általában ugyanaz vette bérbe a pénzverő- és a területén lévő 

bányakamrát. Persze nem mindegyik pénzverő területén volt bányakamara is. „Mátyás óta a 

pénzverés, miként a legtöbb királyi jövedelemforrás, a királyi kincstartó hatáskörébe tartozott, 

aki azt rendesen familiárisaival kezeltette, vagy pedig bérbe adta.”105 Az ország 

legjelentősebb pénzverőkamaráját, a körmöcbányait 1498 óta a Thurzó–Fugger cég bérelte. A 

körmöcbányai kamara a gyakorlatban három részből állt: a körmöcbányai és a selmecbányai 

alkamarákból, valamint a besztercebányai rézvállalatból. A körmöcbányai alkamara 

jelentőségét az itt bányászott arany és a korszakban kiemelkedő szereppel bíró pénzverőház 

adta.106 

1521-ben, Nándorfehérvár eleste után a királyi udvar, hogy állandó pénzzavarán 

enyhítsen a pénzrontás régi eszközéhez nyúlt. Olyan új ezüstpénzt (nova monetát) kívántak 

veretni, ami a régi felét sem éri, de forgalmi értéke ugyanakkora.107 „Az 1521. évi pénzrontás 

Szerencsés Imre108 reformjaként vonult be a történeti irodalomba.”109 A pénzrontás szellemi 

atyjáról azonban, mint azt Hermann Zsuzsanna kimutatta, hallgatnak a források. A pénzverés 

végrehajtását a király Thurzó Elekre, mint a „pénzverésért egyedül felelős személyre” 

                                                 
103 KUBINYI, Sárkány 274. 
104 SOÓS, 1999. 61. és KUBINYI, Haller 100. 126. jegyz. szerint 1520. június 10. kincstartóságának kezdete. 
105 KUBINYI, Nagyszebeni pénzverde 20. 
106 KENYERES, 2003/1. 65–66. 
107 Az új pénz verését 1521. június 16–július 16. között határozhatták el. RATKOŠ, 1963. 34. 
108 Szerencsés Imre (?–1526) Spanyolországból elűzött gazdag zsidó család tagja volt, eredeti nevén Salomo 
Seneor ben Ephrájim, Budán katolizált 1510 körül. A szertartást az esztergomi érsek végezte, a keresztapa 
Perényi Imre volt. 1520–1524-ben alkincstartó, majd hűtlen kezelés gyanújával 1525-ben börtönbe vetették, de 
Báthory István nádor közbenjárására hamarosan szabadon engedték, erre a tömeg megrohanta a Szent György 
téren álló házát, és kifosztotta. A Fuggerek elleni támadást követően a rendek megbékéltek vele, és 1525–1526-
ban újra alkincstartó lett. DERNSCHWAM, 1984. 520. 61. jegyzet. Ld. még KUBINYI, Haller 98–102.; Szerencsés 
1521-ben Várday Pál alkincstartója volt. SOÓS, 1999. 61. 
109 HERMANN ZS. 1975. 310. 
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bízta.110 1521. augusztus 22-én II. Lajos Tolna melletti táborából értesítette a bányavárosokat, 

hogy új pénz verését határozta el, és utasította őket, hogy az összes ezüstöt, amelyet 

bányáikban találnak, Thurzó Elek kamarásmester, körmöci kamaraispán kezeihez adják, akit 

az új pénz verésének terhével és feladatával megbízott. Minden továbbiról, magától Thurzótól 

fognak értesülni. Utasításba adta az ország összes lakosának azt is, hogy az erdőkből az új 

pénz veréséhez szükséges szenet bocsássák Thurzó rendelkezésére.111 Thurzó Elek kinevezése 

a pénzverés élére mindenképpen csorbította a hivatalban lévő kincstartó Várday Pál 

hatáskörét. Várdayt nem sokkal ezután le is váltották a kincstár éléről, szeptemberben Báthory 

András követte őt e tisztségben. Thurzó Elek ugyan csak 1522 elején vette át a 

kincstartóságot, de megbízatása összefügghetett a nova moneta verésével, és az sem 

elhanyagolható, hogy Thurzónak ekkor 65 000 arannyal tartozott az uralkodó.112 Thurzó, 

illetve a Fuggerek kölcsöneivel Várday nem versenyezhetett.113 

Thurzó a Fuggereknek engedte át a körmöci kamarát, és magának tartotta meg a 

budait, amelyet 1521 júliusában, félévszázados szünet után azért élesztettek fel, hogy a 

Bakócz Tamás hagyatékában talált nagy mennyiségű ezüstből pénzt verjenek. A budai kamara 

pénzverőmestere, Thurzó familiárisa, Hans Krug (Krwk) volt, akinek a neve előbukkan 

Thurzó Elek 1522. december 30-án Báthory István nádorhoz, és – II. Lajos csehországi 

tartózkodása idejére kinevezett – királyi helytartóhoz intézett, felháborodott hangú levelében 

(DL 25641).114 Thurzó budai szervitorától értesült arról, hogy a nádor Hans Krugnak 

megparancsolta, hogy csak neki és Várday Pál veszprémi püspöknek verjen pénzt. Thurzó 

csodálkozását fejezte ki azon, hogy a nádor beleegyezett abba, miszerint Várday 500 márka 

ezüstöt verjen pénzzé. Kérte tovább a nádort ne avatkozzék a pénzverés ügyeibe, hiszen azt a 

király egyedül rá bízta, elégedjék meg azzal az összeggel, amelyet neki fizetésképpen – Hans 

Krugnak adott parancsában – meghagyott.115 Várday számára a pénzverést maga a király 

engedélyezhette, Várday ugyanis nem régen tért vissza a Prágában tartózkodó királytól, 

akinek nevében Magyarországon Báthory járt el. Thurzó azonban annyira érdekelt lehetett a 

pénzverésben, hogy annak hasznából másnak nem igazán kívánt semmit sem átengedni, ezért 

őrködött féltékenyen hatáskörének megóvásán. 

Várday jelentős jövedelemhez jutott a sóbányákból. A középkori Magyarországon két 

fő sókamara volt: az erdélyi (Dés központtal), illetve a máramarosi (Huszt székhellyel). Az 

utóbbit igen gyakran bérbe adták, vagy – ami gyakorlatilag ezzel egyénértékű –, olyan 

                                                 
110 Mindezekre összefoglalóan ld. HERMANN ZS. 1975. 310–312. 
111 DL 23575–23577 
112 RATKOŠ, 1963. 36. 24. jegyzet. 
113 Thurzó Elekre, illetve Thurzónak a Fuggerekkel való kapcsolatára ld. ERDÉLYI, 1998. 118–132. 
114 HERMANN ZS. 1975. 308–309., 313. 
115 Az új pénz verésével kapcsolatban: HERMANN ZS. 1975. 315–323.; RATKOŠ, 1963. 43. 
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személyt neveztek ki kamaraispánnak, akinek a kincstartó, illetve az udvar tartozott. A 

sókamaraispánsággal a huszti uradalom és Máramaros vármegye ispáni tiszte is együtt járt. 

Várday kincstartóságai alatt legtöbbször csébi Pogány Zsigmond volt a kamaraispán.  

Csébi Pogány Zsigmonddal (1462–1526) – aki már 1494-ben Máramaros megye 

ispánja és máramarosi sókamaraispán (Comes et Camerarius salium) volt116 – Várday már 

1518-tól szoros kapcsolatot ápolt. Ekkor Várday 1600 forintért továbbzálogosította 

Pogánynak a korábban ákosházi Sárkány Ambrustól zálogba vett Perényi Gábor-féle 

birtokokat (DL 89126). Pogány Zsigmond 1519. május 18-án Várday megbízásából Ormándy 

Miklóssal együtt a kassai sókamara ispánja (DF 217780) volt, majd pedig a máramarosi 

sókamarát vezette.117 1521. február 20-án (DL 23517) többekkel együtt Várday kezese egy 

8000 forintos kölcsönügyletnél. Ebben az esztendőben ismételten máramarosi sókamaraispán 

Perneszi Miklóssal az oldalán.118 A sókamarát azonban – Várday parancsára – át kellett adnia 

a királyné embereinek. A kamara jövedelmeiből fedezetlen utalványokat fizethetett ki, vagy 

Várdaynak kölcsönzött az ottani jövedelmekből, ugyanis 1522. április 24-én (DL 89158) a 

volt kincstartó máramarosi sókamaraispánjaként szerepelt abban az oklevélben, melyben 6300 

forintért zálogba vette Várday veszprémi püspökségének felét.119 Az oklevél szövege szerint 

Huszt várának és a máramarosi kamaraispánságnak a szükségletei miatt volt erre szükség.120 

Hogy mikor kellett átadnia a sókamarát azt nem tudni, 1521. december 20-án mindenesetre 

még mint kamaraispán írt levelet II. Lajos királynak.121 A dolog azért is furcsa, mert Mária 

királyné megbízottja, Ártándy Pál csak 1524 elején vette át a királyné számára a 

sókamarákat.122 Valószínűleg ezzel hozható összefüggésbe, hogy Pogány nem sokkal később 

a veszprémi püspökség jövedelmeinek adminisztrátora lett.123 Várday harmadik kincstartói 

megbízatása után Pogányt már ismét a pénzügyigazgatásban találjuk. Batthyány Boldizsárral 

együtt a szlavóniai hadiadó beszedője, sőt az egyik kincstartói kiadmány szerint annak 

adminisztrátora.124 1526-ban a mohácsi csatatéren esett el 64 éves korában. 

A kincstartó a vidéki szerveket is elszámoltatta. 1521-ben Várday Pál csébi Pogány 

Zsigmond máramarosi sókamaraispántól kért számadást. Az elszámoltatás lehetett nagyon 

                                                 
116 II. Ulászló királytól különböző Máramaros vármegyei birtokadományokat is kapott, pl. Veresmart, Harkal. 
1508-ban Vexilifer regius. 1518. évi országgyűlés királyi tanácsossá választja. NAGY IVÁN X. 158. 
117 1519. július 21. és november 17.: IVÁNYI B. Teleki No. 503–504. 
1181521. június 2. és 1521. június 5.: DL 71167–8. Pogány Zsigmond és Perneszi Pál máramarosi sókamara 
ispánokat 1521. április 3-án Várday kincstartó utasította, hogy Aczél Istvánnak II. Ulászlónak tett szolgálataiért 
fizessenek ki 500 Ft árú sót. IVÁNYI B. Teleki No. 508. 
119 Várday Pál 1520 őszétől veszprémi püspök volt. Veszprémi püspökségéről alább részletesebben írok. 
120 Báthory István nádor 1522. április 27-én (DL 89159) jóváhagyja a DL 89158-ban tárgyalt zálogügyletet. 
121 IVÁNYI B. Teleki No. 511. 
122 1524. április 5.: DF 218226. (IVÁNYI B. Bártfa II. 5324.) 
123 1522. szeptember 19.: DF 262508. 
124 1523. december 14–15.: DL 104420–22. 
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kemény, vagy Perényi Gábornak, Ugocsa vármegye ispánjának volt takargatnivalója – aki 

korábban Pogány Zsigmond társa volt a máramarosi sókamara élén –, vagy egyszerűen csak 

nem bízott meg korábbi társában, mindenesetre Perényi mind a nádornál, mind a királynál 

kijárta – a királyi tanácsban is megjelenvén –, hogy Pogány tegyen fassiót, miszerint nem 

fogja őt bevonni a kincstartónak készítendő számadásába.125 

 

Harmadik (és egyben utolsó) alkalommal Várday Pál 1523. szeptember 24.–1524. december 

19. között volt kincstartó. 1523. szeptember 24-én (DF 218170) II. Lajos király tudatta Bártfa 

városával, hogy az eddig bethlenfalvi Thurzó Elek által betöltött kincstartói méltóságot 

Várday Pál veszprémi püspöknek adományozta. Megparancsolta egyúttal a bártfaiaknak, hogy 

az említett püspök–kincstartó embereit, akiket az arra kijelöl, harmincadosoknak (pro 

tricesimatoribus) ismerjék el, és őket a bártfai harmincad elfoglalásában segítsék.126 

Szeptember 24-e tehát valószínűleg a tényleges kinevezés dátuma lehetett. 1523. szeptember 

22-én (DL 101573) a veszprémi püspök mint fogott bíró működött közre, és még volt királyi 

kincstartónak nevezték.127 Utolsó ismert említése okleveles forrásokban kincstartóként 1524. 

december 19. (DL 47582). A váltásnak még december 26. előtt meg kellett történnie, utódát, 

Thurzó Eleket ugyanis II. Lajos király már 1524. december 26-án (DL 62098) kincstartójának 

hívta. Thurzó első ismert kincstartóként kiadott oklevele 1525. január 18-án (DF 241275) 

kelt.128 

A kincstári kamarák kezelői a jövedelmeket vagy beküldték a kincstárba, vagy 

legtöbbször a kincstartó utalványára (deputatio) a kincstár hitelezőinek fizették ki. Az 

estenként külön kormányzattal bíró Erdélyben gyakran előfordult, hogy a kincstartó és a 

vidéki pénzügyi szervek közé beékelődött az administrator proventuum regalium 

Transilvaniensium, aki legtöbbször az erdélyi sókamarák ispánja volt.129 1523 őszén II. Lajos 

király a kincstartó emberei által Nagyszebenben is elrendelte a nova moneta verését. 

Szeptember 28-án utasította a várost, hogy adjon a kincstartó embereinek, akik az új pénzt 

fogják verni, pénzverésre alkalmas házat. Szebenben ugyanis nem volt pénzverőház, a munka 

a mindenkori kamaraispán házában folyt. November 14-én pátenseket bocsátott ki az 

uralkodó az erdélyi városokhoz, amelyben megparancsolta nekik, hogy nyilvánosan hirdessék 

ki, az ezüst és a régi pénz vásárlása, illetve beváltása tilos. Minden királyi jövedelem kezelése 

                                                 
125 1521. június 2. DL 71167 és 1521. június 5.: DL 71168. 
126 IVÁNYI B. Bártfa II. 5269. Kiadta: ETE I. No. 100. Ld. SCHMITTH, 1768. 272. Ugyanerről ugyanaznap 
Sopronnak: DF 204305 (kiadta: HÁZI, Sopron I/7. No. 43.) és Brassónak: DF 247184. 
127 Thurzó Elek ugyanakkor már 1523. szeptember 6-tól tárnokmester. ERDÉLYI, 1998. 125. 
128 Várday Pál kincstartóként vállalt adósságait 1525–1526-ban térítette meg a kincstár. 1525: FRAKNÓI, 
Számadáskönyv 148., 179–180.; 1526: ENGEL, J. 1809. 205., 229. KUBINYI, Királyi kincstartók 58. 175. jegyzet. 
129 KUBINYI, Nagyszebeni Pénzverde 20. 
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ugyanis Várday Pál veszprémi püspök és királyi kincstartó feladata, ezért ezüstöt és régi pénzt 

csak nála, illetve az általa a nagyszebeni pénzverő élére állított Ártándy Pálnál és kollégájánál 

vagy embereiknél válthatnak.130 1524 áprilisában azonban már megint a szebeniek bérelték a 

pénzverőt, akik mellé a kincstári rész (1/3) igazgatására Tornallyai Jakabot, az erdélyi 

sókamarák ispánját rendelte a kincstartó, illetve az uralkodó.131 Tornallyai nem kaphatta meg 

a kincstár részét, ugyanis október 30-án az uralkodó erre kénytelen volt felszólítani a 

várost.132 A király ezután ismét elvette a pénzverést Szebentől és Tornallyaira bízta.133 

A kincstartók a bevételek jobb kezelése érdekében már kezdetleges költségvetéseket is 

készítettek, habár „ebben az időben egy költségvetési előirányzat aligha tölthette be későbbi 

funkcióját, nemigen szolgálhatta sem a tervszerűség fokozását, sem az ellenőrzés 

megkönnyítését, egyetlen feladata lehetett csupán: az uralkodói jövedelmek elégtelenségének 

kimutatása.”134 Fennmaradt Várday Pál kincstartó költségvetése is. 1523. december 8-i 

dátummal szerepel Krysztof Szydłowiecki lengyel kancellár nevezetes naplójában,135 aki a 

bécsújhelyi királytalálkozó (1523. október 15-től) után október 25-től december 18-ig tárgyalt 

Pozsonyban a magyar kormánnyal az országban kialakult helyzetről. Pozsonyban többek 

között az alábbi javaslatokat és határozatokat hozták: 

 „Őfelsége gondoskodjék országában jó és egyenlő értékű pénzről.”  
 „Kötelezzenek számadásra mindenkit, akinek kezén az uralkodó és az ország 

jövedelme keresztülmegy.”  
 A kincstartó „kérjen elszámolást alárendeltjeiről, minekutána ő maga is köteles 

elszámolni.”  
 „A jövedelmek nagyságának megállapítása után mindenekelőtt döntsék el, 

mekkora összeg szükséges a határok védelméhez,”  
 „számítsák ki, mennyi pénz kell egy évben a királyi udvarnak és mennyi a 

végváraknak,” 
 „mekkora összeg szükséges az uralkodó konyhájának ellátására és mekkora a 

ruházkodására.”136 
 
1523. december 8-án Krysztof Szydłowiecki lengyel kancellár titkára ezt jegyezte fel 

naplójába: „Kedden, a Rorate mise meghallgatása után a követ úr a templomból a 

főtisztelendő veszprémi püspök úrral, az ország kincstárnokával tért vissza, akivel nem 
                                                 
130 Szebenhez: DF 245856, Besztercéhez DF 247737, Kolozsvárhoz: DF 281239, Brassóhoz: DF 247185 v. 
246605. 
131 1524. április 7.: DF 245823, 1524. április 12.: DF 245829, 1524. április 25.: DF 245824 
132 Ld. Várday Pál választott egri püspök, királyi kincstartó 1524. október 22-én (DF 246169) Nagyszebenhez írt 
levelét: Megértette, amit a pénzverésről írtak, és ez ügyben elküldte hozzájuk emberét, aki által majd 
kinyilvánítja, mit kell tenniük, addig is folytassák tovább a pénzverést Tornallyai Jakab úrral, amit annál is 
inkább meg tudnak tenni, mert a szörényi várral nem szükséges foglalkozni. Ld. erről GAÁL IMRE: A Gömör 
vármegyei tornallyay Tornallyay család 1130–2000. Bp., 2000. 
133 KUBINYI, Nagyszebeni Pénzverde 21. és Uo. 21–22., 28. jegyzet. 
134 HERMANN ZS. 1975. 303. 
135 ZOMBORI, 2004. 197–198., illetve 95–96. A lengyel kancellár naplójának teljes szövege megjelent latinul (uo. 
107–217.) és magyar fordításban is (uo. 11–106.). 
136 HERMANN ZS. 1975. 326. 
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keveset tárgyalt az ország jövedelmeinek begyűjtéséről és szétosztásáról, az udvar helyzetéről 

és létszámáról, továbbá a végvidékeken a huszárok, fegyveresek és a szomszédos bánok 

megőrzésének módjáról. Ekkor megadta a rendszeres jövedelmek összegét, valamint a 

végvárakra való kiadásokat.”137 „Minden korabeli költségvetési előirányzat összeállításának 

közös és egyetlen indoka az áldozatvállalás serkentése, és ebből a szempontból lényegtelen, 

hogy a kimutatásnak az ország lakóit vagy egy külső hatalmat kellett-e meggyőznie az áldozat 

meghozatalának fontosságáról.”138  

Várday Pál költségvetésének bevételi oldala 88 000 forintot számlált, ami a felét sem 

tette ki a Thurzó Elek félévvel korábban készített költségvetési előirányzatának (190 000 

forint). Várday összevonta a közös forrásból származó bevételeket, jellegükben eltérő 

jövedelmeket is egy kalap alá vett, mint például az erdélyi huszadot és ötvenedet.139 Várday 

egyáltalán nem számolt az új pénz veréséből származó haszonnal, ami azért meglepő, mert a 

napló által említett tárgyalásokon nagyon sok szó esett a nova moneta értékéről és a kamarai 

bevételekről. A király és a királyné (a körmöci kamara a királyné hitbérét képezte 1522 óta) 

között is vita támadt. Nem tudtak megegyezni, hogy a pénzverésből származó haszon 

melyiküket is illesse. Végül 1523. november 20-án Mária királyné Szydłowiecki lengyel 

kancellár közvetítésével beleegyezett abba, hogy „a jelenlegi, vagy jövendőbeli körmöci 

kamarabeli pénzverő elsősorban a királyi felségnek, azután a királyné őfelségének, majd a 

jelenlegi vagy a mindenkori kincstárnok úrnak tegyen hűség- és engedelmességi esküt.”140 

Várday nem számolt a rendkívüli adóval, mert azt az országgyűlésnek kellett megszavaznia, 

viszont beiktatta a lucrum cameraet. Thurzó Elek 237 000 forint kiadással számolt, amiből 

106 000 forintot tett ki a végvárakban szolgálók141 zsoldja. Várday költségvetésében már csak 

a végvárakra fordított kiadásokat találjuk, mégpedig 150 600 forint összegben.142 Várday 

költségvetésének nem róható fel azonban az egzaktság hiánya. A lengyel kancellárt ugyanis 

szóban tájékoztatta, fennmaradása Szydłowiecki titkárának köszönhető, aki feljegyezte a 

politikusok között zajló beszélgetés főbb pontjait. 

                                                 
137 ZOMBORI, 2004. 95. A táblázatot ld. uo. 95–96. és 197–198., illetve HERMANN ZS. 1975. 329. és 331. 
138 HERMANN ZS. 1975. 327. 
139 HERMANN ZS. 1975. 327. 
140 ZOMBORI: i. m. 308. 
141 A végvári őrség létszáma 1513–1514 körül 7817 fő volt. KUBINYI, Magyar állam belpolitikai helyzete 63. 16. 
jegyz. 
142 HERMANN ZS. 1975. 332–333. 
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III. A PÜSPÖK 

III. A. A VESZPRÉMI PÜSPÖK (1520–1524) 

Várday Pál kincstartói megbízatásával párhuzamosan 1520 őszétől veszprémi püspök lett, 

kinevezésének pontos ideje azonban jelenleg még nem ismert.143 Beriszló Péter veszprémi 

püspök, horvát–szlavón bán 1520. május 20-án életét vesztette Horvátországban, a Korenica 

pataknál megvert portyázó török csapat üldözése közben.144 A püspökség ezután rövid ideig 

kincstári kezelésbe kerülhetett. Legalábbis erre utal, hogy Várday kincstartó és a Szent 

Zsigmond-káptalan prépostja 1520. július 2-án (DL 68520) nyugtát adott Szapolyai János 

erdélyi vajdának a veszprémi püspökséghez tartozó kapornakkési tizedkerület bérleti díjának 

lefizetéséről. Rövid ideig, mert ezután nem sokkal a kincstartó már mint kinevezett veszprémi 

püspök felelt az egyházmegyéért. 

Veszprémi püspökségére (electus ecclesiae Wespremiensis) az eddig ismert legkorábbi 

adatot egy 1520. október 29-én kelt (DL 104393) oklevélben találjuk,145 ahol a kettős aláírás 

bal oldali, gyakorlatilag intitulációként szolgáló részében már választott veszprémi 

püspökként szerepel, a jobb oldali részen azonban még prépostként írta alá az oklevelet. A 

kincstári írnok elírásáról lenne szó? Vagy esetleg Várday nem szokott még hozzá új 

tisztségéhez? Nem tudni, de mindenesetre gyanús, hogy egy ugyanaznap kelt másik oklevél 

(DL 104392) kettős aláírásban a Szent Zsigmond-egyház prépostjaként szerepel. 

Lehetségesnek tartom tehát, hogy Várdayt 1520. október 29-én nevezték ki veszprémi 

püspöknek. Annak ellenére, hogy Várday emellett a Szent Zsigmond-káptalan prépostságát 

még legalább 1521. június 2-ig (DL 71167) megőrizte.146  

Várday Pál a veszprémi püspökség jövedelmeinek kezelését adminisztrátorokra bízta, 

akik többnyire ugyanúgy familiárisai lehettek, mint a kincstári szervek vezetői. 1521-ben 

Héderváry István és Koszka Szaniszló voltak a veszprémi püspökség javainak 

adminisztrátorai, akik, mint említettem, a kapornakkési tizedkerület dézsmáját 300 forintért 

Szapolyai János erdélyi vajdának eladták. Úgy tűnik, János vajda minden évben kibérelte a 

kapornakkési tizedet, mert Héderváry István 1522-ben – most már egyedüli 

                                                 
143 A szakirodalomban 1521-től számítják veszprémi püspökségét: GAMS, 1931. 386.; PRAY, Specimen 302.; 
LEHOTZKY, ANDREAS: Regni Hungariae et Partium eiusdem annexarum quatuor status et ordines… I–II. 
Pozsony, 1796–1798. I. 64. (azt is írja, hogy 1521-től simul Banus Sl. C. Dalm.); V 10. Nr. 737. szerint már 1520 
őszén veszprémi püspök. A hivatkozott 1520. augusztus 2-án kelt oklevélben (DL 23431) azonban nem így 
szerepelt. 
144 KUBINYI, Beriszló 128-130. 
145 A velencei követ szerint 1520 őszén Várday nominatus Veszpremiensis. Monumenta Vespr. IV. Bevezetés 
LXXXIV. 
146 Eddigi ismereteim szerint az okleveles forrásokban – a fenti adatot leszámítva –csak az egyik egyházi címét 
használta, a világi (kincstartói, alkincstartói) címét természetesen minden esetben megelőzve. 
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adminisztrátorként – ismét bérbe adta neki, amit később a veszprémi püspök is 

megerősített.147 Legkésőbb 1522 szeptemberében Héderváry társat kapott a fent nevezett csébi 

Pogány Zsigmond személyében, akit azonban nem igazán lehet Várday familiárisának 

tekinteni, sokkal inkább üzlettársának és hitelezőjének.148 A fenti levélből az is kiderül, hogy 

az adminisztrátoroknak is voltak helyetteseik, akiknek mindig Veszprémben kellett 

tartózkodniuk. 

Héderváry István jövedelemigazgatótól a hatalmaskodás sem állt távol. Zala vármegye 

hatósága (két alispán és a szolgabírák) tanúsították, hogy gersei Pethő Ferenc kérésére 1522. 

április 27-én Sümeg mezővárosban Demelki András szolgabíró által megintette Várday Pál 

veszprémi püspököt, annak az ügynek a tárgyában, amelyben Hédervári Ferenc, a veszprémi 

püspökség adminisztrátora, Sitke Miklóst, gersei Pethő szántói jobbágyát elhurcoltatta és egy 

hordó borát lefoglalta, amiért Pethő 25 márka kártérítést követelt.149 A Várday és Hérderváry 

közötti kapcsolat nem szakadhatott meg azzal sem, hogy Várday egri püspök lett. Az utóbbi 

1000 forintos tartozása fejében, amelyet talán még veszprémi püspökként szedett össze, 1524. 

július 18-án (DL 91066) Hédervárynak adta a soproni, neusiedeli, zorndorfi, jandorfi és az 

oroszvári leányharmincadok felét. 

1522-ben Várday már nem volt kincstartó, így gyakran küszködött pénzhiánnyal. 

Elképzelhető, hogy tartozásainak egy részét még mint kincstartó halmozta fel. A kölcsönöket 

nem állami célra vette fel, és azok visszafizetésére keresztény hitére és sub forma camere 

apostolice esküdött. 1521. február 20-án (DL 23517) Loksave-i (?) György királyi titkártól és 

Konrad Saurman boroszlói polgártól és kereskedőtől 8000 ezer jó magyar forintot kapott 

kölcsön. Kezesei között Trepka Andráson és Pogány Zsigmondon kívül gazdag polgárokat és 

kereskedőket találunk. Vingárti Horváth Gáspártól150 1521. október 25-én (DL 23591) 1200 

forintot, Csulai Móré Fülöp egri nagypréposttól és királyi titkártól151 1522. február 3-án (DF 

260508) 800 régi magyar forintot kapott kölcsön. Utóbbit – úgy tűnik – nem sikerült 

kifizetnie a határidőre (március 9-ig), egy augusztusban kelt oklevélben ugyanis azzal 

fenyegették, ha nem fizetné ki Móré Fülöpnek szeptember 29-ig a 800 forintot, az esztergomi 

helynök kiközösítése érvényben marad (!).152 

Ezek után nem meglepő, ha Francesco Massaro Lorenzo Orio velencei velencei követ 

titkárának 1523. évi jelentésében egyáltalán nem volt jó véleménnyel Várdayról. „Azután itt 

                                                 
147 1521. május 2.: DL 68524; 1522. május 30.: DL 68528–9 
148 1522. szeptember 19.: DF 262508 
149 Ld. 1522. május 12.: DL 93835 és DL 93836 
150 Királyi étekfogó mester (1523–1526), I. Ferdinánd főkamarása (1527–1545). BETHLEN, 2000. 199. 
151 BÓNIS, 1971. 317. Csulai Móréra újabban FEDELES TAMÁS: Egy Jagelló-kori humanista pályaképe. Csulai 
Móré Fülöp (1476/1477–1526). LK 78. (2007) 2. sz. 35–84. 
152 1522. augusztus 29.: DF 260439 
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van a veszprémi püspök, Pál deák úr, aki két ízben volt kincstartó. Rossz és hazug ember. 

Nem tartja be sohasem azt, amit ígér, azonban, hogy valamelyik célját elérhesse, kész volna 

megvásárolni az összes urakat, azonban szegény és tele van adóssággal. Elzálogosította a 

püspökségét 12 000 tallérért, azért várja az alkalmat, míg újból kincstartó lehet, hogy 

kifizethesse a királyi jövedelmekből adósságait. Valószínűleg újból meg is választják 

vesztegetései miatt.”153 Massaro lesújtó véleményénél azonban figyelembe kell vennünk, 

hogy ő általában az alapján ítélte meg a magyarországi politikusokat, mennyire támogatták 

Velence politikáját.154 A Massaro által leírtakat ugyanakkor bizonyos elemeiben tények is 

alátámasztják. 1522. április 24-én (DL 89158) Várday 6300 forintért elzálogosította Pogány 

Zsigmond máramarosi sókamaraispánnak a veszprémi püspökség felét, úgymint Veszprém és 

Sümeg várak, valamint Peremarton birtok felét, azok összes tartozékával, és a bor- és 

gabonatizedekkel együtt. Talán ezzel hozható összefüggésbe Pogány említett veszprémi 

adminisztrátorsága is. 

Vincenzo Guidoto velencei követ szerint 1525-ben a veszprémi püspök jövedelme 10–

12 000 arany volt.155 Ennyivel számolhatott tehát körülbelül Várday Pál is, ami egyrészt a 

tizedből, másrészt a püspökség birtokállományából származhatott. Így Várday utóda, 

Szalaházy Tamás püspökségének kezdetén, 1524-ben felvett összeírás szerint a püspökség 

birtokai hét vármegyében (Veszprém, Zala, Somogy, Tolna, Fejér, Esztergom és Pilis) 

helyezkedtek el. Hozzá tartozott két püspöki vár Veszprém és Sümeg, Veszprém püspöki 

város egy része: Szentmiklósutca és Szenttamásfalva, továbbá három mezőváros (Sümeg, 

Zalaegerszeg, Nova), 71 falu vagy falurész és öt puszta, valamint a budavári Mindszent (a mai 

Úri) utcában lévő püspöki kúria.156 

Mária királyné koronázása 1521. dec. 11-én volt Székesfehérvárott. Az ünnepélyes 

esemény lefolyásáról részletesebb tudósítás nem maradat fenn. A velencei követ például csak 

azt jelentette a Signoriának, hogy „ma reggel a királyné ő felsége, nagy pompa és ünnepély 

közt felkenetett és megkoronáztatott.” Csak Fessler írja teljes határozottsággal, hogy Mária 

királyné felkenését és megkoronázását Várday Pál veszprémi püspök végezte.157 Róka János a 

veszprémi püspökök életéről szóló munkájában azonban már megjegyezte,158 hogy Várdayt a 

pápa még 1524-ben is csak kinevezett veszprémi püspöknek nevezte, tehát akkor 1521-ben 

nem végezhette el, mint fel nem szentelt és meg nem erősített veszprémi püspök, a koronázási 

                                                 
153 A titkár 1523. október 3-án kelt levelének összefoglalása: BALOGH, 1929. LXI–LXII. Ld. még MARINO 

SANUTO III. 290. 
154 KUBINYI, Magyar állam belpolitikai helyzete 78–79. 
155 BALOGH, 1929. LXXX. 
156 KREDICS–SOLYMOSI 9–10. 
157 Die Geschichten der Ungern. Leipzig, 1823. VI. 69. 
158 RÓKA [JÁNOS] JOANNES: Vitae Vesoremiensium praesulum. Pozsony, 1779. 3. 
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szertartást.159 Ortvay Tivadar szerint a végül Erdődy Simon zágrábi püspök koronázta Máriát, 

az esküvő 1522. január 13-án Budán zajlott.160 

A veszprémi püspökség egyházi életét pedig püspöki helynök (vicarius) irányította, 

aki a veszprémi káptalan olvasókanonokja, Pethry Miklós volt. Várday püspök 1522. 

december 4-én utasította a helynököt, hogy állítson ki egy oklevelet: eszerint hozzájárult 

ahhoz, hogy Körmendi Balázs mester, kanonok és a Mindenszentek oltárának igazgatója, 

valamint Ferenc presbiter a Szent Kereszt oltárának igazgatója az oltárokat egymás között 

felcseréljék (DF 201618), amit Pethry el is készített.161 Pethry Miklós 1523. július 7-én hat 

zarányi jobbágy kiközösítésére, 1524. április 11-én pedig két nemes Veszprémbe idézésére 

adott utasítást a veszprémi egyházmegye plébánosainak. Pethry már Várday veszprémi 

püspöksége előtt, 1515-től veszprémi vicarius volt, és maradt Várday távozása után is. 1525-

től címzetes nándorfehérvári püspökként is szerepel a forrásokban, és ezt a rangot Mohács 

után is megőrizte.162 

Szabó Dezső szerint II. Lajos Csehországba magyar kísérőül Várday Pál veszprémi 

püspököt vitte magával, aki pár nappal a király elutazása előtt lépett be Báthory nádor és 

Szapolyai vajda szövetségébe. Ez azt mutatja, hogy „Szapolyaiék gondoskodtak róla, hogy 

olyan ember jusson a király közelébe, aki velük tart.”163 Várday 1522. február 15-én valóban 

kiadott egy-egy oklevelet István nádornak és Szapolyai János erdélyi vajdának, a király által a 

törökök elleni hadjáratra választott országos főkapitányoknak, miszerint az uralkodó után 

mindenek fölött tisztelni és segíteni fogja őket. Ez azonban – véleményem szerint – sokkal 

inkább azzal függött össze, hogy II. Lajos másnap, február 16-án, csehországi távolléte idejére 

Báthory István nádort nevezte ki helytartójává.164 Várday és Báthory nádor jó viszonyáról már 

a Thurzó Elek 1522. december 30-i leveléből értesülhettünk. Ekkoriban azonban egymással 

vetélkedő és változó összetételű nagyúri csoportok ún. konföderációi, időleges szövetségei 

küzdöttek a hatalomért. Koalíciók köttettek és felbomlottak. Azt kimutatni azonban, hogy 

Várday Pál melyik „alkalmi” pártoldalon állt, éppen ezért meglehetősen problematikus. A 

nádort és a vajdát is felvonultató kormányzó párttal szemben, amihez talán ekkor Várday Pál 

is tartozhatott, 1522. augusztus 22-én egy főúri csoport, amelynek a nádor öccse, Báthory 

András és a vajda sógora, Homonnai Ferenc, sőt Várday Ferenc erdélyi püspök is tagja volt 

                                                 
159 KOLLÁNYI, 1901. 87. 
160 ORTVAY, Mária 95–96. 
161 1522. december 16.: DF 201616. Kiadta: ETE I. No. 74. 
162 DF 208247. Regeszta: ETE I. No. 92.; DL 23921. Kiadta: ETE I. No. 135.; 1515. március 2.: DL 22664, 
1519. december 16.: DL 47334.; 1525. június 21.: DL 104444; püspökként: 1525. november 2.: DL 24214, 
Mohács után l. 1527. május 5-én kelt levelét. Regeszta: ETE I. No. 316. 
163 SZABÓ D. 1917. 176. (1522. március 15.: DL 23619) 
164 1522. február 15.: DL 23613–4. SZABÓ D. 1909. 174–175.; 1522. február 16.: DL 23615. SZABÓ D. 1909. 
175–177. 
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(összesen négy püspök és tíz régi arisztokrata családból származó mágnás), újabb 

konföderációt, véd- és dacszövetséget hozott létre. Nyilvánvalóan a vajda és a nádor ellen, 

Várday Ferencet ugyanis felmentették az alól, hogy fegyveresen keljen fel azok ellen, akiknek 

korábban szövetségese volt.165 A liga aktivizálódását elősegíthették a Csehországból érkező 

hírek is. II. Lajosnak – valószínűleg Szalkai kancellár és Burgo császári követ 

kezdeményezésére – sikerült leváltania a teljes cseh „bárói” kormányt. A királyi pár 

Csehországból hazatérve folytatni kívánta a rendcsinálást, mégpedig a tisztviselői kar teljes 

cseréjével, amit az arisztokratákból álló liga is szorgalmazott.166 

De mindezek megismerése után térjünk vissza Várday csehországi utazásának 

kérdéséhez. Az bizonyosnak tekinthető, hogy azonnal elutazott a királlyal, de nem juthatott el 

Prágáig, II. Lajos ugyanis 1522. március 15-én Brünnből Báthory István királyi helytartóhoz 

küldte, akihez az uralkodó szóbeli utasítását kellett elvinnie.167 A veszprémi püspök ezután 

nem sietett követni urát a cseh fővárosba. Áprilisban – mint láttuk – elzálogosította 

püspöksége felét. 1522. május 12-én pedig Sümeg mezővárosban intette meg őt a Zala megyei 

alispán, május 30-án pedig megerősítette Héderváry püspöki adminisztrátor és Szapolyai 

János szerződését a kapornakkési tized bérlésével kapcsolatban. A következő három nyári 

hónap alkalmas lehetett az utazáshoz, de 1522. augusztus 29-én már ismét Budáról adott ki 

oklevelet (DF 206439). 1522. szeptember 19-én, Pozsonyban kelt oklevelében (DF 260508) 

azután maga Várday „tett pontot” a problematikus kérdés végére, amikor is azt írta, hogy 

Pozsonyban – útban Prága felé a királyhoz – hiába várt Héderváry Istvánra és Pogány 

Zsigmondra, püspöksége jövedelmeinek adminisztrátoraira.168 Lehetséges, hogy Várday 

Prágáig együtt utazott Pogánnyal, akit 1522. augusztus 10-én az országgyűlés beválasztott a 

nürnbergi német birodalmi gyűlésbe küldendő követségbe. Prágai tartózkodása nem lehetett 

túl hosszú, ugyanis december 4-én már ismét Budán találjuk. Sőt, decemberben 500 márka 

ezüstöt szeretett volna pénzzé veretni – mint láttuk – Báthory István nádor engedélye 

alapján.169 

                                                 
165 SZABÓ D. 1909. 181–184. Eredetije: DL 23668; ENGEL–KRISTÓ–KUBINYI 383–384. Ld. még KUBINYI, 
Magyar állam belpolitikai helyzete 77–78. 
166 KUBINYI, Magyar állam belpolitikai helyzete 83–84., HEISS, Politik 125. 
167 A király pár Csehországi utazásra ld. legújabban C. TÓTH N. 2012. 83–95. 
168 DF 262508. Levele Csebi Pogány Zsigmondhoz és Hédervári Istvánhoz, a püspöki jövedelmek kezelőihez 
avagy Veszprém várban lévő helyetteseikhez, amely szerint az ügyet küldjék meg neki felülvizsgálatra. Quum 
autem nos huiusmodi revisioni civitatem Posoniensem, locum videlicet congruum tam nobis, qui versus Pragam 
ad regiam maiestatem domini nostri graciosissimi proficiscebamur, quam vobis domino Sigismundo Pogan, qui 
nuncius et orator regni Hungarie ad suam maiestatem, prout dicebatur, per Posonium nunc eratis. A szüreti 
tizedet őrizzék meg helyben usque ad felicem adventum nostrum, quem brevi affuturum speramus. C. TÓTH N. 
2012. 89–90. 
169 1522. december 30.: DL 25641. 
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A pénzügyigazgatástól a pályája kezdete óta jövedelmeket igazgató Várday akkor sem 

tudott elszakadni, amikor nem ő volt a kincstartó. 1523 tavaszán tagja volt egy valószínűleg a 

hadiadó behajtásával megbízott háromtagú testületnek. Várday Pál veszprémi püspök 

társaival, Désházy István tinini püspökkel és Mekcsei György királyi tanácsossal mint 

Magyarország valamennyi hadiadójának behajtói bizonyították, hogy Nádasdy Benedek és 

Kőszegy János, Torna megye dikátorai a megye subsidumából 717,5 forintot nekik átadtak, a 

dikátorok kiadásaira pedig elismertek tíz forintot.170 

III. B. AZ EGRI PÜSPÖK (1524–1526) 

Várdayt ebben az időben az udvarhoz közeli embernek kell tartanunk, amit mutat a 

harmadízben is elnyert kincstartóság, valamint ebben az időben megkapott egri püspökség is. 

Ugyanakkor Várday egri beiktatásának kezdete szintén vitatott. A bizonytalanságot az 

okozhatta, hogy már Várday elődje, Szalkai László, a későbbi esztergomi érsek egri 

ténykedésének ideje is kérdéses volt. Az Estei Hippolit halálával megüresedő püspökségbe 

Szalkai László Vácról már 1520 végén át akart menni. A pápa azonban az egri főpapi széket 

Giuliano Medicinek adta, aki arról csak 1523 júniusában mondott le,171 másrészt a király 

lefoglaltatta az egyházmegye vagyonát, és a kincstárral kezeltette, csakúgy, mint a kalocsai 

érsekséget, hogy csapatokat tarthasson a bevételekből. A püspökség jövedelmeit 1521-ben 

Pemfflinger Márk és Polyák Pál, illetve előttük Koszka Szaniszló adminisztrátorok kezelték, 

akik akkor Várday Pál kincstartó familiárisai voltak.172 Szalkait időnként nevezték már 

korábban is egri püspöknek; a II. Lajoshoz akkreditált császári követ, Andreas Burgo azonban 

még 1523. február 15-én is azt kérte, hogy Habsburg részről is támogassák a váci püspök, 

kancellár ügyét Rómában.173  

Legalább ennyire problematikus a Szalkai–Várday csere a püspökség élén. A 

szakirodalom egyes nézetei szerint Várday már 1523-ban elfoglalta az egri főpapi tisztet.174 

Ez talán azzal magyarázható, hogy Szalkai az általa szignált okleveleket ebben az időben csak 

egri püspökként írta alá.175 Szalkai bizonyíthatóan legalább 1524. április 7-ig egri püspök 

maradt. Ezen a napon halt meg ugyanis Szatmári György esztergomi érsek.176 Gams úgy 

tudja, hogy a pápa Szalkai Lászlót 1524. május 6-i bullájával helyezte át Egerből 

                                                 
170 1523. május 22., Buda: DL 25682. Szöveg alatt a két püspök két papírfelzetes rányomott pecsétje. 
171 SUGÁR, 1984. 212. Az egri püspöki szék betöltésével kapcsolatban ld. legújabban C. Tóth N. 2011. 9–18. 
172 Pemfflingerre és Polyákra ld. KUBINYI, Pemfflinger 85–86. 
173 KUBINYI, Szalkai 115. 73. jegyzet. 1522–1523-ban szelei Tomori János a választott egri püspök. C. TÓTH N. 
2011. 16. 
174 V 10 Nr. 216., (de Nr. 100. és 737. esetében már 1524.); PRAY, Specimen 302. 
175 DL 82624, 32665, 23901 
176 Szatmári halálának időpontját Oláh Miklós jegyezte fel: RÉCSEY VIKTOR: Egy XV–XVI. százedbeli kéziratos 
formulare Jászóvárott. Századok 32. (1898) 494–496. 495. illetve OLÁH: i. m. 39. 
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Esztergomba.177 Báthory András is azt írta Várday Ferenc erdélyi püspöknek 1524. május 6-

án (DL 82647), Budán kelt levelében, hogy aznap nevezték ki Szalkait esztergomi érseknek. 

Várday Pál értelemszerűen csak ezután vehette át az egri püspökséget, noha kinevezésére már 

korábban sor kerülhetett.178 

A veszprémi püspöki székben Szalaházy Tamás követte Várdayt.179 Szalaházy az 

1524. évi urbárium szerint 1524. június 23-án vette át a veszprémi várat.180 Ekkor Várdaynak 

már mindenképpen Egerben kellett lennie, bár 1524. június 23-án (DF 218244), még 

veszprémi püspökként állított ki oklevelet. Az első oklevél, amelyikben tényleges egri 

püspökként szerepel csak 1524. július 13-ról való (DF 249072). Ebben II. Lajos a kijelölt 

(designatus) egri püspöknek engedélyezte, hogy püspöksége területén egyházi tisztségeket 

adományozhasson.181 Innentől kezdve folyamatosan egri püspökként szerepel az 

oklevelekben. II. Lajos 1526. június 13-án kérte a Szentszéktől Várday megerősítését az egri 

püspöki székben. Ennek időpontja azonban ez ideig nem ismeretes, sőt az is elképzelhető, 

illetve valószínűsíthető, hogy a pápai jóváhagyásra egyáltalán nem került sor,182 jóllehet 

Várday a püspöki rendet Egerben már felvehette.183 

Várday egri püspöki javainak kormányzója Mathusnai János volt.184 Mathusnai is 

Várday kincstartói familiárisaihoz tartozhatott. 1519-ben (DF 243441) Alapy Ambrussal 

együtt székesfehárvári harmincados volt. Várday Egerben gyakorolta földesúri jogköreit is. 

1524. október 10-én mint egri püspök megerősítette és átírta Hédervári László 1455. június 5-

én kibocsátott oklevelét az egri, az egervölgyi és a szikszói szabó, valamint a posztónyíró céh 

alapszabályairól.185 1526. július 19-én (DF 210771) engedélyezte venerabilis dominus 

Bernardus az egri egyház éneklőkanonokjának, valamint Nagytállya bírájának Beke 

Lukácsnak kérésére, hogy Nagytályában (részben Borsod, részben Heves vármegye) 

                                                 
177 GAMS, 1931. 367., 380. Vö. EUBEL–GULIK 304. 
178 Nicolaus Schmitth úgy tudta, hogy az uralkodó 1524. április 7-én helyezte át Várdayt az egri egyházmegye 
élére (SCHMITTH, 1768. 274.). Ha ilyen korán talán nem is, az bizonyos hogy Várday Pál, miután egri püspök 
lett, azonnal távozott Veszprémből.  
1524. április 30-án már electus Agriensis. Vincenzo Guidoto 1524. június 4-i jelentésében már egri püspök. 
Monumenta Vespr. IV. Bevezetés LXXXIV–LXXXV.; MARINO SANUTO III. 316. 
179 Szalaházy Tamás erdélyi (Kolozs megyei) köznemesi családból származott. A 15. század végén iratkozott be 
a krakkói egyetemre, ahol 1502-ben baccalaureus fokozatot kapott. 1519-ben királyi titkár lett, ekkor beregszászi 
plébános, majd egri nagyprépost. Életére ld. FAZEKAS I. 2007. ill. FAZEKAS I. 2006. 
180 KREDICS–SOLYMOSI 7–8. 
181 SCHMITTH, 1768. 274. és SUGÁR, 1984. 218. Sőt Sugár István a Heves Megyei Levéltár Bártfai Szabó László 
regesztagyűjteménye alapján még azt is írja, hogy az uralkodó rábízta az összes magyarországi egyházak feletti 
kegyúri jog gyakorlását is. Az oklevél MOL-ban található fényképmásolata sajnos nagyon nehezen olvasható, 
illetve legtöbb helyen teljesen olvashatatlan (DF 249072), így ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom. 
182 SUGÁR, 1984. 219.; EUBEL–GULIK 98. 
183 SCHMITTH, 1768. 274. 
184 1524. június 24.: DF 218245, 1525. június 23.: DL 47615, 1526. június 23.: DF 218462 (IVÁNYI B. Bártfa II. 
5573.) 
185 SUGÁR, 1984. 218. 
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szombaton és vasárnap heti szabad vásárt tartsanak, a püspöknek járó adó megfizetése nélkül. 

Várday – mint gyakorlott „gazda” – belefolyt a püspökség gazdasági ügyeinek intézésébe 

is.186 

1524 őszén Újlaki Lőrinc országbíró halála után Szalkai esztergomi érsek és 

főkancellár korábbi üzlettársát, ákosházi Sárkány Ambrust juttatta az országbírói 

méltósághoz. Antonio de Burgio pápai nuncius ezután írhatta 1525. április 13-án, hogy 

Szalkai, valamint Várday Pál egri püspök és Sárkány Ambrus országbíró kormányozzák 

mintegy triumvirátusként az országot, és Hans Schneidpöck császári követen keresztül a 

királynéra is befolyást gyakorolnak.187 Mindezt annak ismeretében jegyezhette fel, hogy 

Várday Pált 1524 decemberében leváltották kincstartói méltóságából, amelyet ismételten 

Thurzó Elek kapott meg. Bár nem érdemel mindenben feltétlen hitelt, Szalkai és Várday is állt 

korábban üzleti kapcsolatban Sárkánnyal, ezért jól kiismerhették egymás, és jól tudhattak 

együttműködni.188 A szoros együttmunkálkodásnak azonban rövidesen vége szakadt.  

Az 1525. évi rákosi országgyűlés feloszlásának napján, május 22-én tizenegy főpap és 

tizenhét világi úr, az ún. „régi bárók” egymással szoros szövetségre lépett, melynek célja 

elsősorban az lehetett, hogy hatalmukat a köznemességgel szemben megőrizzék. Az oklevelet 

Várday Pál egri püspök is aláírta.189 Az 1525. évi hatvani országgyűlésen (1525. június 24–

július 6.) azután a köznemesség Várday Pált választotta kancellárrá Szalkai László helyett. 

Szalkai az 1525. évi rákosi országgyűlés után egyszer már lemondott a kancellárságról, 

helyére akkor Mária királyné Gosztonyi János erdélyi püspököt, saját kancellárját javasolta. 

II. Lajos természetesen Várday megválasztását nem ismerte el, amire egyébként a püspök sem 

tartott igényt. Szalkai László végül bíbornokságot kért a kancellárságért cserébe, és végleg 

csak 1526. március 4-én mondott le tisztéről, és adta át a pecséteket, de nem a szeptember 

elején hazaérkezett Brodarics István szerémi püspöknek, a Szentszék jelöltjének, hanem 

Szalaházy Tamás veszprémi püspöknek.190  

Az országgyűlés után, 1525. július 11-én Antonio de Burgio úgy tudta, hogy „a hatvani 

országgyűlést Szalkai, Szapolyai vajda valamint a király és királyné csinálta ki előre, hogy a 

nádoron, Sárkányon és Várday Pálon üssenek.”191 Érdekes vélemény, főleg annak fényében, 

                                                 
186 1525. december 3.: DL 47634, 1526. január 4.: DL 47643.; 1526. január 17.: DF 269767. 
187 HEISS, Politik 132. 
188 Szalkai és Sárkány jó kapcsolatára abból is következtethetünk, hogy Sárkány 1522-ben kelt végrendeletében 
500 forintot hagy Szalkaira.: KUBINYI, Sárkány 282. és KUBINYI, Szalkai 113–114. 34. jegyzet. 
189 KUBINYI, Magyar állam belpolitikai helyzete 91.; SZABÓ D. 1909. 203–208. (DL 24148 alapján). A szöveg 
fennmaradt Báthory István nádor 1525. június 10-i átírásában is (DL 56816). Ld. még KUBINYI ANDRÁS: 
Országgyűlési küzdelmek Magyarországon 1523–1525-en. „Honoris causa” Tanulmányok Engel Pál emlékére. 
Szerk. NEUMANN TIBOR–RÁCZ GYÖRGY. Bp.–Piliscsaba 2009. (MTA TTI Társadalom és művelődéstörténeti 
tanulmányok 40. – Analecta Mediaevalia III.) 125–148. 
190 FRAKNÓI, Számadáskönyv 184–187., 195. 
191 KUBINYI, Magyar állam belpolitikai helyzete 91. Ld. Monumenta Vaticana II/1. 234. 
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hogy az országgyűlés után kezdődött el a Fugger–Thurzó vállalat, illetve személy szerint 

Thurzó Elek elleni sikkasztási per. Szerencsés Imre az országgyűlésen keményen vádolta a 

Fuggereket. Többek között azzal, hogy évente 15 600 márka ezüstöt vittek ki az országból, 

amiért Várday kincstartót 50 000 forinttal jutalmazták, és működésük során mintegy egy 

millió forinttal maradtak adósak a királynak.192 Mivel Várday már korábban is (1523) kapott 

pénzt (5 133 forintot) ajándékként – a gyakorlatban kenőpénzként – a Fuggerektől,193 

elképzelhető, hogy e kötődése miatt haragudott meg rá az udvar. Ennek viszont ellentmond, 

hogy a Fuggerekkel ellenséges köznemesség őt akarta kancellárnak Szalkai László helyett. Az 

1526. április 24-én kezdődött országgyűlés május 7-i ülésén ellenben Szalkai esztergomi 

érsek, Thurzó Elek kincstartó és Sárkány Ambrus mellett már Várdayt is támadták a 

Fuggerekkel kötött előnytelen szerződések miatt.194 A politikai közhangulat hullámzásai tehát 

Várdayt sem kímélték, végleg azonban sohasem sikerült félreállítani. Kancellár ugyan nem 

lett belőle, de gazdasági tapasztalataira ezután is szükség volt. 

III. C. MOHÁCS ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 

III. C. 1. Távolmaradás a mohácsi csatából 

Várday Pál egri püspöki bandériumával együtt195 II. Lajos tolnai táborában csatlakozott az 

oszmánok ellen induló királyi sereghez, amely augusztus 14-én Tolnáról Szekszárdra, majd 

Bátára vonult.196 Az egri püspök azonban nem lehetett ott a mohácsi csatasíkon, hiszen 

augusztus 19-én az uralkodó megbízásából Budára kellett mennie. Várday ellen akart szegülni 

a király akaratának, azzal védekezve, hogy a közelgő ütközet miatt most nem lehet távol a 

királytól anélkül, hogy becsületét sérelem ne érje. Ezt elkerülendő oklevelet állíttatott ki az 

uralkodóval, miszerint a feladatot csak királya kényszerítésére vállalta el.197 A király Oláh 

Miklóst is visszaküldte a királynéhoz a táborból a csata előtt három nappal, mégpedig azzal a 

meghagyással, hogy kérje meg a királynét, a király igen szeretett feleségét, mivel a harcok 

kimenetele bizonytalan, utazzon Pozsonyba, ami biztonságosabb a számára.198 

                                                 
192 RATKOŠ 1963. 60. 91. jegyzet. 
193 RATKOŠ 1963. 52–53. 
194 Monumenta Vaticana II/1. 376. 
195 Az 1498:XX. két bandérium, azaz 800 lovas kiállítására kötelezte az egri püspököt. (KUBINYI, Egyház 
szerepe 97.); 1526. július 6-án (DF 271167) Várday Pál egri püspök Kassa városától a törökök elleni háborúhoz 
nyolc lovat kért, amelyek árát azon részek következő tizedéből fizette volna. 
196 „Venerunt per hoc ipsum tempus et nonnulli ex episcopis, Paulus Vardai Agriensis, Franciscus Pereni 
Varadiensis et plures alii tam episcopi quam seculares.” BRODARICUS, De conflictu 38. (102. sor). Ld. még 
SCHMITTH, 1768. 275. 
197 1526. augusztus 19.: DF 248785. Kiadta: ETE I. Nr. 267. Vö. BRODARICUS, De conflictu 50. (179. sor) 
„Agriensis adhuc ex Batha Budam fuerat missus.” 
198 Oláh Miklós maga írta VII. Kelemen pápához intézett 1530. február 15-i levelében: „remissus enim eram 
triduo ante eum diem a rege celeri itinere ad reginam, cum bellialea incerta esset, rogare reginam, uti 
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De mi lehetett az a fontos feladat, ami miatt az (invitum et renitentem) egri püspököt is 

Budára kellett küldeni még az ütközet előtt? Bernard Beheim (Bohemus) körmöci 

kamaraispán, valamint Lengyel János és Bornemisza Péter ellen ugyanis ezekben a napokban 

emeltek vádat, hogy elsikkasztották a besztercebányai kamara jövedelmeit, miután az ezüst- 

és a rézbányákat a király megbízásából átvették. A király tehát Várdayt – ügyességében és 

tapasztalatában bízva – azért küldte Budára, hogy elszámoltassa a kamarásokat, továbbá minél 

több pénzt szerezzen tőlük a hadjáratra. 

Bernhard Beheim Mária királyné körmöci kamaraispánja, aki korábban a tiroli 

Hallban volt pénzverő (Münzmeister) 1525. június 24-én vette át ideiglenesen a 

besztercebányai rézműveket is a Fuggerek faktorától Hans Plaßtól. Az ügy hátterében Mária 

királyné és a Szerencsés–Haller féle nürnbergi üzleti körök álltak. A Fugger–Thurzó vállalatot 

sikkasztással vádolták, és 1525 augusztusában több mint 1 000 000 forint kárt állapítottak 

meg a király és a királyné kárára. A besztercebányai rézvállalat élére ezért Mária királyné 

1525. szeptember 11-én, II. Lajos pedig két nappal később Bernard Beheimot nevezte ki (mint 

kamaragróf), aki mellé Lengyel Jánost (a királyné udvarmesterét) és Bornemisza Pétert 

állították.199 A Fuggerek ellenakciója nyomán meginduló folyamatos intrikák, 

bányászfelkelések stb. azután nagyon megnehezítették Beheim dolgát, ezért kellett végül 

Várday Pálnak átvennie az ügyet. A vizsgálatokat ugyan Várday megkezdhette, azok azonban 

a Mohácsi csata hírére félbeszakadtak, Beheim ugyanis később a már Németalföldön 

folytatódó per kapcsán azt vallotta, hogy a segédkönyveket és jegyzékeket részben átadta 

kivizsgálóknak, illetve a királynénak, részben a Mohács utáni menekülés közben 

elvesztette.200 

Várday 1526. szeptember 13-án Zsigmond lengyel királyhoz írott levelében, azt 

állította, hogy már vissza akart térni a táborba, de a csata másnapján, estefelé hallotta a 

csatavesztés hírét.201 Mára királyné Budán várta a hadjárat híreit, Várday, Thurzó Elek 

tárnokmester, Bornemisza János budai és pozsonyi várnagy, Szalaházy Tamás veszprémi 

püspök és titkára Oláh Miklós társaságában. A csatavesztés híre már augusztus 30-án este 

Budára ért. Mária pánikba esett, csak a legbizalmasabb embereit értesítette, és Thurzó 

Elekkel, Oláh Miklóssal, Bornemisza János budai várnaggyal és Antonio de Burgio pápai 

                                                                                                                                                         

amantissimam coniugem, ut Posonium veluti locum ei tutiorem, proficisceretur” ORTVAY, Pozsony IV. 7. 2. 
jegyzet. és Uo. 8. 4. jegyzet 
199 Vö. DF 276296, DF 286234; HEISS, Politik 140. 
200 Az üggyel kapcsoltban: HEISS, Politik 130., 138., 140–142. Beheim 1527 után is megmaradt körmöci 
kamaragrófnak, sőt 1531 után, amikor Mária végleg távozott az országból, megtette minden jövedelme 
kezelőjének, amit 1536/1537-ig, bukásáig, meg is tartott. KENYERES, 2008. 73–74. 
201 Acta Tomiciana VIII. 216.: Cum vero Bude negotia domini mei gratiosissimi per aliquot dies perfecissem et 
jam in castra redire vellem, audivi sequenti die post prelium circa noctem, nostros sinistre pugnasse. Idézet 
ORTVAY, Pozsony IV. 3. 1. jegyzet. 
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követtel még aznap (31-re virradó) éjjel elhagyja a várost. Várdayt és a budai polgárokat nem 

tudósították. Várday maga írta a már említett szeptember 13-i Zsigmond lengyel királynak 

szóló levelében, hogy a királyné eadem nocte sine scitu meo Buda excessit.202 Várday leírta, 

hogy akkora rémület és zavarodottság keletkezett mindkét városban, Budán és Pesten is, hogy 

az emberek úgy menekültek, mintha az ellenség már a hátukban lett volna. Várday 

bármennyire is próbálta visszatartani őket, azok látván, hogy sehonnan nem érkezik segítség, 

reményüket vesztve futottak. A város védelmére csak kevesen maradtak.203 Várday a királyné 

magatartását Zsigmond király előtt is kritizálta.204 

III. C. 2. Az egri püspök védelemi intézkedései 

A mohácsi csatavesztés hírének vétele után Várday Pál egri püspök nem követte Pozsonyba a 

királynét – Barta Gábor szerint azért, mert „Mária nem bízott a Szapolyai hívei közé tartozó 

püspökben”205 –, hanem szeptember 3–4-én már Egerben, székvárosában találjuk, ahol 

buzgón hozzálátott a védelem megszervezéséhez, bár bandériuma ott veszetett a mohácsi 

csatában.206 

Egerből Miskolcra vitt az útja, ahová a felső-magyarországi rendeket pelsőczi Bebek 

Jánossal együtt tanácskozásra hívta. Hívásukra szeptember 16-án meg is jelentek Heves, 

Gömör, Borsod, Abaúj és Torna vármegyék küldöttei.207 A tárgyalások eredményeképpen 

(melyek a török elleni védelem megszervezése körül zajlottak) Várday püspök és pelsőczi 

Bebek János szeptember 17-én felhívást intézett a felvidéki városokhoz és megyékhez, hogy 

fegyveresen jöjjenek Verpelétre, Heves megye törvényszékhelyére, ahol tábort vernek, és 

bevárják Szapolyai János erdélyi vajda hadait. Várday minderről tájékoztatta Szapolyait is, és 

felszólította, hogy seregével vonuljon Verpelét alá.208 

VII. Kelemen pápa (1523–1534) 1526. május 4-i bullája megengedte II. Lajosnak, 

hogy egyházi kincseket pénzzé verettessen és a török elleni hadjáratra fordítsa. Ezzel az 

                                                 
202 Acta Tomiciana VIII. 216. Vö. BARTA, Illúziók esztendeje 5., JÁSZAY, 1846. 15. skk.; ORTVAY, Mária 190., 
HEISS, Politik 144. 
203 „tantus tumultus et terror factus est in utraque urbe Budensi et Pestiensi, ut ex eis ita passim ab omnibus 
migraretur, ac si hostis in tergo instaret. Ego quantum potui fugam et tumultum in utraque urbe cohibui, meliore 
adhuc sperare jubens sed cum viderent, nullum citum auxilium alicunde adventurum, deposita omni spe, ex 
utraque urbe excesserunt, paucis tantum viris in illis relictis, qui potius hererent usque ad adventum hostis, 
quam permanerent ad custodiam urbium.” Acta Tomiciana VIII. 216. 
204 ORTVAY, Pozsony IV. 10. 7. jegyzet. Vö. Acta Tomiciana VIII. 215. 
205 BARTA, Illúziók esztendeje 4. 
206 JÁSZAY, 1846. 21., SZEDERKÉNYI II. 5. 
207 „Cum Joanne Bebek de Pelseucz celebrat Conventum in Myscolcz die Dominico post Festum Exaltationis 
Sanctae Crucis, Nobilibus Comitatuum Heves, Gömör, Borsod, Thorna et Abaujvar concitis Nobilibus ad 
propulsandum periculum, quod a Turcis imminebat.” PRAY, Specimen I. 215. 
208 A miskolci gyűlés megtartásáról, lefolyásáról és végzéseiről egyedül a szeptember 16-án a jelenlévő rendek 
által a felvidéki városokhoz intézett levelekből értesülhetünk (MOE I. 3–4.): Bártfához címzett levelet közli 
fordításban JÁSZAY, 1846. 22–23.; A kassaiakhoz küldött példány: PRAY, Epistolae I. No. 102. A gyűlésről ld. 
még FRAKNÓI, 1921. 158. 
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eszközzel eddig csak kis mértékben éltek. A miskolci gyűlés úgy határozott, hogy az 

„egyházaktól elszedett ezüst neműeket” szállítsák Kassára és ott verjenek belőlük pénzt.209 

Ennek értelmében Várday szeptember 18-án levelet intézett Kassa városához, amiben 

elrendelte, hogy minden egyházi kincsből verjenek 8 latos pénzt. A pénzverésről értesítette 

Johannes Sayczlyk pénzverdei prefektust. Meghagyta, hogy a kivetett pénz egy része a nép 

segítségére, más része a hadiköltségekre menjen.210 A következő nap, szeptember 19-én kelt 

levelében értesítette Kassa városát a rézpénz forgalmának betiltásáról, valamint arról, hogy a 

jó pénz könnyebb veretése érdekében Johannes Sayczlyk polgárt teszi meg a kassai pénzverő 

prefektusává.211 

Miután értesültek róla, hogy a török elvonult Buda alól (szeptember 26.), a verpeléti 

tábor felállítása szükségtelenné vált. Ennek megfelelően Várday október 10-én, Egerben kelt 

levelében212 a kassaiaknak azt válaszolta, hogy az általuk kiállított 100 lovast és a többi város 

által kiállított 200 gyalogost (Eperjes 50, Lőcse 80, Bártfa 50, Kiszeben 20, mely 200 gyalog 

Eperjesen gyülekezett, hogy majd Kassára mehessen) már ne küldjék Verpelétre, hanem a 

rendek új, október 14-re, Tokajba összehívott tanácskozására küldjék le követeiket.213  

Úgy látszik Várday kezdetben nem Szapolyaival számolt, mint lelendő királlyal. Első 

sorban Zsigmond lengyel királyra gondolt, akihez ez ügyben levelet is intézett.214 A tokaji 

gyűlésen (1526. október 14–17.) azonban már támogatta Szapolyai királlyá jelölését.215 

Várday Pál utóbb, 1539. február 11-én Bécsben, Aleander pápai követtel folytatott 

beszélgetésekor már úgy emlékezett, hogy ő tanácsolta Szapolyainak, választassa meg magát 

királlyá. Erre akkor Szapolyai állítólag azt felelte, hogy nincs pénze a kellő haderő gyűjtésére. 

Várday azt ajánlotta neki, hogy adjon el Erdélyben 100 ezer, Magyarországon 150 ezer, a 

magáéból pedig 50 ezer forint értékű földbirtokot. Ez elegendő, hogy felszerelje a 

véghelyeket, és hogy ne keljen félnie sem a némettől, sem a töröktől.216  

                                                 
209 MOE I. 4. 
210 HUSZÁR, Pénztörténet III. 82. 
211 HUSZÁR, Pénztörténet III. 82. Úgy tűnik Várday felhatalmazva érezte magát, hogy a kincstartó helyett 
intézkedjen. 
212 Magyar fordításban: JÁSZAY, 1846. 78–79. Várday Demeter napján Jászay véleményével szemben nem járt 
Szapolyai János fegyverneki táborában. Jászay Szerémi adatát értelmezte szerintem rosszul. Vö. SZERÉMI, 1857. 
127. 
213 JÁSZAY, 1846. 78., SZEDERKÉNYI II. 4. Szapolyai meghívó levelét október 14-re nem ismerjük, a dátumot is 
csak Várday Egerből Kassához (okt. 10.) írt leveléből tudjuk. FRAKNÓI, 1921. 158. 
214 Várday levele Zsigmond lengyel királyhoz 1526. szeptember 13. Eger. (Acta Tomiciana VIII. 215–217. (No. 
CLXXVII.) Vö. ACSÁDY, 1897. 18 353 sz. rekord. 
215 MOE I. 10. 
216 Respondit Strigoniensis, si vellet vendere aliquas arces, statim habiturum e Transsyilvania 100 000 
florenorum Hungaricorum, e reliqua Hungaria 150 000 et e quodam peculiari loco 50 000, quibus munitis 
limitibus sui regni, impositis praesidiis, non haberet timere a Germanis neque ab aliis. Nuntiaturberichte I. 4. 
Bd. 392. Vö. ACSÁDY, 1897 18 360. sz. rekord. 
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A Tokajon összegyűlt rendek azután október 17-én királyválasztó országgyűlést hívtak 

össze november 5-re Székesfehérvárra.217 A meghívót a főpapok közül egyedül Várday írta 

alá.218 Szerémi szerint október 26-án Várday grato animo fogadta Szapolyai János vajdát és 

kíséretét (6000 fő), amikor útban Buda felé megszállt Egerben.219 

Ferdinánd mindeközben igyekezett megnyerni Szapolyai híveit a maga számára. 

Várdayhoz Sbardellati Andrást szándékozott küldeni. 1526. október 25-én kelt utasítása220 

szerint rá kellett bírnia Várdayt, hogy „az özvegy királyné által november 11-re hirdetett 

országgyűlésen személyesen megjelenni (hortatur Várday, ut conventum hungaricalem per 

Mariam reginam ad diem Divi Martini proxime venturum indictum in persona propria 

visitet), s ott … előmozdítani szíveskedjék, hogy Ferdinánd Magyarország teljes birtokához és 

uralmához jusson.221 

Várdaynak azonban ekkoriban még esze ágában sem volt Szapolyait elhagyni. Sőt 

Batthyány Ferenchez még szervitorát, Lipthay Lászlót is elküldte, hogy rábeszélje, jöjjön el a 

székesfehérvári királyválasztó országgyűlésre. November 10-én levélben értesítette 

Batthyányt, hogy a mai napon megválasztották Szapolyai vajdát királynak, akit másnap meg 

is koronáznak. Várday ezért azt tanácsolta Batthyánynak, hű és kedves barátjának, hogy 

amilyen gyorsan csak lehet, jöjjön János királyhoz, akinél el tudják érni, ha Batthyány elég 

gyorsan jön, hogy ne csak Németújvár várát tarthassa meg, hanem egyéb nagy adományokban 

is részesülhessen. Érdekessége a levélnek, hogy Várday megköszönte Batthyány ellenkező 

irányú tanácsát, de nem tehetett másként – írja –, minthogy elment Székesfehérvárra. Hogy 

melyikük útja téves, az övé vagy Batthyányé, nem tudhatják.222 

1526. november 11-én Várday részt vett Szapolyai székesfehérvári koronázásán is.223 

„Az egykorú és közel egykorú történetírók szinte kivétel nélkül mind Szapolyai, mind 

Ferdinánd koronázójának Várday Pált nevezik meg, ami azonban nem más, mint az egymás 

hibás adatait továbbörökítő történetírók tévedése. Ferdinánd király ugyanis egy 1527. július 

                                                 
217 JÁSZAY, 1846. 85., FRAKNÓI, 1921. 160.; Vö. SZEDERKÉNYI, II. 2-11. 
218 A Batthyány Ferenchez szóló 30 aláírással és 16 pecséttel ellátott október 17-én kelt meghívó levelet 
HORVÁT, 1819. II. 250–253. közölte. A meghívó záradékát ld. ETE I. Nr. 279. Magyar fordításban: JÁSZAY, 
1846. 85–87. 
219 Et grato animo susceperat Joannem vaiuodam in die festo beati Demetrii martiris, et bene tractavit eum 
dominum vaivodam.” SZERÉMI, 1857. 129. Vö. SZEDERKÉNYI, II. 4. 
220 Intsructio de hiis, quae fidelis noster dilectus Andreas Swardelat Nuntius et Commissarius noster apud 
Reverendum Amicum nostrum dilectus Paulum Episcopum Agriensem nostro nomine agere et tractare debet. UA 
AA Fasc. 2. Konv. C. fol. 28–29. 
221 MOE I. 36–37. Fraknói szerint ez az eredeti példány és nem fogalmazvány. Vagyis nem küldték el. Fraknói 
szerint azért, mert a nov. 11-i országgyűlést levették a napirendről, és maradt az eredeti nov. 25-i dátum. MOE I. 
38. 
222 Várday Pál levele Batthyány Ferencnek. 1526. november 10. Székesfehérvár. P 1314 No. 51 050. 
223 MOE I. 13.; ISTVÁNFFY, 1724. (Lib. IX.) 91. Vö. SCHMITTH, 1768. 276–277. 
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29-én kelt oklevelében224 maga állítja, hogy Szapolyait Podmaniczky István nyitrai püspök 

koronázta meg,”225 aki Szalkai László esztergomi és Tomori Pál kalocsai érsekek halála után 

az erre jogosult rangidős főpap volt. Jászay szerint ezért végezte Podmaniczky, és nem azért, 

mert Várdayt a pápa még nem erősítette meg az esztergomi érsekségben, Várdayt ugyanis 

csak 1527. január 12-én kelt levelében mutatta be János király a pápának megerősítés végett. 

Várday tevékenysége úgy látszik kimerült abban, hogy Perényi Péterrel együtt tartotta a Szent 

Koronát.226 Mindezek természetesen János király legitimitásából semmit sem vonnak le. 

Várday Pál egri püspök mellett Szapolyai koronázásán Barta Gábor szerint jelen volt a nyolc 

életben maradt püspök többsége, vagyis Podmaniczky István nyitrai püspök, Ország János 

váci püspök, Jozefics Ferenc zenggi püspök. Gosztonyi János erdélyi püspök (Mária királyné 

kancellárja) jelenlétét Barta valószínűsíti.227 

IV. AZ ESZTERGOMI ÉRSEK 

IV. A. AZ ÉRSEKSÉG MEGSZERZÉSE 

IV. A. 1. Várday Pál két esztergomi érseki kinevezése 

János király már 1526 októberében kijelölte Várdayt a Mohácsnál elhunyt Szalkai László 

esztergomi érsek utódává: Strigoniensem Metropolitam in castris ad Tokainum positis 

declaravit.228 Kinevezésre azonban csak Szapolyai koronázása után, november 15-én került 

sor.229 Az érseki széket azonban gyorsan elfoglalta, ugyanis november 29-én már új 

székhelyén fogadta János királyt, aki 1526/1527 telét is ott töltötte.230 János király 1527. 

január 12-én az új érsek megerősítését is kérte a pápától. Kérésére azonban nem kaphatott 

választ, mert levele Habsburg Ferdinánd főherceg kezébe került.231 Ezt megelőzően a király – 

1527. január 1-jén – a főkegyúri jogot is Várday Pál esztergomi érseknek adományozta az 

                                                 
224 ETE I. 332. (No. 331.). 
225 PÁLFFY, Bécsi udvar és a magyar rendek (1999) 9. jegyzet. Vö. SZEDERKÉNYI II. 6. és BETHLEN, 2000. 59. 
129. j. 
226 SZERÉMI, 1961. 114–115. ill. SZERÉMI, 1857. 137–138. 
227 BARTA, Illúziók esztendeje 10. 
228 SCHMITTH, 1768. 277. 
229 PS AS AR Classis A. Nr. 18. 
230 „.. és mi a királlyal télre Esztergomba mentünk Várday Pál érsekhez Szent andrás apostol előünnepén (1526. 
november 29.), s egész télen át ott maradtunk Esztergomban.” SZERÉMI, 1961. 119. Vö. CSORBA, 1978. 53–54. 
ill. SZEDERKÉNYI, II. 6–7. 
231 „viri cum integritate vite, tum morum honestate probatissimi, tum eciam singulari ingenii dexteritate, 
rerumque gerenderaum experiencia insignis” JÁSZAY, 1846. 426–427. 



 

 42

esztergomi székes- és a hozzátartozó társasegyházakban, valamint az ország más 

egyházaiban.232 

Várdayt ott találjuk a János király által felállított új kormányszervezet munkájában. 

Várday Pál relációja a köznemes Kistapolcsányi testvéreknek adott falvakról szóló okmányon 

olvasható.233 Várday részt vett János király 1527. március 17–24. között megrendezett budai 

országgyűlésén is.234 

Az 1526. december 16-án Pozsonyban, az eredetileg november 25-re Komáromba 

Mária királyné által összehívott országgyűlés, miután érvénytelenítette Szapolyai királlyá 

választását, megválasztotta Ferdinándot, annak távollétében, Magyarország királyává.235 

Ferdinándnak, mivel békés úton nem sikerült, fegyverrel kellett Magyarországot 

meghódítania. Hadai végül 1527. július 31-én léptek magyar területre Kazimir brandenburgi 

őrgróf fővezérletével. Hadserege, mely főképpen V. Károlytól kölcsönkapott zsoldosokból 

állt, 8–12 000 gyalogost és 3–6 000 lovast számlálhatott.236 Szapolyai az alig háromezer főnyi 

haderejével meg sem kísérelte az ellenállást. Ferdinánd elfoglalta Győrt, Esztergomot, majd 

augusztus 20-án bevonult Budára. Szeptember 27-én Ferdinánd hadvezére, id. Niklas Graf zu 

Salm Tokajnál súlyos vereséget mért János király seregére, aki ezután a Tiszántúlra, majd 

Erdélybe húzódott vissza. Szapolyai időközben Szlavóniát is elvesztette, mivel 1527 

szeptemberének végén Frangepán Kristóf bán Varasd ostroma közben elesett. Az 1528. május 

8-i Szina melletti vereség következtében Szapolyai még az országból is kiszorult, 

Lengyelországba, Tarnówba menekült.237 

                                                 
232 „jus patronatus nostrum regium, quod in ecclesia Strigoniensi, et collegiatis ab antiquo ad eum quomodlibet 
spectantibus, et pertinentibus, sicut in caeteris hujus regni nostri ecclesiis, more praedecessorum nostrorum 
Regum Hungariae habemus, earundem ecclesiarum commodis, et utilitatibus consulere de plenitudine regiae 
potestatis nostrae praefato Reverendissimo Domino Paulo Archiepiscopo [duximus] conferendum, immo 
conferimus praesentium per vigorem, annuentes et concedentes, ut idem amodo imposterum ad praeposituras 
dictarum ecclesiarum Strigoninesis et collegiatarum, cantoratumque, et alias dignitates, nec non canonicatus, et 
praebendas vita sibi comite futuris semper temporibus, toties scilicet, quoties easdem, aut ipsarum alteram 
vacare contigerit, personas idoneas, et bene meritas eligere, et nominare, atque ipsas sic electas, et nominatas 
confirmare valeat, atque possit.” PL AS AR. Classis A Nr. 20. Ugyanezt tudatja János király Szeben városával 
is. ETE I. No. 288. Magyarul: JÁSZAY, 1846. 373–374. 
233 BARTA, Konszolidációs 646. Forrása. MOL, E 148 Fasc. 560. No. 3. Uo. 39. jegyzet. 
234 Várday mellett immár tekintélyes azon főpapok sora, akik aláírták az országgyűlés (márc. 24-én) 
Ferdinándhoz intézett levelét. ETE I. No. 310. Vö. MOE I. 125–130.: 1. Várday Pál esztergomi érsek, 2. Erdődy 
Simon egri püspök, 3. Czibak Imre váradi püspök, 4. Sulyok György pécsi püspök, 5. Podmaniczky István 
nyitrai püspök, 6. Homonnay Gábor győri püspök, 7. Musinai János csanádi püspök, 8. Brodarics István szerémi 
püspök, 9. Jozefics Ferenc zenggi püspök, Kretschmar Lőrinc székesfehérvári prépost, Statilio János óbudai 
prépost, Horváth János szepesi prépost. 
235 Ferdinándra, trónigényére, megválasztására stb. ld. PÁLFFY, Magyar Királyság 52–69., JÁSZAY, 1846. ill. 
Barta Gábor idézett munkái. 
236 CSORBA, 1978. 54. 
237 R. VÁRKONYI, 1999. 29–33. 
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Az 1527 márciusában az Esztergomba látogató Batthyány Ferenc még sikertelenül 

próbálta Várday Pál érseket Ferdinánd pártjára vonni,238 sőt úgy tűnik neki sikerült 1527 

júliusában Batthyányt János oldalra csábítania.239 Batthyány márciusban már azzal 

fenyegetőzött, hogy a fizetség elmaradása miatt János királyhoz áll. Thurzó értesítette 

Batthyányt Ferdinánd hadi készülődéseiről, és esküje megtartására intette. Thurzó júliusban, 

Batthyány hűtlenségén őszintén bánódva, utoljára arra kérte barátját, ne menjen még Budára, 

várja meg amíg Várday érsekkel találkozik, akivel úgy tűnik Thurzó felvette a kapcsolatot, és 

együtt írnak neki az ügyében. Ferdinánd hadi sikerei azonban meggyőzték arról, hogy a rossz 

oldalra állt, és augusztus végén már ismét Ferdinánd oldalán találjuk.240 

Ferdinánd katonai sikerei természetesen Várday Pálra sem lehettek hatástalanok. János 

király és az esztergomi érsek jó viszonya azonban ezzel egy időben, 1527 tavaszán 

megrendült. Az ellentétet Szerémi György János király egyik ízetlen tréfájára vezette vissza: 

1527 húshagyó keddjén (február 13.) János király meghívatta az érseket, és minden fogásul 

különbözőképpen elkészített disznóhúst szolgáltatott fel. Várday mindezt zokon vette, mert 

egyáltalán nem szokott disznóhúst enni. Az udvari pletyka leírása nagyon jellemző Szerémire, 

mindenesetre a történet leírásakor már ő is megjegyezte, hogy akkor is előadja „akár igaz, 

akár nem.” Mindenesetre János király hiába hívta az esztergomi érseket Budára a húsvéti 

ünnepi mise (április 1.) megtartására.241 

Ferdinánd király hadai 1527 augusztusában Esztergom alá érkeztek, s az esztergomi 

érseknek nem maradt más választása, mint az átpártolás. Különösen, ha figyelembe vesszük, 

hogy Esztergom ostroma idején, augusztus 12-én János kiürítette Budát, s a 

biztonságosabbnak vélt Pestre költözött. Várday átállását az egykorú források sem 

egyöntetűen ítélték meg: „Pál érsek elküldte János királyhoz Borsoló Tamást, hogy küldjön a 

király néhány tisztet és Esztergom várának élelmezésére pénzt. Az a lator Borsoló Tamás sok 

hízelgő szóval, egyszersmind Kétházi Lukáccsal kiszedtek belőle tizenhatezer forintot, hogy 

Pál érsek minél előbb fogadjon fel hadinépet. Mivel a németek közeledtek Esztergomhoz, 

követe gyorsan lovagolt urához, Várday Pálhoz, a mondott pénzzel. Pál érsek azonban nem 

hirdette ki a hadinép toborzását Esztergom várában, s azt sem, hogy ne adják át a németeknek 

a várat ütközet nélkül, hanem inkább harcoljanak ellenük. Csak jelet adtak, a németek kettőt 

vagy hármat lőttek a várra, s szabadon bevonultak. Pál érsek Szent Lőrinc vértanú ünnepén 

                                                 
238 CSORBA, 1978. 54. Vö. SZERÉMI, 1961. 124. 
239 Várday levele Batthyány Ferenchez. Esztergom, 1527. július 26. P 1314 No. 51051. Vö. BARTA, 
Konszolidációs kísérlet 671. 
240 ERDÉLYI, 2005. 31–32. 
241 SZERÉMI, 1961. 123–125. 
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(augusztus 10.) ünnepi misét mondott Ferdinánd előtt.”242 A Szapolyai párti Szerémi 

Györggyel szemben Várday megítélése a Habsburg párti Istvánffy Miklósnál már 

objektívebb: Ferdinánd „Várday Pál által nagy örömmel fogadtatott, de bizonytalan, hogy 

igaz volt-e, vagy csak tettetett, s csak a nagy sereg félelmétől eredő, más ingatagok 

példájára.”243 Várday végül szeptember 3-án fogadott hűséget Ferdinándnak.244  

Ferdinánd sikerein felbuzdulva szeptember 8-ra, Budára országgyűlést hívott össze, 

ami azonban elmaradt, mert amíg a csatatéren el nem dőlt a kocka, a rendek nem igen akartak 

benne részt venni. Csak a tokaji győzelem (szept. 27.) után lehetett oly gyűlést tartani, ami 

megérdemelte az országgyűlés, és amelytől remélhető volt, hogy Ferdinánd akaratának és 

érdekeinek megfelelően végezi teendőit.245 Várday Pál a Ferdinánd által október 6-án 

megnyitott országgyűlésre október 3-án érkezett meg. Úgy tűnik ennek a cseh király nagy 

jelentőséget tulajdonított, hiszen a dátum nagynénjének, Margit hercegnőnek október 4-én írt 

leveléből ismert.246 A király latin nyelvű propositiójára (amit Szalaházy tolmácsolt), Várday 

válaszolt a főrendek nevében: „Mindannyian, kik Lajos király halálát túlélték, meggondolván, 

hogy az ország védelme érdekében, nagy hatalommal és számos országokkal bíró uralkodóra 

van szükségük, Ferdinándot óhajtották királyul. Miután azonban a szepesi gróf pártja 

felülkerekedett, az ő megválasztását királlyá inkább félelemből engedték meg, mint 

jóváhagyták; a koronázáson nem szabad akaratból, hanem azért, nehogy elmaradván, kárt 

szenvedjenek, jelentek meg. Mindnyájuk előtt ismeretes [a szepesi gróf] mennyire dölyfös és 

kegyetlen a szerencsében, annyira gyáva és tehetetlen a szerencsétlenségben. Mit most ismét 

bebizonyított, mihelyt Ferdinánd hadainak közeledését hírül vette, futásban keresett 

menekülést. Ennek folytán örömmel értesültek Ferdinánd győzelmeiről, és szerencsét 

kívánnak neki. Királlyá választását, mely Pozsonyban a királyné hívei által történt, 

érvényesnek ismerik el, s közmegegyezésükkel járulnak hozzá. Felhívják a királyt, hogy a 

szepesi grófot, ki vétkes erőszakkal foglalta el az országot, mint felségsértőt, 

fegyverhatalommal vegye üldözőbe. Mivégre készségesen ajánlják fel a királynak 

fegyverüket és vagyonukat. Fölkérik, vegye át haladék nélkül az ország kormányát és 

koronáztassa meg magát Székesfehérvárt. A főrendek és a nemesek készek rögtön 

küldöttséget indítani Perényi Péterhez, s őt a korona átadására felhívni.”247 

Mindezek után Ferdinánd november 3-i székesfehérvári koronázása rendben lezajlott. 

A szertartást most is, akár csak János király esetében Podmaniczky István nyitrai püspök 

                                                 
242 SZERÉMI, 1961. 137. 
243 ISTVÁNFFY, 1867. 165. Esztergom elfoglalásával kapcsolatban ld. még GECSÉNYI, 2007. 135–137. 
244 CSORBA, 1978. 57. 
245 ACSÁDY, 1897. 
246 Brüsszeli Okmánytár I. 69. 
247 MOE I. 138–139. és FRAKNÓI, 1921. 178. 
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végezte.248 Várdaynak, akit Ferdinánd király nem ismerhetett el legitim esztergomi érseknek, 

most is csak a korona tartása jutott.249 A legújabban feltárt források szerint az elképzelhető, 

hogy a koronát Báthory István nádor tartotta, sőt helyezte a király fejére.250 Másnap, Anna 

királyné koronázásakor sem Várday játszhatta a főszerepet.251 

November 4-én Várday Pált Ferdinánd király is kinevezte esztergomi érseknek,252 sőt 

nem sokkal (nov. 8–10.) később főkancellárrá is tette.253 1528. február 22-én pedig 

megerősítését is kérte a pápától az annáta fizetése nélkül.254 A pápa Várdayt nem nagyon 

akarta megerősíteni az érsekségben. 1528. július 29-én, Viterbiumban kelt levelében VII. 

Kelemen pápa Várday Pálnak azt válaszolta, hogy bár Ferdinánd és Várday leveléből az ügyet 

megértette, dönteni az ügyben csak akkor tud, ha ő és a bíborosok többsége visszatért 

Rómába, s teljes lesz a szenátus.255A pápai megerősítésre végül csak 1529. február 4-én került 

sor.256 Várdayt ekkor szentelték fel püspöknek is, így az, hogy kimaradt a király- és királyné-

koronázásokból, már kevésbé meglepő. 

János királyt nagyon felbőszítette és elkeserítette Várday pálfordulása, amiről 1529. 

június 15-én (Lippáról) VII. Kelemen pápának írt szenvedélyes sorai is tanúskodnak.257 

IV. A. 2. Habsburg Ferdinánd király oldalán 

Az esztergomi érsek úgy látszik Ferdinánd kegyét is gyorsan megnyerte. A király ugyanis 

magyarországi tartózkodásának (1527. október 12–1528. március 7.) döntő részét (1527. 

november 19–1528. január 17, és február 7–február 28.) Esztergomban töltötte.258 

Ferdinánd 1528 első napjaiban január 21-re, Budára országgyűlést hívott össze, 

melyen katonai támogatást kért a rendektől János leverésére.259 Amikor a király 1528 

tavaszán a regensburgi birodalmi gyűlésre indult – mivel Mária királyné tovább már nem 

vállalta (1531 tavaszától Németalföld helytartója) – Báthory István nádort nevezte ki „szokott 

módon távollétében való helytartójának”260 (1528. március 7–1530. május 8.). Tanácsosként 

mellé került Várday Pál esztergomi érsek, Szalaházy Tamás egri püspök és kancellár, Gerendi 

                                                 
248 FRAKNÓI, 1921. 180. 
249 Várdayn és Podmaniczkyn kívül Szalaházy Tamás veszprémi és Sulyok György pécsi püspök vett még részt a 
szertartáson. SZEDERKÉNYI, II. 11. 
250 PÁLFFY, Királykoronázások 495–497. 
251 URSINUS VELIUS 38.  
252 PL AS AR Classis A. Nr. 19. 
253 ETE I. No. 343. 
254 ETE I. No. 374. 
255 PL AEV Várda, 82/2. 
256 ETE I. No. 435. Eredetije: PL AEV Várda, 82/1. 
257 TÖRÖK, 1859. és ETE I. 469–470. (No. 473.) 
258 Vö. GÉVAY, Itinerar 
259 MOE I. 189–212. 
260 Báthorynak ez már a második helytartósága volt. II. Lajos 1522-ben Csehországba való távozásakor nevezte 
ki helytartójává. FRAKNÓI, 1899. 503. 
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Miklós erdélyi püspök és kincstartó, Thurzó Elek országbíró és Báthory András tárnokmester, 

megengedve, hogy a tanácsban más tanácsosok is, ha megjelennek székkel és tekintéllyel 

bírjanak. A király azt is elrendelte, hogy a tanács székhelye Buda legyen, és a tanácsosok 

állandóan itt tartózkodjanak.261 Várday forrásaink tanúsága szerint aktív szerepet vállalt a 

tanács működésében, szinte állandóan Báthory helytartó mellett maradt. 

I. János hadainak legyőzése után, amiben Várday esztergomi érsek csapatai is kivették 

részüket,262 Ferdinánd király 1528. október 13-ra országgyűlést hívott össze Pozsonyba.263 

Ezen személyesen is részt vett, Mária királynéval együtt a királyi várban vett lakást. A gyűlés 

a véghelyek fenntartása és a naszádosok díjazására minden jobbágytelek után fizetendő fél 

forintot ajánlott meg.264 

Báthory tanácsa azonban nem sokáig maradt Budán. 1529-ben, a török elől, előbb 

Esztergomba menekül. Innen, most már Várday Pál nélkül, Pozsonyba, Bécsbe, Linzbe, végül 

Budweisba vitt az útja. Ferdinánd király helytelenítette a tanács menekülését: „nobisque 

videretur locum mansionis vestrae magis congruum et competentem non esse, quam 

Buduicii.” Ugyanebben az 1529. október 8-én kelt levelében biztosítja a helytartót és királyi 

tanácsosait, hogy fizetésükről gondoskodik.265 Ferdinánd október 9-én utasította is a Cseh 

Kamarát, hogy Báthory Istvánnak „für seinen durch die Türken erlittenen Schaden ... 100 M. 

böhm. Groschen auszuzahlen.”266 Innen csak 1530-ban tértek vissza Pozsonyba. Nem sokkal 

később azonban 1530. május 8-án Dévényben meghalt ecsedi Báthori István nádor és 

helytartó.267 

IV. B. AZ ÉRSEKSÉG MEGTARTÁSA 

IV. B. 1. Az 1529. évi török hadjárat és következményei 

I. Ferdinánd már 1529 folyamán többször is sürgette Várdaynál az esztergomi vár királyi 

kézbe adását. Az érsek azonban vonakodott a királynak engedelmeskedni. Úgy gondolhatta, 

hogy a közvetlen Habsburg katonai segítség nem hogy segít, hanem ront helyzetén. Így 

                                                 
261 R. KISS, 1908. Függelék. No. XXIV. Vö. SZEKFŰ, 1935. 74–77. 
262 Várday csapatain túl, Szalaházy Tamás veszprémi püspök és kancellár, Thurzó Elek országbíró és Báthory 
István nádor csapatai is részt vettek. Ld. Brodarics István szerémi püspök levelét Piotr Tomickihez. 1528. 
szeptember 28. Tarnów. KASZA, 2012. 225. (No. 109.). egy 1528. jan. 28-án kelt irat szerint Várdaynak, 
Szalaházyhoz hasonlóan 100 lovassal kellett támogatnia a hadjáratot 
263 URSINUS VELIUS IV. 90. 
264 MOE I. 214. 
265 R. KISS, 1908. 342. Függelék No. VIII. 
266 SASINEK, 1891. 313. Vö. R. KISS XXV. 1. jegyzet. 
267 A tanács menekülésére bővebben: R. KISS, 1908. XXI–XXIV. 
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könnyebben el tudja talán hitetni a szultánnal, hogy János király hűséges híve, ha nem 

állomásoznak idegen zsoldosok székhelye falai között.268 

1529-ben az érsek saját bandériumain kívül (650 könnyű és 600 nehézlovas) 

Esztergom várára is nagyon sokat költött. Esztergom várát ugyanis a török elleni védekezés 

miatt megerősítésre jelölték ki. Ezért megparancsolta a király Várdaynak (1529. február 8.), 

hogy a várat az építészek tanácsai alapján javíttassa és erősíttesse meg. A költségek Várdayt 

terhelték.269 Várdaynak közel 3000 forintos költsége volt.270 Március 14-én írt leveléből több 

mindent is megtudhatunk: A Pozsonyban megírt pénzt ki fogja elégíteni,271 ha akár a pozsonyi 

borból, akár ha a pisetumból neki járó pénzt megkapja. Ebből az összegből 1400 forintot már 

teljesített, a többi 1600 forintot pedig kölcsön kéri az Esztergomi Káptalantól. Hűséges 

szolgálataihoz hozzájárul még, hogy a király csapatai birtokain nagy pusztítást vittek végbe, 

több mint 5500 forintnyi kárt okozva. A kérdéses birtokainak nevét írásban odaadta a 

pozsonyi prépostnak és királyi titkárnak [Újlaky Ferenc], és ha királynak úgy tetszik, adjon 

mentességet valamennyi időre szegény jobbágyoknak, akik a károkat elszenvedték. Az 

esztergomi érsekség privilégiumaiban szereplő záradék szerint az érsekség jobbágyai 

mentesek a dica és a subsidium alól, ami hozzájárulna, hogy az érseki birtokok ne 

néptelenedjenek el. Annak ellenére, hogy tavaly a vár nem volt elhagyatott és megfelelő 

helyek épültek a várban, szívesen fogadja a király építészeit (periciores), akiket ígért, hogy a 

vár a lehető legjobban megerősödjön. Gyalogosból sosem elég, azért azokat is várja, de csak 

ha ki van fizetve a zsoldjuk. Ugyanakkor figyelembe véve a királyi tanácsosok véleményét 

szerencsésebb lenne, ha a gyalogosok tovább mennének Budára, hiszen ott nagyobb szükség 

van rájuk. Kéri, hogy a gyalogosok élére Wolfgang Eder királyi kapitányt nevezze ki az 

uralkodó, aki igen erkölcsösnek bizonyult korábban is. Mivel pedig az uralkodó az esztergomi 

érsek várát, hozzá tartozónak ismerte el (manibus meis consignaverit), jónak látszik, ha vár 

irányításában részt vevők: a királyi kapitány, valamint Várday várnagya (és udvarbírája) neki 

és a királynak is esküt tesznek, hogy ne érje kár Várdayt. Kéri a királyt, hogy okleveleit adja 

vissza, amit már korábban nyilvánosan megígért [...]. Kéri a királyt, hogy írjon a kamarának, 

abban az ügyben, hogy birtokai tavalyi adómaradékát (ami nem nagy összeg) tetemes 

költségeire nézve elengedte. Az érseket Budán hatalmas költségek terhelik, 1 hónapban 1000 

magyar forintot költött udvartartására.272 

                                                 
268 CSORBA, 1978. 61. 
269 UA AA Fasc. 10. Konv. B. fol. 30. 
270 Báthory helytartó és tanácsa 1529. február 11-én UA AA Fasc. 9. Konv. B. fol. 44–46. 
271 1529 elején Pozsonyban Várday érsek és az uralkodó között megegyezés született. 
272 UA AA Fasc. 10. Konv. C. fol. 42–44. Vö. TURETSCHEK, 1968. 105. 
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Szülejmán szultán 1529. évi hadjárata újabb nehéz helyzet elé állította az esztergomi 

érseket. Ezt megelőzően Ferdinánd király helyzete is megrendült. Ígéreteit nem tudta 

beváltani, támogatóinak száma megcsappant. Mind kevesebben hittek abban, hogy képes az 

ország török elleni megvédelmezésére. Várday Báthory helytartóval és a tanácsosokkal együtt 

a török elől menekülvén lehet, hogy már augusztus 7-én, de augusztus 22-én már biztosan 

Esztergomban voltak. (A török aug. 18-án van Mohácsnál és szept. 3-án kezdi Budát 

ostromolni). Esztergomban Várday vendégül látta a Budáról menekülő helytartóság tagjait, 

akik nem sokkal később a török elől tovább menekültek. Várday azonban, mint ahogy feljebb 

már említettem, nem tartott velük. 

A király 1529. június 27-i levelében értesítette Nádasdy Tamás budai várnagyot, hogy 

Buda védelmére két zászlóaljnyi gyalogost küld.273 Az uralkodó szándékában állt Esztergom 

őrségének a növelése is. 1529. augusztus 15-én Linzben kelt levelében Ferdinánd arról 

értesítette Várdayt, hogy két gyalogos zászlóaljjal akarja az esztergomi várat erősíteni, 

melyeket Várday engedjen, és gondoskodjon az ellátásukról. A jobbágyok vigyenek be a 

várba mindenféle élelmet a mezőről a török elől stb. A csapatok kapitányainak 

megparancsolta, hogy térítsék meg a kárt, amit okoznak.274 Besserer és Trabinger 

parancsnoksága alatt valóban küldött is 1000 katonát, de az érsek nem fogadta be őket a 

várba. Várday 1529 decemberében kelt emlékirata szerint Ferdinánd király gyalogosait a 

törökök érkezése előtt 3 okból nem engedte be Esztergom várába: a/ nem volt megbízólevelük 

a királytól, b/ első kapitányuk, Maximilianus Leyser nem jött velük, c/ csak 5 napi zsoldjukat 

fizették ki a gyalogosoknak. Vagyis nem teljesültek az 1529 elején kötött pozsonyi egyezség 

pontjai.275 Ennek ellenére beengedte volna a zsoldosokat, ha a zsoldosoknak kapitánya, 

néhány hónapra elengedő zsoldjuk és a királytól az esztergomi érseknek szóló, Esztergom 

várába való beengedésüket elrendelő parancslevelük lett volna.276  

Amikor a szultán megérkezett és hozzálátott Buda ostromához [szept. 3.] Várday Pál 

udvarával nem utazott a többi urakkal, a nádorral, a kancellárral Esztergomból Pozsonyba. 

Ennek oka egyrészt az volt, hogy szegénysége miatt külföldön nem tudta volna fedezni maga 

                                                 
273 UA AA Fasc. 11. Konv. C. 110. (MF W 288). Vö. R. KISS, 1908. XXI. 2. jegyzet. 
274 UA AA Fasc. 12. Konv. B. 37. (MF W 288) 
275 Vö. REX, 1913. 33. Ugyanezt írta Drégely várából egyik familiárisához, feltehetően Sbardellati Andráshoz 
szeptember 9-én írt levelében is: „A király német gyalogosai nem érkeztek meg a várba. Pontosabban nem volt a 
királytól levelük, és kijelölt kaptányuk, ti. Maximulanus Leysser sem volt velük. Nádasdy Tamásnak is írt a 
király levelet, hogy eressze be a német gyalogosokat [Budára]. Mikor az esztergomi várban volt (az egyik 
várnaggyal), nem láttak királyi levelet, […] így nem engedték be a német gyalogosokat a várba. Pedig 
szívesebben engedték volna be, és be is fogják engedni, ha lesz levelük, és velük lesz kapitányuk, valamint 
fizetésüknek legalább egy része (cum solutionem saltem mediocri).” UA AA Fasc. 12. Konv. C. fol. 8 (W 288) 
276 Memoriale super actis Reverendissimi domini Strigoniensis ingressus Cesaris Thurcorum in Hungariam. 
Hátán: Memoriale super actis Strigoniensis in adventu Turcarum principis in Hungariam, item alia negotia 
ipsius. 1529. Eredeti: UA AA Fasc. 13. Konv. B. fol. 14–17. Kiadva: ETE I. 506–509. (No. 509.) 
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és emberei ellátásának költségeit. Másrészt pedig Drégely vára biztonságosabb helyen volt a 

Dunától való nagyobb távolsága miatt, ugyanis a török semmiképpen sem engedte katonáit a 

Dunától eltávolodni, így Drégely várából, mint közeli helyről Várday könnyebben tudta az 

esztergomi várnagyokat buzdítani és ellenőrizni, hogy azok hűségén megmaradjanak, illetve 

onnan nekik a maga idején segítséget nyújtani, miként ahogy az utóbb történt is. 

Miután Várday elutazott Drégely várába, az esztergomi káptalan előtt ünnepélyesen 

tiltakoztak a német gyalogosoknak az esztergomi várba, az előző okokból történt be nem 

eresztése miatt. Várday Pál ezért meghagyta az akkori esztergomi várnagyoknak Chaby 

Istvánnak és Várday Péternek, hogy abban az órában, mihelyst a csapatok királyi paranccsal, 

kapitánnyal és megfelelő zsolddal megérkeznek, késedelem nélkül engedjék be őket a vár 

védelmére. 

Várday visszautasította azokat a vádakat, mely szerint azért ment volna Drégelybe, 

miként azt irigyei hamisan értelmezik, mert titkos és színlelt megállapodása volt János 

királlyal bár János király őt, még Budára érkezése előtt, több különleges és ünnepélyes, és 

különféle ígéretekkel felruházott követén keresztül magához hivatta. Várday szeptember 9-i 

leveléből kidül, hogy többek között Puthnoky Imre járt nála, aki János király nevében kérte, 

hogy adja neki vissza a várat, amiért jó egyezséget ajánlj. A várat nem akarja és nem is fogja 

Jánosnak átadni, de arra sem kész, hogy Ferdinánd hűségéért a várban lévők halálával és 

pusztulásával fizessen.277 Ennek ellenére megmaradt Ferdinánd hűségén, azzal a feltétellel, 

hogy ha majd a Mindenható Istennek úgy tetszik, hogy vagy Ferdinánd, vagy János az egész 

országot saját jogara alatt bírja, az ország többi uraival együtt annak tartoznak 

engedelmeskedni és szolgálni (faciendo hoc, ut si Deo opt. max. placuerit, ut vel Regia 

Maiestas vel ipse dominus Joannes Rex hoc regnum libere possidebit et sceptrum in sua manu 

habebit, necessarium erit unacum aliis dominis regni Hungarie eidem obedientiam prestet et 

fideliter serviat). Mindezért János király elkezdte őt ellenségeként üldözni, várait kezéből 

kicsavarni. A fejvesztést is csak épphogy elkerülte. Már csaknem mindenét elvette tőle, 

érsekségét a Frangepán grófnak juttatta (archiepiscopatum comit de Frangepanibus 

contulit),278 érseksége jövedelmeit lefoglaltatta. Sőt emiatt mindkét vára, Esztergom és 

Drégely végveszélybe került, mivel ellátásukat a lefoglalt jövedelmek biztosították. Sem a 

várnagyok, sem a gyalogosok nem akarnak ott szolgálni a szegénység és a gabonaínség miatt. 

                                                 
277 UA AA Fasc. 12. Konv. C. fol. 8. (W 288) 
278 Vö. REX SÁNDOR, 1913. 33. Frangepán Ferenc kalocsai érsekről van szó, akinek János király odaígérte az 
esztergomi érsekséget. Vö. Brodarics István levelét Nádasdy Tamáshoz, amiben Frangepán kalocsai érseket 
Strigoniensis potius említette. KASZA, 2012. 310. (No. 160.) 1529. november 18-án Szalaházy Tamás 
kancellárhoz írt levelében is arról panaszkodott, hogy János király elvette tőle az érsekséget, és jövedelmeit 
lefoglaltatta. ETE I. 497–499. (No. 500.) 
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Így mintegy „Scylla és Caribdis közé kerülvén (quasi inter Scyllam et Caribdim 

positus)”, Várday megértette, hogy a szultán portájához menekülő senkiként Ibrahim pasa 

legnagyobb kegyességére kell kiszolgáltatnia magát. Megértvén azt is, mivel Ferdinánd maga 

is a szultánnál a békéért és megegyezésért munkálkodik, a végső szükségtől hajtván azért 

folyamodott, hogy a szultán segítségét kikönyörögje. 

Szülejmán szultán 1529. szeptember15-én érte el hadaival Esztergomot. Istvánffy 

Miklós a kialakult helyzetről a következőképpen tudósít: Várday Pál érsek a török csapatok 

„megpillantásától megrémülve, jóllehet elébb János pártját elhagyva a Ferdinándéra tért, de 

mivel az ellenállásra magát gyengének érezte, s Ferdinándtól, ki egyedül Bécs megtartásával 

volt elfoglalva, segélyt csak későn remélhetett, hirtelen elhatározással nunciis in castra ad 

Solymanum missis, Nicolao Gothojo et Ladislao Gestino [Gothoy Miklós és Geszti László], 

magát annak [ti. Szülejmánnak] kegyeibe ajánlván (se in eius clientela commendat), kinek 

pártfogását könnyen megnyerte, s azzal együtt menlevelét is.” „Másnap [1529. szeptember 

16.] azután Esztergom várát és városát a jó szerencsére és Muthnoky Mihály gondjaira bízta 

(commendata bono eventui, ac deinde industriae ac curae Michaelis Muthnoky arce, atque 

oppido Strigoniensi, cum trecentis equitibus totidemque peditibus),279 s a török táborba ment 

hol az egész sereg üdvkiáltásaival fogadtatott, minthogy azok Magyarország keresztény 

főpapját részökre állani örömmel szemlélték. Maga Szulejmán nyájasan és kedvesen 

szólította, s megnyugtatta, hogy semmi miatt ne nyugtalankodjék. Kívánta, hogy kövesse a 

tábort, melyben neki helyet jelöltek ki, nem messze Ibrahim nagyvezírtől, a janicsárok sátrai 

közt. Mindenféle élelemmel is bőségesen ellátták, míg Bécset keményen, de hiába 

ostromolták.”280 Szalaházy kancellárnak november 18-án azt írta, hogy a török császár 

táborába pedig azért ment, aki minden vélekedéssel szemben irányába olyan kegyes volt, 

hogy még a keresztény fejedelmek sem viseltetnek nagyobb jóindulattal bármely 

kereszténnyel szemben, mert a mindenható Isten mellett semmi reménye nem maradt.281 

Brodarics István szerémi püspök, János király híve szeptember 29-én Piotr Tomickinak és 

Kryisztof Szydłowieckinek címzett levelében arról emlékezette meg, hogy az esztergomi 

érsek miután megkapta Szülejmán szultán menlevelét, a Bécs felé indult, vagy készült indulni. 

Mindeközben állhatatosan könyörgött János király kegyéért, amit eddig nem nyert el, hacsak 

a szultán közbenjárására meg nem kapja majd.282 

                                                 
279 ISTVÁNFFY 1867. 187. Vö. SCHMITTH, 1768. 287. 
280 ISTVÁNFFY, 1962. 129–130. 
281 ETE I. 497–499. (No. 500.) 
282 Legújabb kiadása: KASZA, 2012.(No. 129. (régebben: Acta Tomiciana XI. 274. No. 361.) Fordítása: KASZA 

PÉTER: Válogatás Brodarics István szerémi püspök levelezéséből Palimpszeszt. Tudományos és kulturális 
folyóirat. 8. (2002.) 18. sz. No. 11. 
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És miközben a szultán Bécs alatti táborába tartottak, ahová Várday október 5-én 

érkezett meg, Ibrahim pasa, közbenjárását ígérve, visszaengedte az érseket Esztergomba, 

azzal a feltétellel, hogy mikor a szultán Bécs ostromából visszatérvén a Rákosnál felállított 

táborát eléri, az esztergomi érseknek oda kell mennie. Amikor visszatért a szultán Bécs 

ostromából [1529. szept. 22–okt.15.] Rákosra (Szülejmán Óbudán október 25-én fogadta 

János király látogatását), de még azelőtt hogy Ibrahim pasához ment volna, jónak látta az 

egyébként hűséges várnagyait [Chaby Istvánt és a saját öccsét Pétert], János királyhoz illetve 

a környezetében lévő urakhoz fűződő familiaritás miatt hivatalukból elmozdítani. Amint 

ezeket elmozdította, és olyanokat bízott meg a vár nagyobb védelme érdekében, akiket már 

gyerekkoruk óta nevelt [?], és miután felesküdtek neki, megparancsolta nekik, hogy ha őt 

Rákosmezőn, a szultán táborában veszély fenyegetné, például fejét vennék, vagy elfognák, a 

várat senki másnak csak Ferdinándnak tartsák és őrizzék meg. 

A szultán táborából, Simon és Juda apostolok ünnepe utáni második napon 

[1529.10.29.] üzent szervitora Gosztonyi Miklós révén, újonnan választott várnagyainak, 

hogy ha november 1-ig nem tér vissza Esztergomba, vagy emberével dolgairól nem üzen, 

küldessenek Ferdinándhoz a vár átadása ügyében. A harmadik napon [1529.10.30.] Hieronim 

Łaski és Lodovico János királyhoz kísérték. Jánossal a szultán nevében Ibrahim pasa tudatta, 

hogy Várday, csakúgy mint elődei Mátyás király korától kezdve, birtokolhatja az esztergomi 

érsekséget birtokaival együtt, egyháza jogainak, szabadságaival, előjogaival élhet, 

amelyekben János királynak meg kell védelmeznie őt.283 János hívei titokban közölték az 

érsekkel, ha János király kegyelme nélkül távozna, veszélybe kerülhet az élete, ezért történt, 

hogy végül az esztergomi érsek az ellenére levő hűségeskü letételére kényszerült.284 

Október 30-ikán történt az az emlékezetes jelenet, hogy Ibrahim nagyvezér a Tass 

közelében levő táborban lóra ült s maga köré gyűjtve a főbb vezéreket, megmutatta nekik a 

Szent Koronát, amelyet innen Grittivel, Perényivel és – mint a szultán naplója mondja – 

Várdayval visszaküldött Budára.285 1529. november 11-én az uralkodónak írt levelében 

Thurzó Elek is azt írta, hogy a szultán két napra magával vitte az esztergomi érseket és 

Perényi Pétert, akikről már lemondtak, de végül visszaküldte őket a szultán Budára.286  

                                                 
283 Vö. Várday Pál levele Szalaházy Tamás egri püspök, királyi titkos kancellárnak. Esztergom, 1529. nov. 18. 
Kiadása: ETE I. 497–499. (No. 500.) 
284 Suggestum est occultius ipsi domino Strigoniensi, quod si sic absque gratia ipsius Joannis regis discederet, 
etiam caput suum perdere posset; eo factum est, ut tandem iuramentum quoddam insolitum ipse dominus 
Strigoniensis prestare coactus est. 
285 SZEKFŰ, 1935. III. 23. 
286 ERDÉLYI, 2005. 180–182. (No. 50.). Ezzel szemben említést érdemel, hogy János király már október 10-én 
azt írta Kelemen pápának, hogy visszaszerezte Budát és a Szent Koronát. Várday szintén azt állította, hogy a 
szultán őt már Rákos mezején elbocsátotta. (Vö. 1530. január 25-i levelét!) ACSÁDY, 1897. 77–78. Szerémi 
emlékirata szintén ezt az utóbbi variációt erősíti meg. SZERÉMI, 1961. 200. Legújabban: SUDÁR BALÁZS: Egy 
török utazó a Szent Koronáról. TSz 54. (2012) 17–36., 1529-re különösen: 23–25. 
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A török sereg elvonulta után sem állt vissza Várday Ferdinánd pártjára, kiérdemelve 

ezzel Ursinus Veliustól a „perfid” jelzőt.287 Muthnoky Mihály288 esztergomi provizor nem 

volt hajlandó megnyitni Esztergom várának kapuit a Ferdinánd csapatait vezető idősebb 

Niklas Graf zu Salm előtt, annak ellenére sem, hogy az a várost már elfoglalta.289 Várday 

zavarodottságát mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy 1529. november 26-án Bernát tridenti 

püspök és császári főkancellár tanácsát kérte, hogy a fenyegető helyzetben becsületének és 

főpapi méltóságának és egyházának megfelelően járjon el.290 A főkancellár válaszát, ha volt 

ilyen, nem ismerjük. 

IV. B. 2. Két király között 

IV. B. 2. a. Szapolyai János király hűségében 

János király – a szultán közbenjárására – visszafogadta Várdayt hűségébe, aminek 1529. 

december 6-án tanúbizonyságát is adta. A Fuggereknek írt levelében (Buda) megerősítette az 

esztergomi érsek pisetum jogát, és utasította őket, hogy a nekik 20 ezer forintért zálogba adott 

besztercebányai urbura tizedét ezentúl az esztergomi érseknek vagy pisetariusainak fizessék 

ki.291 

1530. május 10-én Konrad Mayr a Fuggerek bécsi faktora azzal a kéréssel fordult 

Várday Pál esztergomi érsekhez és Nádasdy Tamáshoz, a királyi jövedelmek kezelőjéhez, 

hogy támogassák János királynál és tanácsosainál Johannes Dernschwamnak az erdélyi 

sójövedék visszaszerzésére irányuló misszióját.292 1530. május 26-án Esztergomban írt 

levelében Várday Pál esztergomi érsek gyakorlatilag ugyanezt kérte Nádasdytól. Várday 

kapcsolatai a Fuggerekkel még kincstartó korába nyúltak vissza, ezért, hogy támogatta 

törekvésüket, nem meglepő.293 A Fuggerek, Várdayhoz, hasonlóan, igyekeztek jó kapcsolatot 

ápolni mindkét királlyal.294 

Várday Pál esztergomi érsek és Frangepán Ferenc kalocsai érsek is részt vettek János 

király budai országgyűlésén, ami 1530. február 14-én nyílt meg.295 Az esztergomi káptalan is 

                                                 
287 BESSENYEI, 2003. 103. Forrása: URSINUS VELIUS, 141. 
288 Muthnokyról a VI. fejezetben esik majd bővebben szó. 
289 CSORBA, 1978. 63. 
290 ETE I. 499–500. No. 501. 
291 PL AS AR Classis B. No. 38–39. Kiadása: ETE I. No. 506. 
292 DERNSCHWAM, 1984. 28. 
293 E 185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 1. 
294 A Fuggerek hintapolitikára és Jánossal való tárgyalásaira ld. DERNSCHWAM, 1984. 28–33. 
295 Frangepán Ferenc Budáról, 1530. március 29-én a lengyel kancellárnak írta: „Dum nuper transactis diebus 
ageremus in dieta per maiestatem regiam celebrata, alltae sunt ex Posonio litterae ad Rmum Strigoniensem 
alterae, alterae autem ad me.” Acta Tomiciana VIII. 106. Adat: MOE I. 249. 
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hűséget fogadott János királynak. Kérdéses, hogy Várday érsek egyetértésével, parancsára, 

avagy ellenére.296 

A helyzetet még az is bonyolította, hogy János királyt VII. Kelemen pápa 1530 elején 

egyházi kiközösítéssel sújtotta. Ferdinánd király pápai követe, Andreas Dal Borgo azt 

követelte Rómában, hogy Szapolyait és párthíveit egyházi interdictummal, 

excommunicatioval és a többi megfelelő büntetéssel sújtsák. Ugyanis János „vajda” volt az, 

aki már II. Lajos idejében, azután pedig most a török szultánt Magyarországra hívta. Sőt még 

azzal is megvádolta, hogy ő maga is áttért a muzulmán hitre. A hivatalos vádemelésre 

azonban csak a pápa és a császár 1529 végén történt szövetségkötése után kerülhetett sor. Az 

ügy kivizsgálására összeült bizottság 1529. december 22-én elítélte János királyt, és egyházi 

kiközösítéssel, valamint hivatalvesztéssel sújtotta. A pápa által szentesített ítéletről szóló bulla 

egyik példányát Dal Borgo 1530. január 30-án Prágába küldte, intézkedett annak 200 

példányban történő kinyomtatásáról illetve terjesztéséről. Magával János királlyal és a 

magyarországi főpapokkal a pápa nem közölte a kiközösítésről szóló bullát, amit János ennek 

megfelelően nem is tartott érvényesnek, hiszen az ítéletet az ő meghallgatása nélkül, a 

törvényes formák mellőzésével hozták.297 Dal Borgo 1530 nyarán lépéseket tett János király 

püspökei, név szerint Várday Pál esztergomi érsek, Országh János váci, Erdődy Simon 

zágrábi és Czibak Imre váradi püspök elleni eljárás megindításáért, és ha nem jelennének meg 

hivataluktól való megfosztásukért.298 Ferdinánd megelégedéssel vette követének jelentését, 

hogy a hűtlen magyar püspököknek állásuk és javadalmaiktól faló megfosztását a pápa 

Campegius bíborosra bízta. Meghagyta neki, hogy De Cesis bíboros öccsének a 20 arany 

honoráriumot (Szapolyai kiközösítésének tárgyalásán tett érdemeiért) adja meg.299 

János király 1530. október 6-án Grittihez írt levelében panaszolta, hogy a Szendrőből 

25–30 000 emberrel segítségére jött Jahjapasazáde Mehmed bég ahelyett, hogy utasítása 

szerint Morvaországba és Ausztriába csapott volna be, Magyarországon, azokon a részeken, 

amelyeket a háború eddig megkímélt – többek között az esztergomi érsek és Ráskay Gáspár 

birtokain is –, Thurzó és a nyitrai püspök birtokai helyett szörnyű pusztítást vitt véghez és sok 

ezer foglyot hurcolt el.300 Várday jövedelmeit nem csak a török pusztítás apasztotta. 

                                                 
296 Szívesen vette a hűségnyilatkozatot, melyet (Várallyai) Szaniszló fejérvári prépost, királyi titkáron keresztül 
terjesztettek elé. Óhajtotta volna azonban, hogy egyúttal a Bakócz-kápolna összes arany és ezüst készletét is 
küldték volna el, amit királyi haragja terhe mellett most megparancsol. Ígérvén, hogy mindazon javak és jogok 
birtokába fogja őket juttatni, amit tőle kértek. János király az esztergomi káptalannak. 1529. dec. 23., Buda. ETE 
I. 504–506. (No. 508.) 
297 FRAKNÓI, 1903. 13–16. Legújabban BOTLIK RICHÁRD: VIII. Henrik és Magyarország. Szilvásvárad, 2010. 
foglalkozott a témával. 
298 Dal Borgo jelentése Ferdinándnak 1530. júl. 3., Róma. ETE II. No. 50. 
299 1530. júl. 22., Augsburg. ETE II. No. 52. 
300 ETE II. No. 65. 
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Tizedbevételeit gyakorlatilag Ferdinánd országrészéről nem tudta beszedni, mert lefoglalták. 

Bevételei a harmadára estek vissza. Meg kellett Ferdinánd királlyal egyeznie. 

IV. B. 2. b. Várday feltételei Ferdinánd pártjához való visszatéréshez 

Várday Pál követelményeit Ferdinánd oldalához való visszatéréshez már 1529 decemberében 

megfogalmazta.301 Szalaházy Tamás egri püspök, kancellár Várday Pál valamennyi 

kívánságának teljesítését ajánlotta Ferdinánd királynak, végig menve Várday 

követelményeinek listáján:302 1.) Helytelenítse a király, hogy Bebek Ferenc sértő szavakkal 

illette az érseket, továbbá Bebek Ferdinánd parancsa ellenére (in iussu) tette rá a kezét az 

esztergomi egyház javaira és jövedelmeire. Mégpedig azért tegyen így király, hogy Várday ne 

gondolkodjon az esztergomi érsekség János és török oldalára való átvitelén, tehát a király 

gondoskodjon róla, hogy Bebek adjon elégtételt Várdaynak, és engesztelje ki, birtokait 

(főként Gömör megye) pedig adja vissza. 2.) Ferdinánd tegyen róla, hogy Mária királyné a 

pozsonyi tized értékének (kb. 6000 Ft) felét a szokásos módon fizettesse ki Várday, a másik 

feléről pedig egyezzen meg Sbardellati János Andrással, aki azt bérbe vette. 3.) Parancsolja 

meg, hogy Hans Katzianer késedelem nélkül a nyitrai tizedet (ami 2600 Ft-ot tesz ki, a 

Katzianernek járó 400 Ft levonásával) vagy adja vissza, vagy fizesse ki az értékét. 4.) A 

szultán táborában elszenvedett kárai és kiadásai megtérítését kérte, és hogy várait Ferdinánd 

serege számára és saját rangjához méltóan (statui suo) megőrizhesse. Szalaházy szerint e 

kérés igen méltányos (honesta), viszont kérdéses, milyen jogcímen lehetne neki megadni. 

Mivel azonban az érsek annyira szegény, hogy Ferdinánd kapitányait sem tudná vendégül 

látni, amikor azok a hadsereggel Buda felé igyekeznek, azt javasolta, hogy küldjön Sbardellati 

András Jánossal 300 vagy 400 aranyat, és valamennyi kelmét/posztót (aliquid panni), nehogy 

üres kézzel menjen vissza az érsekhez. 5.) Várday szervitorai esküdjenek hűséget 

Ferdinándnak, és engedtessenek el. Javaikról válaszolja Ferdinánd azt, hogy ezeket már nehéz 

lenne fellelni, Ferdinánd idővel részesítse őket új kegyekben, amivel gondoskodni fog káruk 

kiegyenlítéséről. (Szalaházy azonban azt is javasolta, hogy csak akkor engedjék el őket, 

amikor Ferdinánd már elfoglalta Budát, vagy akkor, amikor Várday tovább már nem 

hezitálhat.) 6.) Az esztergomi érsek kiváltságait, az urbura tizedét, a király rendes 

jövedelmeinek tizedét, és egyháza jobbágyainak adómentességét a király adja meg. 7.) 

Várday levelezhessen a pápával és más püspöktársaival. El kell érni, hogy a püspökök a 

kiközösítés miatt hagyják ott Szapolyait. 8.) Az esztergomi várat Várday nem akarta átadni. 

Szalaházy szerint, ha Ferdinánd nem tud az esztergomi várba őrséget állítani, vagy azt teljesen 

                                                 
301 Várday Pál esztergomi érsek kívánalmainak sorozata (Memoriale domini Strigoniensis). (ETE I. 510-511. No. 
510.) 
302 1529. december (ETE I. 511-513. No. 511.) 
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a kezébe venni, legyen az, ami a legjobb lehet. Lesz még alkalom, amikor erről a kérdésről 

gondoskodhat. 9.) Mindazoknak, akik most, Buda visszafoglalása előtt, vagy azután 25 napig 

Várdayn keresztül, vagy emberein és hű barátain keresztül pecsétes és aláírásukkal ellátott 

levélben kérelmezik, adhasson Várday kegyelmet. 10.) Az esztergomi egyház szabadságainak 

megőrzését a király ígérje meg. 11.) Sbardellati Andrásnak szóló adomány. 12.) Eszközölje ki 

Várday számára a bíbornokságot. 13.) Várday 8000 Ft életjáradékot kívánt a Fuggerek által 

fizetve arra az esetre, ha elfoglalnák érsekségét. Szalaházy a kérést nem tartotta teljesen 

méltánytalannak, ha Várday a Ferdinánd iránti hűsége miatt veszítené el egyházát. 14.) A 

kormányzóságról vagy a helytartói hatalomról: milyet Budát és az országot visszafoglalta, 

tanácskozzon az esztergomi érsek méltóságáról, hogy a jövőbben jobban féken legyen tartva. 

Ferdinánd azonban Esztergom várának átadását, illetve a királyi csapatok beengedését 

kérte Várday visszafogadásáért cserébe. Várday Ferdinándnak és Szalaházynak is igyekezett 

megmagyarázni, hogy ezt miért nem teheti. Egyházuk és váraik megvédése a főpapok dolga, 

amire felszentelésekor fel is esküdtek.303 1530-ban János király is körülvette hadaival 

Esztergomot, de Várday Pál érsek semlegességére hivatkozva őket sem engedte be a várba. 

1530 őszén azonban már nem volt tovább. Wilhelm von Roggendorf főhadparancsnok 

ugyanis megindította hadait, s „midőn Esztergomba érkezett, Várday Pál érsek […] 

kijelentette, hogy a török szövetségtől, mint pap hivatásánál fogva irtózik, s ismét 

Ferdinándhoz pártolva úgy vélte, hogy neki a csapatokat tanáccsal, pénzzel és élelemmel 

segítenie kell.”304 Roggendorf először Esztergomot vette ostrom alá, melynek vára Várday 

érsek semleges magatartásának megfelelően nem akarta kapuit a németek előtt megnyitni. Az 

érsek maga nem volt a várban, hanem egyik jószágán feküdt betegen.305 János király még a 

sereg megérkezte előtt megparancsolta az esztergomi érseknek, hogy semmiképpen se adja át 

a várat. Várday erre azt válaszolta, hogy nincs elég ereje megtartani a várat, egyrészt azért 

mert a vár a felvonuló sereg útjába esik, másrészt pedig azért mert szegény és nincs pénze.306 

Amikor Wilhelm von Roggendorf, I. Ferdinánd főhadparancsnoka 1530. október 26-

án megállapodott Várday érsekkel Esztergom átadásának feltételeitől. A főhadparancsnok 

Várday által támasztott kívánságok szinte mindegyikét megígérte:307 A király visszafogadja 

Pál érseket testvéreivel együtt és a kanonokokat familiárisaikkal együtt korábbi kegyébe. A 

Fuggerektől és az ország más részeiből befolyó urbura tizedéről, a királyi dica birtokain 
                                                 
303 Várday a királynak: 1530. jan. 22., Esztergom. ETE II. 4–6. No. 6., Szalaházynak: 1530. jan. 25. Esztergom 
ETE II. 6–8. No. 7. 
304 ISTVÁNFFY, 1962. 144. 
305 Vö. Várday 1531. febr. 28-án János királyhoz írt levelét! 
306 SZERÉMI, 1962. 205. 
307 1530. október 26. előtt: Emlékirat az esztergomi érsek jogainak stb. biztosításáról ETE II. 98–99. (No. 91.), 
1530. október 26. Az esztergomi vár átadásának feltételei Várday és Roggendorf között. ETE II. 66–68. (No. 
69.) 
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történő beszedéséről és a főkancellárságról szóló okleveleket az uralkodó egy negyed éven 

belül ki fogja állítani. Ami az érsek elmúlt évben keletkezett 40 000 forintos kárát illeti, abból 

Roggendorf 1 000 forintot jó magyar forintban, 1 000 forintot pedig az érsek számára 

szükséges ingóságokban elégít ki. Egy negyed éven belül további 6 000 forintot fizet, a 

maradékot pedig a királytól kell kérnie. A király rendelkezik afelől is, hogy az esztergomi 

érsek 8 000 forintot kapjon a Fuggerektől és egy méltó székhelyet, ha a törökök elfoglalnák az 

érsekséget. Az érsek és a káptalan összes javai minden jövedelmükkel együtt mostantól 

visszaszolgáltassanak. Miután Pozsony, Nyitra, Komárom, Gömör, Torna, Zólyom, Liptó és 

Turóc vármegyék és bárhonnan máshonnan származó tizedeit a király szervitorai szedték be, 

emiatt ezt hiány nélkül az érseknek visszaszolgáltatni nem lehet. Ezért a teljes összeget, 

amennyiért a mondott megyék tizedeit bérbe szokták adni (egyik felét december 6-ig, a másik 

felét pedig 1531. febr. 2-ig) hiány nélkül, jó magyar forintban fogja kifizetni a király, illetve a 

király képében maga Roggendorf. Ezen kívül a király Bussa (Bwssa) birtokot adományozza 

az érseknek, egy Nógrád vármegyében fekvő praediummal egyetemben, ami a néhai Ongor 

János lányának Katalinnak a néhai ifjabb gyarmati Balassa Ferenc özvegyének halálával szállt 

vissza rá, azzal a két faluval együtt, amelyeket az esztergomi káptalannak juttat. Várday 

kérését 300 jobbágy családjának és szervitorainak való adományozására a főhadparancsnok 

nem ígérte meg.308 Ugyanúgy nem emlékezett meg a Várday által kért kegyelmezési jogról 

sem, illetve a bíbornokságról sem esett szó. 

Két nappal később, Tátról keltezett oklevelében Roggendorf a 300 jobbágy 

adományozását is megígérte.309 1530. november 5-én a Buda melletti táborból Roggendorf 

megparancsolta Pozsony városnak, hogy Várday esztergomi érseknek a tizedet fizessék 

meg.310 Ennek megfelelően Várday már november 13-án írt Pozsonynak, hogy tárgyaljanak 

képviselőjével Hrussóczy Mihállyal a pozsonyi tized megfizetéséről.311  

Roggendorfnak tulajdonképpen csak egy feltétele volt Várday Pál esztergomi érsekkel 

Esztergom várának átadási feltételeiben, mégpedig az, hogy az érsek kinevezi Esztergom 

kapitányainak Ghyczy Ferencet és Nyáry Ferencet.312 Szőgyéni Damján calcedóniai püspök, 

                                                 
308 Ma Bušince Szlovákiában. Ezt a birtokot végül 1535. november 13-án kapta meg Várday. A 57 I. köt. 303–
304. 
309 UA AA Fasc. 16. Konv. A. Okt. fol. 32. (MOL, MF W 289 16. cím alatt). 
310 HORVÁTH, V. 1966. 5092. 
311 HORVÁTH, V. 1966. 5094. 
312 dominus Paulus de Warda, archiepiscopus Strigoniensis, primas Hungariae … nobis et exercitui Maiestatis 
Regie ex arce sua Strigoniensi omnem fidelitatem ostendit ac liberum progressum prebuit, egregiosque 
Franciscum Nyáry, aulicum regium et Franciscum Gyczy pro conservando regiminis sue Maiestatis in hoc regno 
sub honestis conditionibus ad arcem suam Strigoniensem acceptavit, eosque in capitaneos ac castellanos 
eiusdem arcis prefecit ETE II. 66. (No. 69.) Nyáryra lásd még: NEUMANN TIBOR: A Korlátköviek. Egy előkelő 
család története és politikai szereplése a 15–16. században. Győr, 2007. (A Győri Egyházmegyei Levéltár 
Kiadványai. Források, feldolgozások 5.) főként 86–104. 
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érseki vicarius és Beke Ferenc barsi főesperes keltezetlen tanúsítványa mellett nem sokkal a 

várnagyok esküt is tett. Feltételeik között többek között azt olvashatjuk, hogy a kapitányok 

Várdayt ismerik el uruknak, neki engedelmeskednek (és nem a királynak), ők és csapataik tőle 

kapják a fizetésüket.313  

1530. október 26-i levelében Szalaházy Tamás királyi kancellár beszámolt arról, hogy 

Roggendorf főhadparancsnok megegyezett az esztergomi érsekkel a vár átadásának 

feltételeiről, amiről a király a főhadparancsnok leveléből is értesülhetett, amit már csak azzal 

bővíthet ki, hogy azóta már a vár is a főhadparancsnok hatalmába került.314 Roggendorf 4–5 

zászlóaljnyi spanyol zsoldost hagyott a várban.315 Mindezzel egybevág Várday 1531. február 

28-án János királynak írt levele, amelyben igyekszik magát mentegetni a vár átadása miatt. 

„Egyrészt a török csapatok miatt, melyek az érsekség birtokait pusztították, (s mint mondják) 

János védelmét élvezték, másrészt a németek közeledése miatt minden reményét elvesztette a 

vár megvédésére, János királytól fegyveres és pénzbeli támogatást kért, de segítséget nem 

kapott. Mindezen veszély közepette ráadásul súlyos betegség támadta meg. Egyháza 

szabadságát szem előtt tartva az esztergomi várat két várnagyára (castellanos) Nyáry Ferencre 

és Ghyczy Ferencre bízta, de olyan feltétel mellett, hogy a vár minden körülmények között 

épségben és szabadon az ő kezei között maradjon. Mikor a németek megérkeztek, s mialatt ő 

Roggendorf követével 200 gyalogos beeresztésről tárgyalt, a várnagyok kihasználva az ő 

betegségét, tudta nélkül és akarata ellenére 400 gyalogost bocsátottak be a várba, akik kiűzése 

már lehetetlen vállalkozás lett volna. Mindez annyira megrendítette, hogy a következő éjjelen 

félórán keresztül haldokolni látszott. Kérte János királyt, hogy szavait meghallgatva fogadja 

vissza őt, mint hűséges és engedelmes káplánját, kegyeibe.”316 

Ghyczy és Körmendi András (!) várnagyok (castellanos) 1530. december 8-án Várday 

érsek parancsára bebörtönöztették az egész esztergomi káptalant.317 1530 végén, a vár átadása 

után keletkezhetett az az emlékirat, amely az esztergomi érsek ügyeinek kezelésével 

foglalkozik. Ennek 5. pontja szerint az uralkodó megparancsolta Szidóniusz Mártonnak és 

Ghyczy Ferencnek, hogy az esztergomi érsek jövedelmeit hagyják békén, és csak azoknak a 

                                                 
313 Condiciones quibus dominus Reverendissimus Strigoniensis Egregios Franciscum Nyary er Franciscum 
Gyczy ad custodiam arcis Strigoniensis in capitaneos ac castellanos eiusdem arcis acceptavit. Qui eidem 
juramentum praestiterunt: de articulos infrascriptis UA AA Fasc. 16. Konv. A. Okt. fol. 13. (MF W 289 15. 
cím) 
314 ETE II. No. 70. 
315 Oláh Miklós levelezése, 103. A spanyolokról Korpás Zolán sem rendelkezik adatokkal. KORPÁS, 2008. 223. 
ill. Roggendorf hadjáratára Uo. 231. 
316 [Tartalmi fordítás] „cum Francisco Nyáry et altero Francisco Gyczy, quos castellanos arcis constitueram, de 
custodia et conservatione arcis tale pactum firmissimo iuramento eorundem… firmatum, certis et honestis 
conditionibus inieram, ut arx ipsa in omnem eventum apud manus meas salva et libera remaneret… Castellani… 
contra iuramentum ipsorum… etc contra promissionem, quam fecerant, me ignorante et invito ac in lecto 
decumbente circiter quadringenti pedites in arcem admiserunt.” ETE II. 122. (No. 112.) 
317 ETE II. 83. No. 80. 
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jövedelmeknek az igazgatásával törődjenek, amelyeket az érsek a király akaratából a várban 

lévő gyalogosok fizetésére fordít.318 Ferdinándnak ugyanis az volt a követelése, hogy az érsek 

Esztergom megtartása fejében gondoskodjon a várban állomásozó katonákról, az addigi 100 

helyett 600 gyalogosról és a vár állapotáról.319 Később pedig már azt kívánta, hogy az 

esztergomi érsekség jövedelmeinek fele fordíttassék a vár védelmére, amit az érsek évi 10 000 

arannyal megválthat.320 

Várday Pál esztergomi érsek 1530 vége felé – a Ferdinándhoz küldött követeinek adott 

utasítás szerint –mentegetőzött uralkodója előtt, hogy személyesen ugyan nem tud előtte 

megjelenni, de kész magát igazolni. Panaszkodott, hogy az érsekség területét két éve 

Ferdinánd katonái pusztítják. Simon és Juda napja (október 28.) óta az érseket illető dézsmák 

adminisztrációja Roggendorf főhadparancsnok kezébe került, ami 6 000 forintot jelent, s ezzel 

a főtiszt azóta is tartozik. 6 500 forintot viszont János alattvalói foglaltak le. A vár 

helyreállítására és az őrségre két év alatt 7 000 forintot költött. Panaszkodott továbbá 

Mehmed bég pusztításai miatt is, amelyek az érseki javakban több mint 3 000 forint kárt 

okoztak.321 

IV. B. 2. c. Rossz viszony Ferdinánd királlyal 

Várday a két király közötti különleges „vákuumhelyzetben” igen nehéz helyzetbe került. 

Látszólag visszatért Ferdinánd táborához, hiszen nem tehetett mást. Az esztergomi érsekség 

jövedelme a Ferdinánd által megszállt országrészen 1530-ban 14 800, János király területén 

csak 3 800 forint volt.322 Ez az adat, ami magától Várdaytól származik, egyértelműen láttatja, 

hogy az esztergomi érseknek melyik tábort kellett választania. Várday azonban – érthetően – 

a János királyhoz kapcsolódó szálakat sem akarta teljesen elvágni. Élénken élhetett még 

emlékezetében az 1529. évi hatalmas török sereg, és az a kiszolgáltatottság, amelybe akkor 

belekényszerült. Félő volt, sőt inkább realitás, hogy a szultán újabb hadjáratot fog vezetni, 

ami végül 1532-ben be is következett. 

Éppen ezért az esztergomi érsek véglegesen igazán egyik oldalhoz sem akarta, 

helyesebben szólva, egyik oldalhoz sem merte elkötelezni magát. Törekedett a két király 

közötti semleges állás és békeközvetítő szerep kialakítására. Szalaházy Tamás egri püspök-

                                                 
318 Mattas Regia mandet Martino Sidonio et Francisco Gyczy, quod manus suas expiciant de proventibus domini 
Strigoniensis. ETE II. 106. (No. 97.) Vö. NAGY M., 1929. 
319 ETE II. No. 92. 
320 ETE II. No. 94–96. 
321 CSORBA, 1978. 67. Vö. ETE II. No. 100. 
322 ETE II. No. 93. Az esztergomi érsekség jövedelmeiről a VI. fejezetben lesz bővebben szó. Vö. KENYERES 

ISTVÁN: Az esztergomi főegyházmegye birtokai és azok szerepe a török elleni védelemben a XVI. században. In: 
Hegedűs András–Csombor Erzsébet, szerk.: Mater et magistra. Esztergom, 2003. (Strigonium antiquum V.) 51–
80. 
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kancellárnak írta Várday, hogy János hívei az ő (Várday) tanácsára és figyelmeztetésére (ad 

admonitionem meam) hajlandók lennének egy közös helyen Esztergomban, vagy 

Székesfehérvárott – menlevéllel – az ország ügyeit a Ferdinánd párti urakkal megvitatni, 

hogyan lehetne az országot a teljes elpusztulástól megmenteni. Mindnyájan az ország javát 

akarják, s őszinte jószándékkal (syncero corde) keresnének megoldást arra, hogy „a két király 

alatt” megtartsák hazájukat (ut hoc regnum inter duos reges consevari possit).323 Szükséges is 

hogy megismerjék egymás véleményét a haza és a nemzet megmentéséről, hogy az ország 

végső pusztulását elkerüljék, ami pedig be fog következni, hacsak közös gyűlés nem lesz (nisi 

communis conventus fiat). Nemsokára küldenek levelet a közös gyűlés ügyében 

Szalaházyhoz. Várday kéri az egri püspököt, hogy ne gondoljon a jövendő gyűlésre 

ellenségesen. A tervből azonban nem lett semmi.324 

Várday az 1531/1532. évi király nélküli gyűléseken azonban nem vett részt. 1531. 

március 6-án Babócsán (Somogy megye), Báthory György várkastélyában, március 19-én 

Bélaváron sokan megjelentek. Az 1531. május 18-i veszprémi gyűléstől mindkét király 

eltiltotta párthíveit. 1531. november 1-jén Zákányon kevesen voltak. 1532. január elsején 

megnyílt gyűlésre elment az érsek öccse Várday Tamás is. Közvetlenül a kenesei gyűlés után, 

az ide küldött pápai nuntius, Pimpinelli rossanói érsek el volt határozva, hogy elmegy 

Berenhidára. Erről január 12-én értesítette Ferdinándot Pozsonyból, ahol Várday Pál 

esztergomi érsekkel is találkozott, akit igyekezett Ferdinánd pártjára átvonni.325 A következő 

gyűlésen Berenhidán (1532. március 12.) ismét csak nagyon kevesen jelentek meg, és 

eredménytelenül oszlott fel.326 Minthogy az eredménytelenség az egész folyamatra jellemző 

maradt. 1532-ben azután mind a két király megtartotta saját országgyűlését. 

A semlegesség azonban leginkább azt erősítette, hogy mindkét király bizalmatlan 

maradt az esztergomi érsek irányába. Ferdinánd királlyal szembeni viszonyát tovább rontotta 

az az eset, amikor 1531-ben Várday Esztergom várának spanyol kapitányát rávette arra, hogy 

gyújtsa fel a vízi bástyát, s a mint az őrség annak oltására kitódul, a vár kapuit mögöttük 

zárasa be, az őrség kint reked, bent pedig csak az érsek hű emberei maradnak. A terv azonban 

nem vált be, a spanyol kapitányt elfogták, aki a vallatás alatt elárulta, hogy az egészet az érsek 

tervelte ki, s hogy mikor és hol tárgyalt az érsek megbízottjával egy püspökkel.327 A püspököt 

szobafogságba vetették, majd Pozsonyba szállították. Az érseket illetően Leonhard von Vels 
                                                 
323 FÁBIÁN, 1896. 9.; BÁRDOSSY, 213. azt állítja, hogy a váradi béke alapelve egy ország két király eredetileg 
Várday Pálé volt. Ld. még BÁRDOSSY, 91. a két király közötti kiegyezésről. 
324 Futurum ex ea [videlicet coventione] spero omne bonum et Regie Maiestati et huic regno. Monenda est etiam 
Regia Meiestas, ut huic conventioni consentiat. Várday levele Szalaházyhoz 1530. jan. 25., Esztergom. Kiadása: 
ETE II. No. 7. Eredeti: UA, AA Fasc. 14. Konv. A. fol. 29–30. MOE I. 312. 
325 MOE I. 359. 2. jegyzet. 
326 MOE I. 313–363. 
327 Vszl. Csézi András esztergomi nagyprépost, calcedoniai püspökről van szó. 
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főhadparancsnok 1531. május 29-én azt tanácsolta Ferdinándnak, hogy hívassa magához, s 

személyesen győződjék meg hűségéről.328 Korpás Zoltán azt feltételezi, hogy ez a spanyol 

kapitány volt az, akinek kegyetlen kivégzésről (lándzsafuttatás) fennmaradt dokumntumot 

Pálffy Géza közzétette.329 

Az eset után Ferdinánd bizalma a mélyponton lehetett Várdayval szemben. 1531 

augusztusában Várday több alkalommal kéri a királyt (és még máskor is), hogy tartsa be a 

Roggendorf főhadparancsnokkal kötött megegyezést.330 1531. október 8-án Drégely várából 

keltezett levelében Várday arról panaszkodott VII. Kelemen pápának, hogy Ferdinánd az 

esztergomi várból kizáratta, egyháza jövedelmeit lefoglaltatta. Arra kérte a pápát, hogy fogja 

pártját Ferdinánd királynál, és eszközölje ki, hogy javait és jövedelmeit újra visszanyerje és a 

királyi felség ismét kegyelmébe fogadja.331 Várdaynak 1531. május 27. és 1534. március 31. 

között nem maradt fenn levele.332 1531. április 23-án még egyházmegyei zsinatot tartott 

Esztergomban. Helyzete a kortársak szemében is reménytelennek látszott, még Brodarics 

István is azt írta egyik levelében, hogy az érsek mind a két királyt elárulta.333 

Az 1532. esztendő hozhatta meg Várday számára a fordulatot. A szultán hadjáratának 

kudarca, illetve Gritti sikertelen esztergomi ostroma után úgy érezhette, hogy nem kell többé 

félnie, ha elkötelezi magát Ferdinánd király oldalán. Természetesen nem fordított teljesen 

hátat Szapolyai táborának sem. Brodarics István szerémi püspökkel és Frangepán Ferenc 

kalocsai érsekkel nagyon jó viszonyt ápolt.  

Ferdinánd és Várday között tehát fokozatosan normalizálódni látszott a viszony. 1532 

októberében Várday már ismét a helytartó melletti tanács tagja. Sőt az érsek 1533. április 6-án 

Bécsből arról tudósította VII. Kelemen pápát, hogy sérelmei orvoslást nyertek. Ferdinánd 

visszahelyezte őt, miután ártatlanságáról meggyőződött, az érsekségbe. Azzal a feltétellel, 

hogy évi 6000 forintot fizessen az esztergomi várőrség fizetésére. Az esztergomi vár és 

környéke az elhúzódó harcokban súlyosan megrongálódott. Ezért birtokai és pénzügyei olyan 

                                                 
328 CSORBA, 1978. 67. BARTA GÁBOR: Ludovicus Gritti magyar kormányzósága, 1531–1534. TSz (1971) 289–
317., 306–307. Vö. I. Ferdinánd előterjesztése Thurzó Elek és Szalaházy Tamás számára. Prága, 1531. június 17. 
ERDÉLYI, 2005. 237–240. Thurzó és Szalaházy részletes válasza Uo. 240–248., tovább Ferdinánd válasza Uo. 
249–250. 
329 KORPÁS, 2008. 232. PÁLFFY GÉZA: Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI–XVII. 
századokban. Győr, 1995. 63. Az esztergomi királyi biztosok jelentése, 1531. május 5. UA AA Fasc. 17. Konv. 
E. fol. 99. 
330 Rocha kapitánnyal is üzent. 
331 BESSENYEI, Lettere 144. No. XXIV/2. 
332 Legtöbbször Drégelyről és Ipolyságról keltezte leveleit. Egy db Bécsben kelt levele is ismert. Egyébként a 
Thurzó vezette tanáccsal együtt sokat tartózkodott Pozsonyban, ill. előfordult, hogy Nagyszombatról keltezték 
kiadmányaikat. 
333 „Paulus archiepiscopus Strigoniensis ambarum regum proditor libens rediret ad gratiam, si modum 
indulgentae advenire posset. Vagatur per aliquot archiepiscopatus loca abiectus misere universis.” Brodarics 
István levele Paolo Casalihoz. 1531. szeptember 27. Kőrösbánya. KASZA, 2012. 275. No. 141a. 
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állapotban vannak, hogy nem tud fizetni. Kérte a pápát, hogy járjon közbe Ferdinándnál, hogy 

engedje el az összeg kifizetését.334 

A kimerítő csatározások után Ferdinánd és János felújították a béketárgyalásokat. 

1533. február 7-én Pozsonyban ültek össze a két fél követei. Itt értesültek a magyarok 

Ferdinánd egyik diplomatája, Hieronimus de Zarának Martin Lascano esztergomi kapitányhoz 

küldött leveléből, hogy V. Károly és Ferdinánd fegyverszünetet kötött a szultánnal 

Isztambulban.335 A feltételek szerint mindenki az általa addig elfoglalt országrészt tarthatja 

meg, ha Ferdinánd átadja Esztergom kulcsát a szultánnak.336 Ferdinánd április 12-én el is 

küldte Esztergom kulcsait 7000 arany értékű ajándék kíséretében. Ibrahim nagyvezír a 

kulcsokat május 25-én nevetve utasította vissza.337 János királlyal 1534. augusztus 21-én 

köttetett újabb fegyverszünet.338 

Ferdinánddal való kiegyezésének egy újabb lépcsőfoka lehetett az a kérvény, amit 

1534 júniusában fogalmazhattak meg:339 1.) 1533-ban a János-pártiak maguknak szedték be a 

kisnógrádi kerület (Pest megye) tizedét, pedig az kezdettől fogva az esztergomi érseké. A 

János-pártiak biztatatására a törökök és a rácok felégették Drégely mezővárost (Hont megye), 

és innen valamint négy Nógrád megyei oppidumból (Patak és a 3 Vadkert) elhurcolták a 

lakosságot, amivel az érseknek 7000 Ft kárt okoztak. 2.) Balassa Zsigmond Hugyag és Zellő 

oppidumokból mindent elraboltatott csapataival (marha, bor, gabona), 5000 Ft kárt okozva. 

3.) A király két levelében is eltiltotta, hogy a fegyverrel keressen magának elégtételt. A János-

pártiak, azonban nem akarnak vele megegyezni, sőt idén is beszedik maguknak a kisnógrádi 

kerület tizedeit, amivel ugyanakkora kárt okoznak neki, mint tavaly. Várday azt kérte, hagy 

szedje be magának. 4.) A Fuggerek 7500 márka ezüstöt visznek Körmöcbányába évente, sőt 

1528–1530 többet is. De jóval kevesebbet adminisztráltak. A neki járó pisetumot nem fizették 

ki. A király bírja rá őket, hogy a következőkben 7500 márka után fizessék ki a pisetumot. 5.) 

A király parancsolja meg Lascano esztergomi kapitánynak, hogy ismerje el az érsek 

jurisdictióját a városban, és tisztelettel viseltessen az érsek távollétében a káptalan 

kanonokjaival, a provizorral és az érsek minden szervitorával. 6.) Parancsolja meg a király 

Hans Katzianer főhadparancsnoknak, hogy az érsek Rozsnyóbánya nevű városát Gömör és 

Torna megye tizedeivel együtt vegye vissza Bebek Ferenc kezéből. 7.) Kanonok házainak 

újjáépítése fából. 
                                                 
334 CSORBA, 1978. 75. Vö. BESSENYEI, Lettere 146–150. No. XXIV/3. 
335 Vö. GÉVAY, A. Urkunden und Actenstücke, II/1., 135–140., No. 64–67.; TÖRÖK PÁL: I. Ferdinánd 
konstantinápolyi béketárgyalásai. Értekezések a történeti tudományok köréből. XXIV. köt. 66–73. 
336 SCHMITTH, 1768. 291–292. 
337 CSORBA, 1978. 74–75. ill. BÁRDOSSY, 1943. 
338 MOE I. 497. 
339 Memoriale super negotiis dni Strigoniensis, pro quibus medio dnorum oratorum [?] Sacratiss. Reg. Mai. 
supplicatum est. UA AA Fasc. 24. Konv. C. fol. 48–50. 
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Annak ellenére, hogy a kérések nagy részért Ferdinánd nem tudta teljesíteni még egy 

jó darabig, a király és az esztergomi érsek kapcsolta innentől kezdve sokkal 

kiegyensúlyozottabb, sőt lassan bizalmivá válik. 

IV. B. 3. A Habsburg adminisztrációban 

1535 után többször előfordult, hogy Ferdinánd Thurzó Elek helytartó helyett Várday Pál 

esztergomi érsek tanácsaira hallgatott. Az uralkodó számára egyáltalán nem volt kellemetlen 

két befolyásos hívének, a világi és az egyházi elit első emberének versengése. Akik ugyan 

nem nagyon kedvelték egymást, de ha nagyon kellett, együtt is tudtak dolgozni. 

Ferdinánd 1535. október 4-re hívta össze a rendeket Nagyszombatba. A gyűlést az 

uralkodót képviselő Thurzó Elek helytartó nyitotta meg október 10. táján. Várday október 14-

i levelében sietett Ferdinándot felkérni, hogy az országgyűlés küldöttjeit fogadja kegyesen, 

azoknak legalább a két legfontosabb kérdésben: az ércpénz (magyar ércpénzt kitiltották az 

osztrák tartományokból) – a levélben az egy forintos hadiadó van említve – és a következő 

országgyűlés tárgyában válaszoljon élőszóval, kérelmeik teljesítését ígérje meg, egyúttal 

tüzetes javaslatot küldött át, miképp kell a királyi választ szerkeszteni.340 

A következő, Pozsonyban megrendezet diéta megnyitása előtt (1535. nov. 19.), több 

főpapot és főurat Bécsbe hívott, hogy velük a pozsonyi országgyűlésen követendő eljárás iránt 

tanácskozzék. Batthyány Ferenc nov. 17-én ír Kőszegről, hogy későn vette a király levelét és 

így nem megy Bécsbe.341 a meghívottak közül Várday Pál véleménye ismert.342 Várday azt 

javasolta, hogy a király személyesen utazzon Pozsonyba, és amíg ezt megteheti, bízzon meg 

néhány főpapot és főurat, hogy nevében mind a főrendeket, mind a nemességet üdvözöljék, és 

kívánságait terjesszék elő. A király fordítsa figyelmét elsősorban az országban elterjedt 

zavargások, hatalmaskodások és erőszakos tettek megszüntetésére. Megoldás: állítson fel, 

mint más országaiban, egy állandó kormányt kiválóbb tanácsosaiból, amely a király 

távollétében gondoskodnék az ország szabadságainak védelméről és fenntartásáról, az igazság 

kiszolgáltatásáról, a hatalmaskodások megszüntetéséről, és általában az ország minden 

érdekeiről gondoskodnék.343 A törvénykezést sürgősen meg kell reformálni. Végül javasolta, 

hogy kérje a rendektől segély megszavazását. 

                                                 
340 MOE I. 527–529. 
341 MOE I. 503. 
342 Modus agendi et tractandi negocia publica, in conventu futuro, pro festo beate Elizabeth vidue, Posonie 
celebrando MOE I. 535–538. 
343 „Item, Quod praemissa omnia, commodius et juxta libertatem regnicolarum Sue Maiestatis, exequi possint, 
quemadmodum in aliis regnis Sue Maiestatis, ita et in hoc quoque regno Hungariae debitus servetur ordo, 
Maiestas Sua ex pocioribus dominis prelatis et baronibus, consiliariis videlicet suis, certos eliget, qui in regimen 
euisdem regni continue esse debebunt, ac vice et in persona, auctoritateque Sue Maiestatis, de defensione et 
conservatione libertatis regni, celebrationibusque judiciorum, nec non cessatione omnium maleficiorum curare, 
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A király azt akarta a Pozsonyba összegyűlt rendektől, hogy menjenek Bécsbe. Ennek 

végül nov. végén eleget tettek. Itt a király egyik biztosa – Várday érsek javaslatai alapján 

szerkesztett – előadással nyitotta meg a gyűlést. A rendek ezután visszatértek Pozsonyba, dec. 

6-án nyújtották be felterjesztésüket a királyi tanácsosoknak, akik már másnap némi 

módosítással (amit Révay Ferenc személynök adott elő) vissza is küldték. Ezután követeket 

választottak, akik a rendek felterjesztését Bécsbe, a király elé vitték. Az országgyűlésen 

Thurzóé helyett Várday elképzelése érvényesült. A rendek átvették javaslatainak nagy részét. 

Például a törvénykezéssel kapcsolatban. A király engedjen nádori helytartót és az országos 

törvényszékhez bírákat választani. A mindennemű hatalmaskodási bűntényeket, fellebbezett 

pereket stb. a király által szervezendő törvényszék „Reminiscere” vasárnapján vegye tárgyalás 

alá. Az esztergomi érsek – régi jogai alapján – mind a királyi tanácsban, mind a 

főtörvényszéken üléssel bírjon [úgy tűnik ez nem volt így].344 A király nevezzen ki országos 

kapitányt, ki hivatva legyen a törvényszéki ítéleteket végrehajtani. Engedje meg a király, hogy 

az ország törvényszékének bírái közé a rendek 6 nemest válasszanak, akiket, úgy szintén a 

tótországi, azaz a szlavóniai rendek által választandó 1 nemest, a királyi tanácsba és a 

békealkudozásokhoz is hívjon meg. Az ország kormányának székhelye Nagyszombat 

legyen.345 A XVI. tc. szerint 7 tanácsot kell választani a helytartó mellé, a kormány székhelye 

pedig Pozsony legyen (XLIX. tc.). 

1536-ban a Podmaniczky János ellen hadba vonultak az urak. Révay Ferenc 

személynök testvére Révay István csapatával Bajmócon gyülekeztek. Ide vonult csapataival 

Kosztka Miklós is, ezen felül oda mentek a lovasok a Trencsén megyei Illava és Kasza 

váraiból is. Az alsóbb csapatok részéről Várday esztergomi érsek, Thurzó Elek helytartó és 

Nyáry Ferenc, valamint egyéb urak csapatai is elindultak. A bányavárosok csapatait is 

Bajmócra várták.346 1537. január 14-én Bécsben, Várday Pál, Thurzó Elek, Nádasdy Tamás, 

Ernuszt Gáspár, tallóczi Bánffy György, vingárthi Horváth Gáspár, bedegi Nyáry Ferenc 

vállalták, hogy annak az 1000 cseh gyalogosnak zsoldját (2000 forint), akiket az ország 

védelmére rendelt a király, március 1-ig kifizetik.347 

Az 1537. január 25-én kezdődött pozsonyi országgyűlés elhatározta a papság 

megadóztatását. A főpapok, más egyháziak és világi urak, akik tizedet szednek – az 

esztergomi érseket kivéve – a tizedjövedelem tizedrészét, a lelkészek, a kápolna- és 

                                                                                                                                                         

agere et tractare debebunt, quatenus regnum Maiestatis Sue, satis superque afflictum, deinceps salvum et 
integrum servetur, ut unus quisque fidelium suorum, pauperes videlicet et divites, sua libertate frui et gaudere 
possint.” Uo. Vö. R. KISS, 1908. XL. 
344 Ezt végül az uralkodó el is fogadta. ld. XV. tc. 
345 MOE I. 504–510. 
346 Révay Ferenc személynök levele Körmöcbányának. Podmaniczky-Okl. II. 555–556. (No. 223.) 
347 UA AA Fasc. 30. Konv. A. fol. 21. 
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oltárjavadalmak birtokosai pedig fejenként 3 forintot tartoznak az ország védelmének 

költségeire fizetni. 1537. február 17-én Semptéről Várday Pál esztergomi érsek megküldte a 

papság megadóztatására vonatkozó törvénycikkelyt Giovanni Morone pápai nunciusnak, és 

kérte őt, hogy eszközölje ki mielőbb a pápánál, hogy az érsek ezt a megadóztatást nyugodt 

lelkiismerettel megengedhesse.348 Morone 1537. március 5-én küldte tovább Prágából Várday 

levelét, s javasolta, hogy a pápa adja jóváhagyását.349 Ricalacati 1537. március 11-én kelt 

levelében értesítette Moronét, hogy a pápa, bár nehéz szívvel, beleegyezik a magyar papság 

megadóztatásába.350 

Várday – be sem várva a pápa döntését – már február 25-én kihirdette a hatósága alatt 

álló klérusnak az adótörvényeket, mely szerint a papságnak Ambrus püspök ünnepéig 3 

forintot kell befizetnie, a főespereseknek, vagy Várday kiküldött embereinek.351 1537. 

március 28-án (Prága) Ferdinánd király közölte Várday Pál esztergomi érsekkel a pápa 

belegyezését abba, hogy a magyarországi papság a pozsonyi országgyűlés határozatának 

megfelelően megadóztassék. Megparancsolta az érseknek és Thurzó helytartónak is, hogy az 

adó beszolgáltatása érdekében, tegyék meg a lépéseket.352 Az, hogy a papság adójának 

beszedését a helytartóra és az érsekre egyszerre bízta rá az uralkodó, előrevetítette a 

nehézségeket. Nem sokkal később (1537. április 6. Sempte) Thurzó Elek helytartónak a király 

előtt védekeznie kellett azon vád ellen, hogy a papi adó beszedésében tapasztalt mulasztásnak 

ő lenne az oka. Várday Pál esztergomi érsek még azelőtt elkezdte beszedni az adót, mielőtt a 

connumeratio elkezdődött volna, így bárhol betudja szedni a jobbágyoktól és papoktól, habár 

a papi javadalmasok adója nem az ő, hanem az ország dispensatorainak kezébe kellene 

mennie; Nyáry Ferencre is panaszkodott, aki Hont megyében szedte be az adót. Ezekkel 

szemben csak szóval és írással tud fellépni, ergo hogy járjon el - kér utasítást. A 

dispensatorokkal a napokban akar megbeszélést tartani, de nem tudja, hogy ezekben 

zűrzavaros helyzetben, hogy tudna nekik használni.353 

1537 elejére Várday és Thurzó viszonya annyira megromlott, hogy még Ferdinánd 

király követe, Siegmund von Herberstein sem tudta őket egy helyre hozni, pedig többször 

megtette az utat Bécs, Pozsony és Nagyszombat között. Várday Pozsonyban, Thurzó 

Nagyszombatban tartózkodott, és egyik sem akart a másik után menni. Herberstein szavaival: 

„Der Stathalter wolt dem Ertzbischoff nit nachzien, der Ertzbischoff wolt nit Tierna von 

wegen einem Ramor so sich zuvor wider die seinen daselbstn erhebt hette, ich muesst wider 

                                                 
348 ETE III. 133. (No. 153.) 
349 ETE III. 144. (No. 161.) 
350 ETE III. 146. (No. 163.) 
351 ETE III. 138–139. (No. 157.) 
352 ETE III. 148–149. (No. 167.) 
353 ETE III. 152–154. (No. 171.) 
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hinab die zwen zuuergleichen.”354 Pedig nagy szükség lett volna az egyetértésre. Ferdinánd és 

János király között ismét elkezdődtek a tárgyalások. Johann Wese lundi érsek (császári orátor) 

és Brodarics István János király követe jún. 8-án találkoztak Körmöcbányán.355 

A mielőbbi béke sürgetője volt Várday is. Amellett, hogy a háború kerülését tanácsolta 

Ferdinándnak, a szomszédban székelő Brodarics Istvánnal is összeköttetésbe lépett.356 

Brodarics még áprilisban felkereste őt Esztergomban, kérte, hogy tehetsége szerint próbálja 

meg Ferdinándot rábírni a békére, és mint Magyarország prímása minden tekintélyével a többi 

tanácsost is hasonló lépésre sarkallja. A váci püspök megmutatta Várdaynak János király, sőt 

még a császár leveleit is, amiből kitűnt, hogy a császár legfőbb óhaja a kereszténységre nézve 

oly közhasznú békét végre megkötni.357 Az esztergomi érsek eme lépéseit, talán mivel a 

kelleténél tovább ment, sőt Fráter Györggyel is titkos levelezésbe kezdett,358 rosszallta ugyan 

Ferdinánd, de mind neki, mind Thurzónak azt válaszolta leveleikre, hogy „a tisztességes 

békétől nemcsak nem idegen, de készületeinek éppen az a célja: azt a lehető legkedvezőbb 

kondíciók alatt elérni.”359 Wese nagyon féltékenyen reagált bármi nemű beavatkozásra, 

különösen a magyarok részéről. Június 13-i levelében kérte a királyt, hogy akadályozza meg, 

hogy mások is beavatkozzanak a béketárgyalásokba. A király ezért Várdayt 1537. június 26-i 

levelében a beavatkozástól szigorúan eltiltotta.360 

Johann Wese lundi érsek biztatására, királyi jóváhagyás reményében, 1537. 

szeptember 4-én, Körmöcbányán Várday Pál esztergomi érsek, „quantum ad bona nostra 

districtus Sancte Crucis et monasterii sancti Benedicti de Juxta Gran attinet”, Thurzó Elek 

királyi helytartó, amennyire Bajmóci uradalmát és várát érinti, Lévai Gábor Bars vármegye 

ispánja, Révay Ferenc és Révay István Turóc vármegyei ispánok, Kosztka Miklós, Jan 

Dubovec Árva vármegye ispánja, nagylucsei Dóczy Miklós, nagylucsei Lipcsei János, 

Christoph Freiherr von Thurn és Matheus von Gynn Mária királyné várainak várnagyai, 

Dubraviczky János körmöcbányai helyettes kamaraispán (aláírni László írta alá, de János is 

                                                 
354 R. KISS, 1908. XLVII. 
355 KÁROLYI, Adalék 722. Júl. végére Vels hadjárata kifulladt. 
356 Vö. Várday máj. 18-i levelét Ferdinánd királynak. Előző napokban írt Várday a királynak egyrészt a 
béketárgyalásokról, másrészt az őt ért, főként Thurzó Elek által minden ok nélkül Nagyszombatban 
igazságtalanságról. Ugyanonnan vár ezekben a napokban kegyes jelentést, többek között, hogy tudja majd a saját 
és egyháza méltóságát megőrizni, hogy tud biztonságban Ferdinánd hűségén megmaradni. Mihelyst ugyanonnan 
[a király] visszatér, nem kételkedik, hogy az őt ért megcsúfolásért igazságot tesz. Ma jött el hozzá Brodarics 
István váci püspök követe. A püspök kezdeményezésére azt ajánlja a királynak, hogy János királlyal a békét 
kösse meg. ETE III. 160–162. (No. 179.) 
357 Mindezt egy sokkal későbbi, 1537. júl. 6-án kelt levelében sorolja fel Várday. UA AA Fasc. 31. Konv. C. fol. 
33. Vö. KÁROLYI, Adalék 722. 4. lj. 
358 Uo. 5. jegyzet.: a lundi érsek tudósítása 1537. jún. 13. 
359 KÁROLYI, Adalék 707. 
360 KÁROLYI, Adalék 729–730. Várday továbbra is érintkezésben maradt Brodariccsal, amit Brodarics egyetlen 
fennmaradt levele Várdayhoz is mutat. 1537. június 24. Körmöcbánya. Kiadása: KASZA, 2012. No. 278. Forrása: 
UA AA Fasc. 31. Konv. B. fol. 94–95. 
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volt), Zólyom vármegye nemessége, Georg Mercz a Fuggerek besztercebányai faktora, hét 

bányaváros (aláírta Selmec-, Körmöc- és Besztercebánya küldötte, aláírta még Dobraviczky 

László, Rakovszky György) egymás közt békét és szövetséget kötnek mindazok ellen, akik e 

szövetségen kívül állnak, tehát „ellenségek és a béke zavarói” ellen. A béke és a védelem 

céljaira hadi adót vetnek ki önmagukra, melyet havonként befizetnek a konföderáció 

pénztárába. Körmöcbányán, ebből a pénzből csapatokat állítanak ki, mindegyik nagyúr maga 

fogja kinevezni az ő kontingense kapitányát, de a szövetség élén főkapitány (capitaneus 

generalis confederatorum) fog állani, aki a királytól nyeri kinevezését, közös kémszervezetet 

létesítenek, éhínségben egymást gabonával kisegítik, az ellenség támadása esetén mindnyájan 

felkelnek és nem nyugszanak, míg azt „ki nem irtják”. Az egész egyezség arra törekszik, hogy 

a felvidék nagy területein a királyi hatalom elgyengülése miatt az állami funkciók pótlásáról 

gondoskodjék, ami az adott társadalmi viszonyok közt nem történhetik másként, mint az 

egyes dominusok közt a viszálykodás megszüntetésével és az ott gyökeres dominusi hatalmak 

összefogásával. A királyi hatalom helyében az államot a dominusok akarata tartja fenn.361 

Thurzó Elek helytartó 1537. november 25-re Árva, Bars, Esztergom, Hont, Komárom, 

Liptó, Nyitra, Pozsony, Trencsén, Turóc, és Zólyom megyék, a bányavárososok és a kamara 

küldötteit Nyitra részországgyűlésre hívta.362 Nyilvánvaló ellentét lehetett Thurzó és a 

tanácsosok között ugyanis utóbbiak nem vettek rész a nyitrai részgyűlésen, sőt végzéseit sem 

helyeselték. Dec. 16-i levelükben a következőkről számolnak be a királynak: „Nem vonták 

ugyan kétségbe, hogy a nyitrai végzések között több olyan találtatik, melyek kétség kívül 

üdvösek; de kifogást tettek amiatt, hogy ők a gyűlésre nem hívattak meg, s csekély számú 

rendek vettek részt a tanácskozásokban. Tovább elfogadhatatlannak ítélték azon végzést, 

melynek értelmében a megajánlott adó nem a királyi kamarának, hanem bizonyos Forgách 

Zsigmondnak kezeihez fog fizettetni. Az egyház kiváltságait sérti a tizedek megadóztatása. 

Végre ellenkezik az ország törvényeivel, és nagy zavarokat fog okozni, azon intézkedés, hogy 

a helytartó és a királyi személynök [Révay Ferenc, aki ezért 5 dénárt kap minden adózótól], 

nemcsak Pozsonyban, – melyet a király a törvénykezés székhelyéül rendelt – hanem az ország 

bármelyik helyén szolgáltathatják ki az igazságot. Ezek után ők, a tanácsosok, a nyitrai gyűlés 

végzéseit nem helyeselik, sőt azok ellen óvást emelnek, bár készek nemcsak egy forintot 

ajánlani fel, hanem életüket is áldozatul hozni, ha ezt ő felsége és az ország java kívánja. A 

királyt tehát arra kérték fel, hogy ne erősítse meg a nyitrai végzéseket.”363 „Várday Pál érsek 
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külön iratban támogatta társainak előterjesztését.”364 A király végül 1538. febr. 10-én 

megerősítette a végzéseket, de csak több pontban módosítva.365 

A nagyváradi békét 1538. február 24-én írták alá. Ferdinánd 1538. június 15-re 

országgyűlést hirdetett Pozsonyba. A király nem jelent meg személyesen. Thurzó Elek királyi 

helytartót és Várday Pál esztergomi érseket rendelte biztosaivá. Most is csak csekély számban 

jelentek meg a rendek: mindössze 5 megye küldött követeket. És a biztosok nem voltak 

felhatalmazva őket a békekötés titkába beavatni, derül ki Várday Ferdinándhoz intézett dátum 

nélküli leveléből.366 Június 19-én a királyi biztosok megnyitották a gyűlést. Várday adta elő a 

király üzenetét: „Ő felsége – ez volt beszédének lényege – biztosan értesült, hogy a török még 

e jelen évben meg fogja támadni Magyarországot. Mivel pedig ő felsége lehetőleg erős 

hadsereggel akarja készen várni az ellenséget, felhívja a rendeket, szavazzák meg a 

közfelkelést, fegyverezzék fel jobbágyaik egy részét, ajánljanak meg pénzsegélyt, és 

intézkedjenek Komárom várának megerősítéséről.”367 A gyűlés zajosan zajlott. Várday együtt 

dolgozott a király érdekében Thurzóval és Peregi Alberttel,368 de így is csak nehezen tudták 

lecsillapítani és megnyugtatni a háborgókat.369 

Thurzó Elek helytartó 1538. aug. 15-re, Sellyére hívta össze az ország főrendjeit és a 

vármegyék 2-2 követét. A királynak csak utólag jelentette be a gyűlés összehívását és kérte, 

hogy küldjön biztost. Az uralkodó augusztus 5-én Siegmund Herbersteint küldte Pozsonyba, 

de azok akkor már Sellyére mentek. Herberstein augusztus 17-én a következő urakat találta 

itt: Várday Pál esztergomi érsek, Gerendi Miklós erdélyi püspök, Peregi Albert prépost, 

Révay Ferenc személynök, Országh László, Nyáry Ferenc, Bánffy Boldizsár. Thurzó Elek 

betegsége miatt Galgócon maradt. Révayt küldték hozzá, aki 20-án tért vissza.370 Thurzó 

pozíciója ezután fokozatosan meggyengült az 1542. évi besztercebányai (február 19–március 

8.) és pozsonyi országgyűléseken (november 1–30.) már Várday vitte a vezető szerepet. 

IV. C. AZ ESZTERGOMI ÉRSEK KATONAI FELADATAI 

IV. C. 1. Esztergom vára 

Az esztergomi várban tartott katonaságon kívül az esztergomi érseknek az 1498-ban hozott 

törvényeknek megfelelően 2 bandériumot is el kellett tartania. Nem volt ez másképp Mohács 

                                                 
364 Uo. Ill. levele 1537. dec. 17-én MOE II. 39–40. 
365 MOE II. 27. 
366 MOE II. 57. 
367 MOE II. 57–58. 
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(2011) 3. sz. 351–376. 
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után sem. 1528-ból ismert egy irat, amiben felsorolták azon zászlóaljak számát, melyeket a 

főpapoknak kellett harcba vinni. Egy bandériumhoz 400 lovas tartozott, fele részben nehéz 

fegyverzetű, fele részben huszár. Várdaynak két bandériumot, azaz 800 lovast kellett 

kiállítania.371 1529. március 14-én Várday azt írta Ferdinándnak, hogy Báthory nádorral 

Budára ment és 500 könnyűfegyverzetű lovast Hans Katzianerrel Pozsonyból útnak indított, 

másik 150 lovast az alnádorral a királyi sereghez küldött. Ezen kívül Budán 600 nehéz 

fegyverzetű lovast is táplálni kellett.372 

Az 1529. évi török támadás után, amikor birtokainak egy része elpusztult, jövedelmei 

nagy része pedig a két király csatározásának esett áldozatul, az esztergomi érsek nem volt 

képes ekkora számú lovas kiállítására. Ezt a tényt az országgyűlés is elismerte. Az 1537:XVI. 

az esztergomi érseket már csak 50 könnyű fegyverzetű lovas, és ugyanannyi gyalogos állandó 

tartására kötelezte, amit általános hadjárat esetén ugyanannyival kellett kiegészítenie, s ezen 

felül még 200 huszárral. 

Nagyon keveset lehet tudni a Várday által fenntartott csapatokról. Mint ahogy arról 

már szó esett, 1528-ban részt vettek a János király elleni hadjáratban. 1532-ben Horváth 

Bertalan az érsek csapatainak parancsnoka. 1544-ben részt vettek a szalkai csatában. 500 

török lovas maradt a csatatéren és a janicsárokból csak néhány menekülhetett vissza 

Esztergomba. Ezen ütközetben Zolthay Lőrinc, a primaciális lovasság vezére, Hüszeint, a 

török lovasság vezérét kopjával átszúrta.373 Zolthay 1544. július 12-én 94 forintot kapott 

szolgálataiért. Mellette Was Ágostont nevesítik, aki 16 forintot kapott. Az esztergomi érsek a 

Surányban lévő gyalogosoknak is fizetett 20 forintot, valamint fizetésükön felül a Szent 

Mihályi censusából is rendelet 32 forintot. Talán ezek a gyalogosok lehettek az érsek 

bandériumának tagjai.374 

A banderiális katonaság mellett Várdaynak gondoskodni kellett Esztergom várának 

őrségéről is. 1530 végéig, amíg át nem kellett adni a várat Ferdinándnak saját várnagyai 

irányították az őrséget. Ezt követően a várnagyok kezdetben még neki is hűséget esküdtek, 

1531 végétől pedig már csak királyi kapitányokkal találkozunk. Esztergom várának sorsával 

az előző fejezetben részletesen esett szó, hiszen kulcskérdés volt Várday és Ferdinánd király 

kapcsolatának alakulásában. Így most az 1531-ig tartó időszakot nem ismetelem meg. 

Álljanak itt pusztán a Várday által kinevezett várnagyok nevei. 
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Táblázat: Esztergomi várnagyok: 

1529 (?)–1529 októbere Chaby István és Várday Péter375 
1529 októbere 2 várnagy akiket már régóta nevelt376 
1530. okt. 26 után–1531.02.28. Nyáry Ferenc és Ghyczy Ferenc 
1530. dec. 8.  Ghyczy Ferenc és Körmendy András377 

 

Ezután Esztergomban spanyol, német és lengyel katonák állomásoztak. A lengyelek és 

németek kapitányát ismerjük. Gaspar Mathyeyowsky, a lengyelek kapitánya I. Ferdinánd és a 

lengyel király egyezsége alapján jött Esztergomba – kb. 1531 júliusában – 20 lovassal és 15 

sellariussal és 8 curriferussal. A király Esztergomban tartózkodó hadi tanácsosai három hónap 

után határozták csak meg havi fizetését 100 rénes forintban. Míg kollégája Georg Branth – a 

szász herceg embere – 136 forintot kap 3 lóra. A mondott három hónap alatt szervitoraira és 

egyéb költségeire 700 forintot fizetett ki, ezért 1531 októberében kérte fizetése kiigazítását 

Ferdinánd királytól.378 Ezt megelőzően I. Ferdinánd hadi biztosainak megparancsolta, hogy 

Gaspar Mathyeyowsky adja át a kapitányságot Ozorius kapitánynak.379 Brandt és 

Mathyeyowsky 1532 májusáig biztosan Esztergomban maradtak.380 1531.december 13. 

(Innsbruck) Ferdinánd magyar király közölte az esztergomi kapitányokkal, hogy a spanyol 

gyalogosokkal együtt elutazott Esztergomba Francisco de Salamanca is.381 

1532-ben a szultán újabb hadjáratot vezetett Magyarország ellen. Szidóniusz 

Mártonnak, Esztergom király által rendelt provizorának, a helyzete már-már kétségbeejtő volt. 

A Magyar Kamarától nem kapott pénzt sem a katonák fizetésére sem ellátására. Már 1532. 

február 5-én arról értesítette a kamarát, hogy a spanyol zsoldosok kimentek prédára, a 

lengyelek és szászok tisztjeit pedig csak olyan feltétellel tudta visszahívni, hogy várják meg a 

hírnök visszatértét a kamarától.382 Február 9-én Gaspar Mathyeyowsky és Georg Brandt, 

Esztergom vár kapitányai a fosztogatások megszüntetése végett a várbeli spanyol zsoldosok 

ellátására kértek sürgős intézkedést.383 Szidóniusz a spanyol zsoldosokat a környéken végzett 

fosztogatástól 3 ökör levágatásával sem tudta visszatéríteni.384 A helyzet úgy tűnik nem sokat 

                                                 
375 Leváltotta őket 1529 októberében ETE I. 507. (No. 509.) 
376 ETE I. 507. (No. 509.) 
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változott azóta, hogy Thurzó Elek 1531. október 19-én figyelmeztette a királyt az 

Esztergomban, Visegrádon stb. állomásozó spanyol zsoldosok fosztogatásaira, ami nemcsak a 

lakosságnak okoz kárt, hanem ha nem kapják meg zsoldjukat, és a várakból kivonulnak, ezek 

a stratégiailag fontos várak védelem nélkül maradnak.385 A provizor február 20-i leveléből 

megtudjuk, hogy a kamarához 12 napja küldött hírnöke még mindig nem tért vissza, és hogy 

ő eközben a környékbeli jobbágyokat már teljesen kifosztotta. Elvette tőlük a borukat és 

marhájukat, ugyanis naponta 2 hordó borra és 2 ökörre van szüksége.386 A kamara nem volt 

képes a helyzet megoldására. Áprilisban is csak 100 fertó (quartales) búzát küldetett a 

környező megyékből. Szidóniusz a gabonát megőröltette, amiből a vár 6 napi 

kenyérszükségletét tudta fedezni.387 1532. május 11-én Gaspar Mathyeyowsky a lengyel 

király étekfogója és esztergomi kapitány, Wolfgang Schönberg (a szász herceg szolgálatában) 

visegrádi kapitány jelentették, hogy familiárisukat, Seydlycz Kristófot küldték a kamarához. 

Bejelentették azt is, hogy uraik visszahívták őket, és csak familiárisuk visszatértét várják, 

utána a két várat elhagyják. Azt sem bánják már, ha zsoldjukat sem kapják meg, csak a 

kamara gondoskodjon a két várról, mert különben elvesznek.388 Ferdinánd, hogy a zsoldosok 

fizetésről gondoskodjon, már 1531. november 9-én Innsbruckban utasította a kamarát, hogy a 

dikabevételeket szánják az esztergomi és visegrádi spanyolok fizetésre, illetve az esztergomi 

érsekségből származó egyéb bevételeket a lengyel és szász tisztek, továbbá a spanyol katonák 

zsoldjára használják fel.389 1532. május 27-én Sydonius Márton esztergomi provizor az 

esztergomi érsekség birtokai dicájának behajtása körüli erőszakosságokról és a jobbágyság 

helyzetéről, valamint a várbeli spanyol zsoldosok ellátásáról tett jelentést, továbbá az ellene 

felhozott vádak ellen tiltakozott.390 

Esztergom visszafoglalására 1532-ben Gritti kormányzó tett kísérletet. Az ostrom 

részleteit Istvánffy jegyezte fel:391 „János, Pál érsek kettős árulásán felindulva, bizonytalan, 

önként-e vagy Szolimán parancsára, Esztergomoz megszállá.” János hadinépét a 3000 

törökkel együtt 10 ezer főre teszik. Esztergom várának parancsnoka az ostrom idején a 

spanyol Tomás Lascano 1000 spanyollal, „kiket az érsek a saját, Horváth Bertalan alatt álló 

őrségén felül, Ferdinánd király parancsára, a várba fogadott, maga a biztosabb Pozsonyba 

költözvén…” Horváth Bertalan 500 emberével a teljes őrség 1500 fő volt. Az ostrom hosszan 
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eltartott. Amikor Gritti értesült róla, hogy szeptember 27-én Szulejmán megkezdte a 

visszavonulást Kőszeg alól, ő is tábort bontott és elvonult.392 Az esztergomi várban ezek után 

is idegen kapitányokat találunk. 

 

Táblázat: Királyi kapitányok Esztergomban: 

1531. aug. 6. Franciscus de Rocha őfelsége esztergomi kapitánya (ekkor elutazott 
Esztergomból)393 

1531. júl. (?)–1532. máj. (?) Gaspar Mathyeyowsky (lengyelek kapitánya), Georg Brandt 
(németek kapitánya) 

1531 dec.– (?) Luís de Osorio és Francisco Ochoa (spanyolok kapitányai)394 
1532–1537 (?) Tomás Lascano395 
1537 (?)–1543 Martín Lascano396 
1532, 1543 Francisco de Salamanca 

 

1532 után Tomás Lascano unokaöccse Martín lett az esztergomi királyi kapitány. Arról, hogy 

pontosan mikor, nem rendelkezünk információkkal. A forrásokban ugyanis csak a kapitány 

vezetékneve szerepel, a keresztneve nem.397 Az esztergomi kapitánnyal (az egyik Lascano) az 

érseknek hol jobb, hol rosszabb kapcsolatot sikerült tartani. 1534 júniusában már arra kérte a 

királyt, hogy parancsolja meg Lascano esztergomi kapitánynak, hogy ismerje el az érsek 

jurisdictióját a városban, és tisztelettel viseltessen az érsek távollétében a káptalan 

kanonokjaival, a provizorral (!) és az érsek minden szervitorával.398 1534-ben Várday 

egyezséget kötött Lascanoval. Lascano elfogatta Várday egyik szervitorát Körmendy 

Andrást.399 Bár Várday valóban megbízta ő, hogy familiárisa felett néhány kipróbált 

emberével együtt ítélkezzen, de jelen esetben minden eljárás nélkül fogatta el Körmendyt és 

kobozta el minden vagyonát. Ez teljes jogtalanság az esztergomi egyház szabadsága és a 

Lascano és Várday között megkötött egyezség ellen is. Ezért uralkodó egy datálatlan 
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levelében megparancsolta neki, hogy Körmendyt minden vagyonával együtt azonnal bocsássa 

szabadon, és az ellene való fellépést jogi úton, Várday Pál érsek előtt keresse.400 

1537 végén már biztosan Martín Lascano a kapitány, akivel azért nem lehetett annyira 

rossz az esztergomi érsek kapcsolata. Várday 1537. december 20-i levelében ugyanis azt 

olvashatjuk, hogy már a múlt hónapban kérte a királyt, hogy az esztergomi kapitánynak, 

Martín Lascanonak adjon a környéken adományt. Most amiatt kérte, hogy Pekry Lajos 

bizonyos mezővárosát, amelyhez Esztergom közelében két major is tartozik, adja Lascano 

őrizetébe, amíg a Pekry ügyében határozat nem születik, utána Lascanonak is 

adományozhatja.401 

Fejér vármegye 1542. július 17-én előadta Ferdinánd királynak, hogy Jakobi János 

Esztergom város elöljárója (praefectus), Muthnoky Mihály esztergomi provizor, Erdőhegyi 

Benedek esztergomi polgár rátámadtak a Fejér megyébe menekült alcsúti és felcsúti 

lakosokra, és több mint 300 marhájukat és egyéb értékeiket (egyházi dolgaikat) elrabolták. Az 

eset érdekessége, hogy a marhák fele (150 marha) – Fejér megyének nem tetsző módon – 

Martín Lascano esztergomi kapitányhoz került.402 Ferdinánd király hosszú idő után végre 

részt vett az 1542. évi pozsonyi országgyűlésen. Innen írt levelében meghagyta az esztergomi 

kapitánynak [Martín Lascano], hogy az ottani prépostot [Sbardellati Ágoston] és káptalant 

birtokaikban a hatalmaskodók ellen védje meg.403 A pozsonyi országgyűlés egyéb 

szempontból is emlékezetes maradt Lascano számára. Saját és nagybátyja érdemeire való 

tekintettel megkapta ugyanis a magyar indigenátust (1542:L.).404 

Lascano esztergomi kapitány fontos részvevője volt a környék lakosságának is. Ezt 

bizonyítják a Magyar Országos Levéltár városi iratgyűjteményében fennmaradt, 

Selmecbányának címzett levelei. Ezekből kiderül, hogy a város rendszeresen kérte a 

kapitányt, hogy számoljon be arról, hogy milyen török elleni védekezési munkákat végeznek, 

mit tud a törökök készülődéséről, egyáltalán a hadi helyzetről.405 

                                                 
400 UA AA Fasc. 27. Konv. E. fol. 79. 
401 UA AA Fasc. 33. Konv. B. fol. 100. Lascanoval kapcsolatban ld. még: 1540.07.30. Esztergom Martin 
Lascano Anna királynénak UA AA Fasc. 42. Konv. C. fol. 85.; 1540.07.30. Esztergom Várday Pál esztergomi 
érsek Anna királynénak uo. fol. 87.; 1540.07/08.nn. h. n. Anna királyné Várday Pál esztergomi érseknek 
(kivonat) uo. fol. 88.; 1540.09.10. Esztergom. Martinus Lascano Leonhard von Vels főhadparancsnoknak uo. 
Fasc. 43. Konv. B. fol. 34–35.; 1540.09.13. Esztergom. Martinus Lascano Leonhard von Vels 
főhadparancsnoknak Uo. fol. 47–48. (Mindegyik MF W 339). 
402 UA AA Fasc. 48. Konv. A. fol. 13. (W 646) Kiadása: ETE IV. 78–79. (No. 59.) 
403 UA AA Fasc. 49. Konv. A. fol. 35, 36. (W 647) Kiadása: ETE IV. 126. (No. 111.) 
404 Vö. PÁLFFY, Magyar királyság 295. 25. táblázat: az indigenátust szerzettekről. 
405 1543.03.05. MOL, R 314 - Selmecbánya 1. tétel - No. 15., 1543.01.24., 1543.05.12., 1543.06.17., 
1543.06.25., 1543.06.27., 1543.06.07. MOL, R 314 - Selmecbánya 2. tétel - No. 43-48. 



 

 73

Esztergom az 1532. évi ostromban súlyosan megrongálódott, a vár helyreállítási 

munkálatai azonban folyamatosan haladtak. Az érsek 1534-ben kérte a pápát,406 hogy az őt 

illető annáták átengedésével is segítse az építkezést. III. Pál pápa 1535. március 10-én arról 

értesítette Várday érseket, hogy kérésére és Ferdinánd közbenjárására az esztergomi vár 

helyreállítására elengedi az annátákat.407 1537. május 18-án Várday arról tájékoztatta a 

királyt, hogy amíg más parancsot nem kap, előbb Esztergomba megy, hogy intézkedjen a 

szükséges építkezésekről, és hogy intézkedjen az őrség dolgaiban, mert az új augsburgi 

katonák érkezése óta teljes a felfordulás, és hogy meghallgassa a kapitányt az eddigi 

intézkedésekről.408 

Várday építkezéseiből csupán címere maradt fenn, mely az 1763–65. évi bontási 

munkálatok alkalmával került elő.409 „A vár a 16. század végén már egyértelműen 

korszerűtlennek volt mondható. Nem rendelkezett nagy alapterületű olaszbástyákkal, 

mindössze néhány elavult rondellával (körbástyával) és szabálytalan alakú, kisméretű 

bástyával. Védelmét leginkább a magas, meredek hegyoldalak és jobb esetben a védők 

elszántsága biztosíthatta. A várhegy szabálytalan, nyújtott háromszög alakját szorosan követte 

a falak nyomvonala. Északi csúcsán nagyméretű rondella (Dunai rondella vagy Vízitorony) 

állt, ennek tövéből indult a Várday Pál érsek (1530–1543) által építtetett, részben falazott 

szárazárok, és haladt az északkeleti fal előtt, egészen a Várkapuig, amelynek védelmére 1543-

ban olasz mérnökök rondellát építettek (Keleti rondella). A vár legveszélyeztetettebb szakasza 

éppen ez a Szent Tamás-hegy felé néző keleti szakasz volt, ezért még 1543 előtt 

ágyúállásokkal ellátott falszoros épült védelmére, s az egykori Fehér torony (a lakótorony) 

visszabontott csonkján is lövegeket helyeztek el.”410 1543 húsvétján maga Várday is 

Esztergomban tartózkodott, részben azért, hogy az építkezéseket felügyelje.411 1543. április 5-

én utasította Nádasdy Tamás országos főkapitányt, hogy Püspökiből való jobbágyait ne 

tartoztassák tovább a Csallóközben, mert elég munkájuk van, ameddig ő Esztergomban 
                                                 
406 1534. november 20-án Várday gratulált III. Pál pápa megválasztásához. Előadja, hogy elődje, Kelemen pápa 
megerősítette őt az érseki székben. Az annáta egy részének megfizetését elhatározta, Sbardellati János András 
révén, kijelölvén neki a „módot és az utat, amelyeken azt megteheti.” A maradék megfizetésével kapcsolatban 
„legbiztosabb jövedelmeit” neki rendelete. Sok zavargás, Sbardellati András fogsága, jövedelmeinek és 
birtokainak elfoglalása nemhogy az annáta, de a napi élelem és a famíliájának költségeire sem elegendők. Kéri a 
pápát, hogy engedje el az annátát, hogy a pénzt az 1532-ben megsérült esztergomi vár megerősítésére 
fordíthassa. BESSENYEI, Lettere XXIV/4. (p. 150–153.) 
407 (annatam tuae ecclesiae pro reficienda arce tua strigoniensi remittere dignaremur) E 150. fasc. 1. No. 31. 
408 UA AA Fasc. 31. Konv. A. fol. 41–42. Kiadása: ETE III. 160–162. (No. 179.) 
409 Jelenleg befalazva a főszékesegyház kriptájában. – Mathes op. cit. tab. VI. Balogh Jolán: A renaissance 
építészet Magyarországon. II. Magyar Művészet. IX. 1933. 333. Vö. Balogh Jolán: Az esztergomi Bakócz 
kápolna. h.n., 1955. 49. 19. j. 
410 PÁSZTI LÁSZLÓ: Esztergom várának első részletes térképi ábrázolása és ismeretlen erődítési terve. Pompeo 
Floriani kéziratos tervrajzai az 1595. évi visszafoglalás alkalmából. HK 113. (2000) 1. sz. 129-141. 
411 Több levél is tanúskodik erről pl. 1543.04.03. Nürnberg. Ferdinánd magyar király levele Várday Pálnak: 
Bornemisza Pálon keresztül értesült az ágyúkról az esztergomi vár tetején, és írt a kapitányának, hogy ha 
omlásveszély van vigye máshová az ágyúkat. ETE IV. 241–242. (No. 198.) 
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lesz.412 Hans Ungnad főhadparancsnok járt Esztergomban és Lascano kapitánnyal értekeztek a 

vár megerősítéséről, és úgy találták, hogy a belső tornyot a Dunától kiindulva meg kell 

erősíteni. Meggyőzték őt, ezért elrendelte, hogy az építészek végezzék el a munkát, ami 3000 

forintba kerül. Nagyon fontos neki a vár megerősítése. Az elrabolt jövedelmeiből és 

tizedekből, amit Bebek és más urak visszaadnak, kb. 1000 forint tud a várépítésre költeni. 

Tavaly a hatvanadból kb. 1000 forintot költött a várőrségre. kéri, hogy az idei dica és a teljes 

hatvanad nála maradhasson. Utasítsa a király a kamarát erre.413 

Esztergomot egy spanyol csapat (Martín Lascano vezetésével), 2 olasz csapat (a 

spanyol Francisco de Salamanca vezetésével), és két 300-300 emberből álló német csapat (a 

regensburgi barátnak nevezett Ferenc vezetésével) védte. Horváth Bertalan az esztergomi 

érsek csapatainak parancsnoka, „aki éppen úgy értett a hadakozáshoz, mint ahogy ismerte a 

vidéket,” hiszen már 1532-ben ott volt Esztergom védelménél,414 az érsektől az ostromlottak 

ellátására ajándékba küldött 200 marhát sikeresen behajtotta a városba, mielőtt azt a törökök 

teljesen körülzárták volna. Az érsek felajánlotta a védők számára a várban található összes 

hordó bort is. Majd nem sokkal ezután a törököket kijátszva Komáromba ment, ahonnan 600 

katonával, akiket Gotta Sancius és egy német zászlótartó vezetett, élelemmel és lőporra a 

Dunán keresztül tért vissza Esztergomba.415 A vár őrségének létszáma, a most érkezetekkel 

együtt, 2200 fő lehetett.416 

Esztergom vára 1543. augusztus 9-én hosszú és kemény ostrom (július 24–augusztus 

9.) után török kézre került.417 Az érsek és káptalanja még a támadás előtt elhagyta 

Esztergomot, s az érsek a részben török hódítás alá került egyházmegye székhelyét 

Nagyszombatba helyezte át, bár ideje nagy részét maga Pozsonyban töltötte, ahová helytartói 

hivatala is kötötte. Esztergom átadása után nem sokkal felmerült a gyanú, hogy a vár árulás 

következtében került a törökök kezébe. Augusztus 20-án Peregi Albert székesfehérvári 

prépost a bűnösök megbüntetését követelte I. Ferdinándtól. Ugyanaznap Esztergom elestéről a 

pápának írt levelében Várday érsek elpanaszolta, hogy Esztergom erődítésére nagy 

áldozatokat hozott, a pápát illető elengedett annátákból, s egyházi magánjövedelmeiből 

40 000 forintot. Esztergom – szerinte – a vár kapitányainak „gyávasága” miatta veszett el. 

                                                 
412 MOL, E 185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 9. 
413 Várday Pál levele a királynak 1543.04.28. Pozsony. UA AA Fasc. 51. Konv. A. fol. 161-162. (W 648) 
414 Istvánffynál ő az Horváth Berta és Horváthovics Bertalan aki Salmmal együtt harcol [?]. 1544-ben 
balassagyarmati kapitány és részt vett a szalkai ütközetben. MATUNÁK, 1896. 339. 1551-ben még 350 forintot 
kellett a kamarának fizetni Horváth Bertalannak, amivel még a néhai esztergomi érsek tartozott neki. 
1551.04.23., Bécs. ETE V. 514. (486.) 
415 ISTVÁNFFY, 1962. 182–183. 
416 CSORBA, 1978. 89. 
417 Az ostrom leírását ld. CSORBA, 1978. 88–97. Vö. BARTA GÁBOR: Adalékok az 1543. évi török hadjárat 
történetéhez. HK 106. (1993) 3. sz. 3–17. Vö. KORPÁS, 2008. 237. 
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„Hitelt érdemlő egyének” tanúsága szerint a várnagy az ostrom kezdete óta egyetértésben állt 

a törökkel, állandó levelezésben állt a fővezérrel, ő maga jelölte ki a vár gyengébb pontjait.418 

Várday 1543. augusztus 31-én Peregi Alberttel közösen számol be a fejleményekről, 

Esztergom és Székesfehérvár elestéről. Peregi különvéleménye, hogy a vár feladása 

semmiképpen sem igazolható, az árulók megbüntetését kívánja. Az árulók között volt 

Sbardellati Ágoston prépost, aki ellen Várdaynak bizonyítékai vannak, és jelenleg is fogva 

tartja. Sbardellatit és társait Várday magára hagyta, de feladatuk a kapitány segítése lett 

volna419 

IV. C. 2. Az esztergomi érsek saját fenntartású várai 

Buda és Esztergom eleste után a portyázó török csapatok egyre gyakrabban zaklatták az 

esztergomi érsekek birtokain lévő falvakat, a lakosság terményeit elhordták, raboltak, falvakat 

égettek fel, sőt a lakosságot gyakran elhurcolták, hogy őket a rabszolgapiacon értékesítsék. 

Várday Pál esztergomi érsek Lék község határában, a Nyitra folyó bal partján 1545-ben 

palánkvárat (a későbbi Oláhújvár, a modern Érsekújvár előzménye) kezdett építtetni,420 ami 

1546. október 2-án már állt.421 

Újvár mellett felértékelődött az esztergomi érsek drégelyi vára is, illetve az 1530-as 

években megszerzett Sági Prépostság megerősített épülete. Az esztergomi érsek ebben a 

három erdőben saját költségén tartotta az őrséget. Az 1546:XLIV. felhívta a királyt, hogy 

rendeljen el harci készültséget az esetleges török támadások visszaverésére Ipolyságon, 

Léván, Pásztón, Szécsényben, Drégelyen, Bujákon és a többi környező várban. A király még 

1546-ban parancsba adta a magyar hadak főparancsnokának, hogy Ipolyság részére kellő 

mennyiségű fegyvert és hadifelszerelést szerezzen be.422  

A helyek fontosságát jelzi, hogy az érsek halálával, a királyi kezelésbe mentek át a 

várak.423 Szondy György, Drégely kapitánya azonban az egyik levelében megemlítette, hogy 

ésszerűbb volna Ipolyságot és Drégelyt lebontani és helyette inkább egy jól felszerelt erődöt 

fenntartani.424 1548-ban az országban 26 vár és erőd volt, melyben a király tartott őrséget,425 

                                                 
418 CSORBA, 1978. 99. 
419 UA AA Fasc. 52. Konv. C. fol. 113–117. (W 649) Kiadása: ETE IV. 293. (No. 252.) a prépost leveléből 
közöl egy részletet, szerzőjét ismeretlennek tartva. Ezzel kapcs. vö. NÉMETHY LAJOS: Miként jutott 1543-ban 
Esztergom árulással török kézbe. Esztergom, 1898. Ill. KORPÁS, 2008. 237. 
420 A várépítéshez kapcsolódó tételeket találunk 1545. évi kiadásainak jegyzékében: Ad Novum Castellum navis 
empta fl. 2., Fodulas ad eundem fl. 1., Claviculos, sendel et leecz fl. 2., Magistris fossoribus fl. 18., Portariis 
bibalia fl. 1. TT (1893) 283. 
421 MATUNÁK, 1896. 338. Ld. Ferdinánd király levelét Prágából: „Mandavimus nunc eidem Capitaneo nostro 
generali, ut Claustrum Saagh, et novum Castellum Vestrum videat, eaque necessariis praesidiis, quibus poterit, 
facultasque erit, muniat.” FRAKNÓI, 1866. 377–379.  
422 PÜSPÖKI-NAGY PÉTER: Törökök Ipolyságon. Hét XXIV., 1979. 14. 
423 Ferdinánd levele a magyar kamarához Prágából 1549. 11. 28-án. ETE V. No. 226. 
424 ACSÁDY, 1887. 40. Vö. LÁSZLÓ H., 2003. 21. 
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ugyanis „mindinkább a királynak engedték át határszéli váraikat, mert a fenntartásukkal járó 

roppant költséget fedezni nem bírták.”426 

Várday Pál esztergomi érsek Drégely, Ipolyság és Érsekújvár váraiban saját költségén 

tartott őrséget (több mint 200 lovast és mintegy 150 gyalogost), amihez a király nem járult 

hozzá semmivel, kivéve 24 lovas és 50 gyalogos tartásához).427 Várday óvta katonáit. 

Felháborodottan utasította vissza Kászim budai pasa vádját,428 miszerint Drégely és Ság nevű 

váraiból portyáznak a törökre, azzal, hogy nagy költségen tartott lovasait nem engedi a török 

ellen.429 

Az érsekség három várára (Drégely, Ság és Érsekújvár) együttesen 1549 utolsó (okt.–

dec.) negyedében 2 278 forintot költöttek. 1550. év folyamán a három vár 9 811 forint 80 

dénárt igényelt.430 

Táblázat: Újvár, Ság és Drégely várak létszámadatai 1550-ben431 

 Jegyzékben szereplő adat  Becsült adat 
Érsekújvár          

 Nr. Zsold Havi Évi  Nr. Zsold Havi Évi 
Kapuchy Imre kapitány 1 32 32 384  1 32 32 384 
Chomory Imre várnagy 1 n.a. 0 0  1 32 32 384 
bombardarius 1 8 8 96  1 8 8 96 
Lovasok 56 3 168 2016  56 3 168 2016 
gyalogosok decuriója és 
alvárnagy? 

1 24 24 288  1 24 24 288 

Gyalogosok 20 2 40 480  20 2 40 480 
összesen:   272 3264    304 3648 

          
Ság          

 Nr. Zsold Havi Évi  Nr. Zsold Havi Évi 
Jakusith Ferenc kapitány 1 34 34 408  1 34 34 408 
Várnagyok 2 n.a. 0 0  2 24 48 576 
Bombardarius, azaz tüzér 1 8 8 96  1 8 8 96 
Lovasok 76 3 228 2736  76 3 228 2736 
gyalogosok decuriói 4 48 192 2304  4 48 192 2304 
Gyalogosok 50 2 100 1200  50 2 100 1200 

összesen:   562 6744    610 7320 

                                                                                                                                                         
425 Felsorolásuk: HK 1892. 542–547. 
426 ACSÁDY, 1897. 257. 
427 1549.03.09. Pozsony Várday Pál esztergomi érsek Ferdinánd magyar királynak. Kiadva: R. KISS, 1908. No. 
45. „Nem volt ritka jelenség a 16. században az a kettősség, hogy a vár magánföldesúri kézen volt, őrségét vagy 
annak jelentős hányadát azonban nem a birtokos, hanem a király fizette.” SZÁNTÓ, 1980. 27. 
428 Kászimra ld. DÁVID G. 2005. 321–346. 
429 1549.07.23. Pozsony. Várday Pál lefele Ferdinánd királynak. Kiadva: R. KISS, 1908. No. 112. ld. még No. 
114.! 
430 ACSÁDY, 1887. 36–38. 
431 Egy 1550. évi jegyzék alapján, ami már Várday halála után keletkezett, de feltehetően az ő idejében sem volt 
másképp, az alábbi létszámok állapíthatók meg („Praeidiarii milites in arcibus Dreghel, claustri Sagh et Wy 
Castel collocati”) NÉMETHY L., 1897. 546–547. Eredetije: Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár. Kézirattár. 
Acta Kopácsiana III. 184.). Niklas zu Salm főhadparancsnok által Pozsonyban összeállított lista a mondott 3 
helyen lévő katonákról, akiket Muthnoky Mihály esztergomi érseki provizornak kell fizetnie. Vö. még ACSÁDY, 
1887. 
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 Jegyzékben szereplő adat  Becsült adat 
          
Drégely432          

 Nr. Zsold Havi Évi  Nr. Zsold Havi Évi 
várnagyok 2 n.a. 0 0  2 24 48 576 
bombardarius 1 8 8 96  1 8 8 96 
lovasok 20 3 60 720  20 3 60 720 
vigilatoribus 4 4 n.a. n.a. 50  4 n.a. n.a. 50 
alvárnagy 1 n.a. 0 0  1 12 12 144 
gyalogosok decuriói 2 24 24 288  2 24 24 288 
gyalogosok 32 2 64 768  32 2 64 768 

összesen:   156 1922    216 2642 
          
3 vár összesen:          
lovasok 152  456 5472  152  456 5472 
gyalogosok 102  204 2448  102  204 2448 
összesen:   990 11930    1130 13610 

 

Miből fizette az érsek ezeket az összegeket? 1546-ban például 200 forintot vett 

kölcsön Gothoy Miklóstól, akinek cserébe lekötötte a vágújhelyi és csejtei tizedek 

harmadát.433 1545. augusztus 15-én Pozsonyban Várday Pál a drégelyi vár szükségleteire és 

csapatai fizetésére Christoph Link (Lynk) bécsi kereskedőtől 1000 forintot vett kölcsön. 

Várday ezt a pénzt a körmöci pisetum-jövedelméből kívánta visszatéríteni. Várday 

kötelezvényét a királlyal is megerősíttette.434 

Előfordult, hogy valamelyik megye dicáját valamelyik vár költségeire deputálták. 

1548. június 26-án Várday Pál helytartó arról panaszkodott Thurzó Ferenc nyitrai püspöknek 

és kincstartónak, hogy Hont vármegyei dicator, Forgách Zsigmond parancsa ellenére nem 

küldték el a megye adóját, pedig Hont megye adója Ság és Gyarmat katonáinak van utalva.435 

Az egyes várakhoz vártartományok is tartoztak, amelyekből elláthatták a várak őrségét 

élelmiszerrel és borral. 

Táblázat: Drégelyhez tartozó birtokok436 

 Megye 1541 (porta) 1597 (porta) 
Bajta Hont 5 0,625 
Bernecze Hont 17 1,125 
Börzsöny Hont 16 4,000 
Drégelypalánk Hont 25 1,250 

                                                 
432 Egy másik kimutatás (Ordinarii milites in praesidiis Archisepiscopatus Strig. cum suis solutionibus 
menstruis) szerint 1550 júliusában az állomány és a havi fizetés a következő volt: Szondy György várnagy 
(castellanus) 12 lóra élelmezésre (Egy más kimutatás szerint havi 200 ft. ) (fejenként) 3 ft = összesen 36 ft. 
Bekefalvay György alkapitány (vicecapitaneus) 6 lóra élelmezésre (fejenként) 3 ft = összesen: 18 ft. 32 gyalog 
(fejenként) 2 ft = 64 ft. 3 tizedes (decurio) (fejenként) 1 ft = 3 ft. Tüzérek = 8 ft. 4 őr fejenként 1 ft = 4 ft. Egy 
havi költség összesen 133 ft. Éves pedig 1596 ft. ACSÁDY, 1887. 38. 
433 TT (1893) 269–270. 
434 1545.08.24. Prága. UA AA Fasc. 54. Konv. B. fol. 71. ill 72. (MOL MF W 651). Kiadása: ETE IV. 432–433. 
(No. 397.) 
435 E 204 
436 DEMKÓ, 1914. 601–602. 
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 Megye 1541 (porta) 1597 (porta) 
Füzesgyarmat Hont 26 9,000 
Felsősipek Hont 10 2,250 
Garamkövesd Hont 6 0 
Hidvég Hont 24 1,125 
Hont Hont 7 0 
Kemencze Hont 20 1,750 
Kistúr Hont 2 0 
Kisölyved Hont 7 1,000 
Kóspallag Hont 6 0 
Leléd Hont 6 1,000 
Nagymaros Hont 18 9,000 
Szalka Hont 32 2,375 
Szete Hont 24 0 
Tölgyes Hont 7 0 
18 község  258 34,625 
    
Csesztve Nógrád   
Dejtár Nógrád   
Fülekpüspöki Nógrád   
Hugyag Nógrád   
Patak Nógrád   
Vadkert Nógrád   
Zellő Nógrád   
7 község    

 

Drégelyhez tartozott a felsősipeki officiolatus is. Várday a sági birtokokat is officiolatusba 

szervezte. 1545-ben Palásthy Benedek volt a sági officiális.437 

1537-ben Horváth Péter volt a drégelyi várkapitány és Ewrgy Márton a drégelyi 

várnagy.438 1545. június 26-án Gosztonyi Miklós drégelyi provizor és várnagy (castellanus) 

Selmecbányával Pálffy Péterre és Csábrág várára vonatkozó híreket közölt.439 1548. július 26-

án Garamszentbenedekről keltezett levelében arról számolt be a selmecbányaiaknak, hogy 

Várday Pál esztergomi érsek jobbágya, bizonyos Lwpo nevű, aki Gosztonyi felsősipeki 

officiolatusához tartozott, elpanaszolta neki, hogy a selmeciek lefoglalták múlt szombaton a 

lovát. A várnagy arra kérte őket, hogy baráti viszonyukra tekintettel adják vissza a jobbágy 

lovát.440 Selmecbányával Gosztonyi szoros kapcsolatokat ápolhatott. 1549. április 29-én írt 

levelében arra kérte a várost (prefektusi rangban), hogy emberének adják oda a drégelyi vár 

szükségleteire való dolgokat az ő pénzkeretére441 

                                                 
437 1545. június 3. Pozsony. Várday Pál esztergomi érsek, helytartó Nagyszombat városnak TRN, Pal. 2/No. 42. 
438 1537.05.11. Prága Ferdinánd király a fentieknek UA AA Fasc. 31. Konv. A. fol. 21. 
439 pl. Batthyány meg akarja venni Csábrágot. R 314 - Selmecbánya 1 - No. 17. Kiadva: Nem szó szerint és 
1543. június 29-i dátummal: Podmaniczky-Okl. III. No. 119. Pálffy Péter 1536 óta volt Csábrág várának 
birtokosa, felesége Dersffy Zsófia volt, aki rokonságban ált Várday Pál esztergomi érsekkel. Vö. REISZIG EDE: A 
Pálffyak. Kny. Magyarország vármegyéi sorozatból. 
440 R 314 Selmecbánya 2. tétel No. 63. 
441 MOL, R 314 Selmecbánya 2. tétel No. 64. 
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Gosztonyi már régóta Várday familiárisa volt. 1529-ben például vele üzent a rákosi 

táborból esztergomi várnagyainak.442 Várday 1544-ben birtokadományt is kijárt számára a 

királynál. Gothoy Miklóssal 50 jobbágyon kellett osztoznia a néhai Drágy Ferenc 

birtokairól.443 Felesége Füssy Ferenc lánya, Klára volt.444 1549-ben 26 jobbágyportája volt 

1549-ben Bars megyében (Oszlány és Újfalu, Oszlányban Ghyczy Józseffel osztozott, akinek 

11 portája volt), 12 portája volt Hont megyében (Magyarád, Tompa), és 11 portája Nyitra 

megyében a dica jegyzékek alapján. Összesen tehát 49 jobbágyporta birtokosa volt, ami a 

helyi középnemesek között nem volt kevés.445 

Gosztonyi mellett feltehetően már 1545-től Szondy György volt a vár kapitánya, 

akinek 1550-ben Zolthay Lőrinc volt a kapitánytársa.446 Egy másik kimutatás szerint 1550 

júliusában Bekefalvy György volt az alkapitány.447 

 

Drégely vára mellé Várday a sági monostort is megszerezte. Már 1532. november 2-án 

felmerült a helytartó és tanácsa, valamint Hans Katzianer főhadparancsnok közötti 

tárgyaláson, hogy mivel a Sági Prépostság és az Esztergomi Káptalan javai már régóta az 

esztergomi érsek jurisdictiója alá tartoznak, Katzianer a Sági Prépostságot és az Esztergomi 

Káptalan javait adja át (defendanda) Várday érseknek.448 A Sági Konvent élén 1506–1535 

között Fegyverneky Ferenc állt.449 Fegyvernekyt 1533-ban Czézi András esztergomi 

préposttal együtt Várday érsek Selmecbányára küldte megvizsgálandó (ad ingrendum et 

pervestigandum), hogy a lakosok az új tanokat követik-e vagy sem.450 Fegyverneky Ferenc 

halálát 1535. ápr. 1–nov. 15. közé lehet tenni.451 Halála után két évig a prépostság a honti 

                                                 
442 ETE I. No. 509. 
443 Ferdinánd király 1542. decmber 27-én Bécsben kelt adományából 100 jobbágyot Symonowcz-i Máté, Zeep 
de Herycz György, és Thoos de Chewz András, néhai [Csézi] András doktor esztergomi nagyprépost unokaöccse 
is kaptak. A 57 II. 82–83. (No. 97.) 
444 1547. február 16. MOL, A 57 II. 182. 
445 MAKSAY, 1990. I. 155. stb. 
446 NÉMETHY, 1897. 547. 
447 ACSÁDY, 1887. 38. 
448 A sági prépost és mások is az esztergomi káptalanból hűtlenséget követtek el, ha ezt jóvá teszik 
visszakaphatják javaikat. Mindez vonatkozik a turóci prépostra is. R. KISS, 1908. 349–352. Függelék No. XIII. 
449 A 1506. aug. 5-én választották préposttá. Nincs semmilyen utalás arra, hogy már előtte is a premontrei rend 
tagja lett volna. (MÁLYUSZ, 1971. 228.) Magasabb iskolai végzettséggel rendelkezett és vszl. a világi klérus tagja 
volt. Fegyverneken (Kétfegyvernek vagy Fegyvernek, szlovákul Zbrojníky) született, helyi nemesi családban. 
Támogatói közé tartozott Bakócz Tamás érsek. Ferenc prépost a 16. század legaktívabb premontrei reformátora 
volt, a renden belül vizitátori funkciót töltött be. Működése alatt a rend virágzásnak indult. (MÁLYUSZ, 1971. 
228–229.) Az ipolysági kolostor mellett a papok oktatására szemináriumot alapított. LÁSZLÓ H., 2003. 19. 
450 MOL, R 314 Selmecbánya 1. tétel No. 4–5. 
451 OSZVALD, 1934. 108. Érdekes, hogy a király 1537. január–februárjában foglakozott a prépost hagyatékával. 
pl. Mrwk János királyi familiáris pecsételte le a prépost vagyonát.1537.01.31. Ferdinánd király levele Bécsből 
Várdaynak. UA AA Fasc. 30. Konv. A. fol. 100. Ferdinánd február 11-én írta, hogy Várday febr. 6-i leveléből 
megtudta, hogy 5 erdélyi hívének (Bethlen, Toroczkay Antal, Farkas, Gerendy Péter, Vásárhelyi Deák Gergely) 
a sági prépost hagyatékából utalványozott 500 forintból 250 forintot szétosztott. Kérte, hogy a másik felét is 
ossza szét. Mégpedig a hagyatékban található drágakövekre és ezüstre előlegezze meg a király által 
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főispán, Nyáry Ferenc kezében volt. Várday mint commendatarius megkapta a sági 

prépostság jövedelmeit is (pontosan mikor azt nem tudjuk). 1537. február 6-án Ferenc sági 

prépost halála után üresedésben álló sági prépostságot Ferdinánd király nagylőcsei Lipchey 

Orbánnak (adolescens) adományozta, ami most miatt üresedésben van. Mivel a prépostság 

jövedelmeit Várday Pál esztergomi érsek, főkancellár mint commendaturus tartja a kezében, 

Várdaynak 500 forintot kellett adnia Lipchey Orbánnak litteratusi tanulmányainak 

időtartamára, illetve amíg be nem tölti a 20. évét, és be nem öltözik a rend ruhájába.452 A 

konvent néhány birtokát elvesztette,453 kincsei és bevételei az érsekség tulajdonába kerültek 

át.454 

Várday 1537. február 9-én még azt kérte az uralkodótól, hogy írjon a sági prépost 

ügyében Szeben városnak és Hellenbranth Péternek, adják át a néhai sági prépost dolgait.455 

Ennek az uralkodó március 2-án eleget is tett. Néhány nappal ezelőtt elküldte hozzájuk, 

Mewk Jánost az esztergomi érsek familiárisával együtt, hogy vegyék számba polgártársuknál, 

Hellenbarnth Péter kezelésében lévő a néhai sági prépost hagyatékát. Felszólítja, hogy a néhai 

sági prépost minden pénzét, valamint ezüst és arany tárgyait, adják oda mondottaknak. Ha 

üres kézzel küldik el őket, azt a 600 forintot is kéri majd, amit parancsára Hellenbranth Nyáry 

Ferencnek adott.456 

Ferdinánd király 1537. március 2-án felhatalmazást adott Várdaynak, hogy Hont, Bars 

és Komárom vármegye nemeseitől jobbágyokat kérjen a kolostor falainak megerősítésére, a 

megyéket pedig felszólította, hogy engedelmeskedjen Várday felszólításának. Mindenki 

köteles egy jobbágyot a sági monostor megerősítésre küldeni.457 1538-ban a selmecbányaiak 

bora egy részét Kapoty Imre sági prefectus (várnagy) az ünnepekben megitta. Kárpótlásul 8 

forintot küldött.458 

Pécsy János leleszi prépost, aki akkor királyi alkancellár is volt, szintén szerette volna 

megkaparintani az ipolysági konventet.459 Az érsek és a király között kiéleződött a helyzet. A 

                                                                                                                                                         

visszafizetendő kölcsönül. UA AA Fasc. 30. Konv. B. fol. 42. Kiadása: ETE III. 130–131. (No. 150.). Érdekes, 
hogy az elhunyt prépost vagyonához Czézi András esztergomi nagyprépost és Helpranten Péter selmecbányai 
helyettes-kamaraispán is hozzáférhettek. Február 11-én az uralkodó felszólította őket, hogy fizessenek abból 300 
forintot Gerendy Péternek, Toroczkay Antalnak és Vásárhelyi Deák Gergelynek. UA AA Fasc. 30. Konv. B. fol. 
43. Kiadása: ETE III. 131. (No. 151.) 
452 A 57 I. 335. (No. 611.) Kiadása egy másik példányról: ETE III. 128–129. (No. 147.) 
453 Birtokait ld. LÁSZLÓ H., 2003. 19–20. 
454 OSZVALD, 1934 108. Vö. LÁSZLÓ H., 2003. 20–21. 
455 UA AA Fasc. 30. Konv. C. fol. 12. 
456 UA AA Fasc. 30. Konv. C. fol. 13. ill. 14. 
457 PÜSPÖKI-NAGY PÉTER: Törökök Ipolyságon. Hét XXIV., 1979. 4., 14. UA AA Fasc. 30. Konv. C. fol. 9. 
Kiadása: ETE III. 142–143. (No. 159.) Vö. UA AA Fasc. 30. Konv. C. fol. 12. 
458 1538.április 24. Ipolyság Kapoty Imre sági praefectus Selmecbányának ETE III. 246. (No. 256.) 1550-ben 
Kapuchy Imre az érsekújvári kapitány. 
459 Perényi Péter már 1540 júliusában kérte számára Ferdinándtól a sági prépostságot. ETE III. 465–466. (No. 
476.) 
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leleszi prépost, aki a premontrei rend magyarországi feje, bemutatta az uralkodónak a 

premontrei rend privilégiumát a prépostok kinevezésről, ezért 1541. november 3-án Ferdinánd 

felszólította az esztergomi érseket, hogy a sági prépostságot minden jövedelmével együtt adja 

át a király kiküldött emberének, annál is inkább, mert az érsek a prépostság javainak nem 

birtokosa, hanem védelmezője.460 A premontreiek jogosultak voltak a birtokra, de a kolostor 

új bástyákkal és árkokkal való megerősítése szükségessé tette a helyőrség jelenlétét, valamint 

azt, hogy az erődöt valaki fenntartsa. Erre azonban sem a királynak sem a konventnek nem 

volt pénze.461 

A magyar országgyűlés 1543-ban a kolostor védelmi rendszerének megerősítésére 

vonatkozó új intézkedést javasolt, amelyeket viszont a pénzhiány miatt rövidesen a 

minimumra kellett csökkenteni. Ferdinánd 1543 októberének első napjaiban maga köré 

gyűjtötte a főpapokat és főurakat, hogy a tanácsosokat kérje az iránt, mit kell az idegen hadak 

távozása után az ország védelmére tenni.462 Végül abban állapodtak meg, hogy a sági 

erősségbe 200 gyalogot és 300 lovast helyeztessen, foglalja vissza Egert és legyen az egyik 

kapitány székhelye.463  

I. Ferdinánd király 1544. szeptember 27-én beismerte, hogy 1543. február 5. és 1544. 

október 1. között az érsek fizette a sági helyőrség 3200 forintos zsoldját. Ezt az összeget 

Bornemisza Pálnak, a harmincadosok prefektusának (praefectus tricesimarum) a harmincadok 

jövedelméből 1 év 3 hónap alatt negyedévenként kellett Várdaynak kifizetnie.464 1547. 

szeptember 27-én (Prága) Ferdinánd magyar király meghagyta a Magyar Udvari Kamarának, 

hogy az esztergomi érseknek a sági vár fenntartására és őrzésére tett kiadásairól számoljon el 

és vezessen jegyzéket.465 

1546-ban új prépostja van a Sági Konventnek. 1546. szeptember 27-én Ságról 

Dessewffy Miklós sági prépost kérte Várday Pál királyi helytartót, hogy Pozsony megye 

rovásadójából adassa meg Pálffy Péternek azt a 75 forintot, amivel tartozik neki. Továbbá 

Balassa Menyhért dicatornak parancsolja meg, hogy mivel a Sági kolostort elpusztította a 

török, a jobbágyok nem tudnak fizetni, ezért kapjanak a dica alól mentességet.466 Várday 

halála után az ipolysági erőd Muthnoky Mihály igazgatása alá került.467 

A várrá alakított kolostor első kapitánya (1543. február 5-től már biztosan volt 

helyőrség Ipolyságon) Thury György volt, aki a törököktől szorongatott Léva segítségére 
                                                 
460 UA AA Fasc. 46. Konv. D. fol. 23 (MOL MF W 341). Kiadása: ETE III. 558-559. (No. 569.) 
461 LÁSZLÓ H., 2003. 21. 
462 Vö. MOE II. 477–478. 
463 UA AA Fasc. 53. Konv. A. fol. 22-24. (MOL MF W 650) Kiadása: MOE II. 534-538. (No. XXIII.) 
464 ETE IV. 381–382. (No. 338.) 
465 ETE IV. 553. (No. 530.) 
466 E 204 
467 1549. okt. 16. ETE V. 225 (No. 206.) 
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sietve kitűnt vitézségével, amikor az Esztergom felé menekülő rabló hadat Szalkánál utolérte 

és szétverte.468 1550-től Jakusich Ferenc a sági erőd parancsnoka, mivel Thuryt áthelyezték 

Lévára. Mellette Pekry Gábor és Zthepan Wayda castellanusok szolgáltak. Az erődben ekkor 

76 lovas, 50 gyalogos és néhány tüzér szolgált. Jakusich havi bére 4 forint volt.469 

Várday a sági monostor mellett a Garamszentbenedeki Apátságot is igyekezett 

megszerezni. Az elhagyatott apátságnak 1530–1535 között Christoph von Thurn volt a 

kormányzója, annak ellenére, hogy Jozefics Ferenc zenggi püspököt már 1534. október 26-án 

kinevezték az apátság élére.470 Az apátság az Esztergomi Káptalan kezére került, mivel 2000 

forintért Jozeficstől zálogba vette. Ennek megfelelően az Esztergomi Káptalan, Jozefics 

Ferenc zenggi püspök és Várday Pál esztergomi érsek 1536. április 12-én kinevezték (fatemur 

et recognoscimus) Zudar Dávid Bars megyei alispánt a Garamszentbenedeki Apátság 

provizorának és adminisztrátorának.471 Egy nappal később pedig (1536. április 13.) Simonyi 

Menyhért, akire Várday Pál esztergomi érsek és az Esztergomi Káptalan 

Garamszentbenedeken a várnagyi tisztséget bízták, Esztergomban az érsek lakásán, András 

nagyprépost jelenlétében, az érsek kezébe (manibus reverendissimi domini Pauli archiepisopi 

tactis) eskü alatt fogadta, hogy az apátságot, aminek várnagyságát (castellanus) ezekben a 

napokban kapta az érsektől és a káptalantól, megvédi. Ha pedig az érsek, a káptalan és 

Jozefics Ferenc zenggi püspök „uno voto et uno consensu” visszakövetelik, vonakodás nélkül 

visszaadja.472 Várday Jozeficstől, mint az apátság kormányzója 1537. május 16-án átvette a 

kolostort, évi fizetést és természetbeni juttatást ígérve cserébe.473 1537. május 18-án 

Pozsonyból Várday tájékoztatta a királyt, hogy amíg más parancsot nem kap, előbb 

Esztergomba megy, hogy intézkedjen a szükséges építkezésekről, és hogy intézkedjen az 

őrség dolgaiban, mert az új augsburgi katonák érkezése óta teljes a felfordulás, és hogy 

meghallgassa a kapitányt az eddigi intézkedésekről. Ezután Drégelyt megy megtekinteni, 

majd a Garamszentbenedeki Apátságot, ami Jozefics Ferenc zenggi püspöktől, akinek a király 

adta, rá szállt, nehogy a püspök tehetetlensége miatt az ellenség kezére kerüljön, ami akár a 

bányavárosok pusztulását is okozhatja.474 Jozefics püspök végül teljesen lemondott az 

                                                 
468 Vö. Takáts Sándor Thury életrajzával. 1540-es évek–1552 sági könnyűlovas-főlegény, 1546-ig kizárólag 
Várday Pál esztergomi érsek zsoldján, majd részben a hadiadóból biztosított fizetésen, 1549-től pedig már az 
uralkodó „kenyerén”. 1552. aug. 11. részt vett a palásti csatában Erasm Teufel parancsnoksága alatt mint 
lovasfőlegény. TAKÁTS SÁNDOR: A nagy Thúry György. Uö. Régi magyar kapitányok és generálisok. III. 2. bőv. 
kiad. Bp., [1928.] 57–152., itt: 66–71. 
469 NÉMETH L. 1897. 
470 KNAUZ, 1890. 103. 
471 Kiadása: ETE III. 82–83. (No. 93.) 
472 KANUZ, 1890. 115. ETE III. 83. (No. 94.) 
473 KNAUZ, 1890. 116–117. 
474 UA AA Fasc. 31. Konv. A. fol. 41–42. Kiadása: ETE III. 160–162. (No. 179.) 
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apátságról, aminek birtokosa az Esztergomi Káptalan lett, amit 1539-ben – igaz hogy csak 

zálogjogon – be is iktattak az apátság birtokaiba.475 

IV. D. VÁRDAY EGYHÁZFŐI TEVÉKENYSÉGE 

Várday Pál pappá szentelésének időpontja nem ismert. De feltételezhetően erre viszonylag 

későn, jóval egri püspöki kinevezése után kerülhetett sor. Ebben a korban ez nem szokatlan. 

Szalkai László prímás is csak esztergomi érsekként vette fel a papi szentséget. Várday 

esetében Szerémi György egyik elejtett félmondata az egyetlen támpont arra, hogy ez mikor is 

történhetett. Valamikor 1526. augusztus 19. után Szerémi azt írta ugyanis, hogy Pál egri 

püspök egy pénteki napon tartotta első papi miséjét a Pálosok budaszentlőrinci monostorában, 

amikor Dóczy Jánossal együtt eljöttek a Mohácsról a királytól.476 

Várday püspökké szentelése pedig 1529. február 4. utánra tehető. 1528-ban a pápa 

Várdayt még mindig a Szent Zsigmondról elnevezett káptalan prépostjának titulálja, és 

amikor 1529. február 4-én megerősített esztergomi érseki székében, felhatalmazta arra, hogy 

bármely katolikus püspöktől felszenteltethesse magát.477 Sőt ugyanaznap kelt bullájában a 

pápa teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, akik Várday első pontificalis miséjén jelen 

lesznek és az egyház javáért, valamint Magyarország boldogságáért három Miatyánkat és 

három Üdvözlégy Máriát imádkoznak, és ezen felül ájtatosan meggyónnak, megáldoznak.478 

Így érthető, hogy 1521-ben Mária királyné koronázását, bár ő volt a kinevezett 

veszprémi püspök, miért nem ő végezte. Sőt más megközelítésbe kerülnek a székesfehérvári 

királykoronázások is, hiszen azt csak felszentelt püspök végezhette. Így Anna királynét is 

Podmaniczky István nyitrai püspök koronázta (1527. nov. 4.), mert Szalaházy Tamás 

veszprémi püspök sem lehetett még felszentelve.479 

Végül Várdaynak mégis csak jutott egy koronázás. 1539-ben ő koronázhatta meg 

János király feleségét, Izabella királynét. Szapolyai János király esküvője és Izabella 

koronázása 1539. március 2-án történt Székesfehérvárott, a Boldogságos Szűz Mária 

tiszteletére épített székesegyházban. Mindkét szertartást Várday Pál esztergomi érsek végezte, 

                                                 
475 KNAUZ, 1890. 120–121. 
476 „Et venimus in Agriam ad Paulum episcopum; qui celebrauerat primiciam suam in vna feria sexta apud 
heremitarum sancti Pauli supra Budam legendo solennizauerat Paulus Vardi, quando venerant ambo cum 
Joanne Docy a Rege de Mohach.” SZERÉMI, 1857. 127. 
477 KOLLÁNYI, 1905. 317–318. Kollányi a Vatikáni Levéltár, Regesta Bullarum Clementis VII. Vol. 1320. Fol. 
123–137. adta ki. A pápai bullák egy része megtalálható a Prímási Levéltárban is. pl. a kinevezés PL AEV Várda 
82/2b. Felszentelésről uo. 82/3–4. 
478 KOLLÁNYI, 1905. 318. 
479 KOLLÁNYI, 1901. 99. 
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aki Ferdinánd király beleegyezésével fogadta el János király felkérését.480 A nagyváradi 

békekötés után a meghívás visszautasítása tapintatlan lett volna. Ferdinándot az esküvőn 

Niklas Graf zu Salm und Neuburg képviselte. Izabella királyné koronázásáról elbeszélő 

forrásaink nagyon szűkszavúak. Istvánffy Miklós csak annyit írt, hogy Izabella a kellő módon 

megkoronáztatott. Verancsicsnál az olvasható, hogy „Izabellát az magyarok nagy 

pompasággal vinek Székesfehérvárra, ott megkoronázzák az királyné-asszonyságra.”481 

Szerémi is csak megemlíti a koronázást. „Másnap a király és a királyné a templomba mentek, 

itt misét hallgattak, s a királyné megkoronáztatott – olvashatjuk Zermeghnél.482 Ugyanilyen 

szűkszavú Bethlen Farkas is. A koronázáson és az esküvő részt vettek sem bőbeszédűek. 

Gaspar Vinzerer, a bajor hercegek követe János esküvőjén, urának tett jelentésében leírja útját 

a koronázás színhelyére, Székesfehérvárra de magáról a koronázásról mit sem találunk a 

jelentésben.483 Midőn a pápai nuncius március 9-én kihallgatáson volt Ferdinándnál, a király 

említette neki, hogy negyedikéről kelt levelet kapott Niklas Graf zu Salmtól, aki őt János 

nászán képviselte, s ebben azt írja Salm, hogy a királyné Székesfehérvárott megkoronáztatott, 

ezen az ünnepségen ő is több főnemessel együtt jelen volt.484 

Veress Endre Jacobus Ferdinandus Bariensis orvos „De foelici connubio Ungariae 

regis Joannis et D. Isabellae epistola” c. 1539-ben Scharfenbergnél Krakkóban kinyomtatott 

beszámolója alapján rekonstruálta az eseményeket: Az esküvő után következett a koronázás. 

Az érsek szentelt olajjal fölkente az oltár lépcsőjén térdelő királynét, és a nagymise után, a 

szokott háromszori kérdésre: akarja-e a nemzet, hogy Izabella Magyarország királynéjává 

koronáztassék – a jelenvoltak helyeslő éljenzése közben Werbőczy István kancellár 

segédkezésével megkoronázta. Erre a püspökök megáldották a királynét s a „Téged Isten 

dicsérünk” hangjai mellett kísérték a házasokat szállásukra.485 

Várday Pál érseksége idején az esztergomi egyház nagyon súlyos helyzetbe került. A 

kettős királyválasztás, a megromlott közbiztonság, az állandó török támadások, majd 1541 

után az érsekség területének fokozatos török kézre kerülése meg nem oldható problémát 

jelentettek a magyarországi egyház fejének, akinek gondjait a mind jobban elterjedő 

                                                 
480 János király meghívásáról Várday február 11-én beszélt Aleander pápai követnek. Nuntiaturberichte I/IV. 
290. Brodarics István Thurzó Elekhez 1539. február 19-én Budán kelt levelében írta, hogy „Saltem missetis ad 
nos reverenissimum dominum meum Strigoniensem coronandae reginae causa.” Kasza, 2012. 587. (No. 341.) 
481 Verancsics Antal összes munkái. III. köt. 44. 
482 ZERMEGH: Rerum gestarum inter Ferdinanadum et Johannem. Schwandtner: Scriptores II. 413. 
483 Quellen und Erörterungen zur Bayerischen und Deutschen Geschichte. München, 1857. IV. 514. 
484 Nuntiaturberichte I/IV. p. 350. 
485 VERESS E., Izabella királyné 14 705. és 14 713. sz. rekord. BARIENSIS, JACOBUS FERDINANDUS: De foelici 
connubio Ungariae regis Joannis et D. Isabellae epistola. Ed. Kraków 1539. Estreicher XII. p. 373–374. Vö. 
KULCSÁR PÉTER: Inventarium de operibus litterariiis ad res Hungaricas pertinentibus ab initiis usque ad annum 
1700 – A magyar történeti irodalom lelőhelyjegyzéke a kezdetektől 1700-ig. Bp., 2003. Veres a krakkói hg. 
Czartoryski-múzeum könyvtára példányát használta. 
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reformáció is fokozta. 1531. április 23-án zsinatot tartott Esztergomban. Utána pár évi nem 

mehetett Esztergomba, mint már említettem a király kitiltotta a városból. Távolléte alatt 

Szögyéni Damján helytartó, címzetes püspök intézte az egyház ügyeit Esztergomban. 1535. 

január 1-jén április 23-ra zsinatot hirdetett Esztergomba, amire az esztergomi egyházmegye 

papságát meghívta.486 Alexander bíboros, pápai követ előtt úgy nyilatkozott (derül ki a 

bíboros 1538. november 11-én kelt leveléből), hogy most nem zsinatra volna szükség, hanem 

egyetemes reformra és hadseregre a török ellen.487  

III. Pál meghívta Várdayt is a tridenti zsinatra, de 1541. december 13-án a hozzá 

intézett válaszlevelében az ország helyzete, vallási viszonyai és a török elleni készülődés 

miatt kimentette magát a megjelenés alól.488 1542. december 18-án I. Ferdinánd arra kérte a 

pápát, hogy mentse fel az esztergomi érseket a zsinaton való megjelenés kötelezettsége alól, 

mert az oly nehéz helyzetben lévő ország számára a prímás távolléte újabb súlyos károkat 

okozna.489 

A reformáció tanai már Mohács előtt terjedtek az országban. Az 1525. május 10–22. 

tartott rákosi országgyűlés megtiltotta a lutheránizmus további terjesztését: „A lutheránusokat 

is mind ki kell irtani az országból; és bárhol találhatók, nemcsak egyházi, hanem világi 

személyek is szabadon fogják el és égessék meg őket”. Két hónappal rá a hatvani 

országgyűlés még ezekkel a szavakkal toldotta meg a törvényt: „és jószágaik a királyi 

kincstárnak, ahol pedig ilyenek vannak, a földesuraknak adassanak.” (4. cikkely 4. §.) Szalkai 

prímás 1526 tavaszán Csézi András doktor, esztergomi nagyprépost és Kajári Antal mester, 

esztergomi kanonok útján újabb vizsgálatot indított Sopronban és Pozsonyban, a nélkül 

azonban, hogy akár az egyik, akár a másik helyen érdemleges eredményt tudott volna elérni. 

Pedig hogy közben milyen nagy hódítást tett az új vallás, szemléletesen mutatja a nagyszebeni 

kerület papságának 1526 nyarán, a török elleni készülődés lázas napjaiban kelt panaszlevele, 

melyben eleven színekkel rajzolta meg az újítók erőszakos térfoglalását. Az úja tanok főként a 

németek lakta területen terjedt gyorsan. 

Szörényi Sándor jezsuita atya az esztergomi érsekekről írt kéziratában megemlékezik 

arról, hogy János király és Várday érsek fellépnek az Erdélyben jelentkező eretnekség ellen. 

A szebeni papság 1527 elején a megkoronázott új királyhoz, Szapolyai Jánoshoz és az 

újonnan kinevezett esztergomi érsekhez fordult a vallásújító mozgalom ügyében. Várday 

1527. január 21-én írt a szebeni káptalannak, meghagyván, hogy mindenkit, aki az eretnekség 

                                                 
486 ETE III. No. 1. Vö. Szögyényi Damján esztergomi vicarius március 1-i meghívóját a selmecbányai 
plébánosnak. ETE III. 17–18. (No. 17.) 
487 ETE III. Nr. 316. 
488 ÓVÁRY, 1894. No. 395. 
489 ETE IV. No. 125. 
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mérgétől meg van mételyezve, segítsenek az általa küldendő biztos és a dékán által 

kigyógyulásra. Két nappal később, 1527. január 23-án értesíti a szebeni dékánátus alá tartozó 

összes papságot, hogy titkárát, [Várday] Balázs mester locsmándi főesperest és győri 

kanonokot hozzájuk biztosul küldi. Meghagyja, hogy Balázs mesternek mindenben, amit 

velük nevében közölni fog, hitelt adjanak és engedelmeskedjenek.490 János király is sietett, 

feltehetően Várday érsek felkérésre, 1527. január 25-én Szeben város tanácsának szigorú 

parancsot küldeni.491 Luther követőit, ha világiak, vessék börtönre, az összes javakat foglalják 

le kincstár részére, és minden módon bírják rá őket az eretnekség elhagyására. Szeben város 

és a szebeni szék területén működő egyháziakat illetőleg pedig, akikre nézve Várday érsek 

külön rendelkezett, megparancsolja a tanácsnak, hogy az érsek által küldött biztos és a 

káptalani dékán segítségére legyenek mindenben.492 Arról, hogy a biztos milyen eredményre 

jutott, nem rendelkezünk adatokkal.493 

Várdaynak meggyűlt a baja a bányavárosokkal. Elsősorban Körmöcbánya okozott sok 

gondot. 1530-ban keményhangú levélben válaszolt a városnak hozzá intézett feliratára. 1531. 

március 18-án megismételte korábbi rendeletét és az új tanok terjedésének meggátlását 

követeli. Néhány nap múlva újabb leiratot intézett a városhoz, amelyben az időközben 

megházasodott lelkészt az április 23-án tartandó zsinat elé idézte, és részére menedéklevelet 

állított ki. De mivel ezeknek az intézkedéseknek nem volt foganatjuk, 1533-ban Ferenc sági 

és András esztergomi prépostot küldötte biztosokul Körmöcbányára és elrendelte a Luther 

tanait hirdető lelkészek elfogatását is. A biztosoknak azonban nemcsak Körmöc-, hanem 

Selmecbányán is akadt dolguk.494 A vizsgáló biztosok azonban tehetetlenek voltak az új hit 

követőivel szemben, kik Scheider Pálban, a körmöci iskolák rektorában, hathatós támogatót 

nyertek.495 

A reformáció Korponán csak 1540 körül került túlsúlyba. 1538. november 24-én Csézi 

András esztergomi nagyprépost felszólította János korponai plébánost, hogy a szászi és a 

besztercebányai plébánosokat tartozásuk teljesítésére figyelmeztesse. De már 1541-ben a 

                                                 
490 ETE I. 299–300. (No. 291.) Adatok: FABRITIUS, Pemfflinger 84–85. 
491 ETE I. 300-301. (No. 292.) 
492 „Scripsit praeterea Reverendisiimus Dominus Paulus, Archiepiscopus Strigonoinesis, ad decanum et 
communitatem plebanorum aliarumque personarum ecclesiasticarum, etiam regularium, cuiusvis ordinis et 
districtus civitatis istius nostrae Cibininsis, ut si quipiam ex eis labe heretica praescipta infecti essent, 
auctoritate sua ordinaria, per comissarium suum specilater ad id transmissum et decanum Cibininsem 
emendarentur. Volumus itaque et fidelitati vestrae harum serie firmisseme committimus et mandamus: quatenus 
dum et quando per commissarium eundem et decanum requisiti fueritis, omni ope, favore et auxilio eisdem 
adesse debeatis et teneamini.” János király 1527. január 25-i parancsleveléből. ETE I. No. 292. Vö. SCMITTH, 
1768. 281–284. 
493 FABRITIUS, Pemfflinger 86. 
494 Vö. Várday érsek, ill a biztosok Selmecbányának írt leveleit 1533. július 15-ről ill. 21-ről. R 314 
Selmecbánya 1. tétel No. 5. ill. No. 4. 
495 BOROVSZKY, Bars megye 382–383. 
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korponaiak Johann Klein, körmöcbányai evangélikus helyettes lelkészt hívták meg 

lelkésznek. 1547-ben Várady Pál esztergomi érsek megtudván, hogy az evangélikus lelkészt a 

plébános jövedelméből fizetik, felszólította Wolfgang Puchheim (Buchheim) zólyomi 

főispánt a katolicizmuson ejtett sérelem orvoslására.496 

A katolikus egyházból való kiválást és az új tanok követését a jogrend megsértésének 

(haereseos crimennek) tekintették.Az eretnekek megbüntetése, mint a király utáni legfőbb 

bíró, a helytartó feladata volt. Az 1543. évi besztercebányai országgyűlés által a királynak 

felterjesztett javaslatokra reagálva a király 1544. január 12-én meghagyja, hogy a kapitányok 

a királyi helytartó – méltó okból és kellő alapossággal előkészített – megkeresésére a hamis 

tanok hirdetőit, valamint az egyházi szentségeket és tanokat megvetőket büntessék meg. A 

király azért saját maga is kezdeményezett. Egy évvel az országgyűlés után valaki feljelentette 

Drágffy Gáspárt, hogy Dévai Mátyást a pártfogásába vette. A király megparancsolta neki, 

hogy Dévait ne merje birtokán megtűrni. Mivel parancsa hasztalannak bizonyult, megbízta 

Báthory András főkapitányt, hogy járjon el az ügyben. Várday helytartónak pedig meghagyta 

– 1544. február 12-én kelt levelében –, hogy segítsen Báthorynak, hogy az megfelelően, 

igazságosan és kellő alapossággal tudjon eljárni az ügyben.497 Az 1548. évi országgyűlés X. 

cikkelye határozottan a helytartó kezébe helyezi – a király távollétében – az eretnekek és azok 

pártfogói elleni eljárást: „Ha az urak nem megfelelően cselekszenek [...] tartoznak a 

királynak, vagy annak távollétében a helytartónak első megkeresésére személyesen vagy 

ügyvédje által megjelenni… stb.”498 

Várday Pál esztergomi érsek nem volt azonban elvakult vallási kérdésekben. 1548-ban 

Mladeczky Elek nagyszombati polgár beismerte előtte hitehagyását (apostasiam et 

blasphemiam). Mivel a nagyszombati plébános dokumentumokkal igazolta Mladeczky 

megtisztulását, ezért Várday felmentette őt és visszafogadta a katolikus egyházba.499 Nagyon 

érdekes Zyzel János volt nagyszombati kapitány esete is, akit a nagyszombati bíró vádolt meg 

eretnekséggel. Várday közbelépett érdekében. 1549. május 9-én (Pozsony) értesítette a volt 

kapitányt, hogy familiárisává tette és védelme alá vonta. Mentesítette fizetési kötelezettségei 

alól is, amiről a harmincadosokat és vámszedőket is értesítette.500 Másnap értesítette a 

nagyszombati bírót és Monoszlóy Miklós nagyszombati plébánost,501 hogy Zyzel Jánost, 

feleségét, gyermekeit és egész családját, mivel visszatértek az igaz hitre, feloldozta minden 

                                                 
496 Letöltve: 2012. február 10. Borovszkyból: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0011/7.html 
497 Kiadva: FRAKNÓI, 1866. 604–606., ill. ETE IV. 340–341. (No. 297.) 
498 R. KISS, 1908. CXV–CXVI. 
499 TRN, Pal. 2/No. 63. 
500 TRN, Pal. 2/No .67. 
501 Monoszlóy volt az első plébános, akit az esztergomi káptalan adott 1544-ben. Ld. KOLLÁNYI, 1900. 144–145. 
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bűnük alól, és visszafogadta a katolikus egyházba.502 A nagyszombati bíró azonban nem 

hagyta annyiban a dolgot, és feljelentette Várdayt az uralkodónál. A kormánytanács ezt 

megelőzendő saját variánsát is megírta Ferdinándnak 1549. május 31-én.503 

Várday azonban nemcsak a közembereket, a főurakat is védelmébe vette, ha kellett. 

Révay Ferenc nádori helytartót is megvádolták azzal, hogy szíve az új tanok felé húz. Várday 

Révayt és családját az uralkodóval szemben is pártfogásába vette, és tagadta a vádakat. 

Ferdinánd király maga írta Révaynak, hogy Várday Pál tisztázta őt az alól a vád alól, hogy 

eltávolodott és a szent római egyháztól, és más tanokat vall, így a király visszavonja a Révay 

ellen szóló királyi parancsot, amely Várday szerint túlmegy Magyarország törvényeinek 

határán, a király pedig azt kívánja, hogy Magyarország törvényei fönntartassanak.504 De 

ugyanakkor például 1549. június 26-án az esztergomi érsek értesítette a királyt, hogy miután a 

Forgách testvérek Ferdinánd engedélye folytán visszatértek, Komját nevű városukból a 

papokat kiűzték és a Luther valamint Zwingli-féle tévelygésnek adták magukat, alattvalóikat 

és jobbágyaikat azok elfogadására kényszerítették. Kéri a királyt, hogy mivel nekik még nem 

kegyelmezett meg teljesen, intézkedjék úgy, hogy az igaz vallás visszaállíttassék, mert ha a 

büntetlenség folytán e pestis tovább terjed, lassanként még oktalan állatokat is fognak imádni 

az országban.505 Nádasdy Tamás feleségének, Kanizsai Orsolyának megígérte, hogy keresni 

fog számára hitszónokot, habár – mint mondta – katolikus hitszónokban (concionator) 

szörnyű hiány van. Kanizsai Orsolya az esztergomi érseknek kisebb ajándékokkal (cum 

anserculo, vino et fructibus optimis) kedveskedett.506 

Várdaynak a papi nőtlenség betartatása is komoly gondot okozott. Már néhány évvel a 

mohácsi csata után sok olyan pap akadt Magyarországon, aki megmaradt ugyan a régi 

egyházban, de megházasodott, mégpedig a törvényes formák megtartásával. De a főpapok 

sem jártak elő jó példával. Podmaniczky István nyitrai püspök, aki mindkét királyt 

megkoronázta, szintén otthagyta püspöki székét, és megnősült. Ugyanezt tette Bebek Imre 

fejérvári prépost is. Horváth János szepesi prépost csak később házasodott ugyan, de maga 

bíztatta papjait, hogy ne ágyast tartsanak, hanem törvényes feleséget vegyenek.507 Némely 

püspök legalább a coelibatus törvényes, közzsinat általi megszüntetését óhajtotta. Brodarics 

püspök nem titkolta e nézetét és elmondta a prímásnak, akivel benső barátságban állott, és aki 

                                                 
502 TRN, Pal. 1/No. 68. 
503 R. KISS, 1908. No. 90. 
504 1548 táján H. n. Ferdinánd magyar király Révay Ferenc nádori helytartóhoz. ETE V. 117–118. (No. 101.) 
505 (ne ex hac impunotate et licentia latius serpat haec pestis et plures inficiat sensimque etiam bruta prope 
animalia adorentur in hoc regno). R. KISS, 1908. No. 107. 
506 1548. február 9. Pozsony. Várday Pál Nádasdy Tamásné Kanizsai Orsolyának ETE V. 6. (No. 9.) 
507 WEBER SAMU: Nedeczvára. TT (1893) 595. 
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e nézete dacára is jó és tudós embernek tartotta.508 Várday érsek maga a régi egyházi 

törvényekhez ragaszkodott. Már 1535-ban vizsgálatot indított a besztercebányai és zólyomi 

papok ellen, akik ágyast tartottak, vagy ami – mondja – még rosszabb, az egyház színe előtt 

házasságra léptek. De a szigor nem állta útját az újításnak és főleg Ferdinánd király 

megyéiben mindinkább szaporodott a nős papok száma.509 

Várday Pál 1549. március 27-én Pozsonyban kelt levelében azt írta az uralkodónak, 

hogy az 1548. évi országgyűlésen hozott vallásügyi törvények (1548:V-XIII.) milyen jók 

lennének, de azokból nagyon kevés kezdeményezés van, eredményes pedig alig, habár a 

király igyekezett az üresedésben lévő főpapi helyeket betölteni. A főpapok közül azonban 

Újlaky Ferenc győri püspökön kívül senki sem szenteltette fel magát, ezért kérte a királyt, 

tegye feltétellé a pappá szentelést. Mivel nem viselnek világi hivatalt, nem kell, hogy laikusok 

legyenek. 1548:XII. alapján510 úgy döntött, hogy alkalmaz itt (?) egy bizonyos tudós férfiút, 

hogy tanítson. Ezért a karthauziak egyik puszta monostorának a jövedelmét kérte, amelyet 

jelenleg a lőcsei polgárok használnak. A kolostor már régóta elpusztult.511 Úgy tűnik Várday 

példája ragadós volt, mert a kormánytanács 1549. május 25-én arról értesítette a királyt, hogy 

[Újlaky Ferenc] győri püspök olaszországi tanítót fogadott, akivel az ifjúságot taníttatja. De 

mivel ez igen költséges, kérik, hogy a Podmaniczkyak által elpusztított zirci apátság birtokait 

az 1548. évi határozatok alapján engedje át neki erre a célra.512 

Várday – bár anyagi helyzete korántsem volt rózsás – az egyházat különböző 

felszerelési tárgyakkal, kincsekkel és ereklyékkel gazdagította: „iconem B. V. ab Angelo 

salutatae argentea tabella ornavit, addidit ciborium eucharisticum, et pedum pastorale auro, 

gemmisque dives”. Hevenessy Gábor kézirata szerint ezek közé tartoztak: Szent Adalbert 

ezüst fejereklyéje aranyozott karereklyével, Szent Balázs, Szent Vince és Szent Ágnes ezüst 

fejereklyéi karereklyével, valamint Szent István király és Szent Imre herceg ezüst 

karereklyéi.513 Az Esztergomi Káptalan 1530. szeptember 18-án kelt okleveléből 

megtudhatjuk, hogy Várday Pál esztergomi érsek vásárolt szőlőjét, amelyet közönségesen 

„Fehér Zewlew”-nek hívnak, az esztergomi egyházban emelt Szent Kereszt oltárának (altari 

S. Crucis) és a Krisztustársulat házának (domui collegii Christi in vicinatu domus 

archidiaconatus Barsiensis), per consequens Szentfalvai János mesternek, esztergomi 

kanonoknak és in hac parte örököseinek adományozta. Meghagyva, hogy János mester illetve 

                                                 
508 Nuntiaturberichte I/IV. 296. 
509 ACSÁDY, 1897. 18703. sz. rekord. 
510 1548:XII.: „de bonis et proventibus ecclesiasticorum, vel claustorum desertorum ad erigendas scolas 
doctosque viros alendos applicansis” 
511 Talán Vöröskolostor, amelyet 1545-ben hagytak el a szerzetesek. R. Kiss, 1908. No. 53. 
512 R. KISS, 1908. No. 85. 
513 SCHMITTH, 1768. 297. 
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a mondott szőlőben örökösei minden héten két misét tartsanak. Az egyiket egész éven át 

minden vasárnap a Szentháromság tiszteletére és dicsőségére, a másik misét 26 héten 

keresztül minden szombaton Mária mennybemenetelére, Szent Adalberttel, az esztergomi 

egyház védőszentjével együtt, további 13 héten keresztül minden harmadik napon Szent Anna 

és Szent Adalbert tiszteletére, a maradék 13 héten pedig a Szent Kereszt tiszteletére tartsák.514 

Az esztergomi érsek saját jövedelmeiből (de mensa sua archiepiscopali) javadalmas papokat 

(presbiterii prebendarii) is tartott ad exercendum cultum divinum diurnum et nocturnum.515 

Ferdinánd király 1550. augusztus 13-án (Augsburg) meghagyta a Magyar Kamarának, hogy a 

nagyszombati domonkosoknak azt a malmot, amelyet Várday adott nekik élete idejére (ad 

sustentionem), adják vissza.516 Ferdinánd király Sarló, Farnad, a két Szőgyén és Kéménd 

lakosainak elengedte a kilencedet (1550. máj. 20. Bécs), mert azt korábban se fizették, hiszen 

Várday elengedte nekik.517 

Az esztergomi érsekséget Várday Pál vicariusok segítségével irányította. Szőgyéni 

Damján minden bizonnyal Vácról érkezett Esztergomba, hogy pontosan mikor azt nem 

tudni.518 1513–1525 között váci kanonok és vicarius (DF 269733). 1520–1521-ben Damján 

chalcedoni címzetes püspök Várday Ferenc erdélyi püspök helynökeként is kimutatható (DL 

82565, 82569). A vicarius felügyelte a visitaciókat is. 1533. január 6-án Szőgyéni Damján a 

barskeresztúri plébánost bízta meg a barskeresztúri alesperesség papjainak és egyházainak 

megvizsgálásával.519 Általában az egyházmegye papságával is ő levelezett. 1544-ben már 

Hagymásy Kelemen volt már a vicarius. Ekként említi őt Várday Nagyszombatnak szóló két 

levelében is. Hagymásy mindkét esetben Pesthy Albert barsi főesperes és esztergomi kanonok 

hagyatéka ügyében járt el.520 Várdaynak ugyanakkor több levele is fennmaradt városokhoz, 

amelyekben a katolikus plébános kiválasztásába beleszólt,  illetve a várost a plébánossal 

szembeni magatartása miatt megintette. 

Az uralkodó – mint már szóltam róla – megadta Várdaynak egyházmegyéjére 

vonatkozóan a főkegyúri jogot. Máshol nem igazán volt szava, de az Esztergomi Káptalan 

javadalmaival kapcsolatban élt vele. 1549-ben például Bergamói Ferencet, aki miután egy 

                                                 
514 Szövege: SCHMITTH, 1768. 290–291. ill. ETE II. No. 57. 
515 Ferdinánd levele a Magyar Udvari Kamarának 1549.11.06., Prága. ETE V. 234–235. (No. 216.) 
516 ETE V. 390–391. (No. 368.) 
517 ETE V. 351–352. (No. 315–316.) 
518 Várday 1530-ban írta, hogy Damján püspök, esztergomi vicariust és egy régi szervitorát, minden ok nélkül 
elfogták, szabadítsák ki őket. (ETE II. No. 97.). Az ő tanúsítványa van Nyáry és Ghyczy esküjén is 1530-ban 
519 Vö. a selmecbányai plébánosnak írt levelét. 1535. március 1. Esztergom. ETE III. 17–18. (No. 17.) 
520 1544.03.08. Pozsony. Várday Pál esztergomi érsek Nagyszombat városnak. TRN, Pal. 2/No. 28., ill. 
1544.04.16. Pozsony. Várday Pál esztergomi érsek Nagyszombat városnak. TRN, Pal. 2/No. 30. Ld. még 
KOLLÁNYI, 1900. 138. 
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évig egyházi szolgálatot teljesített Várday érsek mellett, esztergomi kanonokká tette.521 1540-

ben azt kérte a király Várdaytól, hogy titkárának, Andronicus Tranquillusnak522 adja az 

esztergomi prépostságot, vagy más üresedésben lévő stallumot, akkor is, ha az a király 

kinevezésétől függ.523 Várday végül nem a király jelöltjének, hanem a sajátjának, Sbardellati 

Ágostonnak juttatta az esztergomi prépostságot. A királyi titkárnak be kellett érnie a győri 

káptalanhoz tartozó pápóci prépostsággal. Újlaky Ferenc győri püspöknek ebben az esetben 

csak a tudomásulvétel jutott.524 Ferdinánd máskor is kért szívességet Várdaytól. Kérte  

például, hogy Siegfried Kollonich tanácsos (in regimine Austriaco) Ferdinánd nevű fiának az 

első üresedésben lévő kanonokságot adományozza.525 

Várday nem lépte túl hatáskörét. 1528. szeptember 21-én, Budán kelt levelében a 

Báthory István vezette tanács egy érdekes történetet mesélt el. Miután a király elment a 

fővárosból, az lett a szokásuk, hogy ünnepnapokon a Szent Zsigmond prépostság templomát 

látogassák, és ott az isteni hivatal meghallgatása miatt jöjjenek össze. Hogy a prépostságban a 

spirituális ügyek rendben történjenek, arról Várday Pál esztergomi érsek gondoskodott, 

akinek joghatósága alá a prépostság tartozik. Várday Báthory István helytartóval 

egyetértésben két kanonokot, akik elhagyták állomáshelyüket, kanonokságuktól és 

jövedelmüktől megfosztotta. Helyükre újakat nevezett ki „a működés fenntartása” és a prépost 

(Piso Jakab) halála miatt, és nem azért mintha a király főkegyúri jogát magának óhajtaná. 

Kérték a királyt, hogy a mondott kanonokokat állásukban tartsa meg.526 1535. szeptember 19-

én (Bécs) Várday Pál esztergomi érsek Pereghy Albert pécsi prépostnak és királyi titkárnak 

adományozta a Lanchich Mihály halála folytán megüresedett Somogyvári Apátságot, a néhai 

Báthory István nádor kijelölése alapján, aki királytól kapott főkegyúri jogán tette ezt.527 Ettől 

eltérően csak helytartó korában cselekedett. 1548 elején Várday Györgyöt, a bedegi konvent 

vicariusát nevezte ki a Jászói Konvent prépostjává, a királytól nyert hatalmánál fogva 

(auctoritate domini regis, qua in hac Maiestatis absentia fungimur).528 

                                                 
521 1549.06.18. h. n. Bergamói Ferenc esztergomi kanonok Elio Antal pólai püspöknek. ETE V. 173. (No. 157.). 
Vö. KOLLÁNYI, 1900. 149. 
522 Vö. BARTA GÁBOR: Egy sikertelen humanista a 16. században. (Tranquillo Andreis Magyarországon). Az 
értelmiség Magyarországon a 16.–17. században. Szeged, 1988. 61–76. 
523 1540.03.17. Gent, Ferdinánd király Várday Pál esztergomi érseknek. ETE III. 446. (No. 459.), ill. 1540.07.08. 
Gent. Uő. ugyanannak. UA AA Fasc. 42. Konv. C. 27. (W 339) 
524 1542.12.29. Prága. Ferdinánd, I. magyar király Újlaky Ferenc győri püspöknek. ETE IV. 158. (No. 126.) 
525 ETE III. 483–484. (No. 491.) 
526 „ab ipso foelici Mtis vrae discessu fuit nobis consuetudo, ut diebus praesertim festis et celebrioribus 
ecclesiam S. Mariae Virginis ante castrum Matis Vrae Budensis fundatam Sancti Sigismundi vulgo vocatam in 
missis ac vesperis freenquentaremus, ad emaque divinorum officiorum audendiorum gratia uno voto 
conveniremus...” ETE I. 403–404. (No. 411.) Eredetije: UA AA Fasc. 9. Konv. A. fol. 108 
527 ETE III. 52–53. (No. 58.) 
528 1548. eleje H. n. ETE V. 4. (No. 6.) Eredetije: F 15 2. kötet 3. 
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Az uralkodó 1543-tól az egyházi javadalmak betöltése előtt kikérte Várday 

véleményét. Bár lehet, hogy a helytartóét és nem az esztergomi érsekét. Így Várday javaslatot 

tett a zágrábi, valamint az egri püspökség betöltésére is. A zágrábira Jozefics Ferencet, az 

egrire Oláh Miklóst javasolta. Mivel az egri püspökséget még egy darabig nem töltötték be, 

eredménynek kell tartanunk, hogy Oláh Miklós lett a zágrábi püspök. Várday mások 

javaslataival is szembeállította a magáét. 1543. febr. 8-án (Pozsony) az egyik pécsi kanonokot 

ajánlja a pécsi kisprépostságra, aki miséspap és jó erkölcsű, még Maczedóniai Lászlónak is 

dolgozott a kúrián. Peregi Albert pécsi prépost ajánlottja pedig csak kancelláriai írnok és fiatal 

ember – nyilatkozta.529 

Esztergomi érsekként Várday függőpecsétes oklevelet is kibocsátott. 1534. július 1-

jén, Pozsonyban Várday Pál Knaph Gergely kaproncai bírónak a kaproncaiak kérésére 

megerősített Vitéz János érsek 1466. augusztus 25-i oklevelét, amely Szécsi Dénes érsek 

1462. szeptember 21-i oklevelét tartalmazza. Az oklevél megerősíti a kaproncaiaknak a 

korábbi érsekek által adományozott kiváltságokat: évi census két részletben való fizetését és 

Korponához való fellebbezési jogot. Várday nagyobb pecsétje (sigilli nostri maioris 

munimine) sajnos nem maradt fenn.530 

Várday gyakran fellépett az alsóbb papság érdekében is. 1537. április 2-án (Prága) I. 

Ferdinánd megparancsolta Bakics Pálnak, a huszárok kapitányának, hogy a bakonybéli apátot 

– aki idős ember, és akit fogságában tart és kínzásokkal gyötör – azonnal engedje szabadon. 

Ha valamiben vétkesnek tartja az apátot, sértetlenül küldje Esztergomba, Várday érsekhez.531 

Várday Pál esztergomi érsek–helytartó Nagyszombat városnak 1544. február 6-án kelt 

parancslevelében írta, hogy jelentették neki, hogy a néhai Budai István mester, váci 

olvasókanonok, a néhai Országh János püspök és Brodarics István váci püspökök factora,532 a 

váci egyház javai közül klenódiákat, miseruhákat, stb. valamint János püspök javai közül 

jelentős pénzösszeget, arany és ezüst tárgyakat vett magához. Az a hír járja, hogy mindezeket 

Nagyszombatba vitte és ott helyezte letétbe. Ezekre most az egyház védelme miatt szükség 

van. Ezért mind érseki, mint királyi helytartói méltóságánál, valamint a királytól nyert 

hatalmánál fogva megparancsolta, hogy István presbiter cistáit, scriniáit és laduláit, amelyeket 

                                                 
529 ETE IV. 204-205. (No. 168.) 
530 R 302 1. sor. 1. tétel. Átírja még Dénes érsek 1454. november 20-i és Tamás érsek 1367. szeptember 5-i, 
valamint Csanád érsek 1349. május 1-i okleveleit. (Vö. DL 47049, DL 45222, DL 43553). Csanád esztergomi 
érsek azt a kiváltságot engedélyezte Kapronca jobbágyainak, hogy évi terheiket részletben: Szent Györgykor 
(ápr. 24.) és szent Mihálykor (szept. 29.) fizetendő 40 forinttál válthassák meg, ezen kívül ajándékot 
tehetségükhöz képest adjanak. Dénes esztergomi érsek 1454-ben meghagyja az Wgrod-ban lakos Pongrác 
Jánosnak, szentkereszti officiálisának és e Szentkeresztben és tartozékaiban levő többi officiálisainak, hogy a 
Kapronca birtok lakosságát régi jogaiban, különösen erdői birtokában ne háborgassák. (DL 44751). Ld. még DL 
108218 jelzetű érseki adománylevelet is (1548.05.25.) 
531 ETE III. 151. (No. 169.) 
532 Budai István volt Brodarics István végrendeletének egyik végrehajtója.  
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szolgálóasszonya házában helyezett el, vizsgálják át. A váci egyház és János püspök – István 

presbiternél jogtalanul lévő – javait pedig haladéktalanul adják át [Szerémi] Sebestyén nevű 

titkárának.533 Várday következő leveléből (1544. február 17. Pozsony) már Budai István 

szolgálójának neve is kiderül. Magdolna asszony fassióját az előbb említett helytartói titkár 

mutatta be Várdaynak  illetve tanácsának. Nagyszombat város vizsgálata nyomán az is 

kiderült, hogy Magdolna asszony egy Krechmer Balázs nevű nagyszombati polgárnak tette le 

Budai István értékeit. Ennek megfelelően a helytartó arra biztatta Várday Tamás 

személynököt, mint az ország nagybíráját, hogy Krechmert szembesítse Magdolna 

asszonnyal. Ezért Várday utasította a várost, hogy az asszonyt küldjék Pozsonyba, hogy 

Várday Tamás meghallgathassa és dönthessen az ügyben.534 A város eleget is tett a helytartó 

felszólításának, hiszen 1544. február 26-án már arról értesülünk, hogy Várday visszaküldte 

hozzájuk Magdolna asszonyt, akinek ügyében két tanút is kihallgattak, akikkel együtt voltak 

fogságban és kihallgatták férjével folytatott beszélgetését – megtudjuk ebből, hol tartották  

például a szekrényhez való kulcsot stb..535 Az üggyel kapcsolatos újabb helytartói 

tájékoztatást – Magdolna asszony és férje által bitorolt ezüst klenódiák és tárgyak, valamint 

jelentős pénzösszeg tárgyában megbízható férfiak által tett újabb vallomásokról – Pétervárady 

Balázs kamarai tanácsos juttatta el városhoz,536 pár nappal később (1544. március 8.) pedig 

már az ügyben tett fáradozását köszönte meg Várday a városnak.537 

1544. március 8-án arról értesítette Nagyszombat várost, hogy a néhai Pesthy Albert 

barsi főesperes és esztergomi kanonok538 vagyona (pénz stb.) a törvény szerint Várdayra 

szállt, amely Pesthy Albert Józsa nevű testvérénél van. Utasította őket, hogy Pesthy Józsától 

vegyék el, és [Hagymásy] Kelemen esztergomi olvasókanonoknak és vicáriusnak adják 

oda.539 Az ügy nem sokkal később érdekes fordulatot vett. 1544. április 16-án Várday 

tájékoztatta Nagyszombatot, hogy Pesthy Albert főesperes és kanonok hagyatékának ügyében 

megjelent előtte Pesthy Józsa, Albert testvére, akinél a vagyontárgyak vannak, hogy 

ítélkezzen az ügyben. Az ügyben azonban Nagyszombat városa az illetékes, ezért 

megparancsolta nekik a királytól nyert hatalmánál fogva, hogy Pesthy Józsa részéről – 

                                                 
533 TRN, Pal. 1/No. 175.a 
534 TRN, Pal. 2/No 25. 
535 TRN, Pal. 2/No 27. 
536 1544. március 2. TRN, Pal. 1/No. 177. 
537 TRN, Pal. 2/No 28.Magdolna asszony neve ugyanakkor Várday 1544. július 16-i levelében is előfordul. TRN, 
Pal. 1/No 184 
538 Kollányi azt írja Pesthy Albertről, hogy nyitrai főesperes, érseki helynök és gallipolisi címzetes püspök volt,. 
Kanonkságát 1535–1541 közöttire teszi. KOLLÁNYI, 1900. 141. 
539 TRN, Pal. 2/No. 28. 
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[Hagymásy] Kelemen esztergomi olvasókanonok Várday vicariusa kérvényére – hozzanak 

ítéletet.540 

 

Várday Pál érsek sem volt mentes a korra oly jellemző hatalmaskodásoktól, amelyek a 

Mohács utáni rendezetlen viszonyok között mindennapossá váltak. Az érsek jelenlétében és 

parancsára szolgái és servitorai 1527-ben az esztergomi káptalan kincsekkel megrakott 

szekereit megtámadták, majd a javakat az érsek drégelyi várába vitték. Az értéktárgyak közül 

Várday néhányat eladott vagy elzálogosított, amivel az esztergomi káptalannak több mint 

3000 magyar aranyforint kárt okozott. Tudjuk meg Eszéky János esztergomi 1530. november 

25-én az ipolysági konvent előtt a maga és az esztergomi káptalan nevében tett fassiójából, 

amit Várday Pál érseknek az esztergomi káptalannal szemben évek óta gyakorolt 

önkényeskedéseiről tett.541 Hozzá kell tenni, hogy Eszéky Várday titkára volt 1527-ben, de a 

fassio felvételekor már János király híve, aki később pécsi püspöknek is kinevezte. 

1527-ben a káptalan kocsikon el akarta menekíteni a németek elől (a facie incursus 

Alemannorum) Szebelléb mezővárosukba a káptalan szinte valamennyi oklevelét és 

értéktárgyait (res pretiosas), köztük egy kb. 2000 aranyforint értékű drágakövekkel díszített 

aranyozott üstöt (cortinam unam deauratam totaliter ac lapidibus pretiosis et gemmis undique 

decoratam), item casulas, cappas, dalmaticas, auleas, cortinas, tapetia, bancalia et alia 

pleraque bona pretiosa ad usum et necessitates et ornamenta capellae Annunciationis 

beatissimae Virginis Mariae et altaris salutiferae crucis Dominicae) kb. 6000 magyar 

aranyforint értékben. Várday Pál érsek jelenlétében és parancsára szolgái és servitorai Baráti 

faluban a káptalan két kanonokját, Ibrányi Istvánt542 és Keresztúry Mihályt körbevették és 

fegyveresen megtámadták, majd a kocsikkal és a javakkal együtt az érsek drégelyi várába 

vitték. Pár nappal később Ibrányi István őrkanonok egy kocsin továbbindulhatott a káptalan 

okleveleivel együtt Csábrág várának irányába. Az érsek azonban bizonyos familiárisait utána 

küldte és testvére (frater suus carnalis), Várday Tamás vezetésével feltartóztatták és az 

oklevelekkel együtt visszaszállították Drégelybe, amelyekből Várday kiválogatta a számára 

hasznosakat. Az értéktárgyak közül, melyeket még mind a mai napig [itt: 1530 nov. 25.] 

magánál tart, néhányat, köztük az említett üstöt, és más arany és ezüst kelyheket, – nem félve 

az egyházi büntetésektől – elidegenített, eladott vagy elzálogosított, amivel az esztergomi 

káptalannak több mint 3000 magyar aranyforint kárt okozott. 

                                                 
540 iustitiam administrare velint TRN, Pal. 2/No. 30. 
541 ETE II. No. 80. 
542 KOLLÁNYI, 1900. 126. 
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1527-ben november 25. körül az érsek zalkai és kemendi jobbágyai fegyveresen 

lerohanták és feldúlták Pald possessiot, a szegény jobbágyokat pedig kiforgatták 

mindenükből, sőt még ruháiktól is megfosztották őket, s az így lemeztelenítetteket véresre 

verték, nem kímélve az asszonyokat, özvegyeket, sőt a szüzeket sem. Oly annyira megverték 

őket, hogy az állapotos anyák magzatukat is elvesztették.543 

Az érsek nehéz anyagi helyzetben volt, mert adósságai fejében (1000 aranyforint és 

190 jó magyar forint) kénytelen volt elzálogosítani 1527. szeptember 21-én Drégely várának 

felét Szentmihályi Tamásnak és Andrásnak.544 De megtette ezt Várday később is. 1550-ben a 

pozsonyi káptalan, plébános és városi tanács amiatt folyamodott a királyhoz, hogy a plébánia 

javadalmát, amelyet Várday Pál érsek három mészárszék lerombolásával (cum ex opposito 

aedium suarum in circulo inferiori sitae essent) megkárosított, az esztergomi érsekség 

bortizedéből kárpótolhassa.545 

A káptalan és az érsek viszonyát ennek ellenére sem mondhatjuk rossznak. Csézi 

András préposttal nagyon jó kapcsolatot alakított ki, szinte az érsek belső tanácsadóihoz 

sorolható. Várday kifelé képviselte a káptalan érdekeit. 1530-ban pedig új szabályzatot 

fogadtatott el velük, amelyben az egyes kanonoki stallumok közötti különbséget szüntették 

meg. Az új szabályzatban visszaállították a dékáni tisztséget, ami ahhoz vezetett, hogy a 

káptalan anyagi helyzete a következő években stabilizálódott.546 

Ferdinánd király 1538 végén lépéseket tett Várday bíborosi kinevezéséért. A bécsi 

udvarnál lévő pápai legátust, a brindisii bíboros-érseket kérte meg, hogy közvetítse kérését a 

római kúria felé. 1538. november 22-én a legátus levelet küldött Farnese Sándor bíborosnak, 

III. Pál unokaöccsének és államtitkárának, amelyben kiemelte, hogy Ferdinánd király 

mennyire kívánja Várday bíborosi kinevezését. III. Pál néhány héttel a legátus levelének 

megírása után, de még annak megérkezése előtt több bíborosi kinevezését is eszközölt. A 

király ajánlása tehát elkésett, ami kitűnik az államtitkár 1538. december 29-én Rómából a 

bécsi legátusnak írt válaszleveléből. „Mindazonáltal a jelen bíbornoki kinevezések alkalmára 

Főtisztelendőséged futára, lassú utazása következtében, későn érkezett, akkor midőn a 

kinevezések nemcsak el voltak határozva, de meg is történtek. […] jelen alkalommal az 

esztergomi érsek úr méltóságának emelése nem volt lehetséges.”547 Ferdinánd kérését minden 

egyes alkalommal, amikor értesült róla, hogy a szentszék új bíborosokat szándékozik 

                                                 
543 ETE II. No. 80. 
544 PL AS AR Classis F. No. 115. 
545 ETE V. 472–474. (No. 450.) 
546 KOLLÁNYI, 1900. XVIII. 
547 FRAKNÓI, Három bíbornok 14. 
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kinevezni, több mint egy évtizeden keresztül megújította. Folyamatos próbálkozásai során548 

több mindennel érvelt Várday mellett. Egyrészt, hogy az ő kérvényét válasszák el testvére, V. 

Károly császár kérvényeitől, másrészt azzal, hogy azt is figyelembe kellene venni, hogy „a 

magyar uralkodó a francia mögött a második helyet birtokolja”, s „miközben 

Franciaországnak számos bíborosa van, Magyarországnak egy szál sincs.”549 1548. augusztus 

5-én III. Pál pápához írt levelében a saját személye iránt kívánt megbecsülés valamint Várday 

érdemei mellett a katolikus vallás oltalmazásának fontosságát helyezte előtérbe.550 Ferdinánd 

1549. szeptember 8-án tett egy utolsó kísérletet. Aznap a reggeli órákban magához hívatta 

Prospero Santa-Croce pápai nunciust, s kérte, hogy ajánlja Várdayt a pápa figyelmébe. Ezúttal 

korábbi indokaihoz újabbat is csatolt: „Illőnek tartja, hogy Magyarországnak is legyen 

bíbornoka, főleg annyiszor ismételt kérelmei után, mert nyolc év óta egyebet sem tett, mint 

ezen kegyelemért folyamodott, és pedig oly férfiú részére, ki ama kitüntetésre nemcsak érseki 

méltósága, hanem erényei által is méltó, s különben is kora és egészségi állapota után ítélve, 

alig hihető, hogy soká fog élni”.551 Tusor Péter szerint Várday előléptetését belpolitikai okok 

akadályozták meg. Sokáig ugyanis három magyar igénylővel kellett számolni. Várday mellett 

egy időben Frangepán Ferenc kalocsai érsek – akit még János király terjesztett fel a bíborra – 

is komolyan felmerült, hiszen őt Ferdinánd sem szerette volna teljesen elidegeníteni magától. 

A harmadik, Statileo János erdélyi püspök tulajdonképpen önjelölt volt, de fondorlataival 

többször riadalmat okozott vetélytársainak.552 

V. A KIRÁLYI HELYTARTÓ 

Thurzó Elek helytartó Perényi Péter országos főkapitány 1542. október 10-i elfogatására, 

valamint megrendült egészségi állapotára hivatkozva lemondott posztjáról. Az uralkodó 

december 30-án fogadta el lemondását, majd még ugyanezen a napon kelt utasításával – a 

megszokott in absentia nostra formulával – Várday Pál esztergomi érseket (1542. december 

30.-1549. október 12.) nevezte ki helytartóvá,553 a Thurzóéval megegyező jogkörrel.554 

                                                 
548 Ebből négyet – 1539.07.05, 1540.11.06, 1540.08.05., 1543.10.13. – a vatikáni titkos levéltár őriz, 1540. 
november 6-i levele Nápolyi lt. Archivio Farnesiano 712. cs. 40. sz. Mindannyiszor Farnese Sándor bíborosnak 
is írt. Vö. FRAKNÓI, Három bíbornok. 
549 Giralmo Verallo nuncius levele Rómába. 1543. június. Idézet: TUSOR, 2005. 50. 
550 TUSOR, 2005. 51–52. 
551 FRAKNÓI, Három bíbornok 14-15. Vö. ETE III. No. 382, 424, 512. 
552 TUSOR, 2005. 52. 
553 „Nos Ferdinandus […] recognoscimus per praesentes, quod […] eundem in absentia nostra praefecimus et 
constituimus in locumtenentem nostrum in praedicto regno nostro Hungariae conditionibus infrascriptis…” R. 
KISS, 1908. Függelék No. XX. Ezt az oklevelet 1549. március 3-án megküldte Ferdinánd a magyar kamarának.: 
Mittimus etiam ad vos cum praesentibus, prout petiistis, exmplum literarum authoritatis locumtenetis nostri in 
Hungaria, archiepiscopi Strigoniensis, ut in negotiis delictorum ne facinorosi impuniti evadant, tanto melius 
agere possitis. Eredeti fogalmazványa: A 35 1550–1559. No. 2., amit Újlaky kinevezésekor átjavítottak.  
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Minden olyan hatáskörrel és jogkörrel felruházta, amivel hivatali elődei is 

rendelkeztek: 

1. igazságot szolgáltathasson, ítélete ellen ne legyen helye fellebbezésnek, 

2. szükség esetén (rész)országgyűlést hívjon össze, 

3. minden közügyben utasításokat adhasson a végvárak kapitányainak és más tisztviselőknek,  

4. 32 jobbágytelekig szabadon adományozhasson, akár hűtlenség, akár magszakadás, akár 

egyéb módon szállt is vissza a koronára, 

5. hogy azokon a területeken, amelyeken a főpapoknak nincsen kegyúri joguk, a nagyobb 

apátságok és prépostságok kivételével, az egyházi állásokat is betölthesse 

6. hogy azoknak, akik pártjára állnak, kegyelmet adjon.555 

Szekfű Gyula véleménye szerint „Magyarországon majd később Erdélyben I. Ferdinándot 

ugyanazok a célok vezették, mint az osztrák tartományokban, mégis az osztrák területeken 

létrehozottaktól elütő hivatalokat szervezett. Miért? Elsősorban azért, mert a már meglévő 

intézményekben rejlő energia hatása alól néha nem tud teljesen szabadulni. A magyar királyi 

helytartóság is alapjában különbözik az osztrák regimentektől, nem szólva arról, hogy „a 

nádorság és a meglévő igazságszolgáltatási szervek továbbra is fennállanak.” Tehát, a 

magyarországi Habsburg berendezkedés nem érthető meg az osztrák és cseh mintákból 

levezetve, meg kell vizsgálnunk a magyarországi hivatalok itthoni fejlődését.556 Szekfű 

véleményalkotása azonban fordítva is igaz. A Mohács utáni közigazgatás fejlődése nem 

egyenesen következik az előzményekből, azaz igen is meg kell ismerni Ferdinánd király 

monarchiájának többi országában kifejtett központosító tevékenységét is a magyarországi 

berendezkedés megértéséhez.  

                                                                                                                                                         
554 R. KISS, 1908. LII. Sőt az 1532. október 4-én, Bécsben kelt kinevezés szóról-szóra megegyezik a Várday 
kinevezési oklevelével. R. KISS, 1908. Függelék No. X.  
555 imprimis omni illa authoritate et facultate fungatur, qua praedecessorum nostrorum atque etiam nostro 
tempore ceteri locumtenetes ad tempus constituti usi sunt videlicet: quod habeat facultatem administrandi 
iustitiam citra omnem appellationem, quod possit indicere conventum particularem necessitate requirente 
omnibus statibus pro commodo nostro et illius regni nostri, quod habeat authoritatem mandandi omnibus 
confinia tenentibus et officialibus caeterisque fidelibus nostris in omni publica administratione, quod habeat ius 
conferendi personis dignis bona ad triginta duos colonos se extendentia, quae sive per notam, sive per defectum 
seminis aut alio quocunque modo ad collationem nostram legittime spectarent, quod habeat ius conferendi 
beneficia ecclesiastica in omnibus ecclesiis, quibus praelati ius patronatus non habent, exceptis tamen abbatiis 
preapositurisque maioribus, quod habeat facultatem et plenam authoritatem omnibus resipiscentibus et ad 
obedientiam nostram, [ac ad sinum gratiae et clementiae nostrae] redire volentibus nostra [in] persona gratiam 
faciendi [impertiendi] 
556 SZEKFŰ, 1912. 214. 
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V. A. I. FERDINÁND TÖREKVÉSEI A MAGYARORSZÁGI KÖZIGAZGATÁS 

ÁTSZERVERVEZÉSRE 

V. A. 1. Központi közigazgatás 

Az idők folyamán sok, együtt nagy kiterjedésű, de egymástól teljesen különböző berendezésű 

tartomány került a Habsburg-dinasztia birtokába. 1278-ban jutottak hozzá Ostmarkhoz és 

Stájerországhoz (Steiermark). 1335-ben Karinthiát, 1363-ban Tirolt, 1382-ben Triesztet, 

1500-ban Görzöt, 1526-ban pedig Csehországot és Magyarországot, pontosabban szólva a 

Cseh és a Magyar Korona országait szerezték meg. Annak ellenére azonban, hogy birtokaik 

egy tömbben helyezkedtek el, a monarchia egységes kormányzása mégsem volt lehetséges. 

Az uralkodónak mindenütt meg kellett küzdenie a katona és adó-megajánlási jogot kezükben 

tartó helyi rendekkel. Rá voltak kényszerítve, hogy országaikat egységes szempontok szerint 

próbálják meg kormányozni.557 A központosítás első kísérlete I. Miksa császár nevéhez 

fűződik. Miksa kísérletei azonban tiszavirág életűek voltak, s úgy keltek életre illetve tűntek 

el, ahogy azt éppen Miksa politikája diktálta, befolyásuk pedig ennek következtében 

elhanyagolható volt.558 

Miksa unokája, I. Ferdinánd király, illetve 1556/58 után császár, uralkodásának 

kezdetét szintén a kísérletezés jellemezte.559 Ferdinánd Szép Fülöp burgundi herceg és 

Johanna spanyol infánsnő gyermekeként született 1503. március 10-én a Madrid melletti 

Alcalá de Henaresben. Aragóniai Ferdinánd nevelte, aki szívesebben látta volna Ferdinándot a 

spanyol trónon, mint annak bátyját, Károlyt. Végrendeletében (1516-ban halt meg) azonban 

nem tett említést Ferdinánd trónörökléséről. Így a két testvér Mojadosbeli első találkozása 

után Ferdinándnak távoznia kellett Spanyolországból. A másik nagyapa, I. Miksa halála után 

(1519. január 12.) Károlyra szállt a Német-római Birodalom, az osztrák örökös 

tartományokkal együtt. V. Károly 1521/1522-ben két szerződésben I. Ferdinánd uralma alá 

                                                 
557 SZEKFŰ, 1912. 202–205. Vö. ALFONS HUBER: Geschichte der österreichischen Verwaltungsorganisation bis 
zum Ausgange des XVIII. Jahrhunderts. Innsbruck, 1884. A központi igazgatás történek feltárásában nagy 
érdemei vannak Thomas Fellnernek, akinek művei a mai napig megahatározók. FELLNER, THOMAS: Zur 
Geschichte der österreichischen Zentralverwaltung. MIÖG VIII. (1887), ill. ÖZV I/1. 
558 WALTER, 1972. 29. ill. I. Miksa reformjaival kapcsolatban vö. ADLER¸ SIGMUND: Die Organisation der 
Zentralverwaltung unter Kaiser Maximilian I. Leipzig 1886.; ROSENTHAL, Behördenorganisation 51–316.; 
ROSENTHAL, EDUARD: Zur Geschichte der Burgundischen Zentralbehörden. Viertelsjahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. 9. Bd. 1911.; Vö. WALTHER, ANDREAS: Die burgundischen Zentralbehörden unter 
Maximilan I. und Karl V. Leipzig, 1909. és WALTHER, ANDREAS: Die Ursprünge der deutschen 
Behördenorganisation im Zeitalter Maximilians I. Stuttgart, 1913. 
559 I. Ferdinánd reformjai általában: BUCHOLTZ, Geschichte; FIRNHABER, FRIEDRICH: Der Hofstaat König 
Ferdinand’s I. im Jahre 1554. AÖG 26. (1861) 1–28.; ROSENTHAL, Behördenorganisation 51–316.; FERDINAND 

MENOIK: Beiträge zur Geschichte der kaiserlichen Hofämter. AÖG 1899. 447–563. (A Harrach család 
levéltárának iratai alapján); ÖZV I/1.; GOETZ, 1963. 453–494. Újabban RAUSCHER, 2004. és 2005. ill. PÁLFFY, 
Magyar királyság. 
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helyezte az örökös tartományokat.560 A wormsi szerződésben (1521. április 28.) az Alsó-

Ausztriai tartományokat kapta (Österreich ob und unter der Enns, Steiermark, Kärnten, 

Krain). Ezután Linzben Ferdinánd feleségül vette Jagelló Annát. Hatalma azonban 

meglehetősen kevésnek tűnt, hogy a Miksa császár halála óta kibontakozott rendi ellenállással 

szembeszálljon, ezért a brüsszeli egyezményben (1522. február 7.) a Felső-Ausztriai 

tartományokat: Tirol, Elővidék, valamint Württemberg tartományokat is megkapta. A 

szerződést egyelőre még titokban tartották, így Ferdinánd ezekben a tartományokban csak 

mint Károly helytartója vette át az uralmat.561 

Ferdinánd 1526. március 6-án kiadott Hofkanzleiordnunggal átszervezte a 

kancelláriáját, később az 1527. január 1-jei Hofordnungban (udvari szabályrendelet) az 

Udvari Kancellária mellett a Titkos Tanács,562 az Udvari Tanács és az Udvari Kamara 

megszervezésére is parancsot adott. A rendek kérésére úgymond „német udvartartást” hozott 

létre, melynek vezetője az udvarmester (Hofmeister).563  

Ferdinánd kezdetben még úgy gondolhatta, hogy Udvari Tanácsa szolgál majd 

országai fő kormányszékéül, benne az egyes ország-csoportoknak helyet adva,564 törekvését 

azonban – az általa alapított összetett állomokat összefogó Habsburg Monarchiában – nem 

koronázhatta siker. A státuszrendeletek (1527, 1537 és 1541) alapján az Udvari Tanács 

feladatköre a belügyi kormányzaton túl a külügyek intézésére is kiterjedt, sőt törvénykezési 

feladatokat is el kellett látnia. A jogi ügyekben ellenben kompetenciája a Habsburgok 

valamennyi tartományára kiterjedt, így azok számára tulajdonképpen legfelső törvényszék 

gyanánt (Gerichtshof). Feladatköre erre a területre kezdett is visszaszorulni. Párhuzamosan az 

Udvari Tanács jelentőségének csökkenésével idővel, főként a 16. század vége tájáig 

fokozatosan növekedett a Titkos Tanács (Geheimer Rat) szerepe.565 Az uralkodó legfontosabb 

tanácsadó szerve volt, hatáskörét pontosan később sem határozták meg, mivel hatósággá 

sohasem alakult, a központi hatóságok felett formailag nem rendelkezhetett, határozatainak 

végrehajtását sem ő ellenőrizte, hanem az illetékes hatóságok. Tagjainak száma esetről esetre 

változott. Rendeleteit saját nevében, az udvari kancelláriákon keresztül bocsátotta ki. 

                                                 
560 ZÖLLNER, 1998. 127. Vö. EMBER, 1946. 48.; Alsó-, Belső- és Alsó-Ausztria elnevezések az egyes 
tartománycsoportokra az 1395/1396. évi hollenburgi és bécsi szerződések óta honosodtak meg, amelyekben a 
család ágai osztották fel egymás között az örökös tartományok területét. 
561 UHLIRZ, Handbuch I. 184. Vö. Vö. RAUSCHER, 2005. 
562 Élére Bernhard trienti érsek került. 
563 WALTER, 1972. 36. 
564 Az 1527. január 1-i udvari szabályrendelet az udvari főméltóságokon kívül (udvarmester, marsall, kancellár) 
19 udvari tanácsosról emlékezett meg: 1 birodalmi, 5 alsó-ausztriai, 3 felső-ausztriai, 1 württembergi, 5 cseh, 2 
magyar, 2 polgári származási jogi doktor. Az 1537. január 1-i szabályrendeletben magyarokról és csehekről már 
nincsen szó: 4 birodalmi és 7 ausztriai tanácsosról van benne szó, az ex officio résztvevőkön kívül természetesen. 
WALTER, 1972. 37. 
565 WALTER, 1972. 36. 
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Befolyása leginkább a külpolitikára terjedt ki, de foglakozott jogi és gazdasági ügyekkel is. 

Naponta ülésezett, a Titkos Tanács volt a kormányzat lelke. Az első – nem nádorként vagy 

esztergomi érsekként működő (akik automatikusan titkos tanácsosok voltak) – magyar titkos 

tanácsos gróf Pálffy Pál (1646), a későbbi nádor volt, akinek sógora Maximilian von 

Trauttmanstorff gróf, főudvarmester (1637-1650) és első miniszter volt.566 Csehországban a 

cseh főkancellár, Heinrich von Plauen Burggraf von Meißen példáját azután, aki először lett a 

Titkos Tanács tagja (1542–1554), számosan követték.567 Mivel a cseh kancellár nem tudott 

állandóan részt venni a tanács ülésein, Ferdinánd sokszor írásban kérte ki a véleményét.568 

A Titkos Tanács mellett az Udvari Kancellária (Hofkanzlei) szerepét kell még 

kiemelni.569 Az Udvari Kamara feladatköre kiterjedt az uralkodó minden birtokára, tekintet 

nélkül arra, hogy mint német-római császár, osztrák főherceg, magyar vagy cseh király 

uralkodott fölöttük. Legfőbb rendeltetése éppen az volt, hogy a különböző országokban fekvő 

kamarai javakat, értve alattuk az állami jövedelmeket is, központilag áttekintse és a fejedelem 

nevében egységesen irányítsa.570 Ferdinánd király központosító törekvése éppen ezért 

pénzügyi területen vált leginkább valóra. Az egyes ország-csoportok (alsó-ausztriai, felső-

ausztriai tartományok, a cseh tartományok és Magyarország) kamaráit ugyanis a központi 

Udvari Kamarának rendelték alá.571 

V. A. 2. Területi közigazgatás 

A Ferdinánd által 1521/1522-ben átvett tartományok két nagyobb csoportba szerveződtek. (I.) 

Öt alsó-ausztriai tartomány (Niederösterreichische Länder): Österrech ob der Enns, 

Österrech unter der Enns, Steiermark, Kärnten, Krain és (II.) a felső-ausztriai tartományok 

(Oberösterreichische Länder): Tirol, Vorlande (Elővidék)572, valamint a Karintiával és 

Krajnával délen határos területek. Ennek a két tartománycsoportnak, már I. Miksa idején 

külön kormányzata. Az alsó-ausztriai tartományokban 1493-ban ugyanúgy, mint ahogy 1490-

ban Tirolban, létrehozott egy kormányt (Regiment), majd nem sokkal később egy 

                                                 
566 EMBER, 1946. 52–53. Újabban FUNDÁRKOVÁ, ANNA: Tajný radca Pavol Pálfi. Pálfiovci v novoveku. Vzostup 
významného uhorského šľachtického rodu. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 20. mája 2003. Ed.: 
FUNDÁRKOVÁ, ANNA–PÁLFFY, GÉZA. Bratislava–Bp., 47–62., valamint PÁLFFY GÉZA: Mellőzött magyarok? 
Hadikonferenciák ülésrendjei 1660–1662-ből és 1681-ből. LK 75. (2004) 1. sz. 47–63. 
567 PÁNEK, 1989. 62. Pl. közvetlen utóda Joachim von Neuhaus egészen haláláig (1565 decemberében belefulladt 
a Dunába). GOETZ, 1963. 480. 
568 GOETZ, 1963. 480. 
569 Udvari Kancelláriával kapcsolatban ld. WALTER, 1972. 38–39. Vö. még ROSENTHAL, Behördenorganisation 
97–101. 
570 EMBER, 1946. 64. 
571 ROSENTHAL, Behördenorganisation 119. Udvari Kamarára ld. még ROSENTHAL, Behördenorganisation 101–
144.; MAYER, THEODOR: Das Verhältnis der Hofkammer zur ungarischen Kammer bis zur Regierung Maria 
Theresia. MIÖG IX. Ergbd. 1. Heft. 
572 Vorderösterreich = Breisgau, Oberelsass, Bregenz, Bludenz, Felskirch stb. ROSENTHAL, 
Behördenorganisation 65. 
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Rechen(Reit)kammer-t. A Hubmeister, illetve Stájerországban a Landschreiber hivatalát a 

Vicedom váltotta fel, aki alá a fejedelmi koronajavak igazgatása tartozott.573 A két kormányt 

1499-ben illetve 1502-ben szervezte újra. A felső-ausztriai székhelye Innsbruck, az alsó-

ausztriaié előbb Enns, majd Linz volt. A kormányok a szűkebb értelemben vett közigazgatási 

feladatokon túl pénzügyi és törvénykezési feladatokat is ellátta. I. Ferdinánd 1523-ban hozott 

létre új Hofratot a régi Regierung helyére, amelynek feladat köre Miksa császár idejéhez 

képest azonban nem változott. 

Bonyolultabb volt a helyzet az alsó-ausztriai tartományokban, melyek rendjei nem 

ismerték el a Miksa által kinevezett kormányt. Feladatukat az Augsburgban székelő császári 

kormányzatnak kellett ellátnia. Ferdinánd ennek megfelelően már 1521-ben létrehozta az új 

hivatalt Hofrat néven. Tagjait a rendek megkérdezése nélkül nevezte ki. A változó 

taglétszámú tanács élén a helytartó állt.574 A helytartó utáni legfontosabb személy a kancellár 

volt, aki a tanács határozatait írásba foglaló kancellária vezetője is volt egyben. A 

Hofrat/Regierung életre hívásának alapmotívuma, az uralkodó távolléte, Ferdinánd 

instrukcióiban is megjelenik. Sokszor azonban csak további parancsáig (bis auf weiterem 

Befehl) nevezi ki a tanácsot, ami azt jelenti, hogy az uralkodó jelenlétében sem szűnik meg 

tevékenysége, ami állandó jelleget kölcsönöz a hivatalnak. A két tanács 1527-ig legfőbb 

bíróságként is működött. Ekkor, az Udvari Tanács megalakításával ez utóbbihoz lehetett 

fellebbezni a pereket.575 

Ferdinánd 1523-ban adta ki első szabályrendeletét az alsó-ausztriai kancellária részére. 

1527-ben a kamarai ügyeket leválasztották a kancelláriáról. Ezeket az ügyeket ezután az Alsó-

Ausztriai Kamara irodája intézte. Ezt követően szükséges volt a kancellária átszervezése, ami 

Marcus Beck von Leopoldsdorf576 alsó-ausztriai kancellár (1539–1553), korábban (1526–

1539) alsó-ausztriai vicedóm (kamarai bevételek kezelője), dolgozta ki, és 1539. évi 

szabályozásban öltött testet. A kancelláriához a kancelláron és a 2 titkáron (egy a bírósági 

ügyeket, egy pedig a tanács ügyeit intézte), egy-egy taxator, expeditor és registrator tartozott, 

akik a kancelláriai személyzet (másolók, fogalmazók, írnokok stb.) munkáját is 

                                                 
573 UHLIRZ, Handbuch I. 181. Az innsbrucki hatságok alá tartozott az elzászi Ensisheimben székelő elővidéki 
kormányzat. ZÖLLNER, 1998. 123. 
574 „Locumtenens et consiliarii regiminis Austriaci” R. Kiss, 1908. 241. regentes Wiennenses uo. 254. 
575 ROSENTHAL, Behördenorganisation 151–166. 
576 Vö. MÖSCHL, CHRISTINE: Dr. Marcus Beck von Leopoldsdorf. Ein Staatsmann Ferdinands I. (1941–1553). 
Ungedr. Phil. Diss. Wien, 1969. 
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ellenőrizték.577 Az Alsó-Ausztriai Kamara elnöke 1539–1566 között Siegmund Freiherr von 

Herberstein (1486–1566) volt.578 

Ferdinánd az Udvari Kamarának alárendelt tartománycsoport-kamarákat 

hasonlóképpen szervezte meg. A Felső-Ausztriai (1523, 1536) és Alsó-Ausztriai Kamarák 

(1523, 1539) szolgáltak mintául a Cseh (1527) és Magyar Kamarák (1528) létrehozásakor.579 

Alsó-Ausztriában bonyolította a helyzetet, hogy az ehhez a csoporthoz tartozó tartományok is 

rendelkeztek önállósággal. Így például a tartományok pénzügyeit a Vicedom intézte. Ő szedte 

be a fejedelmi jövedelmeket, és a kiadások levonása utáni részt szolgáltatta be a felettes 

pénzügyi hatóságnak (Einnehmergeneral). Vicedom működött Stájerországban, Karintiában, 

Krajnában (itt Celjében), Alsó- és Felső-Ausztriában (Österreich ober und unter der Enns). 

Alsó-Austriában (Ö. unter der Enns) a Vicedom egyben az Einnehmergeneral is volt.580 

Alsó-Ausztriai Főhercegség helytartója 1542–1544 között Hans Ungnad Freiherr von 

Sonnegg (1493–1564), 1544–1551 között Christoph Freiherr von Eyzing (1501–1563), aki 

ezen kívül 1542–1544 Landmarschall is volt Alsó-Ausztriában. A Felső-Ausztriai 

Főhercegség is rendelkezett önállósággal. Linzben tartományi gyűléseket (Landtag) is 

tartottak. 1544–1559 között Balthasar von Prösing volt a Landeshauptmann. Stájer 

hercegségben is volt Landeshauptmann. Elegendő csak Hans Ungnadra gondolnunk, aki a 

magyar és a horvát történelem alakításában is meghatározó szerepet játszott. Ungnad 1530. 

június–1556 volt Landeshauptmann. 1540. jan. 12.–1543 vége között pedig királyi 

főhadparancsnok Horvátországban és Szlavóniában, valamint az öt-alsó ausztriai 

tartományban. 1537-ben részt vett a stájer csapatok élén az eszéki/garai vesztes csatában, 

1542-ben pedig egy 10 000 főből álló csapatot vezetett a Buda visszafoglalására vezetett 

hadjáratban (közben az alsó-ausztriai tartományok helytartója is lett).581 Életrajzírója, 

Zimmermann szerint kétségkívül Hans Ungnad volt az osztrák protestantizmus egyik 

legmeghatározóbb alakja. 1541. júl. 31-én egy Passauból Linzbe tartó hajóúton Ferdinándnak 

benyújtott egy javaslatot, amely a király országaiban egységes adózást szorgalmazott. Közös 

pénz bevezetését, valamint a közigazgatás egységesebbé tételét javasolta.582 

Ferdinánd központosító törekvései a Cseh Korona országaiban leginkább pénzügyi 

területen voltak sikeresek. A Cseh Kamara (1527 óta) és a Sziléziai Kamara (1558 óta) 

                                                 
577 STUNDNER, 1954. 99–100. 
578 Vö. Siegmund von Herberstein, kaiserlicher Gesandter und Begründer der Russlandkunde und die 
europäische Diplomatie. Hrsg. von GERHARD PFERSCHY. Graz, 1989. (Veröffentlichungen des Steiermärkischen 
Landesarchives 17.) 
579 ROSENTHAL, Behördenorganisation 176–177. 
580 ROSENTHAL, Behördenorganisation 182–183. 
581 POSCH, 1962. 27. ill. PÁLFFY, Császárváros 253–264. 
582 ZIMMERMANN, 1981. 206., 211. Vö. J. LOSERTH: Steiermark und die Anfänge der österreichischen 
Gesamtstaatsidee. ZHVStmk 10. (1912) 11. 
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alárendeltségi viszonyba került a bécsi Udvari Kamarához képest. A Cseh Kancellária és a 

többi hivatal kötődése a központi közigazgatási szervekhez tagjainak esetleges Udvari, majd 

Titkos Tanácsbeli részvételével valósult meg. Intézményesült függőség nem alakult ki. A cseh 

igazságszolgáltatási rendszert pedig ez a fajta hierarchia is teljesen elkerülte. I. Ferdinánd 

központosító törekvései azonban mégis hatással voltak a csehországi közigazgatásra. Először 

is olyan új hivatalokat sikerült felállítani, melyekre a rendeknek nem volt befolyása, 

másodszor a korábbi, középkori szervek működését is áthatotta az újfajra hivatali, 

bürokratikus szemlélet és a királlyal szembeni lojalitás. Fontos megemlíteni harmadszor azt 

is, hogy sikerült megnyernie a rendek vezető erőit a Habsburg központi igazgatásnak azzal, 

hogy meghívták őket a legfőbb központi szervbe, a Titkos Tanácsba.583 

V. A. 3. A helytartó tanácsa. Új intézmény vagy a királyi tanács továbbélése? 

Távollévő királyaink már a középkorban helytartókkal (vicarius, locumtenens) helyettesítették 

magukat.584 Ugyanezt tette Ferdinánd is, de mivel az előző királyok csak háború esetén, vagy 

ha más országaikat látogatták meg, tehát ideiglenesen voltak távol, úgyhogy még az 

ideiglenes helytartói kormányzat is szokatlan volt a magyarok előtt.585 „De Magyarországot 

különben sem kormányozták soha helytartók, csak akkor, ha királyaink szomszéd 

tartományaikat látogatták meg, vagy külföldiekkel hadat viseltek. Szokatlan dolog az a 

magyarok előtt: hallani a királyról, de nem látni őt…” – írta már 1908-ban R. Kiss István. 586 

I. Ferdinánd 1528 vége és 1542 között valóban egyszer sem lépett magyar földre, így 

helyettesítésére mindenképpen nagy szükség volt. 

A Mohács előtti kormányzat központi szerve a királyi tanács és a királyi kancellária 

volt. Kubinyi András a Mohács előtti évtizedekben kettős királyi tanácsot feltételez: nagyobb 

avagy teljes, illetve szűkebb avagy részleges névvel illetve őket.587 Ezek Mohács utáni 

továbbélése a szakirodalomban nem elég megnyugtatóan tisztázott. 

Fraknói Vilmos szerint Mohács után a királyi tanács gyakorlatilag megszűnt. Ezért 

panaszkodott az 1530. évi pozsonyi országgyűlés, hogy “nullum consiliarium Hungarum, 

nullum fere officialem, nullum praefectum, nisi solo fortasse titulo, habet Maiestas Vestra”.588  

                                                 
583 PÁNEK, 1989. 75. 
584 Erre legújabban kiváló példa: C. TÓTH NORBERT: Perényi Imre nádor királyi helytartóságai. Aktualitások a 
magyar középkorkutatásban. In memoriam Kristó Gyula (1939–2004). Szerk. FONT MÁRTA–FEDELES TAMÁS–
KISS GERGELY. Pécs, 2010. 141–170.  
585 MOE I. 274., 279. 
586 R. KISS, 1908. XXVII. 
587 Vö. KUBINYI, Királyi tanács! Kubinyi a korábbi vitát a Mohács előtti királyi tanács működéséről, mely főként 
Schiller Bódog (SCHILLER, 1900) és Szilágyi Lóránd (SZILÁGYI, 1930.) munkássága nyomán alakult kis, saját 
kutatásai alapján átértékelve jutott erre a következtetésre. 
588 MOE I. 274. Vö. PÁLFFY, Bécsi udvar 31. jegyzet 
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Schiller Bódog, aki már 1900-ban azt gondolta, hogy 1526 előtt kettős királyi tanács létezett, 

úgy vélte, hogy „azonnal a mohácsi vész után a tágabb királyi tanács elveszté 

tanácsjellegét.”589 Márk László ezzel szemben úgy foglal állást, hogy a – Kubinyi 

szóhasználatával élve teljes – tágabb tanács inkább lassan szűnt meg, illetve alakult át.590 

Ezt látszik alátámasztani az a tény, hogy a hagyománynak megfelelően Ferdinánd 

trónra léptekor 13 főpap és 38 báró tette előtte a tanácsosi esküt. Az uralkodó rendszeres 

fizetést utalt ki számukra, hogy együtt maradásukat biztosítsa. Tagjai a legfőbb egyházi és 

világi méltóságviselők (praelati et barones caeterique consiliarii).591 Amíg a Mohács előtti 

királyi tanácsban való részvétel a „praelati et barones” esetében, mint állásukból, 

hatalmukból, birtokaikból folyó jogosítvány volt, „a főurak a magánjogi alapon nyugvó 

előkelőségüknél fogva a tágabb királyi tanács született tagjai”.592 „A Habsburgok felfogása 

[ezzel szemben] királyi kegy nyilvánítását látta abban, hogy alattvalóikat tanácsadóikká 

tették, úgy hogy idővel a tanácsosság jogi alapjává a királyi kinevezés válik, amelyben kiváló 

érdemeik és szolgálataik jutalmazásaként részesülnek a kinevezettek.”593 Ez természetesen 

nem azonnal történt, Ferdinánd trónra lépése körül esküt tettek, a régi szokás szerint voltak 

tagjai a tanácsnak, az újabbak azonban „születés jogán” már nem kerülhettek be, általánossá 

válik a kinevezés. „A főnemesség jó része így kiszorulván az előbbi tágabb királyi tanácsból, 

a későbbi főrendi háznak alakjában jut új alkotmányjogi jelentőséghez.”594 

Márk László véleménye szerint a királyi tanács keretei kezdetben változatlanok, 

rövidesen azonban „a tágabb és szűkebb tanács közötti válaszfalak eltűnnek”, „és egy 

önmagában zárt egységet képző Consilium Hungaricum alakul ki.”595 Ennek fő okát a király 

állandó távollétében látja. A szűkebb tanácsot  ugyanis Mohács előtt a király mellett 

tartózkodó főtisztviselők, nagybírák alkották, akik betöltött feladatuknál fogva állandóan a 

királyi székhelyen a király közelében tartózkodtak: „a királynak állandóan a kormányszéken 

való tartózkodása volt alapja ezen szűkebb tanács mint ilyen létezésének és működésének.”596 

Nagyon érdekes Márknak az a felvetése, hogy 1526 előtt, a szűkebb vagy részleges 

tanács átalakul kormánytanáccsá. Bizonyítékul az 1485:X. ún. nádori törvénycikket említi, 

ami szerint „palatinus … cum aliquibus penes ipsum deputandis omnia facere, et exercere, 

quae rex ipse posset, et deberet, potest,”597 vagyis a nádor a mellé kirendeltekkel királyi 

                                                 
589 SCHILLER, 1900. 178. 
590 MÁRK, 1917. 473. 
591 EMBER, 1946. 75–79. 
592 SCHILLER, 1900. 163. 
593 MÁRK, 1917. 477–478. 
594 MÁRK, 1917. 482. 
595 MÁRK, 1917. 475. 
596 MÁRK, 1917. 476. 
597 MÁRK, 1917. 476. 
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jogkörökkel kormányozhatja az országot. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy újabb C. 

Tóth Norbert egy előadásában felvetette a nádori cikkelyek későbbi, azaz Mohács utáni 

összeállításának lehetőségét is. 

Feltételezésem szerint Ferdinándnak a Mária királyné mellé helytartói 

meghatalmazásakor (1527. január 19.)598 kijelölt személyekkel ugyanez, azaz egyfajta 

távollétében kormányzó tanács, azaz kormánytanács létrehozása lehetett a szándéka. Báthory 

István nádor, Szalaházy Tamás veszprémi püspök, Brodarics István szerémi püspök, 

kancellár, Thurzó Elek tárnokmester, Vingárthi Horváth Gáspár főétekfogó voltak kiszemelve 

arra, hogy Mária királyné segítségére álljanak, ők alkothatták a kijelölt kormánytanácsot. 

Ferdinánd azonban, a hagyományoknak megfelelően a többi királyi tanácsost, vagyis a teljes 

tanács tagjait sem zárta ki a körből, hiszen a régi hagyományokkal nyilván nem mehetett 

szembe. Érdekesség, hogy a fenti személyeknek illetve még Batthyány Ferenc horvát–szlavón 

bán, Tahy János vránai perjel, Macedóniai László pécsi prépost, tanácsos, Gerendy Miklós 

székesfehérvári őrkanonok, Nádasdy Tamás, Oláh Miklós esztergomi főesperes, királyi titkár, 

Vargyas Imre alnádor, Révay Ferenc nádori ítélőmester és Mária királyné egyéb 

tanácsosainak Ferdinánd már 1526. november 30-án ígéretet tett, hogy jelenlegi birtokaikat 

megőrzi, az ellenfele által okozott károkat megtéríti, illetve kárpótolja őket.599 

Báthory István mellé, annak helytartói kinevező oklevelében (1528. március 7.),600 

tanácsosként 3 főpapot és 2 főurat rendelt az uralkodó: Várday Pál esztergomi érseket, 

Szalaházy Tamás egri püspököt és kancellárt, Gerendy Miklós erdélyi püspököt és kincstartót, 

Thurzó Elek (ekkor már) országbírót és Báthory András tárnokmestert, itt is megengedve, 

hogy a tanácsban más tanácsosok is, ha megjelennek székkel és tekintéllyel bírjanak 

„habebunt tam supradicti, quam alii consiliarii nostri, qui pro tempore accesserint suum 

locum honorem et auctoritatem”.601 A király ekkor még azt is elrendelte, hogy a tanács 

székhelye Buda legyen, és a tanácsosok állandóan itt tartózkodjanak.602 Báthory esetében már 

egy sokkal szűkebb, vele együtt 6 tagú tanács képe tárul elénk, aminek Ferdinánd többi 

                                                 
598 1527. január 19. Reichsregisterbücher, Ferdinand I. Bd. 1. fol. 89v. Adat: WINTER, 1954. 578. Vö. ERDÉLYI, 
2000/1. 342. 6. jegyzet, aki BAUER, WILHELM-LACROIX, ROBERT: Die Korrespondenz Ferdinands I. II/1. 
Familienkorrespondenz 1527 und 1528. Wien, 1938. No. 5. (Ferdinánd levele Máriához 1527. január 21.) 3. 
jegyzet hivatkozik. 
599 Reichsregisterbücher, Ferdinand I. Bd. 1. fol. 74. Forrás: WINTER, 1954. 568. Vö. MÁRK, 1917. 479–480. 
600 R. KISS, 1908. Függelék No. VI. 
601 Az 1528. március 15-i levelüket a kinevezetteken kívül a váradi püspök, Thuróczy Miklós udvarmester és 
Révay Ferenc személynök név szerint is aláírta, sőt nevük után olvasható et alii consiliarii. R. KISS, 1908. 
LXXXVII. Ferdinánd király a későbbiekben is elismeri a teljes király tanács tagjainak jogait, vagyis, hogy a 
közügyekben részt vegyenek. Még 1550-ben is, Újlaky Ferencnek adott utasításában is, miután felsorolta azokat 
a tanácsosokat, akiknek állandóan a helytartó mellett kell lenni, hozzáteszi: „Si qui etiam ex baronibus sive 
vocati sive non vocati aliquando Posonium venerint, hij quoque in rebus communibus et publicis more veteri 
admittantur.” MÁRK, 1917. 475. 
602 SZEKFŰ, 1935. 74–77. Vö. R. KISS, 1908. XXII. 
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országához hasonlóan – ez kiemelendő – állandó jelleget kívánt adni.603 Báthory tanácsa, 

illetve az Alsó- és Felső-Ausztriai Hofrat/Regiment közötti párhuzamok keresése már jóval 

több mint hipotézis. Azzal a lényeges különbséggel azonban, hogy a magyarországi tanács 

nem került a későbbiekben sem a központi közigazgatási szervek egyikének az 

alárendeltségébe sem, ami jól mutatta a magyar politikai elit, a rendek és főméltóságok 

befolyását és osztrák társaiknál sokkal nagyobb politikai súlyát. 

A Báthory mellett működő tanács kifejlődését a törökök 1529. évi hadjárata, illetve a 

nádor 1530. május 8-án bekövetkezett halála megakasztotta. Ezt követően Ferdinándnak már 

az alkalmas helytartó megtalálása is gondot okozott. Thurzó Elek kinevezésére végül több 

mint két év múlva, 1532 októberében került sor. Ember Győző véleménye szerint Thurzó 

helytartósága alatt helytartói tanácsról nem beszélhetünk, ebben a korban a helytartó a királyi 

tanács tagjaival kormányozta az országot.604 A korábbi kinevező oklevelek a helytartó mellé 

rendelt tanácsosokat névleg is felsorolták, Thurzóé meg sem említi őket.605 Ennek ellenére az 

újabb kutatásokból már ismerjük a Thurzó mellé kinevezett consiliumot.606 A kirendelt 

tanácsosok (Consiliarii ordinarii Regiae Maiestatis) az „Aliqui articuli dominorum 

Hungarorum Vienne presentati mense Aprili 1533” címzésű iratban már név szerint vannak 

felsorolva.607 Külön a főpapok: Várday Pál esztergomi érsek, főkancellár, Szalaházy Tamás 

egri püspök, kancellár, Gerendy Miklós erdélyi püspök, Macedóniai László váradi püspök, 

Kretschmer Lőrinc fehérvári prépost, és külön a bárók: Thurzó Elek helytartó, országbíró, 

Batthyány Ferenc horvát–szlavón bán, Horváth Gáspár főkamarás, Szalay János pozsonyi 

ispán és más főpapok és bárók.608 

Azt ugyanakkor, hogy a Thurzó vezette kormány nem igazán működhetett az 1535. 

november 19-re Nagyszombatba összehívott országgyűlés eseményei is megerősítik. A király 

az országgyűlés megnyitása előtt több főpapot és főurat Bécsbe hívott, hogy velük a pozsonyi 

diétán követendő eljárásról tanácskozzék. A főurak véleménye közül Várday Pálé ismert.609 

Várday azt javasolta, hogy a király személyesen utazzon Pozsonyba (megismételhetjük, hogy 

ekkor már hét esztendeje nem járt a Magyar Királyságban), és amíg ezt megteheti, bízzon 

                                                 
603 Működéséről bővebben a II. fejezetben esik szó. 
604 EMBER, 1946. 94.  
605 R. KISS, 1908. XXXIV. 
606 ERDÉLYI, 2000/1. 367. 99. jegyzet 
607 UA AA Fasc. 23. Konv. A. fol. 8. (MF W 294) 
608 Közülük Thurzón kívül az alábbiakat vizsgálta az újabb kutatás: K. OBERMAYER ERZSÉBET–HORVÁTH 

ISTVÁN: Macedóniai László. Egy humanista élete és működése a Mohács körüli évtizedekben. Századok 93. 
(1959) 1. sz. 773–801. FAZEKAS ISTVÁN: Besztercei Kretschmer Lőrinc székesfehérvári prépost, királyi nevelő. 
Portré és imázs. Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban. Szerk. G. ETÉNYI NÓRA–HORN ILDIKÓ. 
Bp., 2008.63–71. Batthyányra PÁLFFY GÉZA: A Batthyány család a törökellenes határvédelemben a XVI–XVII. 
században. HK 122. (2009) 2. sz. 321–356. Szalaházyra lásd Fazekat István említett tanulmányait. 
609 „Modus agendi et tractandi negocia publica, in conventu futuro, pro festo beate Elizabeth vidue, Posonie 
celebrando” MOE I. 535–538. 
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meg néhány főpapot és főurat, hogy nevében mind a főrendeket, mind a nemességet 

üdvözöljék, és kívánságait terjesszék elő. Az uralkodó fordítsa figyelmét elsősorban az 

országban elterjedt zavargások, hatalmaskodások és erőszakos tettek megszüntetésére. 

Megoldási javaslata pedig az volt, hogy a király állítson fel, – miként Várday hangsúlyozta – 

mint más országaiban is történik, egy állandó kormányt, amely a király távollétében az ország 

szabadságainak védelméről és fenntartásáról, az igazság kiszolgáltatásáról, a hatalmaskodások 

megszüntetéséről és általában az ország minden érdekéről gondoskodna.610 

Az országgyűlés végül Várday politikai győzelmével végződött. Az et consiliariorum 

electio fiat c. törvénycikk (1536:XVI.) előírta, hogy 7 tanácsost válasszon a király mindkét 

rendből, azaz egyháziak és világiak közül (Elegitque ex utroque ordine praecipuos 

consiliarios septem), akik között a helytartó, a nádor és a kapitány is helyet kell, hogy 

foglaljon (Ex quorum numero sunt: locumtenens, palatinus, et capitaneus). A kinevezendő 

kapitány feladata volt, hogy a helytartóság rendelkezésére álljon fő feladatuk, az 

igazságszolgáltatás kapcsán hozott ítéleteik végrehajtásában.611 Az 1536:XV. „rehabilitálta” 

az esztergomi érseket, elismerve, hogy a fő- és titkoskancellár az ország egyik rendes bírája. 

Továbbá elrendelte, hogy a királyi felség a helytartó és a többi egyházi tanácsos urak, 

valamint az ország rendes bírái között olyan rendet tartson, hogy az esztergomi érsek úr úgy a 

tanácsban, mint a törvényszéken a maga és az ő egyházának méltóságához képest (a mint 

illő), hatalmával szabadon éljen.” 1536:XLIX. törvénycikk pedig – mint közismert – 

kimondta, hogy az ország kormányának székhelye Pozsony legyen. Mindezek jól mutatják, 

hogy I. Ferdinánd király és a hivatalnoki munkától – Thurzóval ellentétben – nem idegenkedő 

esztergomi érsek 1535/36-ban az ország új igazgatásának kiépítése kapcsán már kezdett 

egymásra találni, illetve érdekeiket összhangba hozni. Ez jól egybevág a király és érseke 

fentiekben ismertetett személyes kapcsolatának fokozatos változásával is. 

Márk László szerint a helytartó melletti helytartói, helytartósági vagy akár 

kormánytanács jogilag ugyan nem különült el a Magyar Tanácstól, de a helytartó mellé 

kirendelt ordinarius tanácsosok, az előbbitől megkülönböztetendő tanácsot alkottak. Az hogy 

ilyen sok elnevezése van, azt mutatja, hogy „egy kialakulni készülő, de az alakulásnak kezdeti 

                                                 
610 „Item, Quod praemissa omnia, commodius et juxta libertatem regnicolarum Sue Maiestatis, exequi possint, 
quemadmodum in aliis regnis Sue Maiestatis, ita et in hoc quoque regno Hungariae debitus servetur ordo, 
Maiestas Sua ex pocioribus dominis praelatis et baronibus, consiliariis videlicet suis, certos eliget, qui in 
regimen euisdem regni continue esse debebunt, ac vice et in persona, auctoritateque Sue Maiestatis, de 
defensione et conservatione libertatis regni, celebrationibusque judiciorum, nec non cessatione omnium 
maleficiorum curare, agere et tractare debebunt, quatenus regnum Maiestatis Sue, satis superque afflictum, 
deinceps salvum et integrum servetur, ut unus quisque fidelium suorum, pauperes videlicet et divites, sua 
libertate frui et gaudere possint.” MOE I. 503. Vö. Rugonfalvi Kiss István fordításával: R. KISS, 1908. XL. 
611 1536:XVIII. 
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stádiumában lévő intézménnyel állunk szemben,”612 ám egy intézménnyel szemben, amelyet 

neveznünk kell valahogy. R. Kiss István szerint hivatalos neve: Locumtenens et consiliarii 

regiminis Hungarici613 az alsó-ausztriai helytartótanács mintájára (Locumtenens et consiliarii 

regiminis Austriaci) alakulhatott.614 A tanácsnak írt levélfogalmazványokban Ferdinánd király 

legtöbbször a Regimen Hungaricum alakot használta. Várday helytartósága idején a tanács ez 

utóbbi névnek megfelelően működött, ezért az alábbiakban magam is a kormánytanács 

elnevezést fogom használni. 

V. B. VÁRDAY PÁL TANÁCSÁNAK SZERVEZETE 

V. B. 1. A kormánytanács működése 

R. Kiss István állítása szerint, ha az uralkodó az országban tartózkodott a helytartói tanács 

felfüggesztette működését. 1550. január 16. és február 25. között nincs bejegyzés a 

leveleskönyvben, amit ő úgy értelmez, hogy amíg a király a pozsonyi országgyűlésen 

tartózkodott, a tanács nem működött.615 Várday helytartósága alatt a király, 1543.09.19–1543. 

október 14., 1546. február 6–1546. március 3., 1548. október 26–1548. december 12. 

tartózkodott Pozsonyban.616 A fenti időszakból ez ideig két helytartói parancslevelét találtam, 

amelyeket Várday Nagyszombat városának küldött. Ez természetesen túlságosan kevés és 

egyoldalú forrásanyag ahhoz, hogy bármit is bizonyítson, mégis úgy vélem, hogy a 

kormánytanács a király általában viszonylag rövid jelenlétében is tovább működött.  

Témánk szempontjából kiemelkedően fontos, hogy Várday tanácsának működése már 

1543-ban is hivatalszerű volt, különösen elődjével összehasonlításban. Az uralkodó 1543. évi 

utasításában meghagyta ugyanis, hogy a tanácsban a helytartó és a tanácsosok megszabott 

rendet tartsanak, úgy hogy mindenki a helye és tisztsége szerint mondja el véleményét úgy, 

mintha a király is jelen lenne. Hogy milyen rendben üljenek a főpapok és bárók soraiból 

kinevezett tanácsosok, az az instructio folytatásában volt kifejtve, ám az sajnos nem maradt 

ránk.617 A tanács fejlődését ugyanakkor az 1549. január 1-jén kiadott rendelet, az Ordo 

                                                 
612 MÁRK L., 1917. 491. 
613 Előfordulnak még különböző elnevezések: Locumtenens et consiliarii Posonii constituti, Locumtenens et 
consiliarii Suae (Regiae) Maiestatis (in Hungaria vagy Posonii constituti), Locumtenens et consiliarii regni, 
Locumtenens et consiliarii Hungarici, Locumtenens et consiliarii sui, Locumtenens et consiliarii sui regiminis 
Hungarici, Locumtenens et consiliarii Posonii existens. Vö. R. KISS, 1908. IX. 
614 R. KISS, 1908. IX. Vö. MOE I. 182. 
615 R. KISS, 1908. CCVIII. 
616 PÁLLFY, Magyar Királyság 115. 67. jegyzet. Vö. GÉVAY, Itinerar 
617 „Praeterea constituit Maiestas Regia, ut in consilio per locumtenetem et consiliarios debitus ordo servetur, ita, 
ut quisque iuxta locum et dignitatem suam opinionem non aliter, quam praesente Regia Maiestate fieri solet, 
referre debeat. Quo autem ordine consiliarii ex ordine praelatorum et baronum electi consideant, inferius 
patebit.” R. KISS, 1908. Függelék No. XXIII. 
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servandus is bizonyítja.618 A kormánytanács működésének rendje végül is ebből, illetőleg 

még pontosabban a Várday utóda, Újlaky Ferenc helytartó kinevezése után 1550. március 12-

én kelt, a tanács üléseinek rendjéről szóló utasításból ismerhető meg.619 A helytartó, mint a 

tanács elnöke, tűzte ki az ülések időpontját, állapította meg a tanácskozások napirendjét, 

szólította fel véleményadásra a tanácsosokat és mondta ki szótöbbség esetén a határozatot. 

Távollétében a legtekintélyesebb tanácsos elnökölt. A tanácsosok fölött hivatali kérdésekben 

fegyelmi jogot is gyakorolt. A tanácsosokat az uralkodó nevezte ki, akik fizetést kaptak, és 

kötelezve voltak arra, hogy állandóan Pozsonyban, azaz az ország 1536-ban törvényileg 

kijelölt fővárosában tartózkodjanak. Távollétük idején nem kaptak fizetést. A tanácsosok 

számát az 1549. és 1550. évi utasítás egyaránt 10 főben állapította meg. A tanács hivatalos 

titkárt csak az 1549. évi utasításban kapott, Malatesta Frigyes személyében. Addig a helytartó 

magántitkára készítette a kiadványokat.620  

Az 1542. évi pozsonyi országgyűlés XXX. törvénycikke négy tanácsost rendelt a 

helytartó mellé az egyháziak közül és négyet a világi urak közül, ezzel valójában már 

törvényileg is előkészítve Várday új kormánytanácsát. Sajnos jelenleg nem ismerjük név 

szerint a tanácsosokat, sőt Várday 1542. december 30-án kelt kinevező oklevele sem említi a 

őket. Szerencsére az 1549. január 1-jén kiadott Ordo servandus ugyanakkor név szerint is 

felsorolja az ekkor már 5–5 főpapot és főurat (ordinarios consiliarios). Újlaky Ferenc győri, 

Kecsethy Márton veszprémi, Thurzó Ferenc nyitrai és Sbardellati Ágoston váci püspök, 

továbbá Bornemisza Pál óbudai prépost voltak a főpapok, tovább Révay Ferenc nádori 

helytartó, Balassa Imre, Mérey Mihály személynök, Sibrik Gergely és Istvánffy Pál a világi 

tanácsosok közül. Megengedve emellett azt is – úgy mint korábban is történt –, hogy a többi 

királyi tanácsos, de különösen Niklas Graf zu Salm und Neuburg főhadparancsnok, Nádasdy 

Tamás és Báthory András ekkor kinevezett országos főkapitányok, továbbá a tapasztalt 

politikus, a volt bán Batthyány Ferenc bármikor részt vehessenek a tanácsban.621 

Forrásaink sajnos nem vagy csak igen ritkán tesznek különbséget azok között a királyi 

tanácsosok között, akiket az uralkodó a helytartó mellé rendelet, és azok között, akiket nem. 

Egységesen consiliarius regius-nak nevezik őket. A helytartó és tanácsa nevében kelt 

okleveleket sajnos nagyon ritkán írták alá, így szinte csaknem lehetetlen megállapítani, mikor 

ki vett részt a tanács munkájában. Várday Pál helytartósága idején általában 4–6 

gyűrűspecsétet találunk a tanács kiadmányain, egy-két alkalommal 7 pecsét is előfordult. 

Amennyiben a pecsétek épek, meg lehetne állapítani, hogy kitől származnak, bár nagyon 

                                                 
618 1549. január 1-i utasítás. R. KISS, 1908 Függelék No. XXX. 
619 R. KISS, 1908. Függelék No. XXXIX. 
620 EMBER, 1946. 98–100. 
621 Istvánffy Pál mozgalmas pályafutására ld. HOLUB, 1912. 222–237. 



 

 110

hosszadalmas és sikerrel kevéssé kecsegtető vállalkozás lenne.622 De még ez se vezetne 

feltétlenül biztos eredményre, hiszen a már említett katonai vezetőket rendszeresen meghívták 

a tanácskozásokra. Természetesen azonban mások is részt vettek az üléseken. 1549. április 

15-én például Várday Pál helytartó kérte a királyt, hogy mivel Batthyány Kristóf 

pohárnokmester lett, és állandóan részt vesz a helytartó tanácsában, neki fizetését adassa 

meg.623 Augusztus 6-án pedig Batthyány pohárnokmesternek írta a helytartó, hogy beszélt a 

kamarai tanácsosokkal fizetéséről, aki ők megerősítették, hogy a király többi tanácsosához 

hasonlóan neki is fizetnek, miután Batthyány a tanács helyére, Pozsonyba elment, és ott is 

maradt, mint ahogy azt a király parancsolta.624 A régi középkori szokások tehát így 

befolyásolhatták az új kormánytanács szervezetét és működési gyakorlatát. 

A különféle fizetési listák már jobban eligazíthatnak bennünket a tényleges 

tanácsosokkal kapcsolatban.625 1545. április 21-én, Wormsban kelt parancslevelében 

Ferdinánd király meghagyta Szerémi Sebestyénnek, a harmincad-jövedelmek pénztárnokának 

(perceptor tricesimarum) és Schreiber Farkasnak, előbbi ellenőrének, hogy a helytartói tanács 

tagjainak és más hivatalnokoknak (dicto archiepiscopo Strigoniensi, locumtenenti 

caeterusque regiminis consiliariis et aliquibus officialibus regni) ideiglenesen a harmincadok 

jövedelmeiből fizessék ki féléves fizetésüket.626 Ferdinánd a korábbi deputációs rendszer 

felszámolására tett tehát kísérletet. A Magyar Kamarát éppen ezért 1545. április 28-án külön 

utasította, hogy kifejezett gondja legyen rá, nehogy ezentúl a helytartó vagy tanácsosai 

semmiféle rendes, vagy rendkívüli jövedelmet le ne foglalhassanak.627 Ferdinánd király 

azután 1549. március 7. és április 20. között rendezte a magyarországi tisztségviselők 

fizetését.628 

Tanács tagjai 1545 (Ft.) 1549 (Ft.) 
Várday Pál helytartó 3000 3000 
Várallyai Szaniszló pécsi püspök amikor a tanácsban 

vannak napi 1 
forintot, ami kb. 60 
rénes ft. 

- 

Újlaky Ferenc győri püspök Ua. 292 
Josefics Ferenc zenggi püspök Ua. - 
Kecsethy Márton veszprémi püspök  Ua. - 
Sbardellati Ágoston váci püspök - 292 
Bornemisza Pál óbudai prépost - 400 
Szalay János pozsonyi ispán - - 

                                                 
622 Mivel én sajnos legtöbbször mikrofilmről dolgozhattam, ezért erre a feladatra nem vállalkozhattam. 
623 R. KISS, 1908. No. 63. 
624 P 1314 No. 51054. 
625 Ferdinánd 1537-ben megszabta a tanácsosok fizetését. MOE II. 32. 
626 R. KISS, 1908. Függelék No. XXVII. 
627 R. KISS, 1908. CIV–CV. 
628 Status erogationum 1549. R. KISS, 1908. Függelék No. XXXI., ill. Uo. No. XXXVI. 
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Tanács tagjai 1545 (Ft.) 1549 (Ft.) 
Révay Ferenc nádori helytartó 2000 1200 
Balasssa Imre629 2000 2400 
Mérey Mihály személynök 400 400 
Istvánffy Pál - 400 
Sibrik Gergely - 500 
+   
Malatesta Frigyes titkár  300 

 

A tanács névsora tehát éveken át szinte változatlan maradt, egész 1549-ig. Várday halála után 

1549. november 11-én Pozsonyból Újlaky Ferenc győri püspök, Révay Ferenc, Sbardellati 

Ágoston váci püspök, Balassa Imre, Sibrik Gergely és Istvánffy Pál, a helytartó tanácsának 

tagjai meghagyták a Magyar Kamarának, hogy mivel Várday Pál Malatesta Frigyes királyi 

titkárnak (Secretarius Regiae Maiestatis) 60 forinttal maradt adósa az éves fizetéséből, 

Muthnoky Mihály, az érseki jövedelmek adminisztrátora által fizettessék ki neki a mondott 

összeget.630 

V. B. 2. A helytartó irodája 

V. B. 2. a. Kapcsolat a királyi kancelláriával 

A Magyar Királyi Kancellária névleges feje a mindenkori esztergomi érsek, aki Zsigmond 

király óta általában a fő- és titkos kancellári tisztséget (summus et secretarius cancellarius 

regius) is betöltötte, és mint ilyen a királyi kettős pecsétet (dupplex sigillum regium) is őrizte. 

1526. december 21-én János király a főkancellárságot is Várday Pál esztergomi érseknek 

adományozta, cum summo iudicatu, qui personalis presentia appallari solet.631  

1527. november 4-én Várday Pált Ferdinánd király is kinevezte esztergomi 

érseknek,632 sőt nem sokkal később (nov. 8–10.) főkancellárrá is tette.633 Várday főkancellári 

jogkörét még a kettős pecsét őrzésében sem tölthette be. Az esztergomi érsek 1529. március 

14-én, Budán arról panaszkodott, hogy bár a királytól kapott főkancellári tisztség egyik 

kelléke, de még mindig nem kapta meg a kettős pecsétet, amiből nagy kára származott.634 A 

királytól azt a kitérő választ kapta, hogy a kettős pecsét vésnöknél van, ha elkészült, Várday 

                                                 
629 1549-ben kárpótlásul erdélyi birtokaiért (csak a márc. 7-i iratban) 
630 R. KISS, 1908. Függelék No. XXXVII. 
631 PL AS AR Classis B. No. 38–39. 
632 PL AS AR Classis A. Nr. 19. 
633 ETE I. No. 343. 
634 „Praeterea Serenissime Rex licet Maiestas Vestra in Alba regali ex innata sua gratia, me in summum 
secretarium cancellarium eiusdem cum duplici sigillo pronunciaverit, sigillum tamen dupplex, hucusque 
obtinere non potui, unde profecto, non parvum damni et ignomine suscepi. Cum solo titulo hactenus ipsum 
officium possederim. Alii enim omnes domini suis officiis libere funguntur.” UA AA Fasc. 10. Konv. C. fol. 42–
44. idézi TURATSCHEK, 1968. 68–69. 
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természetesen visszakapja.635 A kettős pecsét kérdésében – úgy tűnik – egészen Várday 

helytartói kinevezéséig nem sikerült megegyezniük.636 1543. január 1-jén, Bécsben kelt 

adománylevelében ugyanis Ferdinánd király Magyarország régi szokása alapján a kettős 

pecsétet (sigillum duplex nostrum et autenticum), amelyt II. Lajos király ideje alatt nem 

használtak, őrzésre és a szokásnak megfelelő használatra Várday Pál esztergomi érseknek, fő- 

és titkos kancellárnak adta. Elrendelte, hogy ezentúl a nemességet és örökös ispánságot 

megerősítő okleveleket (omnes litteras confirmationis, armorum ac creationis comitum 

perpetuorom) a kettős pecséttel és ne a titkos pecséttel pecsételjék meg, amit egyedül ezentúl 

Várday Pál tehet meg. Megparancsolta tehát a titkos pecsét őrzőjének, a kancellárnak és 

helyetteseinek, hogy az ilyen okleveleket senki másnak ne adják, csak Várdaynak.637 Ennek 

ellenére jelenleg még nem ismerek az 1543–1549 közötti időszakból kettős pecséttel 

megpecsételt oklevelet, persze ennek oka lehet az eddig vizsgált oklevelek szűk köre is.638 

Ferdinánd korábbi kancellárja, Brodarics István szerémi püspök elpártolása639 után, 

1527 szeptemberében Szalaházy Tamás lett,640 aki ténylegesen vezethette a kancelláriát. A 

Szalaházy vezette kancelláriáról viszonylag keveset lehet tudni. Fazekas István kutatásai 

nyomán ismert néhány alacsonyabb rangú kancelláriai tisztviselő, jegyző és írnok neve.641 

1532 előtt dolgozott a kancelláriában pécsi Kis Péter, akit Várday titkáraként is viszontlátunk 

majd. Néhány éven át dolgozott ott Johann Mruck, akit azonban már 1530-ban Roggendorf 

főhadparancsnok mellett találunk mint hadititkár, majd Esztergomban lett harmincadellenőr, 

1533-ban pedig az esztergomi Szent Tamás társaskáptalan prépostja.642 Ismert még lőcsei 

Rokesinger Sándor esztergomi kanonok (1528), Szeremlyéni Zsigmond (1528–1529), 

Reitlinger Lőrinc (1529–1530), és Primus Merula (1527–1551). Merula 1550-ben rövid időn 

át kancelláriai titkár is volt.643  

I. Ferdinánd király 1527. január 1-jei szabályrendeletével újjászervezte II. Lajos 

magyar és cseh király tragikus elhunyta során megnövekedett állama, azaz a születőben lévő 

Habsburg Monarchiája kancelláriai ügyeit. A kamarai ügyeket továbbra is külön irodán 

intézték, de így is 9 titkárra volt szükség, hogy minden országnak és ügykörnek meglegyen a 

                                                 
635 Ferdinánd magyar király Várday Pál esztergomi érseknek. 1529.04.16. Speyer. UA AA Fasc. 11. Konv. A. 
fol. 78. 
636 1530. október 20-án Várday ismételten megígértette Ferdinánddal, hogy pisetum joga mellett a 
főkancellárságot is visszaadja neki. 1530. október 26. ETE II. 66–68. (No. 69.) Ld. még ETE II. No. 91. 
637 ETE IV. 179. (No. 141.) 
638 R 64 1. tétel 
639 Vö. Brodarics-emlékkönyv. Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után. Brodarics István szerémi püspök 
búcsúlevele I. Ferdinánd királyhoz (1527. március 18., Dévény). Írta, vál. és összeáll. KASZA PÉTER–PÁLFFY 

GÉZA. Bp., 2011. 
640 FAZEKAS I., 2007. 22. 
641 FAZEKAS I., 2007. 32. 
642 ETE II. 20–21., 269–270., 306. 
643 Címereslevele (1544. okt. 15.) Reichsregisterbücher Bd. 31. fol. 23r–24r. 
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maga előadója: 1. alsó-ausztriai, 2. felső-ausztriai és német birodalmi, 3. udvari tanács 

ügyeihez (igazságügy), 4. burgund és francia, 5–6. spanyol ügyekhez (kettő), 7. latin ügyek 

(külügy), 8. cseh, 9. magyar ügyek.644 Az 1527 végén kiadott udvartartási jegyzék még egy 

tizediket is felsorolt, akinek a lausitzi iratok kiadásáról kellett gondoskodnia.645 Az így 

átszervezett Udvari Kancellária élére a Titkos Tanács elnöke, Bernhard Cles trienti érsek 

került. A központosítási törekvés talán abban is megfigyelhető, hogy a kancellária vezetője 

1528–1539 között a főkancellár (Oberster Kanzler) címet viselte. Bernhard Cles bíboros 

halála (1539) után nem töltötték be a főkancellári címet, a kancelláriát 1559-ig udvari 

alkancellárok vezették. 

A helyzetet bonyolította a Habsburgok szoros kapcsolata a Német-római 

Birodalomhoz annak vezetőiként. Ferdinánd testvére, V. Károly császár, ő maga pedig 1531-

től német király volt. A Birodalmi Kancellária Levéltárában Ferdinánd király idejéből 33 

regiszterkötet (Reichsregisterbücher) maradt fenn. Ebből összesen 6 darabot (1., 2., 4., 7., 

31.646 és 33.647 kötet) vezettek latin nyelven. Ezek a latin nyelvű regiszterek csak Ferdinánd 

országaira vonatkoztak és nem a német királyságra, annál is inkább mert a Ferdinánd német 

királyságára (1531–1557) vonatkozó regisztereket az udvari kancellária (Hofkanzlei) német 

nyelven vezette. Ferdinánd utódai alatt a Reichsregisterbücher nem tartalmaznak magyar 

vonatkozású bejegyzéseket, csak birodalmi, osztrák és cseh ügyeket.648
 A fent említett 6 kötet 

1658 bejegyzése közül azonban 632 darab (38,12%) foglakozik magyar vonatkozású 

ügyekkel. Az 1. és a 33. kötet nagyarányú (45 és 93%) magyar vonatkozású bejegyzései azt 

mutatják, hogy ezen intervallum nagyobb részében a magyar királyi kancellária vagy nem, 

vagy csak kis mértékben állt Ferdinánd rendelkezésére. Ezt támasztja alá az is, hogy arra az 

időszakra, amikor Ferdinánd király Magyarországon tartózkodott, így például 1527. augusztus 

1. és december 16. között, illetve 1528. november 27. között az 1. kötet 213 magyar 

vonatkozású bejegyzése közül csak 14 esik.649 Ebből arra lehet következtetni, hogy ekkor az 

ezen ügyekre vonatkozó okleveleket a Magyar Kancellária állította ki. Későbbi időszakra 

                                                 
644 ÖZV I/2. 103–104. 
645 EMBER, 1946. 57. Vö. ÖZV I/2. 147. 
646 Ez a kötet egyébként az Adelsarchiv 1933-as HHStA-ba kerülésével került a Reichsregisterbücher közé. Régi 
jelzete „Saalbücher No. 3.” WINTER, 1954. 554. 
647 Korábban a Handschriftensammlung Signatur Böhm 281. jelzetet viselte. Vö. WINTER, 1954. 554. 
648 WINTER, 1954. 555–556. 
649 Milyen bejegyzéseket tartalmaznak a kötetek? Legnagyobb részük (pl. az 1. kötet bejegyzéseinek több mint 
harmada) adomány. Szapolyai és hívei birtokainak az eladományozása. Más típusú koronajövedelmeket is 
eladományoz a király: vám-, adó-bérletek, zálogba adások. Tartalmaznak a bejegyzések a híveknek tett 
kötelezvényeket, egyházi stallumok adományozását, korábbi adományok ill. szerződéskötések megerősítését, 
parancsokat pl. hiteleshelyeknek stb., ítéletleveket, hatáskör átruházásokat, engedélyeket, menleveleket, 
meghatalmazásokat, kegyelmezéseket, nemesség- és címeradományokat, utasításokat és kinevezéseket, 
követmegbízásokat stb. WINTER, 1954. 562–565. A köteteket részlegesen, elsősorban a magyar vonatkozású 
bejegyzésekből készített válogatást, a MOL mikrofilmtárában is lehet kutatni. Az 1–2., 4. és 7. kötet a W 4624, a 
31. kötet pedig a W 4995/2 sz. MF tekercsen található. 
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vonatkozó összehasonlítás amiatt nem lehetséges, mert Ferdinánd nagyon sokáig (1542-ig) 

nem lépett ezután Magyarország földjére.650 

Magyar vonatkozású adatok a Reichsregisterbücher köteteiben:651 

Köt. sz. Régi jelzet Évkör Összes 
bejegyzés 

Magyar 
adat652 

% 

1. F (1522) 1525–1529 470 213 45,32% 
2. G 1530–1537 396 59 14,90% 

33. Hs. 281. 1529–1535 156 146 93,59% 
4. H 1538–1543 255 85 33,33% 

31. I (1538) 1544–1547 86 20 23,26% 
7.  J 1548–1558 295 109 36,95% 

  összesen: 1658 632 38,12% 
  33. kötet nélkül 1502 486 32,36% 

 

Az első magyar titkár Macedóniai László volt, akit 1527 októberétől már Újlaky Ferenc 

követett.653 A titkárnak, aki követte a királyt annak utazásain, feltehetően az Udvari 

Kancellária vezetőjének utasításait kellett követnie és nem a távollévő magyar kancellárét.654 

Újlaky titkári tevékenységének felderítése további kutatásokat igényel, de az valószínűnek 

látszik, hogy a magyar kancellártól függetlenül dolgozhatott.655 Újlakyt a király királyi 

tanácsosi címmel (1527-től) és a győri püspökséggel is dotálta.656 

Szalaházy kancellár halálának napja pontosan nem ismert, de annyi bizonyos, hogy 

1535. szeptember 30-án már nem élt.657 Ferdinánd király ekkor egyelőre nem nevezett ki új 

kancellárt, ami ugyancsak Újlaky titkári tevékenységét erősítette. Rugonfalvi Kiss István 

szerint azért, mert a kancellári címet Brodarics Istvánnak tartogatta.658 Sőt arra utaló jelek is 

vannak, hogy felmerült a királyi kancellária felszámolásának gondolata is. Az mindenesetre 

bizonyítottnak látszik, hogy a Szalaházy által őrzött iratokat az uralkodó magához vette. 

                                                 
650 WINTER, 1954. 558–559. 
651 Az adatokat WINTER, 1954. 557–558. vettem. 
652 Winter a magyar vonatkozású adtok közé beleszámolta a társországokra, a törökkel való tárgyalásokra és az 
idegen kiállítókra vonatkozású bejegyzéseket is. Idővel a tisztán magyar von. ügyek száma csökken a törökkel 
való tárgyalások javára. WINTER, 1954. 558. 
653 MIKÓ-PÁLFFY, 2002. 120. 
654 SZILÁGYI L., 1937. 553. és uo. 22. jegyzet. 
655 Újlaky ellenjegyzése szerepel egy 1530. évi Ferdinánd oklevélen, amit a gyűrűspecséttel pecsételtek meg. R 
319 No. 1997. 
656 Újlaky 1534-ben (MIKÓ-PÁLFFY, 2002. 120.) az elzálogosított győri püspökséget is megkapta. Az uralkodót 
az országgyűlés többször felszólította a javak és a tizedek visszaszerzésére, de úgy tűnik sikertelenül. 1537-ben 
Újlaky a pozsonyi káptalan előtt tiltást tett a püspökség további adományozásával, a tizedjövedelmek újabb 
megterhelésével szemben (ETE II. 140.). A birtokvitában változást Bakith (Bakics) Pál 1537 végi, Eszéknél 
történt halála hozott. 1538. január 25-én I. Ferdinánd megparancsolta Várday Pál esztergomi érseknek, hogy 
Bakith győri püspökségi birtokait, Szombathely várát, városát és uradalmát kivéve a győri püspöknek történő 
átadás végett foglalja le. Szombathely és váruradalma zálogjogon továbbra is a Bakith fivérek birtokában 
maradt. ETE III. 226–227. (Nr. 231.) vö. ETE III. 226–227. (No. 232.)]. A birtokátadás fejében 2000 forintot 
kellett még a Bakith fivéreknek lefizetnie. 1538. május 24-én Thurzó Eleknek adott utasítás: ETE III. 250–251. 
(No. 260.). Ld. DOMINKOVITS PÉTER: Szombathely privilegizált mezőváros gazdasága, társadalma a 17. 
században (1605/1606–1685). Bp., 2009. Doktori disszertáció. Kézirat. 16. 
657 FAZEKAS I., 2007. 25. 
658 Ms. 146/2. 37. 
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Fennmaradt egy 1536. január 2-án felvett lista a Haus-, Hof- und Staatsarchiv magyar 

vonatkozású dokumentumai között, ami egyértelműen a kancellár hagyatékából származott, és 

Fazekas István véleménye szerint Szalaházy bécsi lakhelyén fellelt iratokat tartalmazza.659 A 

lista tartalmánál lényegesen több irat lehetett azonban a kancellár birtokában. Tudomásunk 

van ugyanis egy ládáról, amelyet Kecsethy Márton veszprémi püspök, Szalaházy unkaöccse 

és örököse szolgáltatott ki Ferdinánd királynak, aki azt Innsbruckba vitette, ahol tartalmának 

átvizsgálásával hat ember foglalatoskodott. A ládában különböző privilégiumok, különösen 

pedig az ország határaira vonatkozó tárgyalások iratai voltak. Tartalmáról jelenleg sajnos 

semmi közelebbit nem tudunk. Az esetről a hántai prépost660 1536. november 17-én kelt 

leveléből értesülünk,661 amiből az is kiderül, hogy az iratok átadása Újlaky Ferenc királyi 

titkárt annyira felbőszítette, hogy azzal fenyegette meg a hántai prépostot és a veszprémi 

püspököt, hogy az országgyűlés előtt meg fogja őket vádolni.662 A kancellár által használt 

titkospecséttel (sigillum secretum maius) kapcsolatban Ferdinánd király – a pozsonyi 

országgyűlés felterjesztésére írt válasziratában, 1546 februárjában – azt írta, hogy amikor nem 

volt kancellárja (tempore quo cancellarium ordinarium regni non habuit), saját kamarájába 

helyeztette el (in camera sua retinuit). Amikor volt kancellár, akkor az természetesen 

megkapta a titkos pecsétet, így Szalaházy Tamás egri püspök és Perényi Péter is. A kancellári 

tisztség betöltetlensége idején azonban a titkos pecsét mindig visszakerült az uralkodó 

kamarájába.663 

R. Kiss István szerint a kancellár feladatkörét a helytartó mellett működő iroda és a 

király mellett működő titkár között osztották szét.664 A helytartó intézte a kurrens 

adminisztratív ügyeket, a királyi titkár pedig a gyűrűs illetve a sigillum secretum minus alatt 

bonyolította a király levelezését, adta ki rendeleteit és kegyleveleit. A helytartó és tanácsa 

mellé csak 1549-ben állítottak hivatalból titkárt, addig fizetését a helytartó állta. A helytartó 

titkára 1549 után „ultra stipendium et mensae intertentionem expediendis citationibus, 

                                                 
659 „Inventarium aliquot literarum Reverendissimi domini Agriensis 1536.” UA AA Fasc. 28. Konv. A. fol. 13–
16. Kiadása: FAZEKAS I., 2006. 123–136. 
660 Neve nem ismeretes. A hántai prépost a Veszprémi Székeskáptalan tagja volt. 
661 Kiadása: ETE III. No. 122. Eredetije: UA AA Fasc. 29. Konv. C. Ugyanitt találjuk Kecsethy Márton 
november 19-írt levelét Ferdinándhoz, amiben a prépost levelét mellékelte. Kiadva Uo. No. 124. Vö. FAZEKAS I., 
2006. 126–127. 
662 Vö. R. KISS, 1914. 361–363. R. Kiss István az esettől messzebbre tekint, és Ferdinánd újabb támadását 
feltételezi, és azt, hogy az esetben érdekelt Kecsethyt és Újlakyt pedig lekenyerezte. Ld. Uo. 
663 MOE III. 26. Oláh Miklós zágrábi püspöknek alkancellári megbízatásakor átadta a pecsétet őrzésre és 
használatra. 
664 R. Kiss szerint a főkancellár mellett is volt kancellária (Ms. 146/2. 43.), aminek azonban semmi nyoma. Mint 
láttuk, Várday csak 1543-ban kapta vissza a kettős pecsétet. 
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donationibus, gratiis, armorum, latarum sententiarum aliisque literis uberes fructus 

habeat”665 

Újlaky királyi titkár fizetése 1536-tól már 50 forint,666 sőt később írnokot és titkárt is 

tarhatott. Így az 1530-as években az esztergomi érsek helyett valójában az uralkodó mellett 

szolgáló Újlaky vezette iroda vált a magyar kancelláriává, amelyet ő 1539-től mint alkancellár 

vezetett.667 Lehet, hogy csak véletlen egybeesés, de Újlaky alkancellári kinevezése Brodarics 

István 1539. november 7-én bekövetkezett halála668 után következett csak be. R. Kiss szerint 

Ferdinánd a kancellári címet Brodaricsnak tartogatta, így csak halála után kezdett el 

gondolkodni annak betöltéséről.669 A Ziabko cseh titkár már 1536-tól alkancellárként 

szerepelt, így a bécsi udvari cseh kancellária megszervezése időben megelőzte a magyart, 

akár annak mintájául is szolgálhatott.670  

A másik vélemény az, hogy a kancellári címet Ferdinánd Perényi Péternek 

tartogatta.671 Istvánffy Miklós előadásából értesülünk arról, hogy 1539-ben János király és 

Izabella esküvőjén Serédy Gáspár Perényivel beszélgetve észrevette, hogy a kancellári 

méltósággal, amelyet addig csak egyházi ember viselt, meg lehetne nyerni Perényit Ferdinánd 

számára.672 1540. augusztus 10-én miután János király meghalt, Ferdinánd Oláh Miklóst 

küldte Perényihez, akinek egyik feltétele a kancellárság volt. Thurzónak 1540. július 3-án írt 

levelében Perényi elismerte, hogy Serédyvel már tárgyalt. Egyik feltétele a Ferdinándhoz való 

visszatéréshez a kancellárság. Ezt azért kívánja, mert nem akarja, hogy őt az országban bárki 

megelőzze és felülmúlja tisztségben, Thurzó kivételével.673 

Újlaky alkancellárként 1540 elején elkísérte az uralkodót Németalföldre.674 1540 

őszén Perényi Péter végül megkaphatta a kancellárságot. Alkancellárja a leleszi prépost, Pécsi 

János lett,675 akinek már 1540 júliusában kérte a sági prépostságot.676 Pécsi János kancelláriai 

munkájának első nyoma Ferdinánd király 1541. január 1-jén kelt oklevele az obszerváns 

                                                 
665 Ms. 146/2. 40–41. Idézet forrása: GbU No. 386. fol. 210rv. vö. MOL MF W 342–343. 
666 ÖZV I/2 155.. 
667 Ferdinánd 1540. január 3-án kelt oklevelében alkancellárként szerepelt. ETE III. No. 444. 
668 Oláh Miklós írta 1539. november 17-én, hogy Brodaricsról azt mondják, 7-én halt meg. ETE III. No. 428. 
669 Ms. 146/2. 37. ill. 41. 
670 ÖZV I/2. 155 és 159. Vö. Ms. 146/2. 42–43. Újlaky életrajzának összefoglalóját ld. MIKÓ–PÁLFFY, 2002. 
118–121. 
671 Ms. 146/1. 
672 ISTVÁNFFY, Tállyai I/2. 35. 
673 ETE III. 458 ill. 460. (No. 472.). Mindezeknek ellentmond, hogy KÁROLYI, Adalék 700. szerint a király már 
1537. január 17-én Perényi Péternek adományozta a kancellári méltóságot. 
674 Ferdinánd 1540. január 3-án kelt oklevele. ETE III. No. 444. 
675 1526. febr. 2-án már leleszi prépost. 1547. június 6-ról van róla az utolsó adat. 1547. június 30-án már Bódy 
György a prépost, akit július 17-én iktattak be. (nem tudni kitől kapta a prépostságot). KUMOROVITZ, 1934. 29. 
676 ETE III. 465–466. (No. 476.) Vö. ETE III. 470. (No. 481.): Ferdinánd a sági prépostságot már Bánffy 
Boldizsár egyik rokonának, de gondja lesz arra, hogy a leleszi prépost is kapjon hasonló értékű beneficiumot „si 
modo idoneus et habilis sit.” 
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ferencesek részére, amelyen már ott szerepel a Joannes prepositus in Lelez aláírás is.677 

Munkájának jutalma sem váratott sokat magára. 1541. február 1-jén Pécsi János leleszi 

prépost és alkancellár kérésére Ferdinánd király Böszörményt és Gyömrőt, a néhai Parlaghy 

Bertalan birtokait adományozta az alkancellár Barbara nevű testvérének és annak 

gyermekeinek.678 Sőt még Várday érsekkel szemben is úgymond nyerésre állt a sági 

prépostságért folytatott versenyben, hiszen 1541. november 3-án – János leleszi prépost 

kérésére – utasította az esztergomi érseket, hogy a sági prépostságot minden jövedelmével 

kiküldöttjének adja át.679 1542. jan. 25-én Révay Ferenc is az alkancellár pártfogását kérte, 

hogy megkaphassa Somogyi Ferenc birtokait, amelyek valaha az övék voltak, de János király 

hűtlenség címén eladományozta.680 János prépost befolyásos pártfogója, Perényi Péter 1542 

októberében történt lefogatásáig bizonyosan a kancelláriában maradt.681 Sőt lehet, hogy 

valamivel tovább is. 1542. október 17-én ugyanis még oklevelet állított ki Bécsben,682 de 

1543. április 3-án már nem kísérte el Ferdinándot Nürnbergbe, április 4-én Ferdinánd pedig 

arról értesítette Bornemisza Pált, hogy azt a 100 forintot, amelyet János leleszi prépostnak, 

volt secretario et vicecancellario kölcsönzött, elengedi, minthogy azt a király szolgálatában 

költötte el.683 1543-ban már kegyvesztett volt. Serédy Gáspár megtámadta a prépostságot, 

azzal a jelszóval, hogy onnan János prépost Perényi híveinek kedvez, és a prépostot is 

elfogta.684 Későbbiekben már csak nagyon kevés adatot ismerünk róla.685 

János leleszi prépost utóda az alkancellárságban 1543-tól Oláh Miklós zágrábi püspök 

lett. Oláh Miklós kancellári kinevezésével pedig, aki mellett fokozatosan megszilárdul a 

mellette működő udvari vagy udvarközeli kancelláriai iroda, amelyet 1550-től a 

státusjegyzékek is Magyar (Udvari) Kancelláriának hívnak.686 Az 1530–1540-es évek 

átmeneti időszaka után tehát így teremtődtek meg egy új (kora újkori) magyar kancelláriai 

hivatal alapjai. 

                                                 
677 ETE III. 519–520. No. 525. Bunyitay Vince szerint a királyi kispecséttel (?) pecsételték meg. Ferdinánd 
Bebek Ferencnek adott kegyelemlevelet (Bécsújhely, 1540. október 25.) Georg Gienger alkancellár és Adam 
Karl (Adamus Carolus) latin titkár készítette. Egy nappal korábban szintén az alkancellár volt tevékeny. ETE III. 
No. 510. ill. No. 508. 
678 ETE III. 527. (No. 535.) Vö. A 57 II. köt. 16. 
679 ETE III. 558–559 (No. 569.) 
680 ETE IV. 5. 
681 Tevékenységre ld. 1541.05.19. KO III. 228–229. (No. CXXXVII.), 1542.06.21. ETE IV. 57–59., 1542.07.03. 
ETE IV. 64., 1542.09.07. ETE IV. 94., 1542.09.26. ETE IV. 98., 1542.07.05-én a királyi titkospecséttel 
pecsételt. R 64 1. tétel No. 6., 1542.09.07. TT 29. (1881) 248. 
682 KO III. 233–234. (No. CXLI.) Eredetije P 392 Fasc. 9. No. 6. 
683 Ms. 146/1. ill. ETE IV. 243. Vö. SZILÁGYI L., 1937. 556. 36. jegyzet. 
684 MOE III. 549, 583. Vö. 1543.04.05. ETE IV. 245. 
685 1546.05.28. ETE IV. 491., 1546.06.02. ETE IV 493. volt alkancellárnak hívják. 
686 SZILÁGYI L., 1937. 556. Vö. ÖZV I/2. 170. 
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V. B. 2. b. Helytartói titkárok és irodai személyzet 

1549 elején Ferdinánd király újjászervezte a helytartói kormánytanácsot és titkári állással is 

kiegészítette azt. Arról is intézkedett (1549. január 18.),687 hogy levelezéseiről másolókönyvet 

is vezettessen. Hasonló másolókönyvet vagy legalábbis jegyzőkönyvet kellett vezetni a 

helytartói adományokról (a későbbi időszakból Nádasdy Tamásé és Kutassy Jánosé meg is 

maradt) és a bírói működésről is.688 A helytartótanács tárgyalásain jelen volt a titkár és ő 

foglalta írásba megállapodásukat. Ő fogalmazta az ezek alapján írandó leveleket is. Ezeket 

összegyűjtötték, s ha volt idejük, akkor bemásolták. Az időrend viszonylagossága (dátumok 

zavara) ennek köszönhető. Olyan sok munkájuk volt, hogy előfordult, hogy a levelet a 

tanácsosok fogalmazták.689 Több levelet be se másoltak. Várday levelei, amelyeket Nádasdy 

Tamáshoz írt, nem kerültek be a leveleskönyvbe, de a Magyar Kamarához és Sopron 

városához címzett levelek is kimaradtak. Várday idejéből 1549. január 13-tól szeptember 16-

ig 239 nap alatt 139 db levél keletkezett, ami a már sokszor emlegetett codex közel 

kétharmadát foglalja el. 1549. október 15-től 1551. február 6-ig, 479 nap alatt690 159 levél és 

27 regeszta. Hatalmas rendet ugyanakkor nem mindig tarthattak az iratok között, 1544. április 

29-én Várday Pál helytartó ugyanis arról értesítette Nagyszombat városát, hogy nem találja a 

királyi parancsot Wiser Farkas nagyszombati polgár ügyében.691 

A helytartó mellett működő iroda személyzetéről egyelőre még keveset tudunk. 

Feltehető, hogy Várday helytartói megbízatása után esztergomi érsekként alkalmazott 

embereit tovább is foglalkoztatta.692 Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy nem sokkal Thurzó 

Elek 1543 elején bekövetkezett halála után, az utóbbi titkárát Szerémi Sebestyént alkalmazza 

a kormánytanács titkáraként. Szerémi Sebestyén kora egyik legtapasztaltabb hivatalnokának 

számított.693 Mohács előtt ákosházi Sárkány Ambrus titkára volt. Szerémi kezdetben 

„Sebastianus litteratus de Karom”, később „de Zerem”, majd „Sebastiannus Seremiensis” név 

alatt bukkant fel, azaz feltehetően a szerémségi Karomból érkezett az északi országrészbe.694 

1537–1543 között Thurzó Elek országbíró és helytartó titkára volt. 1537-ben Thurzó bizonyos 

Vas megyei birtokrészeket adományozott Sibrik Osvátnak, Rakolczi Lajosnak és titkárának, 

Sebestyén deáknak. 1539-ben Mérey Mihály országbírói ítélőmestert és Szerémi Sebestyén 

                                                 
687 Az 1798-ban kelt másolat címlapja szerint. Erre R. Kiss nem talált levéltári adatot, a rendelet létezését 
azonban valószínűnek tartja. R. KISS, 1908. CCII. 
688 R. KISS, 1908. CCII. 
689 Uo. 
690 R. Kiss tévesen 510 napot írt. 
691 TRN, Pal. 1/No. 181. 
692 Ld. utolsó fejezetet! De pl. pécsi Kis Péter titkár további alkalmazására eddig nem találtam adatokat. 
693 Szerémi Sebestyén életrajzi adatnak nagy részét GECSÉNYI, 2003. 105. vettem. 
694 Kubinyi, Sárkány Ambrus 280. 
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titkárát küldte az uralkodóhoz.695 1540. augusztus 22-én a király protekcionális levelet adott 

ki Szerémi Sebestyén mint Thurzó Elek titkára számára Hont megyei Felsőfegyvernek 

birtokra.696 Ezután előfordult, hogy erről a birtokról időnként Fegyverneki Sebestyénnek 

hívták.697 1541 szeptemberében egy Thurzó által kiállított oklevelet mint titkár Szerémi írt 

alá.698 

1543–1544 között azután Szerémi a kormánytanács, pontosabban a helytartó titkára 

lett. Ennek pontos idejét ugyan nem ismerjük, de 1543. május 14-én már bizonyosan az volt, 

mert akkor Várday Szerémit a királyhoz küldte Nürnbergbe, egy május 15-én kelt instrukció 

kíséretében.699 A helytartó május 15-én királynak szóló levele újabb adalékkal szolgál 

Szerémi alkalmazása mellett. Az uralkodó ugyanis sürgette Várdaytól Thurzó Elek 

végrendelét, de azt az özvegytől még nem sikerült megszereznie, ezért azt Mérey Mihály és 

Szerémi Sebestyén fassiójában küldte meg, aki Thurzó bizalmas familiárisai közé tartozott és 

a végrendeletet írta.700 Mindebből egyértelmű: Várdaynak úgy látszik nagyon sokat számított 

ez a tapasztalat, mert egyáltalán nem volt bizalmatlan új „famulusa” irányában, ahogy Szalay 

János pozsonyi ispán Szerémi Sebestyént 1543. május 19-én Pozsonyból Ferdinándhoz írt 

levelében nevezte.701 Szerémi megbízatását hamar teljesíthette, mert ura 1543. június 16-án 

már Nagyszombatba küldte.702 1544 márciusáig még biztosan Várday titkáraként szolgált.703 

Egy évvel később Szerémivel mint a harmincad-jövedelmek pénztárnokával 

(perceptor tricesimarum) találkozunk viszont,704 1546. július 28-án pedig mint a harmincadok 

felügyelőjét kérte, hogy jöjjön Pozsonyba, mert a királytól levelet kapott, és hogy arra 

válaszolni tudjon, tanácskoznia kell Szerémivel.705 Várday helytartónak nyilvánvalóan nem 

kis érdeme lehetett abban, hogy Szerémi megkapja ezt az állást, különösen, hogy Várday 

ebben az időben nagy befolyással bír a harmincadügyek irányítására.706 Szerémi végül 1547–

                                                 
695 UA AA Fasc. 39. Konv. C. fol. fol. 9–10. 
696 UA AA Fasc. 43. Konv. A. fol. fol. 36.  
697 pl. Fegyverneki Sebestyén Várday Pál titkára. 1543.05.14. Pozsony UA AA Fasc. 
698 BESSENYEI, 1994. 197. (No. 269.) 
699 UA AA Fasc. 51. Konv. B. fol. 59. ill. 61. (MOL MF W 648). Instrukció: UA AA Fasc. 51. Konv. B. fol. 76-
83. (W 648). Vö. GECSÉNYI, 2010. 9. Fol. 78. kiadva belőle Podmaniczky, Okl. III. 266–268. (No. 111.). A 
király erre Prágában június 2-án válaszolt, tehát Szerémi akkor már biztosan ott volt. 
700 UA AA Fasc. 51. Konv. B. fol. 72. (W 648) 
701 UA AA Fasc. 51. Konv. B. fol. 92. 
702 TRN, Pal. 2/No. 10. 
703 Várday Pál helytartó levele Nagyszombat városnak. 1544.02.17. Pozsony. TRN, Pal. 2/No. 25., ill. 
1544.03.02. Pozsony. TRN, Pal. 1/No. 177. 
704 1545.04.21. Worms I. Ferdinánd magyar király Szerémi Sebestyénnek és Schreiber Farkasnak. R. KISS, 1908. 
Függelék No. XXVII. 
705 E 204 Várday Pál levele Szerémi Sebestyénnek. 
706 Erről még később bővebben is lesz szó. 
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1554 között a Magyar Kamara titkára és valószínűleg tanácsosa is lett, azaz a helytartók 

melletti szolgálatát hosszú távon is eredményesen kamatoztatta.707 

A kormánytanács első hivatalos (azaz már nem személyi) titkárának Frederico 

Malatestának a kinevezésére 1549-ben került sor.708 Malatesta azonban már jóval korábban az 

esztergomi érsek szolgálatában állt. Előkelőbb, de elszegényedett olasz családból származott 

Malatesta maga írta 1550. március 29-én Nádasdy Tamásnak, hogy 20 éve szolgál már itt 

Magyarországon, vagyis 1530 körül érkezhetett az országba.709 1538-ban már biztosan az 

esztergomi érseknél szolgált titkári minőségben (sőt esztergomi főesperes is volt), ugyanis 

1538. november 12-én útlevelet kapott a királytól, hogy az érsek ügyében Itáliába menjen.710 

Egy évvel később újra Itáliába kellett mennie. 1539. július 4-én, Bécsben írt levelében Várday 

küldötteit, Zondinus Pál címzetes püspököt (episcopus rosonensis) és Malatesta Frigyes 

esztergomi főesperest és érseki titkárt, valamint és az általuk előterjesztendő ügyeket III. Pál 

pápa kegyeibe ajánlotta.711 Malatesta utóbb ugyan megházasodott, de titkári állását 

megtarthatta. Mivel az itáliai származású titkár kézírása nagyon egyedi, ezért azonosítása nem 

nehéz. Megállapítható tehát, hogy Várday érsek több 1543 előtti levelét is ő írta.712 1543 után 

is megmaradt a helytartó szolgálatában. Mondhatnánk mindenese volt Várdaynak, ő őrizte a 

főkancellárra bízott pecséteket is. Közvetlenül Várdaytól kapott fizetést, évi 600 forintot 

családjával együtt és emellett teljes ellátást. Az oklevelek kiállítása után is kapott jutalékot.713 

Ferdinánd király 1549. január 23-án utasította a Magyar Kamarát, hogy mivel 

szükségesnek látszik a magyar kormány tanácsosai mellé állandó titkár kinevezése, Malatesta 

Frigyessel, aki már most is a helytartó mellett dolgozik és alkalmasnak látszik a feladatra, 

egyezzenek meg a fizetéséről.714 A megegyezés úgy látszik nem nagyon sikerült. Ferdinánd 

végül a secretarius regiminis nostri Hungarici fizetését 60 forintban határozta meg, de mivel 

már évek óta dolgozott a helytartó mellett, aki eddig saját jövedelméből fizette, a kamarát már 

évi 100 forintot fizetésére utasította. Nem sokkal később – Várday kérésére – évi 300 forintra 

emelte Malatesta fizetését, szorgalmára és munkája kiválósságára való tekintettel.715 Érdekes, 

hogy ez pont fele annak, amit korábban kapott. De mivel megmaradt Várday érseki titkárának 

                                                 
707 Szunyog Mózes végrendeletének végrehajtója 1547.08.30. Consiliarius Camerae Hungarie. Podmaniczky, 
Okl. III. 214. (No. 178.) 
708 Vö. 1549. jan. 1-i instrukciót (R. KISS, 1908. Függelék No. XXX.). Ferdinánd levele a kamarának 1549.01.23. 
ill. vö. ápr. 30-i levelét a kamarának, amiben fizetését meghatározta. 
709 Ms. 146/12. 106. Forrása: E 185 Malatesta Nádasdy Tamásnak No. 14. 
710 UA AA Fasc. 37. Konv. C. fol. 8. (W 337) 
711 ETE III. 376. (No. 381.) 
712 1541.09.14. Esztergom. Várday Pál Selmecbányának. R 314 - Selmecbánya - 1. tétel - No. 10., 1542.10.05. 
Esztergom. E 185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 2. 
713 Ms. 146/12. 107. 
714 R. KISS, 1908. Függelék No. XXXI. 
715 1549.03.02. Prága. Ferdinánd a magyar kamarának GbU No. 386. fol. 210r-210v, ill. 1549.04.01. Prága. 
Ferdinánd a magyar kamarának Uo. fol. 229v 
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is, nyílván az esztergomi érsek kiegészítette ezt a fizetést. A magyar jogi viszonyok kiváló 

ismerője volt, nem csak a helytartói tanácsi kiadványokat, de országgyűlési feliratokat, sőt a 

korabeli törvénycikkelyeket is gyakran ő fogalmazta. Várday halála után nála maradtak a 

pecsétek. Magyarországon megbecsülték a munkáját, sőt nagyon szerették, magyarrá vált „kis 

olasznak” becézték.716 

Várdayról Malatestaévek múlva is nagy kegyelettel és hálával emlékezett meg.717 A 

helytartó halála után ugyan anyagilag nehéz helyzetbe került, de élvezte a kormánytanács 

támogatását, aminek továbbra is titkára maradt. A tanácsosok 1549. november 11-én írták a 

Magyar Kamarának, hogy a király parancsa értelmében Muthnoky Mihály érseki jövedelmek 

adminisztrátora által fizettessék ki a királyi titkárnak azt a 60 forintot, amivel Várday Pál 

helytartó Malatesta éves fizetéséből adós maradt.718 November 28-án az uralkodó újabb 200–

300 forint kifizetésre utasította a kamarát.719 Az uralkodó meg lehetett munkájával elégedve, 

ugyanis 1550. június 1-jén az 500 forintos helytartói titkári fizetésén felül 100 forintot 

utalványoztat még neki királyi kegyből.720 Sőt azokat a természetbeni juttatásokat is 

megkapta, ami Várday érsek idejében járt neki.721 Ebben az időszakban tárgyal arról, hogy 

átkerüljön a királyi kancelláriába, királyi titkárnak.722 A király kegye odáig terjedt, hogy 

amikor Malatesta 1551-ben 4 hónapra Itáliába ment családi ügyeit elintézni, megkapta erre az 

időszakra is a fizetését.723 Végül 1551 végén kerülhetett át a kancelláriába.724 Az 1550 

februárjában aláírt törvények értelmében (1550:LXXIII.) pedig megkapta a magyar 

indigenátust. Az indigenátusi esküt azonban csak jóval később, 1552. március 10-én tette 

le.725 Malatesta jól gazdálkodhatott fizetésével, ugyanis 12 ezer forintot kölcsönzött a 

királynak, aki ezért cserébe 1551. december 4-én a Liptó megyei Újvárt inscribálta neki.726  

1552-ben azonban egy olyan eset történt, ami megtörte Malatesta karrierjét. Az 

uralkodó elfogatta őt és feleségét. Az történt ugyanis, hogy Malatesta felesége megölte egyik 

szolgálólányát. Ferdinánd végül csak leánya, Mária főhercegnő, Oláh Miklós kancellár, 

                                                 
716 KOMÁROMI ANDRÁS: Kerecsényi László levelei Nádasdy Tamáshoz. TT (1906). 106–107. (No. I.). Vö. Ms. 
146/12. 108. 
717 Ms. 146/12. 109. 
718 R. KISS, 1908. Függelék No. XXXVII. 
719 ETE V. 240–241. (No. 226.) 
720 Ms. 146/12. 113. Ferdinánd király a magyar kamarának Forrása: GbU 387. fol. 98r 
721 Ms. 146/12. 113. 1551. augusztus 13-án az uralkodó megparancsolta a kamarának és a váci püspöknek, hogy 
annak ellenszolgáltatásul, hogy Várday ellátta Malatesta asztalát, 24 bécsi urna bort az esztergomi érsekség 
jövedelméből fizessenek ki neki. Forrása: GbU No. 387. fol. 275v–276r 
722 Vö. 1550. március 29. E 185 Malatesta Nádasdynak No. 14. 
723 Ms. 146/113. 1551.04.13. Bécs. E 21 III. 221., hasonló 1551.04.20. E 21 III. 371. Vö. 1551.08.16. Bécs, 
Ferdinánd király a kamarának és a váci püspöknek GbU No. 387. fol. 277r–277v 
724 1551-ben még a magyar kormány titkára volt (secretarius regiminis Hungarici) Fedinánd parancsa a magyar 
kamarának ETE V. 576–577. (No. 552.); 1551.12.09. secretarius noster ETE V. 617. (No. 599.) 
725 Oláh Miklós lakásán. A 57 III. köt. 52. Vö. PÁLFFY, Magyar királyság 295–296. 
726 Ms. 146/12. 114. A 57 III. köt. 4. és ugyanakkor utasítás az újvári officiálisoknak A 57 III. köt. 2. 
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Újlaky Ferenc helytartó, valamint az egész magyar kormány kérése volt hajlandó 

megkegyelmezni nekik, azzal a feltétellel, hogy megegyeznek a lány családjával, ilyen tettet 

nem követnek el többet, továbbá, hogy Malatesta felesége – a király egyéb ez irányú 

parancsáig – távol tartja magát Bécstől.727 A feleség magyarországi birtokaikra húzódik 

vissza. Malatesta innentől fogva egyre inkább háttérbe szorult, és a másik titkár, Draskovich 

György karrierje kezdett emelkedni, aki még Malatesta életében alkancellár lett. Malatestáról 

1557 után már nem tudnunk. Végül megemlíthető, hogy Várady helytartó másik olasz titkára 

Marco Antonio Ferrari volt, aki az érsek halála után 1551 nyara óta Gianbattista Castaldo 

erdélyi helytartó mellé szegődött, és része volt Fráter György meggyilkolásában.728 

A helytartói iroda személyzetéből ismerjük még az egyik jegyzőt. Vízkelethy György, 

Dobó István erdélyi vajda titkára és testvére Jakab részére Ferdinánd király Bécsben, 1554. 

július 8-án ígérvényt adott 32 jobbágyos birtokra. Az adomány indokai között Vízkelethy 

György Várday Pál esztergomi érsek és királyi helytartó notariusaként végzett munkája is 

szerepelt.729 Vízkelethy György és testvére Jakab, aki akkor Oláh Miklós mellett a Magyar 

Kancellária jegyzője volt, 1555. május 11-én a Kossolth730 és Zylad731 helységre, június 26-án 

pedig a Torna megyei Zewlewsardo-ra732 kaptak királyi adományt.733 Feltételezhető, hogy a 

Vízkelethy testvérek pályafutásának megalapozásában Várday Pálnak is szerepe volt, habár 

ezt a Vízkelethy György, Jakab és Tamás testvérek és általuk atyafiaik Mihály, Bertalan, 

Ferenc, János, Pál és ifj. János részére Miksa király által 1569. július 15-én Bécsben adott 

nemességmegerősítő- illetve címeradomány – szemben az 1554. évi birtokadománnyal – már 

nem említette.734 Ebben az adománylevélben feltűnik a harmadik testvér, Tamás is, aki 

hármójuk közül a legnagyobb karriert futotta be. A Magyar Kamarában végigjárt hivatali 

ranglétrán a legmagasabb, elnöki posztra is eljutott 1608-ban, abban az évben, amikor a bárói 

rangot is kapott.735 

                                                 
727 Ms. 146/12. 114. (1552.10.13. h.n. UA AA fogalmazvány.) 
728 PRAY, Epistolae, II. 317. Vö. Erdély története I. Bp., 1987. 433. és BARTA GÁBOR: Vajon kié az ország? Bp., 
1988. (Labirintus sorozat) 
729 A 57 III. köt. 858–859. 
730 Kosód falu (Pozsony megye), ma Košúty (Nemeskosút, SL.) 
731 Szilád falu (Nyitra megy), ma Siladice (Szilád, SL.) 
732 Ardó (Szőlős-) falu (Torna megye). Szőlősardó a szádvári uradalom része. 
733 A 57 III. köt. 265. ill. uo. 314. A Királyi Könyvek tartalmaz még több a Vízkelethy testvérek számára tett 
adományt. Ld. még a Jászói Konvent 1559-ben kelt oklevelét, ami átírásban tartalmazza Ferdinánd király 
adománylevelét Vízkelethy György részére (R 319 No. 2279/2.), ill. I. Miksa birtokadományozó oklevelét a 
Vízkelethy család részére 1573.04.14. (R 319 No. 2279/3.); A Vízkelethy testvéreknek Kecskeméten is voltak 
érdekeltségeik. Vö. Báthory Miklós bizonyságlevelét (1582. március 1. Nabojza.) SZABÓ T. ATTILA: A 
Wesselényi-levéltár és XVI. századi magyar iratai. LK 16. (1938) 218. No. 35. 
734 R 64 1. tétel No. 33. 
735 R 64 1. tétel No. 138. Pálffy Géza a Vízkelethy családot az integrálódó magyar politikai elit egyik minta 
köznemesi családjának tartja, akik jól alkalmazkodtak az új körülményekhez, és többfajta, egyszerre alkalmazott 
karrierépítési lehetőségeket is megragadtak. PÁLFFY, Magyar királyság 127–128. Családra vonatkozóan ld. még 
NAGY IVÁN XII. 236–237. ill. Gecsényi, 2001. és Gecsényi, 2003. 



 

 123

I. Ferdinánd 1545. december 20-án, Bécsben kelt oklevelében (II. Lajos oklevelét 

megerősítve) – Várday Pál esztergomi érsek és helytartó kérésére – a kormánytanács egyik 

írnokának [Chyomor] Péter deáknak (literatus) és általa testvérének Chyomor Jánosnak, 

továbbá gyermekeinek, Mártonnak és Albertnek, nejének Orsolyának és örököseiknek 

adományozta Dyospathon736 possessiót, amelyet egyúttal felmentett minden census, taxa, 

rendes és rendkívüli contributio, lucrum camerae fizetése alól.737 

V. C. TÖRVENYKEZÉS A KÚRIÁBAN 

V. C. 1. Törvényi háttér 

A helytartó illetve tanácsa egyik legfontosabb feladata az igazságszolgáltatás volt, a 

közbiztonság és az abba vetett hit a Mohács utáni polgárháborús évtizedekben ugyanis ritkán 

tapasztalt mélységbe süllyedt. Az 1540-es években több országgyűlésen hoztak határozatot 

azok ellen, akik bírósági és végrehajtási ügyekben eljárókkal szemben erőszakosan felléptek. 

Például az 1543:XXX. törvénycikk kimondta, hogy „azokat pedig, akik a legutóbbi időkben 

istentelen vakmerőségtől indítva a káptalanok és conventek bizonyságait, továbbá a királyi 

embereket, az alispánokat, szolgabírákat és a többieket, akiket bírói végrehajtásra hívtak vagy 

akik erre elmentek, megverték, megölték, megsebezték vagy bántották, a királyi felség és a 

helytartó a közönséges decretum tartalmához képest fenyíttesse meg.” 

Mindezek miatt a rendes törvényszéki időszakokon túl például 1542. évi 

besztercebányai országgyűlés XVIII–XIX. és 1543:XXXII. cikkelyei előírták, hogy „a 

helytartó úrnak a hozzá tartozó többi rendes bírákkal együtt nemcsak a nagyobb 

hatalmaskodás öt esetét és a fellebbezéseket, hanem a zálogjogok, új adósságok, hitbérek és 

jegyajándékok, kártételek és erőszakos foglalások iránt indított összes pereket is szünet nélkül 

kell elbírálnia”, és hogy „a megítélt ügyeket hajtassa végre”. Az ezt követő országgyűlések 

majd mindegyike megismétli a helytartó bíráskodásának folyamatosságának 

szükségességét.738 Felhatalmazták az országgyűlések a helytartót arra is, hogy bírói 

tevékenységét bárhol gyakorolja, habár az a törekvés, hogy Pozsony legyen a helytartó bírói 

székhelye is, a törvények között is tetten érhető. Az 1542. évi pozsonyi országgyűlés XXXI. 

cikkelye szerint „a besztercebányai törvényben [1542:XVIII.] foglalt összes perekben és 

ügyekben pedig, valamint más mindenféle hatalmaskodásokban és bármilyen gonosz 

tettekben, amelyeket ez utóbbi zavaros idők alatt azok követtek el egymás ellen, akik nem 

                                                 
736 Dióspatony (Pozsony megyében, a Csallóközben) 1549-ben királyi birtoknak van írva (10 porta + 2 új 
jobbágytelek). MAKSAY, 1990. II. 583. 
737 A 57 II. köt. 118–119. 
738 Ld. 1545:XXXV., 1546:XXXV. 
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ugyanazt a királyt és fejedelmet ismerték el, a bíráskodás itt Pozsonyban Vízkereszt nyolcad 

napján kezdődjék és megszakítás nélkül folytonosan tartson.” 

Ferdinánd király is igen nagy hangsúlyt fektetett az igazságszolgáltatás 

folyamatosságába. Várdaynak több alkalommal is meg kellett nyugtatni, hogy amikor 

elhagyja Pozsonyt, az igazságszolgáltatás folyamatossága megmarad. Így tett 1543. március 

1-i levelében is, amikor értesítette az uralkodót, hogy nemsokára Esztergomba kell mennie a 

húsvéti ünnepekre, egyrészt misét celebrálni, másrészt pedig, hogy gondoskodjon az 

esztergomi vár megerősítéséről. Amíg visszatér, az igazságszolgáltatás terén a tanácsosok 

helyettesítik majd.739 Március 14-i levelében megnevezte Újlaky Ferenc győri püspököt, 

Révay Ferenc nádori helytartót és Szalay János pozsonyi ispánt, akik futár útján gyorsan el 

tudják érni.740 

A Kapornaki és Zalavári konventnek a bevezetőben már említett, 1543–1549 címzett 

parancsok (267 vizsgált darab) legnagyobb része idézőlevél (182 db). Nagyon érdekes, hogy 

ezek többsége, függetlenül a kiadóra – kevés kivételtől eltekintve, amikor a nagybíró elé, 

vagy becsületbeli ügyek esetében a király kúriába –, az idézettet a személyes jelenlét bírósága 

elé idézi meg, az oklevél bemutatásától számított 15. napra. Nyolcados törvényszékre való 

idézést nem is találtam köztük. Mindez azt bizonyítja, hogy a kúriában a bíráskodás nem csak 

a hozott törvények alapján volt folyamatos, hanem a gyakorlatban is. A gyorsított eljárást, van 

amikor, indokolják is. A törvényeken741 kívül Nádasdy Tamás országbíró Várday Pál 

helytartóra is hivatkozik, akinek a rendelete alapján az erőszakos cselekedeteket rövid 

perbehívással kell elbírálni.742 

A helytartó állandó bíráskodásán túl a hagyományos nyolcados törvényszékeket is 

megtartották. Várday helytartóságának idején az igazságszolgáltatás aktivitása egyértelműen 

megnövekszik. Az 1543. évi XXXIII. törvénycikk megengedi, hogy a király – „miután a 

Tiszán innen és túl fekvő felső vármegyék már azelőtt kérték azt, hogy mivel a helyek 

távolsága és egyéb fönnálló akadályok, főképpen pedig a törökök részéről fenyegető 

veszedelem miatt nem mehetnek Pozsonyba törvénykezni – Báthory András főkapitány a 

                                                 
739 UA AA Fasc. 50. Konv. C fol. 47–48. (MF W 647). 
740 „Ceterum, ... ad hos sacros dies me domum feceram, reditus statim peractis sacris et ordine in arcis 
constitutis instituta ad aedificationem. Interim hic remanebunt dni Jauriensis, Reway et Zalay, qui, siquidem 
erit, quod ad me deferri oporteat, mox per cursores me dies et noctes facient certiores”: UA AA Fasc. 50. Konv. 
C fol. 50. (MF W 647) Kiadása: ETE IV. 226-227. (184.) 
741 1543:XXII., 1545:XXXV. 
742 1547.09.27. Csáktornya. Nádasdy Tamás a Kapornaki Konventnek. BILKEI, 2008. No. 479.; 1548. febr. 2. 
körül, Sárvár Nádasdy Tamás országbíró a Kapornaki Konventnek. BILKEI, 2008. No. 498.; 1548. máj. 14., 
Pozsony. Nádasdy Tamás országbíró a Kapornaki Konventnek. Bilkei, 2008. No. 516. 
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mellé kirendelt ítélőmesterekkel és ülnökökkel ítélkezhessen Felső-Magyarországon.743 Az 

1545:XXXIV. törvénycikk már két terminust jelölt ki a nyolcados törvényszékeknek: Szent 

György és Szent Márton napját. Az 1546. évi országgyűlés újabb változtatásokat is bevezetett. 

Ezek között a legjelentősebb, hogy Pozsony mellett, ahol „Reminiscere” vasárnapján kellett 

kezdeni a törvénykezést, a felső-magyarországi megyék részére Lőcsén is tartanak 

törvényszéket, ahol a személynök ítélkezik ítélőmestereivel együtt Szent György 

huszadnapján (1546:XXXIII.). Az 1546:XXXIV. törvénycikk a második törvénykezési 

időszak időpontjának Szent Márton napja helyett Szent Lukács napját jelölte ki. A helytartói 

bíráskodást az 1546:XXXV. cikkely is külön kezeli, amikor kimondja, hogy a „helytartó úr a 

helytartósági tisztre tartozó bíráskodást (iudicia, quae ad officium locumtenentiae spectant) 

hasonlóképen „Reminiscere” vasárnapon kezdesse meg és azután megszakítás nélkül 

folytattassa.” Az 1548:XIX. törvénycikk megduplázza a törvényszéki időszakok számát, 

kettőt az alsó-magyarországi, kettőt a felső-magyarországi megyék számára, de mind a négyet 

Pozsonyban.744 Ezeket 1549-ben is megtartották.745 

Nem sokkal a pozsonyi országgyűlés után (1543) keletkezett az az irat, amelyben 

felsorolták azokat a peres ügyeket, melyekben a helytartó az ország többi rendes bíráival a 

törvényszéki időszakon kívül bárhol ítéletet mondhat. Zálog és tizedügyekben Ferdinánd 

koronázásáig visszamenően.746 R. Kiss István az országgyűlési cikkelyek alapján a helytartó 

törvénykezési hatáskörét az alábbiakban foglalta össze:747 

1. Fellebbezett és áttett perek (causae apellationis et transmissionis) polgári és bűntető 
ügyekben is.  

2. Nagyobb hatalmaskodás öt esete (quinque casus): 1. a nemesek házainak megrohanása 
(invasio domorum nobilium), 2. a nemesi birtokok, azok haszonvételeinek és 
tartozékainak elfoglalása (occupatio possessionum et utilitatem atque pertinentiarum 
earundem), 3. a nemesek letartóztatása törvényes ok nélkül (detentio nobilium sine justa 
causa), 4. nemesek megsebzése vagy megverése (vulneratio vel verberatio nobilium), 5. a 
nemes ember megölése (interemptio nobilium).748 

3. Más erőszakosságok és sérelmek, különösen a bírósági és végrehajtási ügyekben eljárók 
ellen elkövetett erőszakosságok.749 

4. Birtokügyek: 
                                                 
743 A tiszántúli megyék kérvényezték, hogy válasszanak egy vagy két ítélőmestert, akik majd ott bíráskodnak. 
Ferdinánd király a magyar kormánytanácsnak. 1543.04.04. Nürnberg. UA AA Fasc. 51. Konv. A. fol. 20. (W 
648) 
744 Az 1550:L. ismét csak 2 időszakról tesz említést, de a területi megosztást továbbra is megtartja. Vö. R. KISS, 
1908. CXXI. 
745 „A helytartótanács [1549. szeptember 14-én a királyhoz írt levelében] felsorolva az 1548. évi pozsonyi 
országgyűlés óta a belső rend helyreállításában elért eredményeket és teendőket, kéri a királyt, hogy mivel a 
Szent Lukács nyolcadán a felső megyék részére tartanadó törvénykezés [Vö. 1548:XIX.] határnapja nincs 
messze, Pozsonyba november 30-ra hívjon össze országgyűlést. Addig a törvénykezések is véget érnek.” R. 
KISS, 1908. No. 134. 
746 R. KISS, 1908. Függelék No. XXIV. 
747 R. KISS, 1908. CXIII–CXV. 
748 Az 1486:XV. 1. §. határozta meg az ún. öt eset. 
749 1543:XXX., 1546:XXXI. 
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a) Szerződés, kötelezvény, zálog 
b) Jegyajándék, hozomány750 
c) Magszakadás vagy hűtlenségi perből kifolyólag 
d) Visszaadásra ítélt, de vissza nem adott birtokok 
e) Ideiglenes birtokátruházások, királyi „beírványok” (inscriptiones).751 

5. A király legfőbb gyámi jogából kifolyólag: árva- és özvegyügy. 
6. Hamis pénzverők ügye. 
7. Katonai kihágások, ha azok nem a táborban történtek. 752 
8. Osztrák és magyar alattvalók perei, különösen a határperek, amelyekben azonban a király 

lehetőleg személyesen, mindkét rendbeli tanácsosai meghallgatásával, vagy biztosok által 
ítél, hogy országának se legyen oka panaszra. 

9. A király ellen lázadók és hűtlenek ügye.753 
10. Vám- és adóügy: 

a) Vámok és adók illetéktelen szedése 
b) Megyei adóbehajtásnál az alispán és kamara között felmerült differenciák megítélése. 

11. Eretnekek ellen. 

R. Kiss szerint ezekben az ügyekben, de különösen az első ötben, annyira elismerik a 

helytartó illetékességét, hogy külön név alatt össze is foglalták. Várday helytartósága idején 

az 1546:XXXV. törvénycikk „iudicia, quae ad officium locumtentiae spectant” említ, az 

1548:XIX. pedig „iudicia tam iuxta publicas constitutiones, quam authoritate locumtenentis 

iudicari solita”.754 Iudicia particularia néven is előfordul szemben a iudicia generalia-val, 

ami azonban a rendes nyolcados törvényszékeket jelenti.755 

V. C. 2. A Kúria 

A feljebb említett perekben a helytartónak általában az ország rendes bíráival az oldalán 

kellett ítélnie. Erről rendelkeznek az 1542. évi besztercebányai országgyűlés XVIII. és XIX. 

cikkelyei, sőt az 1543:XXXII. törvénycikk az ország rendes bíráit egyenesen a helytartóhoz 

tartozónak nevezi (dominus locumtenens, una cum aliis ordinariis iudicibus sibi 

                                                 
750 1549. június 12. Pozsony. Várday Pál helytartó ítéletlevele Csomafái János felesége, Erzsébet asszony, 
testvére, Dengelegi Miklós ellen indított perében. A per tárgya Dengelegi Erzsébet atyjától Dengeleg 
mezővárosban (Szatmár megye, ma Dindeşti/Érdengeleg Romániában), ill. több más faluban (Szabolcs, Külső-
Szolnok és Bihar megyékben) a leánynegyed jogán örökölt birtokrészei voltak, amelyek nagy részét testvére, 
Miklós jogtalanul tartotta saját birtokában. Mivel azonban az ezekre vonatkozó okleveleket Dengelegi Miklós 
nem akarta testvérének átadni, ezért Erzsébet asszony pert indított ellene. Miklós végül kijelentette, kész ezek 
bemutatására, így a per békés megegyezéssel zárult. Dengelegi Miklós Várday helytartó előtt 25 napon belül volt 
köteles az érintett okleveleket bemutatni. (Letöltése helye: http://www.honterus.hu/arveres46/mm03_180.htm. 
Ma már nem lézező link). 
751 Vö. 1542:XLVI. pozsonyi és 1546: LX. 
752 „A király a jobbágyokat sanyargató katonák megfékezését és megbüntetését a helytartóra bízta.” Vö. 
1548:XX. Ld. még később bővebben. 
753 Vö. 1535:V., VII., és LIV. 
754 R. KISS, 1908. CXVII–CXVIII. 
755 MOE II. 83. 
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adhaerentibus). Ugyanakkor az 1537:XXIV. törvénycikk alapján figyelnie kellett arra, hogy 

az ország rendes bíráinak hatáskörét ne sértse meg.756 

Kik is voltak ezek a rendes bírák? 1548. december 28-án az uralkodó Sibrik Gergely 

királyi tanácsos összes perét elhalasztatja, arra az időre, amíg Sibrik a király nevében átveszi 

Pálffy Pétertől a csábrági várat. Az erről szóló dokumentumot Várday Pál főkancellárnak és 

helytartónak, Oláh Miklós titkos kancellárnak, Nádasdy Tamás országbírónak, Révay Ferenc 

nádori helytartónak, [Mérey Mihály] személynöknek, az ítélőmestereknek és a királyi 

ítélőszék ülnökeinek címezte.757 Az iménti felsorolásból – talán az uralkodó mellett szolgáló 

kancellárt leszámítva – meg is kapjuk azokat a bírákat, akik a nyolcados törvényszékeken 

ítélkeztek. Megjegyezve, hogy a bírói munka dandárját természetesen nem a nagybírák, 

hanem ítélőmestereik végezték. Erre példa, amikor Nádasdy Tamás országbíró nevében 

Szempthey László és dobrakutai Székely Ferenc közötti pert 1547. április 17-én a 

törvénykezési időszak 37. napján, amely rendesen Reminiscere vasárnapján kezdődött, 

Raveni Mihály országbírói, Damján mester nádori és Pósa György személynöki ítélőmester 

döntötték el.758 

Az előző részfejezetből kiderült, hogy milyen törvénycikkek szabályozták a helytartó 

bírói tevékenységét. Arról azonban, hogy ez a gyakorlatban, hogyan nézett ki szinte alig 

tudunk valamit. Az szinte bizonyos, hogy a helytartónak fenntartott jogkörökben is ítélkeztek 

más nagybírák is, legfőképpen a személynök. A mohács előtti jogtudó értelmiség Bónis 

György munkássága nyomán nagyjából ismert.759 Az 1526 utáni időszakról azonban nem 

készült ilyen összefoglalás, így például az ítélőmesterekről is alig tudunk valamit, még 

archontológiájuk sem készült el. A bírósági személyzet egyéb tagjairól nem is beszélve.  

Milyen forrásokat kellene megvizsgálni ahhoz, hogy erre a gyakorlati működésre fényt 

derítsünk? A nagybírák által kiadott ítéletlevek vizsgálata kézenfekvő lenne, hiszen a Magyar 

Országos Levéltár családi levéltárai számtalan példányt őriznek. Meg kell azonban jegyezni, 

hogy ezek összegyűjtése rendkívül időigényes feladat, hiszen az iratok szétszórtan őriztetnek. 

A hiteleshelyeknek küldött parancsok vizsgálata, azok mennyisége, és egy helyen való őrzése 

miatt, már több eredménnyel kecsegtetne. Természetesen nem gondolhatok rá, hogy jelen 

dolgozat keretei között ezt a munkát elvégezzem.  

                                                 
756 „Per hoc tamen nolumus caeterorum iudicium ordinarium authoritati in aliquo derogare.” Megjegyezném 
ugyanakkor, hogy a törvénycikk születésekor Thurzó Elek helytartó csak Révay Ferenc személynök jogkörét 
sérthette meg, ugyanis nádor ekkor nem volt, az országbíró tisztét pedig maga Thurzó töltötte be. 
757 P 1863 1. tétel fol. 1. 
758 Praesentata lecta et extradata in sede per me magistrum Michaelem Raweny prothonotarium domini judicis 
regiae, Coram me magistro Damiano prothonotario domini locumtenentis palatinal[is], Et Coram me magistro 
Posa prothonotario R 319 - No. 1987/1. 
759 BÓNIS, 1971. 
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Bilkei Irén munkássága nyomán viszont szerencsénkre ismertek a Zalavári illetve a 

Kapornaki Konvent hiteleshelyi levéltára 1527–1548 közötti okleveleinek regesztái. Ezek 

között többnyire az ország nagybírái illetve a király által a konventekhez intézett parancsok 

találhatók. Ez több száz oklevelet jelent. Ennek vizsgálata során, még ha nem országos szintű 

mélyfúrásról van is szó, így az eredmény természetesen megkérdőjelezhető, le lehet vonni 

bizonyos következtetéseket a nagybírák ekkori oklevélkiadó működésére.760 Az 1543. január 

1. és 1548. december 31. között keletkezett okleveleket vizsgáltam (az 1549. év sajnos még 

nem jelent meg.). Ez szám szerint 267 darab oklevelet jelent.  

Az oklevelek megoszlása a következő: 

nagybíró 1543–48 % 1543–45 % 1546–48 % 
Várday Pál királyi helytartó 27 db 10,1% 17 db 12,2% 10 db 7,8% 
Révay Ferenc nádori helytartó 36 db 13,5% 18 db 12,9% 18 db 14,1% 
Nádasdy Tamás országbíró 76 db 28,5% 16 db 11,5% 60 db 46,9% 
Thurzó Elek országbíró, helytartó 1 db 0,4% 1 db 0,7% 0 db 0,0% 
Ferdinánd király 27 db 10,1% 4 db 2,9% 23 db 18,0% 
Személynök és ítélőmesterek 100 db 37,5% 83 db 59,7% 17 db 13,3% 

Összesen: 267 db 100,0% 139 db 100,0% 128 db 100,0% 

 

Ha az első időszakot szemléljük, a helytartó, a nádori helytartó valamint az országbíró szinte 

ugyanannyi oklevelet küldött a két hiteleshelynek. Szembetűnő azonban a személynök illetve 

a két ítélőmestere által kiadott oklevelek száma. A királynak tulajdonítható oklevelek száma 

ebben az időszakban meglehetősen kevés. A második 3 évre ez a szám megnövekszik. Persze 

ennek lehet az is az oka, hogy a király többet tartózkodott az országban, és az ebben az 

időszakban kiadott személynöki okleveleket is neki tulajdonítjuk. Ami ennél is szembetűnőbb 

az Nádasdy Tamás országbíró tevékenységének megnövekedése. Majdnem négyszer annyi 

oklevele maradt fenn ebben az időszakban, mint korábban. Jelenleg még nem tudom 

megmondani, mi ennek az oka. 1546-ban mindenesetre leköszönt országos főkapitányi 

posztjáról, így talán több ideje lehetett országbírói teendőivel foglakozni, ráadásul mindezt 

főként birtokain tette, amelyek a vizsgált két hiteleshelyhez közel feküdtek.761 

A királyi helytartó saját neve és pecsétje alatt adott ki bírósági okleveleket, nem 

használt külön pecsétet.762 A személynök, a királyi személyes jelenlét bíróságának helytartója, 

a király bírói pecsétjének őre, az uralkodó nevében és pecsétje alatt adott ki oklevelet. Sok 

esetben vagy ő, vagy ítélőmesterei aláírták okleveleiket.763 R. Kiss István szerint a 

                                                 
760 Bilkei Irén mindazonáltal a hiteleshelyek működése szempontjából közelített a dokumentumokhoz, így pl. 
nem vizsgálta a nagybírák pecsétjeit sem. 
761 Biztosabbat csak országos vizsgálat során tudhatnánk meg. 
762 Ez legtöbbször rányomott gyűrűspecsét Jelenlegi tudásom szerint Várday csak esztergomi érsekként használt 
függőpecsétet. Ezeknek is sajnos csak a nyoma maradt ránk. Ld. Érsek c. fejezetet. 
763 Mohács előtti párhuzamokra ld. BÓNIS, 1969. 4–27. ill. BÓNIS, 1971. 342–354. 
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személynök lehetőség szerint a helytartó mellett tartózkodott, sőt utazásaiban is követte. 

Thurzó helytartó mellett Révay Ferenc volt a személynök.764 Révay nádori helytartóvá történt 

kinevezésével a személynöki állás megüresedett. A szakirodalomban Mérey Mihály 

személynökké választásáig (1544. szeptember 27.) azt olvashatjuk, hogy ez a pozíció 

üresedésben volt.765 

Várday egyik első ítéletlevelének érdekessége, amit 1543. február 26-án a Pozsonyba 

menekült óbudai klarissza apácák és Pozsony városa között az ispotállyá átalakított pozsonyi 

apácakolostorért folyó ügyében hozott, hogy az ügyet a helytartó öccse, Várday Tamás intézte 

személynöki, illetve ami pedig még érdekesebb a helytartó ítélőmestere minőségében: Lecta 

et praesentata et extradata de Sede per me magistrum Thomam Warday locumtenentem 

personalis praesentiae et protonotarium domini Locumtenentis. Az ítélethozatalnál Chernel 

Ambrus személynöki ítélőmester is részt vett.766 További adatok is megerősítik, hogy Révay 

után a helytartó öccse lett a személynök, miként már fent is utaltam erre. 1543. május 25-én 

Prágában kelt oklevelében Ferdinánd király utasította Várday Pál helytartót, Révay Ferenc 

nádori helytartót és Várday Tamás ítélőmestert és személynököt (in praesentia egregii 

Thomae de Warda protonotarii ac personalis praesentiae nostrae in judiciarii 

Locumtenentis), valamint a nagybírákat, hogy ne háborgassák Istvánffy Istvánt.767 1544. 

február 17-én Várday Pál helytartó Várday Tamás személynököt, mint az ország nagybíráját 

(judex ordinarius) említette.768 

A Zalavári illetve Kapornaki konventnek küldött 100 személynöki mandátum közül 77 

Pozsonyban kelt. Alig van pár darab, amit máshonnan kelteztek. A legtöbbet 14 darabot a 

Somogy megyei esztergomi káptalani birtokról, Szenyérről keltezték, 3 darabot pedig 

Várdáról. Az egyik oklevélen Lecta et correcta per Wday jegyzetet olvashatunk, ami 

egyértelműsíti, hogy Várday Tamás személynök állította ki az oklevelet.769 Várday Somogy 

megyében való tartózkodása össze függhet azzal, hogy birtokai döntően ebben a megyében 

feküdtek, illetve azzal, hogy 1544-ben ő volt a megye dicatora.770 Az 1543:IX. törvénycikk 

alapján megszavazott két forintos adó első felét 1544. január 25-ig, a másik felét pedig április 

24-ig kellett behajtani. Egyszer még a felesége érdekében is utasította az uralkodó nevében a 

Zalavári Konventet, hogy folytassanak vizsgálatot, és idézzék be az alperest a személyes 

                                                 
764 Példa: ut ubicunque locorum in arcibus suis dominus locumtenens conversabitur, ille ad latus suum 
commorans iudicium subditis Maiestatis Vetrae celebret. R. KISS, 1908. CXVIII–CXIX. 
765 FALLENBÜCHL, 1988. 107. 
766 MOL, DL 36478. Kiadása: ETE IV. 210–218. (No. 176.) 
767 UA AA Fasc. 51. Konv. B. fol. 112. (MF W 648) 
768 Ld. Nagyszombatnak írt levelét TRN, Pal. 2/No. 25. Sőt utasította a várost, hogy Magdolna asszonyt, az 
alperest, küldjék Pozsonyba, hogy Várday Tamás meghallgathassa és dönthessen az ügyben. 
769 1543.04.07. Szenyér. A regesztában Wsay olvasat szerepel, ami szerintem téves. BILKEI, 2002. No. 246. 
770 SOLYMOSI, 1977. 25. 
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jelenlét bírósága elé.771 Az utolsó biztosan neki tulajdonítható oklevél 1544. augusztus 22-én 

kelt. Várday Tamás ezek után eltűnik a forrásokból, feltehetően meghalt. 

Várday Tamás a jogtudó hivatali emberek szokásos ranglétráját járta be. Nevével 

királyi emberként először 1506-ban találkozhatunk,772 igaz Babay Tamás néven. Ugyanezen a 

néven szerepelt 1512-ben (Perényi Imre nádor a somogyi konventnek 1512. február 10. 

Buda., DL 101535) mint nádori ember. Várday Tamás mester azután az 1510-es évek 

derekától a nádori iroda jegyzőjeként – Perényi Imre, Báthory István és Werbőczy István 

nádorok alatt – dolgozott. Ellyevölgyi János nádori ítélőmester mellett nádori okleveleket 

szignált 1516-ban (DL 73139, DL 89071), de ugyanilyen minőségben bukkant fel a neve 

1519. évi (DL 14525, DL 68171, DL 73224, DL 101821 stili nostri palatinalis notarius), 

1522. évi (DL 91063), 1524. évi (DL 66052)773 és 1525. január 12-i (DL 24033) nádori 

okleveleken is. 1525-ben azután Drágffy János országbíró ítélőmestere lett.774 Az országbíró 

helyettese és ítélőmestere, Várday Tamás mester Kraszna megye nagyfalusi közgyűlésén az 

1525:V. törvénycikk alapján bíráskodott (1525.12.15–1526.01.09. DL 97950, DL 105547).775  

Mohács után Várday Tamás nádori ítélőmester lett. I. Ferdinánd 1528. május 8-i 

parancslevelén olvashatjuk Lecta et extradata per me magistrum magistrum Nicolaum 

Mylethyncz prothonotarium. Et coram me magistro Thoma Warday prothonotarium.776 1531. 

szeptember 2-i levelében Thurzó Elek írta Ferdinánd királynak, hogy a stájer ügyekre 

biztosnak megfelelő lenne Lengyel János, Várday Tamás nádori ítélőmester, harmadiknak 

Sibrik Oszvald kamarai tanácsos.777 Ismert még Várday Tamás nádori ítélőmester keltezetlen 

kérvénye Thurzó Elekhez, amelyben országbíró közbenjárását kéri a királynál a Nyulak-

szigeti apácákkal zajló hatalmaskodási per ügyében.778 1543-ban pedig a nádori ítélőmester, 

testvére, a helytartó segítségével, átvehette a Révay Ferenc nádori helytartóvá történt 

kinevezésével megürült nagybírói posztot, a személynöki tisztséget. 

Az okleveleken található kancelláriai jegyzetekből következtethetünk az 

ítélőmesterekre. A szórványos adatokból az állapítható meg, hogy Várday Tamás 

személynöksége idején bodoni Pósa György779 és Chernel Ambrus780 voltak az ítélőmesterek. 

                                                 
771 1544.02.05., Szenyér. BILKEI, 2002. No. 305. 
772 1506.12.08. II. Ulászló király a boszniai káptalanhoz. DL 37793 
773 Correcta per Warday Vö. BÓNIS, 1971. 370. 103. j. 
774 1525.12.15.: DL 97950, 105545; 1526: DL 24270, DL 65685, DL 98500, DL 105546–DL 105547. 
775 BÓNIS, 1971. 388. Várday Tamás Mohács előtti hivatali pályájára ld. még BÓNIS, 1971. 370., 404. és 407. 
776 A sági prépost és Podmaniczky I. nyitrai püspök ellentéte borosjenei birtokrész tárgyában. Podmaniczky, Okl. 
II. 406. (No. 162.) 
777 ERDÉLYI, 2005. 265–268. (No. 73.) Forrása: UA AA Fasc. 18. (1531. Sept.) fol. 3–4. 
778 ERDÉLYI, 2005. 13. Forrása: E 196 30. cs. fol. 3–4. 
779 bodoni Pósa György: 1543.04.17. Pozsony Lecta per me magistrum Posa ZML XII. 1. fasc. 10. nr. 538. 
BILKEI, 2002. No. 254., 1544.02.01. Pozsony Lecta per Posa ZML XII. 1. fasc. 26. nr. 1386. BILKEI, 2002. No. 
303., 1544.02.02. Pozsony Lecta proclamata et extradata per me magistrum Georgium Posa prothonotarium 
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Érdekesség, hogy Báthory István nádornak, II. Lajos király helytartójának egy 1522. 

szeptember 1-jén kelt oklevelében (DL 91063) már együtt szerepelnek (Magister Thomas de 

Warda, Ambrosius de Chernehaza, Georgius Posa de Kysbodon), mint akik a nádor 

irodájából az oklevélben tárgyalt ügyben eljárhatnak. Az oklevélen egyébként szerepel 

Várday Tamás aláírása is.  

A személynök és két ítélőmestere közül egy legalább mindig Pozsonyban maradt. 

Amíg például Pósa 1544. február 1–2-án Pozsonyban dolgozott, addig Várday Szenyérben 

adott ki február 5-én oklevelet. Pósának Doboka megyében is voltak birtokai. 1521-ben 

Herczeg János fia László egész Olnokot781 a hozzátartozó Szud pusztával együtt kisbodoni 

Pósa István és testvére, Magdolna fiainak Györgynek, Mihálynak és Ambrusnak ajándékozta. 

1538-ban bodoni Pósa György, aki akkor már személynöki ítélőmester volt, és testvére 

Ambrus magukat egész Olnok birtokába beiktatták.782 Bilkei Irén szerint Pósa György intézte 

a Zala megyei ügyeket és Devecserben keltezett mandátumokat neki tulajdonítja. Egy ízben ő 

tett panaszt a királynál édesanyja ügyében (No. 315.), ami alapján feltételezhető, hogy Zala 

illetve Veszprém megyei birtokai is voltak.783
 Chernelházi Chernel Ambrus zalai kötődése 

Pósáénál meggyőzőbben bizonyított, hiszen Nádasdy Tamás familiárisi köréhez 

tartozhatott.784 1528-ban szerepelt Drágffy Anna végrendeleti végrehajtói között, így a 

Kanizsai család szolgálatából kerülhetett át Nádasdyhoz. Az 1540-es évek végére már több 

                                                                                                                                                         

praesentiae regiae ZML XII. 1. fasc. 42. nr. 2173. BILKEI, 2002. No. 304., 1544.03.29., Pozsony Lecta per Posa 
ZML XII. 1. fasc. 13. nr. 746. BILKEI, 2002. No. 310., 1544.04.20. Bodoni Pósa György a személyes jelenlét 
bíróságának ítélőmestere (prothonotarius personalis praesentiae) kérésére kell a Kapornaki Konventnek 
vizsgálatot végeznie ZML XII. 1. fasc. 39. nr. 2035. BILKEI, 2002. No. 315., 1544.05.27., Pozsony Correcta per 
Posa ZML XII. 1. fasc. 18. nr. 983. BILKEI, 2002. No. 321., 1544.11.19., Pozsony Lecta per me magistrum Posa 
prothonotarium personalis praesentiae Regiae ZML XII. 1. fasc. 9. nr. 531. BILKEI, 2002. No. 343., 1545.04.03., 
h. n. Lecta per Posa ZML XII. 1. fasc. 35. nr. 1816. BILKEI, 2008. No. 358., 1545.05.13. Lecta per magistrum 
Georgium Posa prothonotarium personalis praesentiae Regiae ZML XII. 1. fasc. 3. nr. 124. Bilkei, 2008. No. 
373., 1545.06.04. Lecta per me magistrum Georgium Posa prothonotarium personalis praesentiae Regiae ZML 
XII. 1. fasc. 13. nr. 710. BILKEI, 2008. No. 384., 1545.06.12. Lecta per me magistrum Georgium Posa 
prothonotarium personalis praesentiae Regiae ZML XII. 1. fasc. 39. nr. 2014. BILKEI, 2008. No. 387., 
1545.06.13. Lecta per me magistrum Georgium Posa prothonotarium personalis praesentiae Regiae ZML XII. 1. 
fasc. 39. nr. 2012. BILKEI, 2008. No. 388. 
780 Chernel Ambrusra vonatkozó adatok: 1543.02.26. Coram me magistro Ambrosio Chernel personalis 
praesentiae Regiae Maiestatis prothonotario. DL 36478. Kiadása: ETE IV. 210–218. (No. 176.), 1543.05.07. 
Pozsony correcta per me Chernel protonotarium ZML XII. 1. fasc. 49. nr. 2522. BILKEI, 2002. No. 268., 
1543.05.22. Pozsony Lecta et correcta per Chernel prothonotarium ZML XII. 1. fasc. 39. nr. 2019. BILKEI, 2002. 
No. 275. 
781 Lipszkinél Onak v. Unok Doboka megyében 
782 Szolnok-Doboka megye monográfiája: http://mek.niif.hu/04700/04755/html/335.html. Letöltés: 2012. május 
8. 1548-ban Olnoki Pósa Ambrus testvérét Györgyöt Olnok felének elidegenítésétől tiltja. 1554-ben már néhai 
Pósa Györgyként emlegetik. Uo. 
783 BILKEI, 2002. No. 248–249., ill. No. 315. BILKEI, 2002. 16. 
784 Chernel család levéltára a Pannonhalmi Főapátság levéltárában található. Publikációk belőle: HORVÁTH 

RICHÁRD-NEUMANN TIBOR: Ismeretlen középkori oklevelek a Chernél család levéltárából. Vasi Szemle, 54. 
(2000) 1. sz.; HORVÁTH RICHÁRD: A Chernelházi Chernelek a középkorban. Soproni Szemle, 55. (2001) 369–
382. 
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zalai birtokkal rendelkezett.785 1543 után nem találkozunk nevével az ítélőmesterek között. 

1548-ból van még róla adatuk.786 

A helytartó és a személynök irodája, a kisebb kancellária bizonyosan szorosan 

együttműködött, amit a családi kapcsolatok még tovább erősíthettek. Ezt mutatja, hogy 

Várday Tamás kezdetben személynöksége mellett bátyja ítélőmestere is volt. A személynöki 

ítélőmesterek kézjegyével később is találkozunk helytartói kiadmányokon. Így Lecta per Posa 

jegyzetet olvashatunk Várday 1544. február 1-i mandátumán.787 Nagyváthy Antal ítélőmester 

négy ismert jegyzete közül három is a helytartó oklevelén található.788 Nagyváthynak 1549-

ben a Moson megyei Patzneusiederben (Pachnewsyder) volt 6 jobbágytelke. 1559–1561 

között pedig altárnokmesterként mutatható ki.789 1549-ből egy András nevű ítélőmestert is 

ismerünk, akit eddig még nem sikerült beazonosítanom.790 

Érdekes adalék a feladatok elhatárolása szempontjából, hogy a 38 darab iktató levél 

közül 12 darabot a helytartó, 11 darabot a király, 9 darabot a személynök illetve ítélőmesterei, 

5 darabot az országbíró és csak 1 darabot kiadmányozott a nádori helytartó. Révay nádori 

helytartó okleveleiről készült regesztákon nem találtam érdemi információt ítélőmesterére 

vonatkozóan. Damján nevű ítélőmestere más forrásokból ismert. A nádor illetve a helytartó 

előtt tárgyalt perek a gyakorlatban gyakran keverednek. Előfordul, hogy a helytartó elől kerül 

át per a nádori helytartó elé.791 Révay Ferenc Horváth János szepesi prépostot hamis 

oklevelek felmutatásáért fej- és jószágvesztésre ítélte, és a prépostságtól is megfosztotta. A 

prépost ellen 1542-ben kezdődött per nemesi kúria és ház megtámadásáért a királyi táblán (in 

sede tabulaque regie Maiestatis iudiciaria) a személyes jelenlét bíróságán, ahonnan áttették 

Thurzó Elek országbíró és helytartó elé. Horváth János Szapolyai János királynak 

tulajdonított kivakart oklevelet mutatott fel a bizonyítékként. Hamis oklevél felmutatása miatt 

hűtlenség vétkébe esett. A pert elhalasztották a következő törvényszéki időszakra. Thurzó 

                                                 
785 BILKEI, 2004. 44. Regeszták vele kapcsolatban: BILKEI, 1999. No. 144., 151., 206.; BILKEI, 2008. No. 505. 
786 Chernel Ambrus kikerülhetett Nádasdy famíliájából. 1543-ban és 1548-ban Várdaynak kell közbelépnie 
Chernel érdekében Nádasdynál, akit annak familiárisai megtámadtak és kifosztottak. 1543. július 9. levele: E 
185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 12. ill. BILKEI, 2008. No. 539. Chernelre ld. legújabban BILKEI, 2011. 
787 BILKEI, 2002. No. 303. 
788 1546.05.12., Pozsony ZML XII. 1. fasc. 19. nr. 1036. BILKEI, 2008. 55. (No. 435.); 1548.09.08.U Bécs ZML 
XII. 1. fasc. 5. nr. 286. Regeszta: BILKEI, 2008. No. 542.; 1549.02.23., Pozsony E 150 - Fasc. 21. No. 6. 
Kiadása: Podmaniczky-Oklt. IV. 18–19. (No. 10.); Személynöki oklevél: 1546.09.04. Lecta et correcta per me 
magistrum Anthonium Nagywathay prothonotarium personalis praesentae Regiae ZML XII. 1. fasc. 14. nr. 755. 
BILKEI, 2008. No. 443. 
789 MAKSAY, 1990. I. 491., ill. VERES M., 1968. 48., ill. 104. Nagyváthy családjára: GECSÉNYI LAJOS: Egy 
kamarai tisztviselő a XVI. században. Nagyváthy Ferenc. Turul 72. (1999) 3–4. sz. 77–83. 
790 1549.06.12. Várday Pál helytartó latin nyelvű ítéletlevele Csomafái János felesége, Erzsébet asszony 
Dengelegi Miklós ellen indított perében. 
Letöltése helye: http://www.honterus.hu/arveres46/mm03_180.htm. Ma már sajnos nem létező link. 
791 causa presenti ex transmissione reverendessimi domini Pauli de Warda archiepiscopi ecclesiae Strigoniensis 
Pozsony, 1545.06.12. 
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Elek halála, valamint az ügyből kifolyólag így Révay elé került a per.792 Egy másik eset, 

amikor Várday Pál és a helytartói tanács jelentik a királynak (1549.04.15. Pozsony), hogy 

Podmaniczky Rafaelt Szucsa várának birtokjoga igazolására megidézte, de Podmaniczky nem 

köteles megjelenni, ha nem akar. Ebben az esetben a nádori bírói pecsét alatt kell őt 

megidézni (Formanda est igitur sub sigillo palatinali citatio adversus eum in hac causa). De 

addig is a várra vonatkozó egyezséglevelet a királyi könyvekből le kell másoltatni.793 

Mindezek alapján azt gondolom, hogy a helytartó és a nádori helytartó, részint azért is, 

mert az utóbbinak állandóan Pozsonyban kellett, hogy tartózkodjon, és mivel a helytartó 

tanácsának a tagja is volt, igazságszolgáltatási ügyekben is azonos infrastruktúrát 

használtak.794 A nádori bírói iroda jegyzőjét,795 Fülöp deákot a helytartó 1545-ben több 

alkalommal is követségbe küldte: 1545. április 29-én a trencséni harmincadhoz,796 1545. 

szeptember 1-jén pedig Podmaniczky Rafaelhez.797 

Némiképp kilóg a sorból az országbíró. Az országbírónak volt hivatali pecsétje, 

amelyet az is mutat, hogy Thurzó Elek országbíró halála után az özvegyénél maradt bírói 

pecsétjéből országos ügy kerekedett. A rendek kérésére az uralkodó megígérte, hogy Thurzó 

özvegyét fel fogja szólítani, hogy a kezei között lévő országos pecséteket szolgáltassa ki; 

egyúttal azt is, hogy az özvegy által küldött ember jelenlétében, az elhunyt országbíró által 

élete végső szakaszában elintézett perek ítélet-oklevelei azon pecséttel pecsételjék meg. 

(„Committet igitur Sua Maiestas dominae praefatae comitis Alexii viduae, ut sigillum illius 

Judicatus Curiae Regiae ad manus Domini Locumtenentis et Consiliariorum suorum mittere 

debeat.”)798 Nádasdy jóval ritkábban keltezte okleveleit Pozsonyból, főként az országgyűlések 

idején. Legtöbb levele Sárvárról kelt (28 db), de Pozsony is 24 darabbal képviselteti magát. 

Ormosd a harmadik 8 darabbal. 

Nádasdy kiadmányait, amennyiben van az oklevélen érdemi információ, titkárai, 

Radóczi Gyárfás799 és budróci Budor Sixtus,800 illetve Raveni Mihály ítélőmester 

jegyezték.801 Budróci Budor Sixtus még Kanizsai Orsolya anyjának, Drágffy Annának a 

titkára volt, annak végrendelete körüli eljárásban 1528-ban.802 1545. április 23-i kiadmányon 

                                                 
792 1543.03.15 Pozsony. Révay Ferenc nádori helytartó a szepesi prépostságnak. MOL, F 15 2. kötet 33–35. 
Kiadása: ETE IV. 228–231. (No. 186.). 
793 R. KISS, 1908. 77. (No. 62.) 
794 Révay formuláskönyvének behatóbb vizsgálata (F 15 2. kötet), talán több kérdésre is választ ad ezek közül. 
795 Podmaniczky-Okl. III. 319. (No. 144.) 
796 TT (1893) 253. 
797 Podmaniczky-Okl. III. 328–333. (No. 149.) 
798 MOE II. 550. 
799 1564-ben altárnokmester: VERES M., 1968. 104. 
800 PÁLFFY, Budor család 935. 
801 Vö. újabban BILKEI, 2011. 
802 BILKEI, 2004. 44. 
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szerepel a Lecta et correcta Bwdroczy,803 1546-ban pedig királyi emberként bukkan fel. 

Raveni (Ravoni) Mihály ítélőmesteri tevékenységére 1544 és 1548 között találunk 

adatokat.804 Neki egyébként volt zalai birtoka is a Muraközben, Tárnokon.805 

A kisebb kancellária írnokai közül jelenleg kettő nevét ismerem. Ferdinánd király 

1548. november 12-én (Pozsony) Zlataria (Zlatharia) Jakabnak, a kisebbik kancellária esküdt 

írnokának (iuratus scriba minoris cancellariae) szolgálatai jutalmául mindazokat a 

birtokokat, birtokrészeket és birtokjogokat adományozta, amelyek györgyfalvai Csippán 

Bertalan tulajdonában voltak (Györgyfalu és Baglad birtokok), de tulajdonosuk hűtlensége 

miatt visszaszálltak a koronára.806 Ferdinánd király 1549. május 16-án, Prágában Chuzy 

Jánosnak, a királyi kisebb kancellária írnokának (scriba minoris cancellariae nostrae) és 

általa testvéreinek (Péter, Pál, Benedek) Nyitra városban házhelyet, adómentességet és 

nemességet adományozott.807 A kisebb kancellária személyzetének további feltárása a 

jövőbeli kutatások feladata. 

V. C. 3. A helytartó törvénykezési gyakorlata 

Várday, mint helytartó, az elé került ügyek egy részében kikérte a király véleményét, 

sok esetben a perrel kapcsolatos dokumentációt is megküldve neki.808 Ferdinánd sokszor el is 

várta ezt, hiszen a helytartó bírói jogköre mindenekelőtt azon alapult, hogy az uralkodó az 

ország határain kívül tartózkodik.809 Az 1546:XXV. törvénycikk felhatalmazta a királyt, hogy 

az ország határain kívül is gyakorolja bírói jogkörét, ezzel is szűkítve helytartó 

mozgásterét.810 Várday ugyanakkor figyelmeztetette az uralkodót, ha az ország törvényei 

ellenére cselekedett. Így például akkor is tiltakozott, amikor Ferdinánd király egy már folyó 

per félbehagyását (interruptio processus) parancsolja meg, mivel ezt az ország törvényei 

tiltják.811 A helytartó tájékoztatta az uralkodót akkor, ha az nem ismerné a magyarországi 

szokásjogot, amely ez időben a törvények erejével volt összemérhető. Így informálta a királyt 

1549. július 23-án Körmend város jogáról és a körmendi jobbágyok panaszában a birtokos 

                                                 
803 BILKEI, 2008. No. 366. 
804 Egy 1546-ban kelt oklevélben: „lecta et correcta per protonotarium Raweny” BILKEI, 2008. No. 444. 
805 MAKSAY, II. 1005. 
806 BILKEI, 2008. No. 567. 
807 R 319 - No. 393/2. 
808 Ferdinánd király levele a kormánytanácsnak. 1543.04.04. Nürnberg. UA AA Fasc. 51. Konv. A. fol. 24. (W 
648) 
809 R. KISS, 1908. CXXV. Ezt a kérdést még behatóbban kellene vizsgálni, hogy ki lehessen jelenteni. 
810 R. KISS, 1908. CXXIV–CXXV. De már ezt megelőzően is történt hasonló: 1543.04.25-én értesítette a 
kormánytanács az uralkodót, hogy Bydy Simon és Dobroni Simon ellen Dóbó István és Dominik gaztetett 
(facinora) követtek el, ráadásul a királyi kegyelemben részesülésük után. Mivel flagitia capitalia a királyhoz 
utalták az ügyet. UA AA Fasc. 51. Konv. A. fol. 149. (W 648) 
811 R. KISS, 1908. No. 41. 
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Tarnóczy András naszádoskapitány ellen lehetséges törvényes eljárásról.812 A magyarországi 

perorvoslat egyik érdekes módjáról, a repulsio-ról is fel kellett világosítani a királyt. Történt 

ez mindakkor, amikor csapatai, Salm főhadparancsnok vezetésével már megindultak Balassa 

Menyhért ellen, hogy az érvényes ítéletnek érvényt szerezve visszavegyék tőle Csábrág várát. 

Balassa ekkor élt repulsio-val, vagyis visszaűzéssel.813 A királynak el kellett magyarázni, 

hogy ilyenkor újabb ítélethozatalig a végrehajtás törvénytelen.814 

Nagyon sokszor előfordult, hogy a közbiztonság hiánya miatt nem sikerült 

végrehajtani az ítéletet, de sokszor már a vizsgálati szakaszban megpróbálták ellehetetleníteni 

az igazságszolgáltatást, amikor például a hiteleshelyi vagy más, az eljárásban részt vevő 

embert megtámadtak, megvertek vagy akár meg is öltek. Az országgyűlések több törvényt is 

hoztak ennek meggátlására.815 Az ítéletek végrehajtására az országos főkapitányok segítségét 

is igénybe vehették, akik viszont a környék nemességétől is kérhettek támogatást.816 A 

törvények megsértéséből az arisztokraták is kivették részüket. A kormánytanács 1549. május 

14-én panaszolta az uralkodónak, hogy Thurzó Elek özvegye, Székely Magdolna az érvényes 

ítélet és többszöri intés ellenére sem volt még hajlandó Bajmócot Thurzó Jánosnak átadni. 

Ezért kérték a királyt, hogy akár katonai erővel is vetesse el a várat.817 1549. augusztus 9-én 

pedig Salm főhadparancsnokot kérte a kormánytanács, hogy Ödönffy Lászlót, aki Zemplén 

megyében úgymond egyedüli híve Izabellának, és nagyon sok kihágást követett már, újabban 

elfogatta és megverette a leleszi konvent hozzá küldött testimoniumát, büntesse meg.818 

A király több alkalommal beleavatkozott a magyarországi törvénykezésbe. Így például 

elhalasztotta az 1547. évi819 és 1548. évi törvényszéki terminust.820 1548. április 8-án az 

uralkodó kemény hangon megintette helytartóját,ne engedélyezzen többet perújítást (gracias 

novi judicii), mert az ő jogköre, és nem adta meg neki. A királyon kívül senkinek sincs joga 

perújítást engedélyezni, egyéb kegyeket és adományokat sem adhat más. Ezzel szemben 

                                                 
812 R. KISS, 1908. No. 113. 
813 Vö. BÓNIS-DEGRÉ-VARGA, 72. ill. 169. 
814 Várday Pál helytartó és Niklas Graf von Salm főhadparancsnok levele a királynak. 1549.01.23. Pozsony. UA 
AA Fasc. 55. Konv. B. fol. 22 (W 652). Ld. még Ferdinánd király levelét ugyanebben az ügyben a helytartónak 
és a főhadparancsnoknak címezve. 1549.03.08. Prága. UA AA Fasc. 55. Konv. B. fol. 54. (W 652) 
815 1543:XXX., 1546:XXXI. 
816 1543:XXIX., 1545:XXXII. 
817 R. KISS, 1908. No. 78. 
818 R. KISS, 1908. No. 119. 
819 R. Kiss István szerint Ferdinánd király 1547. közepe táján eltiltotta Várday Pált az igazságszolgáltatástól. Az 
1547. évi nyitrai részgyűlés felírt az uralkodóhoz, hogy ezt az intézkedést a király vonja vissza. „…dignetur 
mandatum suum revocare, quo diebus proximis prohibuit, de iudicia vel generalia, vel particularia, quae 
absente Sua Maiestate per dominum locumtenetem semper celebrari consueverunt, administrarentur”. R. KISS, 
1908. CXXV–CXXVI. Idézet: MOE III. 83. Véleményem szerint azonban nem erről lehet szó. A király mind a 
nyolcados törvényszékeket (iudicia generalia), mind pedig a helytartó által végzett folyamatos bíráskodást 
felfüggeszthette. Ennek oka számomra egyelőre nem ismert. 
820 R. KISS, 1908. CXXV. Ez szintén még vizsgálat tárgya. 
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Várday többeknek engedélyezett perújítást.821 Várdayt úgy látszik nem nagyon félemlítette 

meg a királyi intés, ugyanis 1548. július 10-én perújítást engedélyezett Horváth Péter és 

Gáspár, valamint Vázsonykő várának várnagya számára.822 

Seged György szigetvári kapitány esete jó példa arra, hogy Várday Pál helytartó, ha 

kellett felvállalta a konfrontációt, akár a királyi főhadparancsnokokkal is, akikkel egyébként – 

elődjével szemben – sikerült jó kapcsolatot kialakítani, s akaratát a királynál is érvényesíteni 

tudta. Az 1546. márc. 21-én823 főhadparancsonknak kinevezett ifj. Niklas Graf zu Salm und 

Neuburg egyik első tette az volt, hogy a már 1543 óta királyi várként fenntartott Szigetvár 

élére 1546. május 28-án, Pozsonyban kinevezte Seged György kapitányt, aki a várat június 1-

jén már át is vette. Munkájával úgy tűnik nem volt megelégedve, ugyanis 1549. március 10. 

és április 1. között vizsgálatot folytattak ellene.824 Salm ugyanakkor nem elégedett meg 

ennyivel. Várday Pál helytartó az uralkodóhoz, 1549. augusztus 1-jén írt, felháborodott hangú 

levelében elpanaszolta, hogy a főhadparancsnok Seged Györgyöt az egész magyar nemesség, 

valamint az ő helytartói méltóságának megsértésével, továbbá az ő és a kormánytanácsosok 

tudta nélkül, az ország törvényeit megsértve, július 30-án este, a pozsonyi bíróval elfogatta. A 

pozsonyi bíró csak utólag mutatta meg neki a főhadparancsnok parancsát, nehogy Várday 

megakadályozza. A főhadparancsnok polgárral fogatott el nemest, ráadásul a Szent Jakab napi 

törvénykezési időszakon, amikor pedig szabadon lehet járni.825 A helytartó augusztus 5-én 

Niklas Salmon is számon kérte tettét, felróva neki azt is, hogy az eset a nemesek zavargását is 

kiváltotta.826 

Várday az uralkodóhoz írt következő levelében megoldási javaslatot is tett. Mivel 

Seged György elfogatása a nemesek körében nagy zúgolódást okozott, több előkelő nemes 

kezessége mellett bocsássa szabadon.827 Az uralkodó augusztus 25-én belement az alkuba, 

azzal a feltétellel, hogy Várday a kezeseket, akinek nevét elküldte neki, eskettesse meg, hogy 

Segedet, amikor a király kívánja, elébe állítják.828 A helyzetet némiképpen bonyolította, hogy 

mire Pozsonyba ért a király parancsa, a megnevezett kezesek egy része eltávozott, de így is 

többen életükkel és birtokukkal kezeskedtek, hogy előállítják Segedet egy hónappal a király 

országba érkezése után. Várday ugyanakkor talán lépéselőnybe is került a főhadparancsokkal 

szemben, hiszen az uralkodó rájuk bízta, hogy tárgyaljanak Mekcsey Istvánnal a szigeti vár és 

                                                 
821 Levelestár, 1866. 602–603. (No. 29.) 
822 BILKEI, 2008. 100. (No. 525.) 
823 PÁLFFY, Császárváros 59. 
824 TÍMÁR, 1989. 37. 
825 R. KISS, 1908. No. 116. 
826 R. KISS, 1908. No. 117. Salm már Seged soproni házában el akarta őt fogattatni. 
827 1549.08.06. Pozsony. A kormánytanács levele Ferdinánd királyhoz. R. KISS, 1908. No. 121. 
828 1549.08.25. Prága. Ferdinánd király a kormánytanácsnak. E 204 
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oppidum kapitányságáról, de nem vállalta. Sőt további tárgyalásokat is szeretnének folytatni 

azzal, akit a király kiválaszt.829 

Egy másik dolgozat témája lenne, ha végigvennénk, milyen ítélethozatalai voltak a 

helytartónak. Néhány érdekesebb eset azonban méltó arra, hogy ehelyütt is megemlítsem 

őket.830 Várday egyik első ítélete az lehetett, amelyet abban a perben hozott Pozsonyban 

1543. február 26-án, amely a volt óbudai apácák (klarissza apácák) és Pozsony városa között 

az ispotállyá átalakított pozsonyi apácakolostorért folyt.831 A helytartó az apácák javára 

döntött a vízkereszti oktáván tanácsosokkal, rendes bírákkal, ítélőmesterekkel és a király 

ítélőszékének (sedis judiciarie) esküdt ülnökeivel. Ítélete szerint Pozsony városának május 1-

ig vissza kellett adnia az épületet az apácáknak a hozzá tartozó birtokokkal együtt. Kényes 

döntés volt, felül kellett ugyanis bírálnia egy királyi adománylevelet (1540. augusztus 25.)832 

és Hieronimus Verallus pápai nuncius által közvetített pápai megerősítést833 a kánonjog 

megsértésére hivatkozva. A Klarissza rend kolostorát nem lehet ugyanis a rend beleegyezése 

nélkül másnak adni, még ha üresen állt is.834 A történetnek itt azonban még nincs vége. Az 

ítéletet valószínűleg nem hajtották végre. Ferdinánd király Prágában az apácák kérésére 1544. 

február 18-án kelt oklevelében megerősítette Várday Pál ítéletlevelét (DF 36477). Ennek 

folyománya lehetett, hogy az uralkodó pár nappal később, február 24-én megparancsolta 

magyarországi helytartójának, hogy azon ítéletet, amellyel a volt pozsonyi apácakolostort az 

óbudai klarissza apácák Pozsony városától elnyerték, hajtsa végre.835 

A korábbi gyakorlattal ellentétben, amikor a becsületbírósági ügyeket a királyi kúrián 

főként az országbíró intézte,836 Várday helytartósága idején ez főképpen a helytartó feladatává 

vált. Érdekes becsületügyi eljárást folytattak le Kosztka Miklós és Podmaniczky Rafael 

között.837 Kosztka Miklós 1545 végén vagy 1546 elején becsületsértési vádakkal lépett fel 

Podmaniczky Rafael ellen, de mivel a tárgyalásra kitűzött napon nem jelent meg a királyi 

helytartó előtt, Podmaniczky kérésére őt marasztalták el. Ezután Kosztka perújítást eszközölt 

ki I. Ferdinánd királytól, aki 1546. márc. 20-ra valóban ki is tűzte az új tárgyalási napot. Ezen 

                                                 
829 1549.09.05. Pozsony. A kormánytanács levele Ferdinánd királynak. R. KISS, 1908. No. 128. A fentiekkel 
hasonlós esetre példa: KENYERES ISTVÁN: Pacsa János plébános osztrák fogsága (Adalék Habsburg Mária 
királyné helytartóságához). Soproni Szemle 60. (2006) 2. sz. 146–165. 
830 1544.08.12. Pozsony. Várday Pál esztergomi érsek és királyi helytartó előtt Sopronczay Antal vasvári 
kanonok panaszt tett, hogy nagyságos alsólindvai Bánffy László 1543. nov. 25. táján dobronaki jobbágyait a 
dobronaki plébánia lakra küldte. Soproczay (akkori dobronaki plébános) minden ingóságait elraboltatta, sőt még 
a templom és sekrestye ajtaját is feltörette és ott őrzött pénzét elvitette. A helytartó a vádlottat tisztító esküre 
ítélte. ETE IV. 376. (No. 333.) 
831 DL 36478. Kiadása: ETE IV. 210–218. (No. 176.) 
832 Vö. HORVÁTH, V. 1966. 5699.) 
833 Az esztergomi érseknek címzett 1542. október 17-i levelének szövegét belefoglalták az oklevélbe. 
834 Az oklevél másik eredeti példánya Pozsony város levéltárában. HORVÁTH, V. 1966. 5883. 
835 ETE IV. 345–346. (No. 304.) 
836 SUNKÓ, 2001. 16. 
837 Vö. LUKINICH, Podmaniczky 212–215. 
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Podmaniczky nem jelenet meg, s bár távolmaradását indokolta, sőt magát azon képviseltette 

is, a helytartó – Kosztka Miklós kívánságára – őt is elmarasztalta. Podmaniczkynek két évébe 

telt, mire Várday Pál helytartót sikerült rábírnia a becsületügyi eljárás újbóli megindítására.838 

Minthogy a perfelvételt Podmaniczky eszközölte ki, reá hárult a feladat, hogy a Kosztka elleni 

vádjait előterjessze és indokolja. A királyi helytartó előtt folyt tárgyalások, a felek 

ügyvédjeinek jobbára elvi természetű bejelentései és kifogásai után, azok körül a vádak körül 

mozogtak, amiket Podmaniczky Rafael mint vádló terjesztett a királyi bíróság elé.839 Nagyon 

nehéz volt – a kölcsönös vádemelések fényében – eldönteni, hogy a felelek közül melyik 

követett el olyan cselekményt, ami becsületbe vág. Éppen ezért a helytartó a további 

tárgyalást – időnyerés végett – március 20-ra elnapolta. 

A kitűzött napon azonban mégsem került sor tárgyalásra. A felek utóbb, sok huzavona 

után,840 1548. augusztus 28-án abban állapodtak meg, hogy a köztük fennálló becsületbeli 

ügyet, valamint a Zsolna város és a hozzá tartozó Zavodie és Krásznó birtokok 

tulajdonjogáért folyó pert I. Ferdinánd király döntésére bízzák.841 Az ügy ezzel azonban még 

mindig nem zárult le. 1549. június 14-én a király nevében a személynök vagy valamelyik 

ítélőmestere utasította az esztergomi káptalant, hogy Podmaniczky Rafaelt, aki Zsolna 

városát, Krásznó és Zavodie birtokokkal együtt Kosztka Miklósnak a létrejött egyezség 

értelmében átadni tartozott volna, a királyi kúriába, Várday Pál jelenlétébe idézze meg. Ha 

nem jelenne meg mondott időre, ordo juris militaris curiae nostrae regiae kell vele szemben 

eljárni.842 

Nemes Chobai Miklósné Margit asszony szintén becsületsértési ügybe keveredett 

Nagy Imrével, a királyi naszádosok vajdájával. Nagy Imre a nagyszombati törvényszék előtt 

nyert ítéletet, amelyet súlyosbítani akart. Várday helytartó megparancsolta (1544.07.26. 

Pozsony) Nagyszombat városnak, hogy mivel az ilyen ügyek – királyi határozat alapján – a 

királyi kúriára tartoznak, az ügyben pert ne folytassanak, hanem az ügyet a vonatkozó 

iratokkal együtt utalják át hozzá, a királyi kúriába.843 A hiteleshelyeknek küldött parancsok 

között még számtalan olyannal találkozhatunk, amelyben a feleket a királyi kúria 

becsületbírósága (curia Regia militaris) elé becsületbeli ügyben (factum honoris) idézték 

be.844 

                                                 
838 Esztergomi Káptalan 1548. febr. 18-i jelentése. Podmaniczky-Okl. III. 447–451. 
839 Podmaniczky vádjai és Kosztka felelete a Podmaniczky-Okl. III. 453–457. 
840 Podmaniczky-Okl. III. 472–474, 491–492, 493–497, 507–511. 
841 Podmaniczky-Okl. III. 512-514. 
842 Podmaniczky-Okl. IV. 46–48. (No. 29.) 
843 TRN, Pal. 1/No. 183. 
844 Vö. BILKEI, 2002. No. 337., 355., 416., 427., 481. 
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Várday Pál gyakorolta kegyelmezési jogkörét is. 1547. december 18-án értesítette 

Nagyszombat várost, hogy Gyurky Györgynek és Vilhányi Mihálynak megkegyelmezett, akik 

fej- és jószágvesztésre voltak ítélve. Megparancsolta a városnak, hogy ne háborgassák őket.845 

Várday és a kormánytanács lépéseket tett a Forgách testvérek érdekében is. 1549. január 20-

án Várday Pál Forgách Zsigmondnak, Lászlónak, Jánosnak és Péternek két hónapi érvényű 

menlevelet adott ki feleségeik kérésére. Két hónapig feleségeikhez és azok rokonainak (Révay 

Ferenc nádori helytartó, Mérey Mihály személynök, Pethe János, Gáspár és Boldizsár) 

épületeibe, váraiba szabad a bejárásuk. Innen rokonaik közvetítésével akár vele, akár a királyi 

tanácsosokkal ügyeikről rokonaik közvetítésével tárgyalhatnak.846 

V. D. KÖZIGAZGATÁSI FELADATOK 

V. D. 1. A helytartó és Nagyszombat 

A helytartónak a területi közigazgatási szervekkel, vármegyékkel, városokkal, 

hiteleshelyekkel való kapcsolattartása csak további kutatások során lehetne részletesen 

tisztázható. A bevezetésben említett forráscsoport, vagyis a Nagyszombat városnak írt levelek 

és parancsok segítségével azonban bepillantást nyerhetünk Várday helytartói működésének e 

vetületére is. A helytartó és a szabad királyi város közötti kapcsolattartás a kor szokásainak 

megfelelően sokszor szóban zajlott. Várday levelei közül 15 darab, a levelek 15 %-a ugyanis 

olyan megbízólevél, ami egyértelműen erre utal. A levelezés legnagyobb része (32 darab) 

pedig igazságszolgáltatással kapcsolatos. Mivel Nagyszombat lett 1543 után az esztergomi 

érsekség, s még inkább a káptalan székhelye is, viszonylag nagyszámú irat foglalkozik a 

költözéssel is.847 

Az iratok egy részében nagyszombati polgárok, főként kereskedők ügyes bajos dolgai 

is előkerülnek. Az egyik ilyennek, Baráthy Fábiánnak Bessenyei József külön tanulmányt is 

szentelt.848 Baráthy Magyarbródból származott és az 1542. évi vámnaplók tanúsága szerint 

társával, Sántha Ambrussal 28 730 forint forgalommal a második legnagyobb forgalmat 

bonyolították le az országban.849 A Palatinalia sorozatban található adatok kiegészítésül 

szolgálnak azokhoz, amaelyeket a gazdaságtörténész a nagyszombati levéltár missilisei, 

tanácsülési jegyzőkönyvi bejegyzései, illetve egyéb források alapján megtalált. Például az 

                                                 
845 TRN, Pal. 2/No. 57. 
846 R. KISS, 1908. No. 2. Várday Pál 1549. febr. 21-én értesítette a királyt a Forgáchok Kopány Mihállyal – a 
Várday által nekik adott két hónapos idő alatt – Révay Ferenc és Mérey Mihály közvetítésével kiegyeztek, de 
kárpótlásra csak abban az esetben kötelezték magukat, ha a király megkegyelmez nekik. R. KISS, 1908. No. 33. 
847 Erről bővebben a nagyszombati rezidenciával foglalkozó fejezetben esik szó. 
848 BESSENYEI 2008. 
849 BESSENYEI 2008. 297. 
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1543. február 20-i levélből megtudjuk, hogy Baráthy Fábián és Sántha Ambrus nagyszombati 

polgároknak nem kis tartozása volt a királyi harmincadnál. A helytartó felszólította a 

kereskedőket, hogy fizessék ki az összeget, vagy menjenek, és a harmincadosokkal tegyenek 

számadást a harmincadnál hagyott kötelezvényük szerint. Nagyszombat városnak pedig 

meghagyta, hogy kényszerítsék őket, ha vonakodnának.850 Baráthynak 601 forinttal tartozott 

egy olmützi polgár. Az olmützieknek volt Nagyszombatban faktoruk, akinél pénzt hagytak 

letétbe. Várday Baráthy kérésére megparancsolta a városnak (1543. október 25.), hogy a 

Nagyszombatiak a letét erejéig elégítsék Baráthyt.851 

1546. március 2-i parancsában a helytartó megírta, hogy Baráthy Fábián néhány napja 

1000 forintot helyezett letétbe Nagyszombatban. Megparancsolta a városnak a királytól nyert 

hatalmánál fogva, hogy se bedeghi Nyárynak Ferencnek, se másnak ki ne adják ezt a pénzt, 

míg másképpen nem parancsolja.852 Nyáry Ferenc azon arisztokraták egyike, akik aktívan 

bekapcsolódtak a kereskedelembe. A főlovászmester több Baráthyval illetve Sántával kötött 

üzletét is felderítette már Bessenyei József előbb említett tanulmányában. Egyik-másik 

esetben bírósággal is fenyegette őket, ha vonakodtak tartozásaikat rendezni. A fenti ügy már 

1544-ben indult. Sánta Ambrus miután lefogták, ki is fizetett 300 forintot, Baráthy azonban 

vonakodott fizetni.853 Oláh Miklós 1545. december 17-i leveléből, amelyet Maar Farkas 

nagyszombati bírónak írt, megtudhatjuk, hogy a Nyáry Ferenc főlovászmester és Baráthy 

Fábián közötti ügyben 4 választott bírót kellett választani. Baráthy 1000 forintot helyezett 

letétbe Nagyszombatban. Azt állította a bírák előtt, hogy 579 forinttal tartozik neki Nyáry 

Ferenc. Oláh utasította a várost, hogy ha a bírák megállapítják ezt, akkor a város az 579 forint 

kivételével adja oda a pénzt Nyárynak, ha viszont nem állapítják meg Nyáry tartozását, az 

egész összeget adják oda neki.854 Úgy tűnik azonban, hogy az ügy még 1546-ban sem 

oldódott meg. Fennmaradt egy levél Bornemisza Pál királyi tanácsostól is, melyet 1547. 

február 26-án keltezett Pozsonyból Buday János nagyszombati bírónak. Ebben Baráthy újabb 

tartozásáról esik szó. Ekkor 32,5 forinttal tartozott a királyi harmincadból. Könyörgött 

Bornemisza Pálnak, aki elengedett 12,5 forintot, ha 20 forintot 3 nap múlva lefizeti neki, amit 

meg is ígért. Baráthy azonban nem jelentkezett a pénzzel. Ezért Bornemisza arra kérte a bírót, 

hogy fizettessék meg Baráthyval a teljes 32,5 forintot.855 

Hesselmar András az egykori nagyszombati bíró és a város közötti egyezség ügyében 

több kérvényt nyújtottak be Várday elé (in sede nostra judiciaria) Pozsonyba. A helytartó 

                                                 
850 TRN, Pal. 2/No. 7. 
851 TRN, Pal. 1/No. 171. 
852 TRN, Pal. 1/No. 193. 
853 BESSENYEI 2008. 302–303. 
854 TRN, Pal. 2/No. 45. 
855 TRN, Pal. 2/No. 51. Vö. még 1545.04.10. TRN, Pal. 2/No. 37. 
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meghagyta a városnak, hogy fenti rendelkezése erejénél fogva Hesselmart ne akadályozzák, 

és ne bolygassák jogai gyakorlásában.856 Hesselmart Margit asszony, egy Farkas nevű 

szabómester felesége egy ház ügyében Nagyszombat bírósága előtt beperelte. A városi 

határozat másolatát Várday nem kapta meg írásban, bár a régi szokásoknak megfelelően kérte, 

pedig erre már a néhai Thurzó Elek helytartó is utasította őket. Megparancsolta tehát, hogy 

jegyzőkönyvükből határozatuk másolatát Hesselmarnak adják oda, és bírják rá az özvegyet, 

hogy kérését írásban is nyújtsa be.857 

Érdekes esetet világít meg Várday 1548. február 1-jén kelt levele is. Ebből 

megtudhatjuk, hogy az előző években Várday vett egy házrészt néhai kamarása, Doroszlay 

István anyjának Nagyszombatban, a kamarás szolgálataiért. Az anya meghalt és a házrészt, 

leányára Ilonára (Nyáry Ferenc szervitorának, Warthowany Boldizsár feleségére) hagyta. 

Miközben azonban hallotta, hogy Doroszlay János ellenállt ennek és magának követelte a 

jogot, mivel szerinte Várday a házrészt neki adta szolgálataiért cserébe, utasította a várost, 

hogy vizsgálja ki Ilona asszony jogait. Annak adják majd a házat, akit jogosan megillet.858 

A helytartó több kiadmányán ad commissionem propriam domini locumtenentis regiae 

maiestatis jegyzet található. Azon a parancslevélen is, amelyben Anna asszony, a néhai 

providus Holza György, nagyszombati lakos lánya és néhai Sellipari Máté özvegye kérésére 

új pert (novum judicium) rendelt el, mert Anna asszony az előző perben nem tudott részt 

venni.859 1546. június 2-án Szabó Ambrus, korábban esztergomi polgár, ekkor nagyszombati 

polgár kérésére, Várday Pál helytartó utasította a várost azon ítéletük végrehajtásának 

elhalasztására, amelyben a nagyszombati törvényszék a kérelmező és Sysak János és Paxy 

Péter pesti lakos között ítélt. Szabó Ambrus ugyanis meg akart egyezni Sysakékkal.860 Sysak 

Jánossal Várday már korábban is találkozott. 1543. június 29-én a kormánytanács támogatásra 

ajánlotta Sysak, vagy másik nevén Somogyi János kérvényét. Sysak tagja volt azoknak, akik 

1541-ben beengedték Ferdinánd király csapatait Budára. Utána menekülnie kellett. Később 

Debrecenben élt. Fráter György és Was István egykor pesti, ez időben nagyváradi lakos miatt 

török fogságba került, de sokak jótéteménye folytán kiszabadult. Bár a szerencse elkerülte 

1542-ben, mégis marhákkal táplálta Ferdinánd csapatait. Marháit most osztrák piacokra 

                                                 
856 1543.02.14. Pozsony. TRN, Pal. 1/No. 154. 
857 1543.04.29. Pozsony. TRN, Pal. 1/No. 159. A helytartó a volt nagyszombati bíró más ügyében is utasította a 
várost, hogy törvényszékük előtt kivizsgálva az ügyet, ítéljenek is benne. Hesselmar pl. Paruchay Máté és Hegyi 
Gergely két lovát vette el. 1543.05.24. TRN, Pal. 1/No. 160. Hesselmar egyik házára az egyház is igényt tartott. 
ezzel kapcsolatban is többször írt a helytartó ill. esztergomi érsek a városnak. 1543.10.25. TRN, Pal. 2/No. 16., 
1543.11.08. TRN, Pal. 1/No. 170., 1544.03.14. TRN, Pal. 1/No. 179. 
858 TRN, Pal. 2/No. 60. 
859 1545.03.02. Pozsony. TRN, Pal. 1/No. 176.; 1549.06.12. Pozsony. Pyssky Demeter és egy nagyszombati 
polgár ügyében szintén perújrafelvételt rendelt el (comm. propria domini locumtenentis Regies Mai.tis.) TRN, 
Pal. 1/No. 209. 
860 TRN, Pal. 2/No. 47. 
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szeretné vinni, és kérte a királyt, hogy mentesítse a harmincad megfizetése alól. Várday nem 

csak a 600-ból megmaradt 470 marha vámja elengedését kérte, hanem további 4–5 évre 

vámmentességet is.861 

Nagyszombati polgárokkal a harmincadot fizetetett a helytartó,862 vagy a városnál 

letétbe helyezett javakból utaltatott pénzt a letevő által okozott károkért.863 A helytartó a város 

egyéb szolgálatait is igénybe vette. 1543 novemberében megparancsolta, hogy a hozzájuk 

érkező Kapuchy Imrét fogják el, javait pedig őriztessék.864 Előfordult az is, hogy pénzt kellett 

kérnie a várostól. 1545. október 17-én elpanaszolta, hogy a kamarától kért pénzt a király 

szükségleteire, de nem tudtak neki adni. A királyi városok éves rendes cenzusát, illetve a 

zsidók cenzusát ezekből a városokból ajánlotta a kamara. Sürgős lenne, hogy ezt az összeget 

megkapja, ezért kérte őket, ha a rendes cenzust ilyen gyorsan nem is tudják összeszedni, 

legalább a zsidók cenzusát, amely 150 forint, adják át a kamarai embereknek.865 Várdaynak 

máskor is sürgősen kellett a pénz, amit az előző főfejezetben bemutatott nehéz anyagi 

helyzete és várainak ellátása ismeretében teljesen érthető volt. 1548. január 14-én arról 

értesítette a várost, hogy nem tudja kivárni, hogy a subsidium befollyon. Sopronból, 

Pozsonyból és Nagyszombatból kell neki összeszednie a pénzt. Sopron és Pozsony semmit 

sem adott, ezért kérte a várost, hogy 40 forintot adjanak János deáknak, az ő szervitorának.866 

V. D. 2. Pénz- és harmincadügyek 

1543. február 22-én a székesfehérvári, a magyaróvári és győri hivatal, továbbá a sági, báti, 

szécsényi, losonci és rimaszombati harmincadok élére a Várday Pál helytartó vezette 

kormánytanács a király nevében Bornemisza Pált867 nevezte ki, akit utasítása 

harmincadelnöknek (praefectus tricesimarum) nevezett.868 Az elzálogosított harmincadokat a 

Ferdinánd király egymásután szerezte vissza. 1545-ben pozsonyi harmincadcsoport egy része 

                                                 
861 UA AA Fasc. 52. Konv. A. fol. 100. (W 649). Was és Sysak közötti egyenetlenkedés megoldására Ferdinánd 
király Fráter Györgyöt kérte fel. KÁROLYI, 1878. 546. 1543.04.04. Nürnberg. Sysak Was áruit árestálta Ság 
mezővárosban. Sysak Jánossal kapcsolatban ld. BESSENYEI, 2007. 39. 
862 TRN, Pal. 1/No. 163. 
863 Mykon Gáspár korábban 32 forintért vett sóját átadta Zapatha Ferenc spanyol katonának, aki az esztergomi 
kapitány [Martinus Lascano] szükségleteire vette át a sót, azzal, hogy majd a kapitány kifizeti. Minekutána a volt 
esztergomi kapitány Zapatha által Nagyszombat várossal őrizeti (arrestare) javait, Várday megparancsolta 
(1543.09.06. Pozsony), hogy a város a 32 forintot a náluk őrzött javakból Mykonnnak adják oda. TRN, Pal. 
1/No. 167. Az ügyben Várdaynak még 1544. augusztus 10-én, sőt 1545. május 16-án is kellett írnia. TRN, Pal. 
1/No. 185., ill. TRN, Pal. 2/No. 39. De a helytartó Bornemisza Pál királyi tanácsosnak is adat Győri Deák Balázs 
tárgyaiból, melyeket Tóth András nagyszombati polgár tart lefoglalva. ld. még TRN, Pal. 1/No. 182. ill Pal. 
2/No. 54. 
864 1543.11.11. Pozsony. TRN, Pal. 2/No. 20., ill. 1543.11.13. Pozsony TRN, Pal. 1/No. 173. 
865 TRN, Pal. 2/No. 44. 
866 TRN, Pal. 2/No. 59. 
867 Bornemiszát a király már 1540 körül megbízta a budi, pesti, székesfehérvári, váci és kevii harmincadok 
irányításával. EMBER, 1946. 209. 
868 EMBER, 1946. 209–210. 
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már a király kezén volt, a nagyszombati csoportnál pedig már csak az állatvám 20%-át élvezte 

Thurzó Elek özvegye. A Várday vezette kormánytanács nem akarta kiengedni kezéből ezt a 

jövedelmet. Hogy a kamarával való hatásköri összeütközéseket kiküszöbölje, az uralkodó azt 

a megoldást választotta, hogy külön harmincadigazgatóságot állított fel, azt névleg a helytartó 

és a Magyar Kamara alá rendelve, a gyakorlatban azonban önállósítva azt. 

A 11 északnyugati harmincadhivatal élére I. Ferdinánd Sibrik Gergely királyi 

tanácsost állította, mint harmincadelnököt és felügyelőt (summus praefectus et superintendens 

tricesimarum). A jövedelem beszedésével, kezelésével és elszámolásával Ferdinánd két 

személyt, egyrészt Szerémi Sebestyént, Thurzó és Várday helytartók korábbi titkárát, 

másrészt Francisci Tamást pénztárnokként (perceptor) bízta meg, akik mellé ellenőrként 

(contrascriba) Schreiber Farkast és Veiknél Györgyöt rendelte.869 Sibrik egy évnél alig 

valamivel hosszabb ideig töltötte be a harmincadelnöki és felügyelői állást. 1546. májusában 

I. Ferdinánd, hivatkozva rá, hogy szolgálataira a magyar kormánytanácsban van szükség, 

felmentette őt.870 A hivatal új vezetője így a fentiekben már sokat emlegetett Szerémi 

Sebestyén lett, aki pénztárnoki címét és feladatait is megtartotta (administrator et perceptor 

tricesimarum). A második pénztárnoki állást megszüntették, Francisci Tamást Szerémi mellé 

ellenőrnek nevezték ki, második ellenőrt pedig nem alkalmaztak, amivel jelentékeny összeget 

takarítottak meg. 

A változás lényege tehát az volt, hogy a harmincadhivatalok igazgatóját (ez a cím is új 

a korábbi elnök és felügyelő helyett) az irányításon kívül a jövedelmek kezelésével is 

megbízták, s pénztárnoki minőségében ellenőrt rendeltek oldalára. Az alsóbb szervezetet 

érintetlenül hagyták, csak arra hívták fel Szerémi figyelmét, hogy a lovasok számát lehetőleg 

csökkentse. A harmincadhelyek is a régiek maradtak, csak Besztercebányán és Zólyomban 

állítottak fel új hivatalokat, úgyhogy számuk, Pozsonyt és fiókjait egynek véve, 13-ra 

emelkedett. Az uralkodó felhatalmazta Szerémit, hogy a helytartó és a kamara tudtával és 

hozzájárulásával a szükségnek megfelelően egyes hivatalokat máshova helyezzen át, sőt 

újakat is állíthasson fel. Szerémi 1546. május 16-án kelt utasítása,871 ellentétben Sibrikével, 

ismételten hangsúlyozta, hogy nemcsak a kamarától, hanem a helytartótól is kérjen tanácsot 

minden fontosabb intézkedés előtt. A helytartó tanácsára a harmincadhivatalok bevételeiből 

nemcsak harmincadtisztviselőket kellett fizetni, hanem a helytartó, a kancellár, a királyi 

                                                 
869 Ferdinánd király 1545. február 1-én kelt utasítása. EMBER, 1946. 210. Forrása: E 21 V. köt. 374. 
870 EMBER, 1946. 211. 
871 Az utasítást a magyar kancelláriában állították ki és pecsételték meg. A királyon kívül a kancellár és az udvari 
kamara egyik tanácsosa írta alá. Eredeti példánya E 21 évrendezett részében. EMBER, 1946. 212. 
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illetve a kormánytanács, valamint a Magyar Kamara tagjainak a fizetését is.872 Szeréminek 

azután eleget kellett tennie a királyi meghagyásoknak (commissiones) és kifizetni a különféle 

utalványokat (deputationes). A kamarához csak azt szolgáltatta be, ami ezen felül megmaradt. 

Ellenben negyedévente kimutatásokat kellett a kamara részére készítenie.873 

Ferdinánd király Mária királynéval történt megegyezését (1548. március 7. 

Augsburg)874 követően és birtokainak, jövedelmeinek átvevésével párhuzamosan Magyar 

Kamaráját is átszervezte, új utasítással is ellátva. Az elnöki tisztséget Thurzó Ferenc nyitrai 

püspökre bízta, a tanácsba Péterváradi Balázs jászói prépostot, egyben pénztárost, Werner 

György sárosi kapitányt, Kisserényi Ferenc számvevőt, Dessewffy Jánost és Szerémi 

Sebestyén titkárt nevezte ki.875 Az átszervezés következménye lehetett, hogy Ferdinánd király 

1549. január 1-jén megszüntette Szerémi és Francisci harmincadigazgatóságát, a 

harmincadhivatalokat a magyar kamara alá rendelte, és felhatalmazta, hogy a 

megbízhatatlannak bizonyult tisztviselőket cserélje ki. Március 15-én a pozsonyi 

harmincadcsoportot, a Mária királynétól átvett birtokok nagy részével együtt az Alsó-ausztriai 

Kamara alá rendelte, hasonlóan az óvárihoz, amely már korábban erre a sorsra jutott. A 

Magyar Kamara 1549. április 1-én kelt utasítása876 szerint az önálló harmincadigazgatóság 

megszűnt, a nagyszombati harmincadcsoport (Nagyszombat, Szempc, Sasin (Sasvár), Holics, 

Szakolca, Szenice, Varbó és Újhely) vezetését Francisci Tamásra, mint harmincadfelügyelőre 

bízták (superintendens tricesimarum regiarum camerae Hungaricae applicatarum).877 A 

Trencsén körüli csoportot (Trencsén, Illava, Zsolna, Turdossin) az újonnan kinevezett 

trencséni udvarbíró, Osztrosith (Osztrosics) János irányította ezentúl.878 

Várday és tanácsa elvesztette közvetlen befolyását a harmincadbevételek felosztására. 

Viszont azzal, hogy a kamara tanácsába két olyan ember is bekerült Dessewffy és Szerémi 

személyében, akik felemelkedésüket az érsek–helytartónak köszönhették, a magyarországi 

pénzügyek irányításából nem szorulhatott ki teljesen, bár az 1548. évi utasítás kimondta, hogy 

a helytartónak semmilyen rendelkezési joga sincs a kamara fölött. Ettől kezdve a pénztáros 

                                                 
872 1545.04.21. Worms. Ferdinánd magyar király parancsa Szerémi Sebestyénnek (perceptor tricesimarum) és 
Schreiber Farkasnak. R. KISS, 1908. Függelék No. XXVII. 
873 EMBER, 1946. 213. 
874 Részletesen ld. KENYERES ISTVÁN: A királyi és királynéi „magánbirtokok” a 16. században. Századok 138. 
(2004) 5. sz. 1103–1148. 
875 EMBER, 1946. 127. 1548. december 12. Vö. GECSÉNYI, 2010. 13., Wernerrre frissen PÓKA ÁGNES: Egy 
humanista a kormányzatban – vázlat Werner György (1409?–1556) gazdaságszervező tevékenységének 
feltáráshoz. Fons 18. (2011) 3. sz. 323–341. 
876 E 21 III. köt. 332. 
877 EMBER, 1946. 214–215. 
878 KENYERES, 2008. 258. 1549. május 8-án kelt utasítása magyarul: Uo. 256–257. 
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csak azokat az utalványokat vehette figyelembe, amelyeket két kamarai tanácsos is aláírt. 

Thurzó Ferenc kamara elnök talán emiatt is lett tagja a kormánytanácsnak is.879 

V. E. AZ ORSZÁG VÉDELMÉBEN 

V. E. 1. A törökellenes határvédelem átszervezése 

Buda 1541. évi török kézre kerülése megdöbbentette és rémülettel töltötte el az egész 

keresztény világot, ám Közép-Európát mindenképpen. V. Károly császár támogatásával 

Joachim brandenburgi őrgróf vezetése alatt 1542-ben (szeptember 28.–október 8.) mintegy 

55 000 főnyi hadsereg indult a magyar főváros visszafoglalására. A hadjárat teljes kudarccal 

végződött.880 Kiderült, hogy a Habsburgok sem rendelkeznek megfelelő erővel a törökök 

visszaszorítására és az ország egyesítésére, de csak ők képesek megvédeni azt a részt, ami 

megmaradt belőle. Ez a rész Siklós, Pécs, Székesfehérvár, Tata, Nógrád, Hatvan és 

Esztergom, a Drávától délre pedig Valpó és Atyina várainak elesése az 1543–1544. évi török 

hadjáratok tovább csökkent. Stájerország, Alsó-Ausztria és Bécs közvetlen fenyegetettsége 

nem engedte halogatni az új védelmi rendszer kiépítését. Magyarország és az örökös 

tartományok rendjei kölcsönösen egymásra utaltattak, hiszen a végvárak fenntartására 

„szükség van a Szent Császári és Királyi Felségek, meg a birodalmi fejedelmek pénzbeli és 

katonai segélyére [...], mert mindezekre a magyar hadiadó egymagában semmi szín alatt nem 

lesz elégséges.”881 

1543-ban az együttműködésre kész Várday helytartó és tanácsának hatáskörét 

jelentősen kibővítették, részben már a hadügyekre is kiterjesztve azt.882 Gondoskodni tartozott 

a végvárak megerősítéséről és fizetéséről, valamint a főkapitányok és a horvát–szlavón bán 

fizetéséről. A főhadparancsnoknak megparancsolta a király, hogy minden fontosabb ügyben 

egyeztessen a helytartóval és a tanácsosokkal (Qui tamen generalis capitaneus in omnibus 

negotiis maxime gravioribus mutuam semper intelligentiam cum praedictis locumtenente et 

consiliariis habere debebit.). Követeket küldhetett a pápához, a császárhoz és a Német-római 

Birodalom rendjeihez (Oratores ad summum pontificem, Caesarem Maiestatem et imperium 

                                                 
879 EMBER, 1946. 97–98. 
880 PÁLFFY, A császárváros 45. 
881 (1547: XVI.) PÁLFFY, Vázlat 180. 
882 „Instructio Regiae Maiestatis reverendissimo et in Christo patri domino Paulo de Warda archiepicopo 
Strigoniensi, primati Hungariae, legato nato, summo cancellario ac in regno Hungariae locumtenenti nostro 
simul consiliariis ex ordine dominorum praelatorum ac baronum Posonium per Suam Maiestatem delectis data.” 
R. KISS, 1908. Függelék No. XXIII. 
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curent expediri). Felügyelt az adóbehajtásra, a harmincad és egyéb királyi jövedelmekre, az 

ellenszegülők ellen támaszkodhatott az országos főkapitányok segítségére.883 

1542. évi besztercebányai országgyűlés (február vége-március eleje) két országos 

főkapitányt választott, nevezetesen az országos főkapitányi tisztséget (supremus capitaneus 

regni Hungariae) 1540 szeptemberétől egymaga viselő884 Perényi Péter mellett Báthory 

Andrást. Perényi hatásköre az ország északkeleti felében fekvő birtokaihoz közelebb eső, a 

Dunától északra és keletre elterülő országrészre terjedt ki, míg a Somogyban és Baranyában 

birtokos Báthory a Dunántúlon parancsnokolt. A két országos főkapitány együtt meglehetősen 

rövid ideig látta el feladatát. Ferdinánd király ugyanis Perényit, 1542. október 10-én elfogatta. 

Az uralkodó 1542. december 23-án, az 1542 novemberében Pozsonyban összegyűlt diéta 

javaslatára, Nádasdy Tamást nevezte ki Perényi helyére, aki először 1542. december 23.–1546 

tavasza töltötte be ezt a tisztet. Mivel Nádasdy birtokai szinte kivétel nélkül a Dunántúlon 

feküdtek, ezért a két országos főkapitány területi hatáskörét megcserélték.885 

A belső rend fenntartása, az igazságszolgáltatás és a pénzügyigazgatás 

zavartalanságának biztosítása szempontjából – amire pedig utasítása Várdayt felszólította886 – 

kiemelt jelentőséggel bírt, hogy a helytartó milyen viszonyt tud kialakítani az uralkodó 

főhadparancsnokaival. Thurzó Elek és Hans Katzianer főhadparancsnok (1527–1529, 1532–

1537) kapcsolata kifejezetten rossznak volt mondható, aminek a polgári kormányzat is kárát 

látta.887 1543. márc. 31.–1544. jan. Hans Ungnad Freiherr von Sonnegg, 1544. ápr.–1545. nov. 

10. pedig Leonhard Freiherr von Vels volt a főhadparancsnok. Az utóbbi I. Ferdinánd 

főudvarmestere, több alkalommal is volt már korábban is magyarországi főhadparancsnok.888 

Az egész törökellenes hadszíntérre 1546. március 21-én kinevezett Niklas Graf zu 

Salm und Neuburg királyi főhadparancsnok (Obrister Feldhauptmann der Krone Ungarn, der 

Windischen, Kroatischen und Niederösterreichischen Lande) kinevezésével egyidejűleg a 

Balatontól északra fekvő terület váraiba, Győrbe, Pápára, Veszprémbe és Szentmártonba, a 

mezei hadakon túl, az alsó-ausztriai rendek fizetésén állandó helyőrség került.889 Utasítása 

szerint a főhadparancsnoknak állandó székhelyét Győrben kellett tartania. Innen kellett 

                                                 
883 Várday 1543. március 20-án pl. arra utasította Nádasdy főkapitányt, hogy vonuljon Nyitra megyébe, hogy az 
adószedők el tudják végezni munkájukat, és Podmaniczky Rafael ne akadályozza őket. E 185 Várday Pál 
Nádasdynak No. 3. 
884 1537-től az ország felső részeinek főkapitánya (supremus capitaneus partium regni Hungariae superiorum) 
885 PÁLFFY, Császárváros 46. 6–7. jegyzet. Az országos főkapitányokra vonatkozóan ld. PÁLFFY, Alapkérdés 59–
63., Nádasdyra: PÁLFFY, Nádasdy  
886 „Caetera negotia publica Regiam Maiestatem ac defensionem et tranquillitatem regni concernentia 
locumtenens et consiliarii pro eorum industria et prudentia fideliter et diligenter curare assidue executioni 
demandare debebunt.” R. KISS, 1908. Függelék No. XXII. 
887 R. KISS, 1908. CXXXVI., EMBER, 1938. 151., EMBER, 1946. 253. 
888 1537–1538, 1540. Vö. PÁLFFY GÉZA-PERGER, RICHARD: A magyarországi török háborúk résztvevőinek 
síremlékei Bécsben (XVI–XVII. század) Fons 5. (1998) 2. 249–251. 
889 PÁLFFY, Vázlat 184. 60. jegyzet 
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koordinálnia az egész hadügyet és határvédelmet, a rendelkezésére álló német, magyar és 

spanyol katonaságnak a végvárakba történő szétosztását, a várak erődítését, illetve élelemmel, 

hadianyaggal való ellátását, valamint megoldania az egyes osztrák tartományok által a 

magyarországi végváraknak nyújtott segítséggel kapcsolatos problémákat. De Salm feladatai 

közé tartozott a hírszerzés szervezése, valamint a budai pasával való diplomáciai 

kapcsolattartás, sőt még a hadiposta felügyelete is. Ebben a tevékenységében déli végeken a 

krajnai, karintiai, stájer, Magyarországon pedig az alsó-ausztriai rendek által továbbra is 

rendszeresen megválasztott tartományi haditanácsosok (Landkriegsrat) és a bécsi kirendelt 

haditanácsosok (verordente Kriegsräte zu Wien) segítették.890 

Munkájában természetesen a magyar kormánytanács és személy szerint Várday 

helytartó segítségére is számíthatott. Feladatukat, a védelmi övezetek kialakítását nehezítette, 

hogy az erődítmények jelentős része ekkor még magánkézben volt. Salm és Várday a szóba 

jöhető várakat királyi kezelésbe vették (Szigetvár, Eger, Gyula,) vagy pedig biztosították, 

hogy a magánföldesúri várakba királyi őrség kerüljön (Pápa, Csesznek, Devecser). Ehhez a 

programhoz csatlakoztak az esztergomi érsek régi, megerősített várai, illetve újonnan épített 

palánkvára (Újvár), amelyekről már az előző főfejezetben részletesebben szóltam. Fontos 

volt, hogy a királyi végvárak körzetében minél több kisebb őrhelyet megerődítettek, és a 

nagyobb vár őrségéből felszereltek. Az építési munkálatok ebben az időszakban még nem 

átfogó irányítás alatt és modern erődépítészeti eljárások szerint, hanem még hevenyészett 

formában, többnyire földből és gerendából készült palánkok segítségével folytak.891 Néhány 

kiemelt jelentőségű végvár (Esztergom, Komárom, Győr, Szolnok, Eger, Kassa) építését és 

komolyabb erődítésének megkezdését ugyanakkor már a bécsi katonai vezetés által Itáliából 

szerződtetett hadiépítészek irányították. A parancslevelekből tudjuk, hogy ebben az időben 

Vels alárendeltségében már külön építész (architectus) dolgozott Győr és Komárom várainak 

erődítésén, Francesco de Pozzo személyében. A rendszerbe nem illő várakat, kastélyokat és 

kolostorokat pedig (sokszor pénzhiányból) elpusztítottak.892 Várday 1546. július 14-én arról 

levelezett Nádasdy Tamással, aki lemondott dunántúli főkapitányi tisztségéről, hogy Salmmal 

együtt várakat romboltatnak le, de Kanizsa várának megőrzése kedvesebb lenne neki.893 

Utasítása szerint a dunántúli főkapitány feladatai közé tartozott a védelmi célokra nem 

használható kastélyoknak és kolostoroknak az országgyűlési törvénycikkekben előírt 

lerombolása, valamint az egyes várak közötti riasztást és a környező lakosságot menekülésre 

                                                 
890 PÁLFFY, Császárváros 59–60 (Utasítást ld. UA AA Fasc. 54. fol. 14-29.). Hadi tanácsosokra ld. PÁLFFY, 
Császárváros 33–35. 
891 PATAKI VIDOR: A XVI. századi várépítés Magyarországon. A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve 1. 
(1931) 98–132. 
892 PÁLFFY, Vázlat 179–187., PÁLFFY, Császárváros 53. 
893 E 185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 25. 
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felszólító jelzőrendszer kiépítése, sőt elvileg külön erre elkülönített összegekből még a kémek 

tartása is.894 

1541 után Somogy megyében is megfigyelhető az a folyamat, amely az ország egyéb 

részein is, hogy a földbirtokosok kezén fekvő várakat a király zsoldjában álló kapitányok és 

katonák kezére kerülnek. Így került a korotnai és a nagybajomi vár valpóvári Allya Mátyás 

királyi kapitány birtokába. A korotnai erősséget a hozzá tartozó tekintélyes uradalommal és a 

csákányi várral 1542 nyarán kapta meg Allya Mátyás, akinek az uradalom tulajdonosai, 

Lengyel Magdolna és férje, Batthyány Mihály 422 aranyforintért zálogosították el azokat.895 

A pozsonyi országgyűlés 1546 elején felszólította a királyt, hogy gondoskodjék a jövedelem 

nélkül maradt várakról, így a Várdayak által is elfogadhatónak tartott valpóvári Allya Mátyás 

került Nagybajom várának élére, akinek a király parancsára 1550. május 15-én kellett átadni a 

várat.896 A várat birtokló Várdayak és Drágiak az azt korábban megszerezni vágyó Magyar 

Bálint törekvéseinek még ellenálltak. 

Várday és Salm egyik első közös munkája Nádasdy Tamás utódjának megtalálása volt. 

Füzesdi Késás Pálnak, Török Bálint egykori szigetvári hadnagyának szóló utasítást a helytartó 

és a királyi főhadparancsnok 1546. június 7-én együtt állították ki Pozsonyban.897 Munkájukat 

persze súrlódások is kísérték, példa erre a már említett Seged György-féle eset. A 

helytartónak, nemcsak a főhadparancsnokkal, illetve az 1548 tavaszán újra kinevezett 

Nádasdy Tamás dunántúli főkapitánnyal, hanem a Dunától északra és keletre fekvő 

területekre kinevezett, ún. „dunáninneni” országos főkapitánnyal, Báthory Andrással is 

kiegyensúlyozott kapcsolata volt. Nádasdy, Salm és helytartó több alkalommal összegyűltek 

Pozsonyban, hogy az aktuális kérdésekről tárgyaljanak. 

Az idegen csapatok élén álló Salm olykor foglalkozott a magyar rendek által 

megajánlott és a vármegyei adószedők (dicator) által behajtott hadiadó kérdésével is, bár ez – 

miként arról Késás utasítása (is) rendelkezett – elsősorban a dunántúli országos főkapitány 

feladata volt. Ferdinánd király 1546 tavaszán ugyanis az idegen segélyekből és a 

magyarországi dika-jövedelmekből tartott katonaság együttműködésének megszervezésére 

külön utasítást adott Várday helytartónak és Salm főhadparancsnoknak, valamint Péterváradi 

Balázs deáknak, a hadiadó-jövedelmek legfőbb kezelőjének (administrator/perceptor dicae), 

                                                 
894 CSORBA CSABA: Erődített és várrá alakított kolostorok Dél-Dunántúl török kori végvári rendszerében. SMM 
5. (1974) 13–47. 
895 SOLYMOSI, 1977. 22. 
896 P 707. Fasc. 31. et H. No. 7. 
897 PÁLFFY, Császárváros 48. 19. jegyzet. „Instructio reverendissimi domini archiepiscopi Strigoniensis, summi 
cancellarii et locumtenentis ac spectabilis et magnifici domini Nicolai Comitis a Salmis et Newburg, suppremi 
cubicularii, consiliarii et generalis Regiae Maiestatis capitanei etc. egregio domino Paulo Kesas, vicecapitaneo 
suppremo in partibus regni Hungariae Transdanubium die 7. Junii anno 1546 Posonii data.” ÖStA FHKA HKA 
HFU rote Nr. 2. 1546. fol. 18–20. 
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egyben a Magyar Kamara pénztárosának (1532–1549).898 A dunántúli főkapitány, sőt a 

horvát–szlavón bán katonáinak fizetését is a dika, elsősorban a dunántúli megyékben 

beszedett dika fedezte. Az ezek beszedése körüli viták elsimításában a helytartó is kivette 

részét.899 

Ferdinánd király 1542 legvégén megparancsolta Nádasdy Tamás dunántúli 

főkapitánynak, hogy Pozsony, Sopron, Győr, Veszprém és Vas megyékből rendeljen elegendő 

munkaerőt, igásállatot és szekeret Győr város árokjának és palánkjának javítására. A 

hevenyészett palánképítkezés Esztergom és Székesfehérvár elestének hírére az elkövetkező 

esztendőkben tovább folytatódott. 1543 tavaszán Várday Pál helytartó és Nádasdy főkapitány 

ismét intézkedtek Győr vármegye jobbágyainak a város erődítéseihez való felhasználásáról,900 

a következő esztendő őszén pedig Vas és Győr megye számos birtokosa mellett a Batthyány 

család Vas megyei és a Török család pápai birtokairól rendeltek portánként egy-egy embert 

Vels főhadparancsnok kérésére Győr és Komárom várainak erődítéseihez.901 

Várday Pál helytartó 1546. július 6-án utasította Nádasdy Tamás országbírót, hogy a 

Rábaközbe betörő törökök előtt a Marcal és a Rába folyók átjáróit zárják le, és így 

akadályozzák meg portyázásukat. „Ezen okok miatt uraságtokat, a fent említett környékhez 

legközelebb lévén, felszólítjuk és a király nevében és felhatalmazására megparancsoljuk, 

hogy jelen oklevél megtekintését követően a környék jobbágyait és nagy számú nemeseit 

szorgalmasan gyűjtse össze ökreikkel és a szükséges szerszámokkal együtt, és azt akarjuk, 

hogy ezeket a jobbágyokat és az egytelkes nemeseket is az említett munkához megfelelő 

fizetéssel nagyságtok össze tudja szedni és gyűjteni, és a fentemlített munkát [a parton és más 

szükséges helyeken fákkal és más egyéb anyagokkal sáncokat építenének, amellyel az 

ellenség átjárását könnyebb lenne megakadályozni] körültekintő szorgalommal ezen a 

vidéken, a Rába folyó torkolatánál a Marcal folyón köteles elkezdeni, a fentmondott sáncok és 

gátak elkészítését, továbbá az ellenség betörésének megakadályozásához szükséges hadiszer 

összegyűjtését a legnagyobb sietséggel elvégezni és a környék megőrzéséről gondoskodni.”902 

Várday ugyanakkor nem hagyta magára a jobbágyokat sem. 1548. január 18-án írta 

                                                 
898 Mindkét instrukció 1546. március 21-én kelt Bécsben. PÁLFFY, Császárváros 50-51. ÖStA FHKA HKA HFU 
rote Nr. 2. 1546. fol. 1–5. és fol. 6–16. 
899 Ld. Várday Nádasdyval folytatott levelei küzül a No. 23–26. (E 185). Salm tárgyalásaira Nádasdy Tamással 
1546 nyarán a dika ügyében lásd még: MOL E 185 Niklas Graf zu Salm und Neuburg Nádasdy Tamáshoz. 1546. 
augusztus 28., Pozsony. 
900 R. Kiss Várday 1543. március 18-án kelt Győr városához intézett levelét idézi: „Quoniam praesentium 
temporum status periculosus haec requirit, ut pro regni istius et partium illarum defensione, quo videlicet fideles 
et subditi Maiestatis Regiae, domini nostri clementissimi a violentia Turcarum reddantur tutiores, certa loca 
muniantur: iniunximus hanc provinciam spectabili ac magnifico domino Thmoae de Nadasd.” – Vö. Pálffy, 
Császárváros 
901 PÁLFFY, Császárváros 53. 
902 MOL, E 142 Fasc. 1. No. 28. Németh István fordítása. Kiadása: Levéltárak-kincstárak 431–432. (No. 167.) 
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Nádasdynak a pápóci prépostság jobbágyainak panaszára, amit Újlaky Ferenc győri püspök 

közvetített neki:903 „Tudjuk, hogy Nagyságod semmit sem tett ok nélkül ez ügyben, de tűrni 

kell néha és megbocsátani a szerencsétleneknek.”904 

1544. január 26-án a helytartó értesítette Nagyszombat várost, mely szerint az ellenség 

fenyegeti a Csallóköz településeit és várait. Nádasdy Tamás főkapitány Ungnad 

főhadparancsnokkal együtt már a terület védelmére sietett. A besztercebányai országgyűlés 

végzései értelmében kérte, hogy a fegyverezzék fel a falusiakat és küldjék őket Nádasdyhoz. 

Továbbá megparancsolta – a veszély nagyságára tekintettel –, hogy 50 puskás gyalogost is 

küldjenek Szerdahelyre a főkapitányhoz.905 Nagyszombat a kért 50 gyalogost sokallotta, de a 

helytartó megelégedett a város által ajánlott negyvennel is.906 1545. február 27-én a helytartó 

megparancsolta Pozsony és Nyitra vármegyéknek, hogy a tartomány megvédése céljából a 

Vág melletti Nyitra és Nagyszombatot megerősítésére vezényeljenek ki jobbágyokat 

közmunkára.907 

1548. december 27-én Bécsből utasította Nagyszombat várost Várday Pál helytartó, 

Oláh Miklós kancellár és Niklas Graf zu Salm und Neuburg főhadparancsnok, hogy a király 

által Nyitrára küldött dolgok kísérőinek útját, megfelelő számú puskás gyalogos mellett 

biztosítsák.908 Nem sokkal később újabb szállítmányt küldhettek, Várday ugyanis értesítette a 

várost, hogy a királyi kocsik a hadifelszereléssel, amiről a minap írt nekik, Pozsonyból 

elindultak. Utasította őket, hogy késlekedés nélkül küldjenek Farkashidára 40 gyalogot, akik a 

szekereket Nyitrára kísérik.909 

1548:XX.: törvénycikkben „a király a jobbágyokat sanyargató katonák megfékezését 

és megbüntetését a helytartóra bízta.” A katonai kihágások tárgyában intézkedett ugyan a 

pozsonyi országgyűlés, de csak általánosságban. Az egyes kihágásokra kiszabandó 

büntetésekre nem tért ki. Ezt az „Ordo servandus in regno Hungariae a generalibus 

capitaneis sacrae regiae maiestatis aliisque praefectis tam suae maiestatis, quam aliorum 

quorumqunque pro evitandis iniuriis et damnis, quae passim per milites in regno patrari 

solent” c. irat910 tette meg R. Kiss István szerint. Ez kiterjedt a következőkre: Nemesek és 

papok szállásadási mentessége, egyes községekben elkövetett károk megállapítása, a tolvaj 

                                                 
903 Pápóci prépostság a győri székeskáptalanhoz tartozott. 
904 R. KISS, 1908. CLXXXI. „Nos quidem arbitramur, Magnificentiam Vestram nihil absque causa in ea re 
admisisse. Indulgendum est tamen interdum, permultaque condonanda miseris, Nam si id nos non fecissemus 
faceremusque in dies, per pauci admodum in bonis nostris reliqui esserit.” Utasította Nádasdyt, hogy ezt az ügyet 
tegye közhírré. E 185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 29. 
905 TRN, Pal. 2/No. 22. 
906 1544.01.30. Pozsony. Várday Nagyszombatnak. TRN, Pal. 2/No. 23. 
907 TRN, Pal. 2/No. 35. 
908 TRN, Pal. 1/No. 204. 
909 1549.05.05. Pozsony. TRN, Pal. 1/No. 206. 
910 1546. évi másolat. Kiadása: TT (1893) 260–263. 
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katonák megbüntetése, különbséget téve az élelmiszereket, barmokat lopó, majd pedig bármit 

fenyegetéssel kicsikaró katonák között. Gyilkosság esetei, szüzek és asszonyok 

meggyalázóira (fejvesztés). Mustra alkalmával csaláson kapott tisztek, ezen parancsot 

elhanyagoló parancsnokok megbüntetése. Ezen rendeletnek a megyékben és hadak között 

való kihirdetése. A király a pozsonyi végzéseknek megfelelően küldjön ki alkalmas 

embereket a bűnök és visszásságok kivizsgálására, s parancsolja meg a parancsnokainak, 

hogy a károkat téríttessék meg és a bűnösöket a fenti mód szerint büntessék meg. Katonák 

által vásárolt élelmiszerek árának megállapítására, árjegyzéke, amelyet végvárakban (köztük 

Székesfehérvár, Pécs, Esztergom, Ság) alkalmazni kell.911 

Szörényi Jánost Dombó vára elárulásával vádolták. Nádasdy Tamás a meggyőződése 

szerint hamis vád miatt Várday helytartóhoz fordult, és a pártfogását kérte. Várday azonban 

azt válaszolta neki, hogy mivel az áruló katonai ember volt, ezért a főhadparancsnok (dominus 

capitaneus generalis) az ügyet magához tartozónak vélte, így abba nem avatkozhat be.912 

Sajnos az ügy kimenetelét nem ismerjük. 

A hatalmaskodások és erőszaktevések nagyon sokáig büntetlenül maradt. Ám gyakran 

hiányzott az erő a már megszületett ítéletek érvényesítésre is. Az 1548. évi országgyűlés 

határozatot hozott több hatalmaskodóval szemben (1548:XLVIII–XLIX. törvénycikkek). A 

diéta elítélését egyedül Basó Mátyás és Balassa Menyhért várta meg, a többi földesúr, Bebek 

Ferenc, a Podmaniczkyak addigra már megtértek Ferdinánd hűségére. Ezek a 

törvénycikkelyek adták meg a jogalapot az ellenük hadjárat megindításához. Az 1549. évi 

hadjárat kinevezett főparancsnoka Salm főhadparancsnok volt. Salm alárendelt vezérei: 

Horvátinovics Bertalan huszárkapitány, Reinprecht von Ebersdorf főhadparancsnok-helyettes, 

Erasmus Teufel főhadparancsnok-helyettes, Bebek Ferenc gyalogos kapitány és Bernardo de 

Aldana tábormester (maestre de campo) voltak. Salm serege a hadjárat idején 5000–5500 

főből állt.913 Basó Mátyás várát, Murányt augusztus 15-én sikerült bevennie. Basót, aki 

Murányt személyesen védte, augusztus 19-én két testvérével, nagybátyjával és hét hű 

emberével a várban Salm lefejeztette.914 

V. E. 2. Diplomácia kül- és belföldön 

Várday Pál helytartó – utasításának megfelelően – külpolitikai feladatokat is ellátott. 

Levelezhetett a pápával, a császárral és a birodalom rendjeivel. Sőt, Ferdinánd király utasítást 

                                                 
911 R. Kiss, 1908. LXV-LXVI. 
912 1546.07.11. Pozsony. E 185 Várday Pál Nádasdy Tamáshoz No. 20. Várfaladókkal kapcsolatban ld. PÁLFFY, 
Várfeladók! 
913 KORPÁS, 1999. 4. 
914 Ehhez újabban SARUSI KISS BÉLA: A természet által megerősített vár. Murány végvár és uradalma a 16. 
század második felében. Bp., 2008. 34–44. (Disszertációk Budapest Főváros levéltárából 1.) 
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adott neki arra is, hogy a magyar illetve az ausztriai kormányszékek jó viszonyban legyenek, 

és az osztrák tartományokat fenyegető török ellen az országot egyetértésben védelmezzék.915 

Az alsó-ausztriai kormány tagjain kívül a magyar kormánytanács legtöbbször a bécsi 

haditanácsosokkal levelezett.916 A király „bécsi tanácsosai” többször beleszóltak a 

magyarországi ügyekbe. Nagyon sok magyarországi ügy került eléjük. 1543 februárjában 

például a Serédy Gáspár és Balassa Zsigmond ügyét is meg kellett tárgyalni velük, akik a 

királyné segítségét vették igénybe, hogy fizetésükről – a Tiszánál szembe szálltak az Eger 

környékét pusztító törökökkel – a helytartó és tanácsa gondoskodjon.917 A hadi tanácsosok 

többször írtak a várak védelméről, szekerek, lovak beszerzéséről, hadiszerek ellátásról. 1543. 

március 20-án arra szólította fel a helytartó Nádasdy főkapitányt, hogy a hadi tanácsosok 

kéréséreszedessen össze 150 szekeret Győrből, Óvárból, Veszprémből és Székesfehérvárról. 

Várday felajánlotta, hogy felszólítja a megyéket, engedelmeskedjenek Nádasdynak.918 A 

stájer rendek részéréről maga Hans Ungnad többször járt az országban, több várat 

megvizsgált, jobb karba hozatalukról és az ország védelméről a helytartótanáccsal 

tanácskozott, akik több alkalommal is segítséget kértek tőle.919 1543 nyarán a bécsi hadi 

tanácsos urak arra kérték Várdayt és a magyar kormánytanácsot, hogy bírják rá Nádasdyt és a 

többi urakat, hogy tanáccsal és emberekkel segítsék Ungnad főhadparancsnokot.920 A hadi 

tanácsosokkal a katonai események állásáról is tájékoztatták egymást, így például a bécsi hadi 

tanácsosok leveléből értesültek, hogy a császár parancsára a birodalmi seregek Bécs és Krems 

között állomásoznak.921 

Érdemes ezzel kapcsolatban egy pillantást vetnünk arra a jegyzékre, amely a helytartó 

1545. január 8–április 29. között alkalmazott követeinek fizetéséről szól. Természetesen 

küldött követet a királyhoz, de ezeknek csak a bécsi udvari postáig kellett menni. Az útra nem 

is kaptak 1 forintnál többet. A budai pasánál is járt követe, de katonai ügyekben – Somogyi 

Albert személyben küldött – követ Tarnóczy Andráshoz, a naszádosok főkapitányához, 

                                                 
915 R. KISS, 1908. CXL. „Idem locumtenens, capitaneus generalis et consiliarii de omnibus negotiis ad 
defensionem regni pertinentibus mutuam semper intelligentiam habeant cum generoso ac magnifico domino 
Joanne Wngnod locumtenente et capitaneo generali coeterisque dominis de regimine Austriae, ut ingruente 
necessitate mutuis opibus et consiliis defensioni regni prospiciatur.” R. KISS, 1908. Függelék No. XXIII. Ungnad 
1543. március 31-től volt magyarországi főhadparancsnok, azelőtt az 5 osztrák tartomány, valamint 
Horvátország és Szlavóniáé. 
916 Hadi tanácsosokra ld. előző fejezetben írtakat, ill. PÁLFFY, Császárváros 33–35. 
917 1543.02.18. Pozsony. A helytartó és tanácsosai a királynak. UAA AA Fasc. 50. Konv. B. 57. (W 647). 
Érdekesség, hogy Balassa igényét, akinek meg volt ígérve 200 lovas és 100 gyalogos, támogatták. Ellenben 
Serédyét, amiről korábban nem esett szó, akkor sem, amikor Bécsben voltak a királynál, nem javasolták. 
918 1543. márc. 20. Esztergom. E 185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 3. 
919 R. KISS, 1908. CXL. „id a vestigio Sacratissimae Maiestati et dominis regenti dominoque Ungnad significari 
curarunt et in eo, ut praesidio maturo et auxilio benigno a Sua Maiestate et dominis regentibus prospectum iri 
curaretur, partes suas interposuerunt.” 
920 1543. júl. 4. Pozsony. E 185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 13. 
921 1543.08.06. Pozsony. Várday Pál és tanácsosai Ferdinánd királynak. UA AA Fasc. 52. C. fol. 48. (W 649) 
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Komáromba is. Simándy Péter és Dessewffy János pedig Vels főhadparancsnoknál jártak 

Várday megbízásában. Ők általában 4–6 forintot kaptak. A trencséni harmincad ügyében 

Székely Magdolnánál járt familiárisainak ált. 2–3 forint járt. Nem úgy Fülöp deáknak, akinek 

az útja Székely Magdolnától Morvaországba vezetett. Simándy Péternek,922 akit Podmaniczky 

Rafaelhez és Kosztka Miklóshoz küldtek a tumultusok lecsillapítására (pro sedandis 

tumultibus) kocsira és költségekre 8 forintot kapott.923 Várdaynak, mint helytartónak, feladata 

volt, hogy az országot irányító nagyurak közötti egyenetlenséget megpróbálja elsimítani. 

1546. október 2-án Prágából írt levelében Ferdinánd király helyeselte, hogy a helytartó a 

Felső-Magyarországra Serédy Gáspárral Pétervárady Balázs litteratust is elküldte, részint az 

adó beszedésére, részint pedig a Serédy és Báthory András között lévő egyenetlenség 

megszüntetése végett.924  

Az esztergomi érsek azonban maga is szereplője volt ezeknek a tumultusoknak. Bebek 

Ferenccel, aki elfoglalta érseki jövedelmeinek egy részét, évekig nem sikerült megegyeznie. 

Várday 1545-ben összefogott Serédy Gáspárral és Balassa Zsigmonddal, akik így Bebek 

Ferenc elleni hadjáratra indultak. Várday saját véleménye szerint mindent megtett, hogy 

Serédyéknek mindenhonnan segítséget szerezzen, és az uralkodó előtt is dicsérte őket. 

Amikor már Serédyék igazgatták a tartományt, és úgy látszott, hogy „minden rendben”, 

Borsod és Rozsnyó vára is kellő őrséggel meg volt erősítve, mégis félelemmel írtak a 

helytartónak az ellenség nagy számáról, és sürgették, hogy a spanyolok a többi királyi 

csapattal együtt, és a hadi gépekkel hozzájuk siessenek. Várday a királynál és a főgeneálisnál 

is próbálkozott. A főhadparancsnok mondta, hogy fizetés hiányában spanyolok küldésére 

nincs mód, ezért egyezzenek meg az ellenséggel a békében. Elküldte hát Pétervárady Balázst 

a jelen lévő tanácsosok (köztük Balassa Imre) tanácsára Bebekhez. Ám Balázs deákot 

elfogták. Hírek jöttek, hogy az ellenség elözönlötte e vidéket, és Rozsnyót is megostromolta. 

A kormánytanács úgy döntött, hogy újabb követet küld Fráter Györgyhöz és Báthory 

Andráshoz ugyanazzal az utasítással, ami Balázs deáknak volt. Várday Muthnoky Mihályt, az 

esztergomi érsekség provisorát küldte követségbe, hogy az egyezség pontjairól 

megegyezzenek. A váradi püspök és Báthory főkapitány közvetítésével Nagykárolyban az 

alábbiakban egyeztek meg: 1. Bebek Ferenc megmarad Ferdinánd hűségén. 2. Bebek Várday 

birtokait és a tizedeket visszaadja, az érseki tizedekért ezután rendes haszonbért fog fizetni. 3. 

Az adósságot, amelyet Várday Bebekkel fizettetni akar, elengedi, mivel Bebek nagy károkat 

szenvedett Ferdinánd csapataitól. 4. Muthnoky az érsek nevében átveszi Borsod várát és az 

                                                 
922 Simándyval kapcsolatban Vö. TÍMÁR, 1989. ill. NEUMANN-PÁLFFY, 2009. 219. 
923 TT (1893) 253. 
924 ETE IV. 509–510. (No. 481.) 
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érsek emberét hagyja benne. 5. Minden elfoglalt javát Bebeknek visszaadják. 6. Perényi 

Péternek adassanak vissza javai. 7. Várday törődjön a fogvatartottak kiszabadításáról.925 

Várday Fráter Györggyel is folyamatosan tartotta a kapcsolatot. 1547-ben például 

beszámolt neki a németországi vallásháború aktuális helyzetéről. Sőt, azt is kijárta Salm 

főhadparancsnoknál és a bécsi postamesternél, hogy a nagyváradi püspök követe mellé futárt 

adjanak, akit Prágába küldött Ferdinánd királyhoz. A követet még a választandó útról is 

tanácsokkal látta el.926 

V. E. 3. A helytartó és a török ügyek 

Várday diplomáciai tevékenységei közül bizton állítható, hogy a budai pasákkal való 

kapcsolattartása volt a legérdekesebb és legfontosabb. Várday már 1543. június 19-én arról 

tájékoztatta uralkodóját, hogy követet küldött az új budai pasához.927 Jahjapasazáde Mehmed 

pasa 1543. május 16-án lett budai beglerbég.928 1543. október 18-án Várday megküldte 

Ferdinánd királynak a Mehmed budai pasához küldendő követnek szánt instrukciót, amelyet 

Nádasdy távollétében saját kézzel írt, a követség célja fegyverszünet, majd béke volt. Az 

uralkodó azonban egyelőre türelemre intette, mondván, várják meg a szultán válaszát.929  

1544 februárjában ismét felgyorsultak az események. Február 24-én Várday 

megküldte az uralkodónak a budai pasához küldendő Dessewffy Jánosnak930 készített 

instrukciót, illetve a beglerbég válaszát.931 Ugyanekkor Várday és Nádasdy Tamás jelentését 

is megkapta a király. Várday – úgy tűnik – egyedül Nádasdyval tanácskozott a budai pasánál 

járt követség ügyében.932 Várday és Mehmed pasa levelezése szinte folyamatos volt ezekben a 

hónapokban. Várday június 1-jén kelt levelére a pasa 2-án és 3-án is válaszolt. Ezekben az 

utóbbi közölte, hogy a szultánhoz indítandó követségre egy hónap áll rendelkezésre.933 A 

                                                 
925 1545.09.12. Nagykároly. Fráter György és Báthory András oklevele. ETE IV. 433–434. (No. 398.), ill. 
Várday Pál helytartó Serédy Gáspárnak és Balassa Zsigmondnak írt levele 1545 szeptemberében keltezés nélkül. 
ETE IV. 435-436. (No. 403.). Forrásuk: E 142. Fasc. 35. No. 26. 
926 1547.06.19. Nyitra. Várday Pál helytartó leve Fráter György váradi püspökhöz. UA AA Fasc. 54. konv. C. 
fol. 109. (W 651) 
927 UA AA Fasc. 52. Konv. A. fol. 34–35, 37. (W 649) 
928 1548. januárjának végén hunyt el. DÁVID, G., 2005. 328. Vö. GÉVAY ANTAL: A budai pasák. Bécs, 1814. 6. 
929 Várday levele Pozsonyból: Turcica Karton 5. Konv. 7. fol. 71, 74. (W 3419). „Instructio danda nuncio 
archiepiscopi Strigoniensis ad Mehmet passam” uo. fol. 72–73. Ferdinánd válaszlevele 1543. okt. 20. Bécs, Uo. 
fol. 75. 
930 Dessewffy János Várday érsek udvarmestere volt. Pályafutását összefoglalóan ld. MIKÓ–PÁLFFY, 2005. 324–
326. Ill. bővebben a még a VI. fejezetben. 
931 Turcica Karton 5. Konv. 8. fol. 8–9. (W 3419). „Exemplum primae instructionis domini archiepiscopi 
Strigoniensis ad Mehmeth bassam praefectum Budensem, egregio Joanni Dessewffy nuncio ejusdem data, et 
responsionis bassae eidem domino Strigoniensi per eundem Dessewffy factae per manus Nádasdy exaratum.” 
Uo. fol. 10–13. 
932 Uo. fol. 14–15. 
933 Várday levele 1544.06.01. Pozsony. Turcica Karton 5. Konv. 8. fol. 21. (W 3419), a pasa levelei jún. 2. Uo. 
fol. 24–26. 31, 27–28. ill. jún. 3. fol. 44. Ez utóbbit ld. PETRITSCH, Regesten I. No. 80. 
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követek részére kiállított salvus conductus május 22-én kelt Budán.934 Várday helytartó, 

Nádasdy főkapitány és Vels főhadparancsnok véleménye szerint egy német és magyar követet 

kellene küldeni. A magyarok közül szerintük Nádasdy, Batthyány vagy Nyáry Ferenc jöhet 

számításba.935 A helytartó a követ titkárának Hieronymus Adorno egri prépostot ajánlotta 

„qui superiori anno nomine Regni fuerat apud Sacr. Caes. Maiestatem, quique antea penes 

quondam Werbewczy in rebus Thurcicis versatus”.936 1544. június 20-án Mehmed budai pasa 

újabb levelet írt Várdaynak, amelyben közölte, hogy ő nem kompetens az egyhónapos 

fegyverszünet megkötése dolgában.937 Adorno végül nem jutott el Konstantinápolyba. 1545. 

március 15-én Edirnében meghalt. Az egyéves fegyverszünetet végül 1545 októberében 

kötötték meg.938 1546. február-márciusból Várday három instrukciója is fennmaradt követei 

számára, akit ismét a budai pasához küldött. Az egyik Pozsgay Zsigmondnak szólt.939 Ebben 

az időben Dessewffy János is volt a pasánál, mint ahogy arról Várday neki szóló 

megbízólevele (1546. április 3.), illetve április 6-án Olmützben kelt jelentése is tanúskodik.940 

Az uralkodó úgy tűnik gyakorta megkérdezte magyarországi helytartója véleményét 

török ügyekben. Várday 1546 júliusban Osztrosith Jánost vagy Sibrik Gergelyt ajánlotta a 

királynak a szultán udvarába követségbe induló Gerardus császári titkár mellé mint buzgó, 

magyar ügyekben jártas és Habsburg-hű személyt.941 

Várday és Salm főhadparancsnok 1546. szeptember 11-én ismét Dessewffyt küldték a 

királyhoz, akinek jelentését – Nádasdyval újra kiegészülve – szept. 25-én küldték meg az 

uralkodónak.942 Dessewffy 1547. április 17-én kelt, újabb a budai pasánál tett látogatásról 

szóló jelentésének943 eljutása I. Ferdinándhoz meglehetősen érdekes. Várday április 24-én 

megírták a királynak, hogy ő és Salm főhadparancsnok Dessewffyt küldték hozzá és a 

császárhoz követségbe. Dessewffy ugyanakkor csak Bécsig jutott. Április 28-án az 

uralkodónak írt levelében előadta, hogy ő már a helytartó, valamint Ungnad, Vels és jelenleg 

Salm főhadparancsnokok megbízásából számtalan alkalommal járt már a budai pasánál 

követségben, életét mindannyiszor veszélynek kitéve. Most azonban a főhadparancsnok 

beleegyezésével nem tud Ferdinándhoz és a császárhoz a háború dúlta Csehországon keresztül 

                                                 
934 Turcica Karton 5. Konv. 8. 17–20. (W 3419) PETRITSCH, Regesten I. No. 79. 
935 Datálatlan levelük az uralkodóhoz: Turcica Karton 5. Konv. 8. fol. 22–23. (W 3419) 
936 1544.06.07. Pozsony. Várday Pál Ferdinánd királyhoz. Turcica Karton 5. Konv. 8. fol. 36–37. (W 3419) 
937 Turcica Karton 5 Konv. 8. fol. 46. (W 3419). PETRITSCH, Regesten I. No. 81. 
938 PETRITSCH, Friedensvertrag 53. és Török Pál: I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai 1527–1547. 
ÉTTK XXIV/12. Bp., 1930. 
939 1546.03.03. Pozsony. Turcica Karton 6. Konv. 3. fol. 60–61. (W 3420) Pozsgayról: BARTA Gábor: 
Adalékok az 1543. évi török hadjárat történetéhez. HK 106. (1993) 3. sz. 3–17. 
940 Turcica Karton 6. Konv. 3. fol. 109–110. (W 3420), ill. uo. fol. 111–112. (W 3420) 
941 KENYERES, 2008. 254. 1546. júl. 29. Pozsony. 
942 Turcica Karton 6. Konv. 4. fol. 89–93. (W 3420), ill. Uo. fol. 87–88., és fol. 94–97. 
943 Turcica Karton 7. Konv. 1. fol. 21-24. (W 3421) 
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elmenni. A helytartó levelét rábízta egy másik követre, akinek a szóban rábízottakat is 

elmondta. Május 2-án erről Várday még nem tudhatott, mert arra kérte az uralkodót, hogy 

fogadja audiencián Dessewffyt. Május 22-én a király Wittenbergből Várdaynak azt írta, hogy 

Dessewffy János elküldte neki Várdaynak a császárhoz írt levelét, de ő maga nem jött el. Így 

nem látja értelmét a levél továbbításának. Ennek ellenére a császár megkaphatta a levelet, 

ugyanis május 26-án válaszolt, szintén Wittenbergből.944 

Várdayt és tanácsát – a budai pasával való gyakori egyeztetésekkel szemben – az 

1547-ben megkötött Habsburg–oszmán béketárgyalásokból ellenben kihagyták. Mi sem 

mutatja ezt jobban, mint az 1547. június 15–24. nyitrai részországgyűlés, amelyet Várday 

helytartó hívott egybe a Dunán inneni megyék rendjei részére. Az összegyűlt rendek 

felterjesztésükben kérték a királyt, hogy az idegen hadakat ne vigye ki az országból. Sőt bírja 

rá a császárt, hogy miután Németországban a békét helyreállította, indítsa meg a törökök ellen 

a nagy támadó hadjáratot, amelytől az ország megmentése egyedül remélhető. Érdekes a 

részgyűlés, amelyet a helytartó maga nyitott meg, ám még egyéb határozatai is. Az 1546. évi 

országgyűlés által megajánlott adóból befolyt pénz már elfogyott, ezért szükségesnek látta új 

adó kivetését. Minden jobbágy után 1 forint adót szavaztak meg, amelyet augusztus 1-jén kell 

behajtani. 20 dénárt a lucrum camerae címén, 80 dénárt pedig a hadak fizetésére. Mégpedig 

úgy, hogy minden nemes legyen felhatalmazva, hogy a saját jobbágyai utáni adóból hadakat 

fogadjon és tartson. A hadakat 3 hónapig tartsák, remélvén, hogy a király ez idő alatt 

visszatér. A gyűlés előtt és alatt is érkeztek hírek arról, hogy a Budán nagyszámú török hadak 

gyülekeznek, melyről azt hitték, hogy Eger vagy valamelyik másik vár bevétele a célja. A 

rendek abban állapodtak meg, hogy egyesült erővel ellenállnak az ellenségnek, és nem várják 

meg a megszavazott adó behajtását, hanem a saját pénzükön fogadnak fegyvereseket, akikkel 

és jobbágyaik 1/5 részével július 1-jén kell a kijelölt helyeken megjelenni. Ennek a seregnek a 

vezetője, ha a helytartó előrehaladott kora miatt nem tehetné, a királyi főhadparancsnok 

Niklas Graf zu Salm und Neuburg vagy Báthory András országos főkapitány legyen. Ha 

azonban ők akadályozva volnának, a király helyett a helytartó álljon a sereg élére.945 

Ferdinánd király végül 1547. szeptember 22-én értesítette Várday helytartót és a 

magyar főurakat a megkötött békéről és annak megtartásáról.946 Ennek ellenére a 

Nagyszombatba, november 25-re összehívott országgyűlés meghívójában, említést sem tett a 

                                                 
944 1547.04.24. Pozsony. Várday Pál Ferdinánd királynak. UA AA Fasc. 54. Konv. C. fol. 77–78. (W 651); 
1547.04.24. Pozsony Várday Pál V. Károly császárnak. Uo. fol. 83–84.; 1547.04.28. Bécs. Dessewffy János 
(magister curiae domini locumtenentis) Ferdinánd királynak. Uo. fol. 80–81 (W 651); 1547.05.02. Pozsony. 
Várday Pál Ferdinánd királynak. Uo. fol. 82.; 1547.05.22. Wittenberg. Ferdinánd király Várday Pálnak. Uo. fol. 
92.; 1547.05.26. Wittenberg. V. Károly császár Várday Pálnak és tanácsának. Uo. fol. 106. 
945 MOE III. 66. skk. 
946 Turcica Karton 7. Konv. 2. fol. 133. (W 3421), ill. Uo. fol. 134–135. Kiadva: BARABÁS, Zrínyi I. 79–80. 



 

 157

békéről. Habár biztosaiul Niklas Graf zu Salmot és Nádasdy Tamást rendelte a király, az 

országgyűlést mégis Salm és Várday nyitották meg december elején. Ezt megelőzően Várday 

helytartónál 24 főpap és főúr gyűlt össze, legalábbis 24-en pecsételték meg az V. Károly 

császárhoz 1547. november 6-án aláírt levelüket. Ebben gratuláltak a császárnak a 

schmalkaldeni szövetség ellen megnyert háborúval kapcsolatban.947 Bár értesültek róla, hogy 

Ferdinánd meghosszabbította a törökkel a fegyverszünetet,948 mégis azt kérték a császártól, 

hogy vezessen Magyarország felszabadítására hadjáratot, és tegye meg az ehhez szükséges 

lépéseket az augsburgi birodalmi gyűlésen.949 December közepén megérkezett 

Nagyszombatba Ferdinánd királynak Várdayhoz és tanácsához 1547. december 5-én keltezett 

levele, amelyben Szülejmán szultánnal kötött 5 évi béke megkötéséről értesítette őket. 

Mellékelte a szultán 1547. október 31-én Konstantinápolyban kiállított oklevelét is, amelyből 

kiderült, hogy Ferdinándnak Magyarország azon részéért, amelyet ténylegesen birtokol évente 

március elején tisztességes ajándékot és tiszteletdíjat kell küldeni a portára. A király parancsa 

értelmében a békekötést a helytartónak ki kellett hirdetnie, ám a titkos feltételekről hallgatnia 

kellett.950 A biztosok így is jártak el, és a rendkívül kényelmetlen adófizetésről nem 

beszéltek.951 

Mehmed budai pasa 1548 januárjának végén meghalt. Utódát Kászim pasát, aki előbb 

mohácsi, majd pécsi bég volt, 1548 februárjának elején nevezték ki.952 Várday nem 

késlekedett köszönteni az új pasát. 1548. február 9-én írt levelében már arról számolt be, hogy 

Dessewffy János ismét visszatért Budáról.953 1548. május 25-én az uralkodó megbízta 

Várdayt, hogy Rüsztem pasával egyezkedjék, akár személyesen, akár a császári kapitány 

által.954 A helytartó ezután Kászim budai pasával is ugyanolyan sűrűn érintkezett, mint 

elődjével. 1548-ban újra Dessewffy – Krusics Jánossal együtt – járt nála követségben.955 

1549. január 13-án Bécsből Várday és Salm Pozsgay Zsigmondot, a naszádosok kapitányát 

küldték a pasához,956 akinek márciusban még nagyobb feladata akadt. A király által küldött 

                                                 
947 1547. április 24-én a mühlbergi csatában V. Károly döntő győzelmet aratott a schmalkaldeni szövetség felett. 
Magdeburg és Bréma kivételével a szövetség tagjai hűségesküt tettek a császárnak. 
948 A június 19-én kötött, V. Károly által aug. 1-jén, Ferdinánd által pedig aug. 26-án ratifikált békeszerződés 5 
évre szólt. A magyar király a szultánnak évi 30 ezer arany, Rüsztem fővezérnek pedig 3 ezer arany kötelezte 
magát. PETRITSCH, Friedensvertrag 55. 
949 UA AA Fasc. 54. Konv. C. fol. 117–118. (MF W 651). Kiadása MOE III. 125–127. 
950 MOE III. 100. Forrása: Brüsszeli okmánytár II. 141–148. 
951 Nagyszombati országgyűlés: MOE III. 95–117. 
952 Életére vonatkozóan ld. DÁVID G. 2005. 321–346. 
953 E 185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 30. 
954 FRAKNÓI, 1866. 601–602. (No. 28.) 
955 Dessewffy 1548. nov. 10-én Pozsonyban kapott nyugta szerint 40 tallért, azaz 46 r. f. 40 kr-t kapott Hans 
Holzer udvari fizetőmestertől szolgálataiért cserébe. MIKÓ–PÁLFFY, 2005. 325. 
956 R. KISS, 1908. No. 17. 
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Markus Sinckmoser portai követ957 mellé. E kötetet sem lehet majd a doktori 

könyvváltozatához mellőzni. Adom majd kölcsön! a helytartónak és a főhadparancsnoknak 

kellett kiválasztani a megfelelő személyt a király által megnevezett négy személy közül a 

portai követségre. Istvánffy Pál és Dessewffy János távollétében csak Pozsgay Zsigmond és 

Tharnóczy András (a naszádosok főkapitánya) maradt. Mivel Tharnóczy szolgálataira a 

komáromi királyi katonák között szüksége volt,958 ezért előbb Pozsgayval beszéltek, aki 

hajlandónak mutatkozott a követségre, és fiatal ember lévén mentes volt a köszvénytől, amely 

ősz és télidőn gyakran előfordult. 12 emberrel és 3 kocsival fog menni, kevesebbel nem látják 

jónak elküldeni – vélték.959 A két követ úgy beszélte, hogy április 5-én indulnak. 

Komáromban várja majd őket 15-én a budai pasa kísérete a menlevéllel, mint ez éppen ebben 

az időben vált szokássá.960 

Az 1547-ben kötött fegyverszünetet gyakran megsértették mindkét oldalról. Allya 

Mátyás is eredményesen vett részt ezekben a harcokban. Várday helytartó követe, aki 1549 

elején (1549. február 6. előtt) a helytartó megbízásából Kászim budai pasánál járt, jelentette a 

törökök panaszait Magyar Bálint, Allya Mátyás és Balassa Menyhért tetteiről.961 A helytartó 

és Niklas Graf zu Salm főhadparancsnok egyrészt mentegették magukat a fent említettek 

miatt,962 másrészt felszólították Allya Mátyást, hogy a törökkel kötött fegyverszünetet ne 

zavarja és a három hónappal korábban elfogott törököket vagyonukkal együtt adja ki. 

Meghagyták neki, hogy a jövőben az ilyen tettektől tartózkodjék, és a mondott török lovait, 

minden holmiját 6 emberével együtt Pozsgay Zsigmondnak, a királyi egyik naszádosok 

kapitányának (vajdájának) adja át. (Allya végül törökösen Báli Jazidzsi agát kíséretével együtt 

csak rabtársai kezessége mellett 400 forintért engedte el).963 Salm és Várday Pozsgayt a 

királyhoz küldték Prágába, hogy a jelentést tegyen a budai pasánál tett útjáról. Az uralkodó 

1549. február 18-án köszönetét fejezte ki magyarországi helytartójának és hadai 

főparancsnokának az engedetlenek (Magyar Bálint és Allya Mátyás) féken tartására tett 

tevékenységük miatt.964 

Allya valószínűleg nem hagyta abba a fegyverszünetet megsértő magatartását. A 

törökök panaszait az Oszmán Birtodalomból visszatérő, bizonyosan délszláv származású 

                                                 
957 Személyére: NEHRING, KARL et al., hrsg.: Austro-Turcica 1541–1552. Diplomatische Akten des 
habsburgischen Gesandtschaftsverkehrs mit der Hohen Pforte im Zeitalter Süleymans des Prächtigen. München, 
1995. 724. és passim. 
958 Tharnóczy júliusban azért járt a budai pasánál. R. KISS, 1908. No. 112. ill. 115. 
959 1549.03.14. Pozsony. Várday Pál és Niklas Graf zu Salm a királynak. R. KISS, 1908. No. 48. 
960 1549.03.22. Pozsony. Várday Pál a királynak. R. KISS, 1908. No. 51. 
961 R. KISS, 1908. No. 18. 
962 R. KISS, 1908. No. 19. 
963 Várday Pál és Niklas Graf zu Salm levele Allya Mátyásnak 1549. február 8., Pozsony. Kiadása: R. KISS, 
1908. No. 16. 
964 Turcica Karton 8. Konv. 1. fol. 42-43. (W 3422) 
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„Sthephytt tabellarius” is továbbította, akit Várday 1549. március 29-én kelt levelével küldött 

Ferdinánd királyhoz, aki – mint a helytartó írta – majd beszámol, hogy Allya Mátyásról és 

egyéb dolgokról mit tudott meg a törökök között.965 Allyára többen is panaszkodtak, de 

Várday több alkalommal is kiállt mellette. Várday Somogy megyei származása révén 

könnyen informálódott, hiszen közelebbről ismerte a megye nemességét. Sőt az sem zárható 

ki, hogy családjának is jó kapcsolata lehetett Allya Mátyással. 1544-ben megyebeli 

szolgálataiért a megyében beszedett portális adóból a helytartó öccse, Várday Tamás, aki 

akkor dicatorként tevékenykedett, 50 forintot adott neki.966 Allya 1549-ben is részesülni 

szeretett volna a megye adójából, elsősorban a birtokait ért károk miatt, amiért cserébe az 

általa elfoglalt birtokok visszaadását is megígérte. Tervét Somogy megye nemesei támogatták 

Allya katonai sikerei miatt, derül ki Várday Pál Pozsonyban, 1549. április 15-én Ferdinánd 

királyhoz címzett leveléből. Ebben Várday javasolta, hogy mivel vitéz férfi, helyezze át az 

uralkodó egy másik helyre, oda, ahonnan árulással vádolják, hogy ott szolgáljon.967 

Az ügy az uralkodót is foglalkoztathatta. Az esztergomi érsek 1549. május 12-én 

többek között arról tájékoztatta Ferdinándot, hogy megkapta a király neki és a 

főhadparancsnoknak írt levelét Allya Mátyás ügyében, amelyet továbbított is Salmnak. 

Azonban nemcsak Allya önkényeskedése a probléma a Dunántúlon. Magyar Bálint, Dersffy 

Farkas tevékenysége nemcsak a fegyverszünetet, de a király tekintélyét is sérti, akikhez Seged 

György is csatlakozni látszik.968 Várday Allya ügyében a főhadparancsnokkal is levelezett. 

Salm úgy vélte, hogy Nádasdy visszatértéig nincs esély a király parancsát teljesíteni. A 

Somogy megyei nemesek védelmükbe vették a helytartó előtt Allya Mátyást. Ha ő nincs, 

biztosan nem maradhattak volna meg helyükön a törökök ellen – mondják. Allya menlevelet 

kért Várdaytól, hogy a király előtt tisztázhassa magát rosszakarói vádjai alól.969 Várday 

életében valószínűleg nem tisztázódott Allya ügye. Nyáron legalábbis nem kapott menlevelet 

Várdaytól, bár királyi parancsa volt rá, de a helytartó meg akarta várni a Szlavóniában 

háborúskodó Nádasdyt az Allyával folytatandó tárgyalásokra. Várday azt ígérte az 

uralkodónak, hogy Magyar Bálint és Dersffy Farkas ügyében fegyveresen fognak fellépni. 

Kászim budai pasa ekkor Várday követe, Tarnóczy András útján már magát a helytartót is 

bevádolta, hogy az esztergomi érsek Drégely és Ság nevű váraiból portyáznak a törökökre. 

                                                 
965 R. KISS, 1908. No. 57. 
966 SOLYMOSI, 1977. 25. 
967 R. KISS, 1908. No. 64. 
968 R. KISS, 1908. No. 76. 
969 Várday Pál levele Ferdinánd magyar királyhoz. Pozsony, 1546. június 2. Kiadása: R. KISS, 1908. No. 92. 
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Várday nevetségesnek tartotta a vádakat, hiszen a nagy költségen tartott lovasait – mint írta – 

nem engedi a törökök ellen.970 

Allyának nemcsak a törökkel, hanem magyar kapitánytársaival is meggyűlt a baja. Sok 

ellenséget szerzett magának, így például Kaposvárott Dersffy Farkas a vendéglátás 

megsértésével lefogta Allyat, mert egyes birtokok miatt nézeteltérés támadt köztük. De Allya 

Magyar Bálint fonyódi kapitánnyal is összekülönbözött. Sőt még Nádasdy Tamás főkapitány 

orra alá is több alkalommal tört borsot. Allya végül 1554. május 15. után török fogságba esett 

és hamarosan ott lelte halálát.971 

Persze a törökök sem voltak a téren jobbak. Várday 1549. augusztus 18-án 

panaszkodott a királynak, hogy az esztergomi és a nógrádi várból a törökök az utóbbi 

napokban többször kirontottak és az ő, de más urak birtokait is pusztították. Követét, Korossy 

Bernátot972 Kászim budai pasához küldte, hogy panaszt tegyen. Korossy jelentette, hogy a 

pesti vajda, akit a Kászim pasa Pozsgay Zsigmonddal együtt a Portára küldött, Pozsgayval 

együtt visszatért. Nándorfehérvárig együtt haladtak, ahol is a vajda Pozsgayt hátrahagyta, 

hogy jelenteni tudjon a pasának. A szultán 3 biztost küldött a fegyverszünet óta történt 

sérelmek megvizsgálására, azért hogy Ferdinánd biztosaival Budán ezek megoldásáról 

tárgyaljanak. Várday a király biztosainak Nádasdy Tamást ajánlotta, akivel vagy Tharnóczy 

vagy Pozsgay tarthatna. A harmadik pedig Mekcsey István lehetne.973 

Várday Pál helytartó – Niklas Graf zu Salm főhadparancsnokkal együtt – a határ menti 

török diplomáciai ügyekben jelentős kisegítő szerepet játszott, mégpedig mind az éppen 

születőben lévő konstantinápolyi Habsburg-állandó követség, mind a bécsi politikai-

hadvezetés számára egyaránt. Ezzel valójában a 17. századi nádorok hasonló tevékenysége 

különleges előfutárának tartható. 

VI. VÁRDAY PÁL UDVARTARTÁSA ÉS KLIENTÚRÁJA 

VI. A. AZ ÉRSEKI UDVAR 

VI. A. 1. Érseki rezidenciák 

A XV. század végén az esztergomi érseknek az esztergomi és a drégelyi vár mellett Budán, 

Pozsonyban, Bécsben, Visegrádon és Maróton háza, Berzencén és az Esztergom melletti 

Verpécsen várkastélya volt.974 Az esztergomi állandó rezidencia mellett a 16. századot 

megelőzően voltak kisebb Esztergom környéki nyaralóik és vadászkastélyaik. Ezek közül a 

                                                 
970 1549. július 23. Pozsony. Várday Pál levele Ferdinándhoz. Kiadása: R. KISS, 1908. No. 112. 
971 ld. még bővebben SOLYMOSI, 1977. 24–25. 
972 NAGY IVÁN VI. 373. szerint nyitrai alispán volt 1525-ben. 
973 R. KISS, 1908. No. 123. és No. 129. 
974 FÜGEDI, Esztergomi érsekség 166. 
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XIII. században Halemba szigeten épült nyaralót valószínűleg még Várday Pál is 

használhatta, hiszen utóda, Kutassy János érsek – Pálffy Miklós esztergomi főkapitány és 

Bartholomäus Pezzen udvari tanácsos társaságában – itt tárgyalt Murád budai pasával a 

magyar kézen fekvő Esztergom és a török kezén lévő Eger várának tervezett cseréjéről 1598-

ban. A drégelyi vadászkastélyból pedig az érsekek várat építettek. Estei Hyppolit 

pusztamaróti és Bakócz Tamás rákospalotai nyaralóinak elpusztulásáról nem ismerünk 

adatokat. Bakócz pesti palotája nem maradt érseki kézen, visegrádi érseki házról, amelyen 

Estei még jelentős javításokat tett, sincs tudomásunk.975 

Esztergom 1543. évi elfoglalása után976 az érsekség és még inkább káptalanja 

székhelye Nagyszombat lett, noha maga Várday – többek között helytartói posztja miatt – 

még viszonylag kevés időt töltött itt. A város az érsekség ideköltözésének idején, illetve azt 

követően virágzott fel leginkább. Az újonnan ide érkező főpapi udvar és a kanonokok 

gazdasági szempontból sem jelentéktelen fogyasztópiacot jelenthettek.977 A Nagyszombat 

várost kettéosztó Tirna (Tyrnavka) folyó keleti partján feküdt egy kisebb dombon a város 

legrégebbi része. Ennek a dombnak a tetején állt a Szent Miklós plébániatemplom.978 A 

templom, a Kereszt utca, a Felső Piac és Jeruzsálem utcák határolta területen települtek meg 

az érsek és egyéb egyházi személyek, és így ezt egyházi negyednek is nevezték. Ebben a 

negyedben a házak szám 1529–1579 között 60%-kal megnövekedett, ami főleg az egyháziak 

ideköltözésének köszönhető.979 A Szent Miklós templommal szemben helyezkedett el az 

iskola és a plébánia, a Felső Piac utca és a Kereszt utca sarkán, szintén a templommal 

szemben az érseki palota.980 Ezt még Oláh Miklós kezdte el építeni 1562-ben,981 de 

valószínűleg Várday háza is ennek helyén lehetett. 

1543. november 8-án Várday utasította Nagyszombatot, hogy gondoskodjanak az 

esztergomi káptalan oltárigazgatóinak és kanonokainak házairól is, hogy a kanonokok be 

tudjanak költözni.982 A költözés feltehetően több ütemben történt, és eltartott egy ideig. 

Várdaynak 1544. február 23-án tudomására jutott, hogy maradt még egy ház Nagyszombatban 

a presbiterek házai közül, amelyben egregius Blagay Miklós lakik. Mivel ezt is a többihez 

hasonlóan egyházi személynek kell kiutalni, utasította a várost, hogy gondoskodjanak róla, 

                                                 
975 GÁL-MLAKÁR, 2007. 285–286. 
976 Esztergomi várról Az esztergomi érsek katonai feladati c. fejezetben esett bővebben szó. 
977 KUBINYI, Tanulmányok 233. 
978 GRANASZTÓI, 2004. 18. 
979 GRANASZTÓI, 2004. 22. 
980 Térképi ábrázolása pl. GRANASZTÓI, 2004. 56. 
981 GÁL-MLAKÁR, 2007. 
982 TRN, Pal. 1/No. 170. 
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hogy a ház Kálmándy Bálintnak,983 a Szent György társaskáptalan prépostjának és esztergomi 

kanonoknak jusson.984  

Várday helytartósága idején, 1545 februárjában Nagyszombat látta vendégül az 

országgyűlést. A diétára érkező vendégek szállásai közé a plébános háza is bekerült. 1545. 

január 16-án Várday megparancsolta, hogy segítsék a distributor hospitiorum, azaz a 

szállásosztómester munkáját. Ugyanakkor elrendelte Ghyczy József udvarmesterének, aki 

szintén Nagyszombatban tartózkodott, valamint officiálisainak és vámszedőinek, hogy 

Nagyszombat kiváltságait tartsák tiszteletben.985  

Az esztergomi káptalan Nagyszombatba költözése kapcsán a nagyszombati plébános 

és az káptalan között feszültségek támadtak. Várday 1546. április 24-én közölte János 

nagyszombati plébánossal a kanonokok és a plébános közötti hatáskör (bevételek, pl. temetés 

stb.) tárgyában hozott döntését, de egyúttal küldött valakit a plébánia melletti házba is 

lakni.986 1546. július 5-én írt levelében azt kérte Nagyszombattól, hogy mivel Jozefics Ferenc, 

királyi tanácsos, zenggi püspök vissza kíván térni esztergomi kanonokságához, azok közül az 

egyházi házak közül, amelyeket polgárok bírnak, utaljanak ki egyet a püspök számára 

alkalmasat. Várday kinyilvánította, hogy a város segítségéért nem lesz majd hálátlan.987 

Várday már 1543 előtt is gyakrabban tartózkodott Pozsonyban, mint Esztergomban. 

Helytartói megbízatás után pedig – ez kiemelten hangsúlyozandó – szinte alig hagyta el a 

várost. A középkori érseki palota a pozsonyi belvárosban, a Mészárosok terén állt, a 

városháza közelében. Már 1370-ben említik a Püspök-házat, amelynek helyén Batthyány 

József prímás emeltetett hatalmas palotát 1778-ban. A Batthyány-féle érseki palota elődjéről 

sajnos nem sokat lehet tudni. Mögötte állt a tizedudvar, ahol a dézsmát begyűjtötték. A 

palotának volt egy Szent László tiszteletére felavatott kápolnája, amelyet már 1343-ban is 

említenek. A középkori kúriát Várday Pál esztergomi érsek 1548-ban átalakítatta Martino 

Spazzo itáliai építésszel. A belváros falain kívül álló nyári rezidenciát feltehetően Oláh 

Miklós vásárolta, ezért azt Várday még nem használhatta.988 Várday halála után többször 

használták fontosabb tisztségviselők szálláshelyéül. Ferdinánd király 1550. június 23-án 

utasította a kamarát, hogy Pozsonyban az érseki palotában, biztosítsanak szállást Kecsethy 

Márton udvarmesternek. Ha Sbardellati Ágoston váci püspök, mint eddig, a házban akar 

vendégeskedni, akkor csak a ház egy részét adják oda, ha nem akar, akkor az egészet (pro 

                                                 
983 Kálmándy Bálintra vonatkozóan ld. KOLLÁNYI, 1900. 143–144. 
984 TRN, Pal. 2/No. 26. 
985 TRN, Pal. 2/No. 33. 
986 TRN, Pal. 1/No. 194. 
987 TRN, Pal. 2/No. 48. 
988 GÁL-MAKLÁR, 2007. 289–294. 
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hospitio).989 1551. augusztus 1-jén utasította a kamarát, hogy Istvánffy Pál királyi tanácsosnak 

biztosítsanak szállást Pozsonyban az esztergomi érseki palotában (in aedibus 

archiepiscopatus Strigoniensis).990 

VI. A. 2. Az esztergomi érsekség jövedelmei 

Az esztergomi érsekség jövedelme Estei Hippolit érsek számadáskönyvei alapján 1488-ban 

15 950,15 forint, 1489-ben 22 275,05 forint, 1490-ben pedig 15 005,91 forint volt. 1488–

1490. évek átlagjövedelme tehát 17 743,70 Ft. 991 1525-ben a velencei követ 35 000 forintra 

becsülte az esztergomi érsek jövedelmeit.992 Várday érsek halála után, Muthnoky Mihály az 

esztergomi érseki jövedelmek adminisztrátora az 1550. évre 27 490 magyar forint bevétellel 

számolt.993 Várday érsek 1530-ban, a Ferdinánd illetve János király országrészéről beszedhető 

jövedelmet 18 600 forintra becsülte, miként erről már szóltam994 

Miből is származtak ezek a jövedelmek? Alapvetően két forrásból. Az esztergomi 

érseknek mint földesúrnak és mint egyházfőnek is voltak jövedelmei. Az érsek Mohács előtt 

(1488-ban) 112 helységnek: 14 mezővárosnak és 98 falunak volt a földesura. Ezek nagy 

területen szétszórt csoportokban, 10 megyében helyezkedtek el.995 A birtokok többsége Bars, 

Esztergom és Komárom megyékre összpontosult. Esztergom várának 1543. évi elestével az 

érseki birtokok száma is megfogyatkozott, elsősorban a volt érseki székhely környékén fekvő 

birtokok kerültek török kézre. A birtokállományban azonban az érseki székhely elvesztése 

kevésbé volt olyan tragikus, mint azon egyházmegyék esetében, amelyek székhelyükkel 

együtt szinte valamennyi birtokukat is elvesztették. Egy 16. század közepén készült összeírás 

szerint – amely Esztergom várát nyilván nem vette figyelembe – csupán két birtok, az 

Esztergom megyei Kakat és Újváras mellé jegyezték be, hogy török kézre került. A többi, a 

török befolyása alá került birtok esetében a deserta (puszta) kifejezést használták. Esztergom 

megyében 10, Komáromban 2, Nyitra Hont és Pilis megyében egy-egy ilyen helységet írtak 

össze.996 

Ferdinánd király ennek ellenére meglepően kevés birtokadománnyal próbálta,tudta 

vagy akarta pótolni az érsek kieső jövedelmeit, noha az esztergomi érsek jövedelmének 

csökkenését az országgyűlés is elismerte. 1535. november 13-án Bécsben Divényt (Dewyn 

                                                 
989 ETE V. 369. (No. 339.) 
990 ETE V. 571–572. (No. 546.) 
991 FÜGEDI, Esztergomi érsekség 202. 
992 BALOGH I., 1929. LXXX. 
993 KENYERES, 2008. 545. Forrása: MOL, E 150 Irr. 1. t. fol. 3–4. „Limitatum Januarii 1550 Viennae cum 
domino Mwtthnoky.” 
994 ETE II. 101–102. (No. 93.) 
995 FÜGEDI, Esztergomi érsekség 123. 
996 KENYERES, 2002. 201. Forrása: „Cathalogus oppidorum et villarum archiepiscopatus Strigoniensis.” PL AS 
Acta Prot. 1. köt. fol. 39–40. 
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castrum) és Bussa települést (Bwssa possessio) adományozta Várdaynak Nógrád 

megyében.997 1544. szeptember 26-án I. Ferdinánd Várday esztergomi érseknek adományozza 

summum jus Regium in directa et aequali medietate possessionis Chelle, amelyet egykor 

Chellyei György fia, Domonkos birtokolt, minden hasznával és tartozékával együtt.998 1548. 

május 18-án, Várday érsek, helytartó és utódai az esztergomi érsekségben új adományt kaptak 

a királytól az egész birtokra nézve.999 Chelle minden bizonnyal megegyezi a Pozsony megyei 

Csölle településsel, amely 1549-ben is az érseki birtokok között szerepelt. 

1549-ben az esztergomi érseknek összesen 1530 portája volt 117 helységben:1000  

Megye XV. sz. 
település 

1549 
település 

1549 porta 1550-ben 
puszta 

Bars 29 35 3721001  
Borsod  2 14  
Esztergom 21 12 96 10 
Gömör 5 5 110,5  
Hont 16 14 236 1 
Komárom 16 15 197 2 
Nógrád 8 81002 621003  
Nyitra 11 181004 279,5 1 
Pozsony 5 7 122  
Trencsén  1 25  
Zólyom 1 1 26  
Pilis 1   1 

össz.: 1131005 1171006 1530 15 

 

Az érseki birtokok nagy többsége officiolátusokba volt szervezve. Egy-egy officiolátus élén 

2-2 officiális állt. Az officiálisok az Esztergomban székelő udvarbírónak (provizor) voltak 

kötelesek a bevételekkel elszámolni. Ezért általában fizetést és ellátmányt kapott, cserébe 

esetenként rendészeti, igazságszolgáltatási funkciókat tartozott ellátni. Abban az esetben 

azonban, amikor az officiális a rábízott birtokrész jövedelmeit, illetve annak egy részét a 

maga javára szedte be, akkor az officiolátus jövedelmétől függően meghatározott létszámú – 

                                                 
997 A 57. I. köt. 303–304. (Nr. 535.) Ma Bušince és Divín Szlovákiában. Ezek nem szerepelnek 1549-ben az 
érseki birtokolok között. Vö. MAKSAY, 1990. A Balassa család Divényi Uradalmához tartoztak később. Vö. 
Magyarország történeti helységnévtára. Nógrád megye (1773–1808) I-II. Összeáll. és szerk. HLAVÁCSNÉ KÉRDŐ 

KATALIN. Bp.–Salgótarján, 2002. No. 21. és 387. 
998 MOL, A 57 II. köt. 61. 
999 MOL, A 57 II. köt. 232–233. (Nr. 272.) Vö. MOL, E 150 fasc. 2. Nr. 15. 
1000 MAKSAY, 1990. II. 1081. Maksay 1540 portát ír. Azonban Lédecet (10 porta) Bars és Nyitra megyénél is 
feltünteti, vagyis duplán számolja. 
1001 Két portát Bars megyei Venice esetében az öszztelepülés-számból feltételezzük. 
1002 Alsó- és Középsővadkerttel együtt, amelyek Drégelyhez tartoztak 
1003 Alsó- és Középsővadkert 16 portájával együtt, amelyek Drégelyhez tartoztak 
1004 Lédeccel együtt. Ld. még Bars megye 
1005 Vö. KENYERES, 2002. 201. 
1006 Alsó- és Középsővadkerttel együtt (Bars), amelyek Drégelyhez tartoztak, valamint Lédeccel csak egyszer 
számolva. 
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általában lovas katonával kellett a várban szolgálnia.1007 Az ismert officiolátusok jegyzéke a 

következő:1008 

 nagysallói officiolátus (Nagysalló, Helvény, Kissalló, Szentgyörgy, Füzesgyarmat, 
Perbete) 

 szöllősi officiolátus (Szöllős, Csejkő, Nempti, Berzence) 
 cétényi officiolátus (Cétény, Üzbég, Egerszeg, Riblény, Kinorány) 
 verebélyi officiolátus (Verebély, Aha, Tild) 
 szalkai officiolátus 
 udvardi officiolátus 
 vadkerti officiolátus (1489–1490-ben még kimutatható volt) 
 sajópüspöki officiolátus (1573-ra drégelyhez csatolták). 

Sajnos nem sok officiális nevét ismerjük Várday érsekségének időszakából. 1543-ból ismert a 

verebélyi officiális, Hencz Máté neve.1009 A sági monostorerőd megerősítésével 

párhuzamosan valószínűleg az itteni birtokokat is officiolátusba szervezték. 1545-ben 

Palásthy Benedek volt Várday sági officiálisa.1010 Felsősipeken is szerveztek officiolátust, 

amelyet 1548-ban Gosztonyi Miklós, a drégelyi udvarbíró és várnagy (provisor et 

castellanus) vezetett.1011 

A halászatból is szép hasznot lehetett szerezni. 1528. szept. 17-én és 18-án Várday Pál 

érsek és Báthory István nádor–helytartó elpanaszolták a királynak, hogy Pemfflinger István 

budai provizor a király hasznát szorgalmazva clausuram piscium (magyarul: zegyam) 

emeltetett a Dunán Vác és Buda között, amivel kárt okozott az esztergomi érseknek, a váci és 

pozsonyi káptalannak, valamint a Szentgyörgyi grófoknak. Várdaynak több mint 1000 forint 

haszna volt a gutai clausurából (a gutaiak egyébként ebből éltek), ami ekkor kárba veszett, de 

a királynak is háromszor annyi kára lett a komáromi clausurából, mint amit az újon nyert; 

hasonlóan mindenki máshoz, akinek új cége felett vannak cégéik.1012 

Táblázat: Az esztergomi érsek jövedelmeinek megoszlása jövedelemtípusok szerint: 

Jövedelem típus 1488–1490 15301013 

1. Földesúri jövedelem   

Földbér (census, terragium):  2 174,99 Ft 1 400 Ft 

Taxa extraordinaria 1 226,27 Ft  

                                                 
1007 KENYERES, 2001. 1387–1388., Vö. OBORNI, 1991. 99–108. 
1008 FÜGEDI, Esztergomi érsekség 480. 27. lj. 
1009 1543.06.16. Pozsony. Várday Pál esztergomi érsek és helytartó Nagyszombat városnak. TRN, Pal. 2/No .10. 
1010 1545.06.03. Pozsony. Várday Pál esztergomi érsek Nagyszombat városnak. TRN, Pal. 2/No. 42. 
1011 1548.07.26. Garamszentbenedek. Gosztonyi Miklós Selmecbányának. R 314 - Selmecbánya 2. tétel - No. 63. 
1012 UA AA Fasc. 9. Konv. A. fol. 89–90., ill. Uo. fol. 91. Ősi halászó eszköz a cége, Komáromban „szeglye”, 
melynek egyik változata magyar cége a legnagyobb dunai halak fogására is alkalmas volt. A magyar cége a 
folyó medrébe vert erős cölöpökből vagy husángokból álló kerítés volt, amelynek közeit vesszőfonattal töltötték 
ki. E kerítésen nyílást hagytak, amelybe hálót állítottak. A rekesztésen a hal átjárót keresve betévedt a hálóba, 
amely megfogta. A Komárom körüli tavakban alkalmazták a cigánycégét, amely V alakú, a kapu felé egyre 
keskenyed ő, „menetében többszörösen, könyökszerűen” megtört halterelő kerítés volt. A legkeskenyebb része 
kapuba torkollott, ahol egy zsákszerű háló fogta meg a betévedt halat. KECSKÉS LÁSZLÓ: A komáromi halászok. 
Komárom, 2005. 13. (Kecskés László Társaság Füzetei 3.) 
1013 Az 1530. évi jövedelem Várday saját bevallása alapján készült. 
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Jövedelem típus 1488–1490 15301013 

Ajándék (munera, prandiale): 207,43 Ft  

Kilenced 540,39 Ft  

Robot (servitium) megváltása 12,00 Ft  

Vám- és révjövedelem 274,51 Ft 100 Ft 

Malomvám 42,28 Ft  

Urbura1014 297,19 Ft  

Termékeladás 226,25 Ft  

Malombérlet 400,00 Ft  

Összesen: 4 569,69 Ft 1 500 Ft 

2. Egyházi jövedelem   

Decimae maiores 7 116,85 Ft 8 200 Ft 

Decimae minores 821,39 Ft  

Pisetum 2 325,28 Ft 3 900 Ft 

Pozsonyi tized 2 309,82 Ft 4 000 Ft 

Census plebanorum 274,67 Ft 200 Ft 

Egyéb 489,00 Ft 800 Ft 

Összesen: 13 174,01 Ft 17 100 Ft 

Földesúri és egyházi jöv. összesen: 17 743,70 Ft 18 600 Ft 

 

Az egyházi jövedelmek közül az ún. nagyobb tizedek (Decimae maiores) voltak a 

legjelentősebbek, melyeket Nyitra, Komárom, Nógrád, Torna, Gömör, Zólyom, Árva, Liptó 

és Turóc megyékben szedték be. A többi megye felett a káptalan és más egyházi intézmények 

rendelkeztek.1015 Gabona-, bor-, báránytized, valamint méhtized volt ismert a XV. század 

végén Magyarországon.1016 Kisebb tizedkerületek (Decimae minores), vagy egyes falvak, 

illetve mezővárosok tizedei (pl. szentkereszti uradalom). A pozsonyi tizedet az érsek saját 

maga kezelte, elsősorban a megye komoly mennyiséget kitevő bortizede miatt, külön 

officiális irányítása alatt.1017 A többit általában bérbe adták. A tizedjövedelem sokszor az 

összes jövedelem 2/3 részét is elérte. Tehát nagyon fontos volt, hogy be tudják szedni. Várday 

ezért legtöbbször bérbe adta ezeket,1018 hogy biztosan pénzéhez jusson, hiszen a zavaros 

időben az is előfordult, hogy egyenesen lefoglalták a tizedeket. 1529-ben maga Ferdinánd 

király foglaltatta le a pozsonyi tizedeit.1019 1532-ben Thurzó Eleket is megvádolták a király 

előtt, hogy Bebek Ferenccel együtt az esztergomi érsekség tizedeiből 14 000 forintot lefoglalt, 

ő azonban az 1200 forintért megvett tizeden kívül mást nem foglalt le.1020 

                                                 
1014 Urburát a rozsnyói bányák hozama után szedett az esztergomi érsek. FÜGEDI, Esztergomi érsekség 144. 
1015 FÜGEDI, Esztergomi érsekség 145. 
1016 FÜGEDI, Esztergomi érsekség 146. 
1017 FÜGEDI, Esztergomi érsekség 157. 
1018 FÜGEDI, Esztergomi érsekség 146. 
1019 A pozsonyi tized felét Sbardellati János Andrásnak adta bérbe, másik felét Mihály deák, Várday tizedszedője 
(decimator) igazgatta, akinek Várday nem kevés pénzzel tartozik. 1529.11.18. Esztergom. Várday Pál 
esztergomi érsek Szalaházy Tamás egri püspöknek és kancellárnak. ETE I. 497–499. (No. 500.) 
1020 1532.01.06. Pozsony Thurzó Elek I. Ferdinándnak ERDÉLYI, 2005. 329-330. (No. 93.) 
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A pisetarius felügyelte a királyi pénzverés hasznából az esztergomi érseket illető 

tizedet (pisetum).1021 Várdaynak ebben az időben már csak Körmöcbányán volt pisetariusa, 

ám meg kellett küzdenie azért, hogy ezt a jövedelmet megkaphassa. Az érsek 1529-ben 

megerősíttette Szapolyaival az érsekség pisetum-jogát, ugyanis az ő országrészéről ezeket 

nem kapta meg. János király így megparancsolta „a rudabányai, nagybányai, gölnici és 

szomolnoki bányatisztviselőknek, hogy az érsekség pisetum-jövedelmét ezentúl minden 

ellenállás és nehézség nélkül kiszolgáltassák, mert úgymond, a szent királyok példájára az 

érsekség jogait ő is sértetlenül akarja megőrizni, s gondoskodni akar arról, hogy az ő 

uralkodása alatt az érsekeket törvényes jövedelmeiktől senki meg ne fossza”.1022 Az érsek 

1530. évi újabb pártváltása után azonban sem nagybányai, sem a kolozsvári, sem a szebeni 

kamarákból természetesen nem kapta már meg a pisetumot. Éveken keresztül próbálta ugyan 

János királyt rávenni, annak párthíveihez (Werbőczy Istvánhoz, Frangepán Ferenchez, 

Brodarics Istvánhoz, akikhez személyes ismeretség és barátság fűzte) küldött követségein 

keresztül. És nem sikerült ez Szapolyai halála után sem.1023 A Fuggerek 7500 márka ezüst 

után, amelyet évente Körmöcbányára szállítottak, nem akarták neki kifizetni a pisetumot.1024 

De a Fuggerek az urbura tizede után is tartoztak neki 20 ezer forinttal.1025 1549. június 24-én 

Várday megintette a körmöci polgárokat, mert a pénzverőházhoz tartozó 5 emberét elfogták, 

és rettentő rossz körülmények között börtönben tartották, mivel Várday pisetariusa két 

körmöcbányait tartott fogva.1026 Pisetumhoz való jogát az érseknek időről-időre Ferdinánd 

királynak is meg kellett magyaráznia.1027 

Az esztergomi érsekséghez tartozó semptei és pozsonyi harmincad Thurzó Eleknél 

volt zálogban (1531)1028 1200 forintért.  

VI. A. 3. A birtokigazgatás személyzete 

VI. A. 3. a. Érseki adminisztrátor avagy provizor 

Az érseki javak adminisztrátora (administrator seu provisor bonorum archiepiscopatus 

Strigoniensis) állt a több megyére terjedő érseki birtokok élén és (vszl. 1546 óta) egyúttal az 

újonnan emelt újvári vár provizora (udvarbírája) is volt egy személyben. Az adminisztrátor fő 

feladata az érseki birtokok jövedelmeinek kezelése, a bevételek és kiadások igazgatása és nem 

utolsó sorban az újvári vár ellátása volt, amelybe a katonák élelmezése, a lovak 
                                                 
1021 KENYERES, 2005. 1386. 
1022 KOLLÁNYI, 1889. 689. Forrása: PL AS AR Classis B. Fasc. 3. No. 39. 
1023 KOLLÁNYI, 1889. 689–690. 
1024 Vö. 1534 júniusában Ferdinánd királynak írt keltezetlen levelét UA AA Fasc. 24. Konv. C. fol. 48–50. 
1025 Memoriale ad SRM pro observatione privilegiorum domini Strigoniensis UA AA Fasc. 33. Konv. B. fol. 
209. 
1026 R. KISS, 1908. No. 102. 
1027 R. Kiss, 1908. No. 36. és No. 45. 
1028 ERDÉLYI, 2005. 330. 436. j. 
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takarmányozása és a katonaság zsoldfizetése, az élelemkészletek és a fegyvertár felügyelete is 

beletartozott. Az adminisztrátor munkáját egy számvevő (rationista) is segítette. Az 

adminisztrátor ellenőrzése alatt álltak a pozsonyi és nagyszombati érseki házak vezetői, akiket 

szintén udvarbíráknak neveztek.  

Egy 1527-ben készült jegyzék szerint, amelyet az esztergomi egyház Drégely várában 

letett kincseiről vettek fel, az esztergomi érsek öccse, a később személynökké emelkedő 

Várday Tamás volt az esztergomi provizor.1029 1527 augusztusában, Esztergom Ferdinánd 

csapata általi bevételekor, még biztosan az esztergomi várban szolgált.1030 1531-ben Ghyczy 

Ferenc volt az udvarbíró,1031 aki ugyanekkor esztergomi kapitány is volt, miként már 

említettem. 

Szidóniusz Márton 1531–1535 között volt esztergomi érseki adminisztrátor.1032 

Ferdinánd király bízta meg ezzel a feladattal, hogy pontosan mikor, azt jelenleg még nem 

tudni. 1529–1530-ban királyi titkár volt, és Erdélyben (Nagyszeben) tartózkodott. 1530. 

szeptember 17-én az uralkodó erdélyi udvaroncnak/udvarnoknak (aulicus) titulálta, amikor 

100 magyar forintot utaltat ki részére a szebeni harmincadból. Ugyanaznap Szidóniusz 

adományt is nyert a királytól a hűtlen „Nagh Sala” és bizonyos Balázs deák kolozsvári 

polgárok kolozsvári házaira. Thurzó Elek Semptén, 1531. szeptember 17-én Szidóniusz 

Mártonhoz, az esztergomi érsekség jövedelmeinek adminisztrátorához írt levelet,1033 mely 

szerint Szidóniusz szervitorai a semptei és galgóci borából járó tizedet be akarták szedni. A 

király azt írta, hogy a pápai nuncius bevonásával tárgyalások folynak az érsekkel a tized és 

egyéb ügyek lezárása érdekében, és a tized egy részét az uralkodó Várday érsek 

megélhetésére szándékozik adni. Ennek ellenére Thurzó arra kérte Szidóniuszt, hogy a 

tizedhez – amelyet az érsek korábban zálogba adott neki – egyelőre ne nyúljanak, ami amúgy 

sem nagy összeg, de most szüksége van rá várai fenntartására. Szidóniusz szervitorai 

fenyegetőztek, hogy erőszakkal veszik el a tizedet. Nem szeretné, ha a dolog idáig fajulna, és 

ez felrúgná eddigi jó viszonyukat. Ha a tárgyalások befejeződnek az érsek a tizedeknél többet 

is fog kapni.1034  

                                                 
1029 E 210 - Ecclesiastica et religionaria - 3. tétel - No. 6. Kiadta: MIKÓ, 1993. Függelék I. 
1030 „Ir Mt. am Morgen des tags assumptionis marie durch hefftig schieesen vmb mittag Zeit solch vesst Slosß 
erobert vnd die in der besatzung darunder des Bischoffs Zu Gran Brueder auch geweßn auf Ir hochlich bette Irs 
lebens on weere abzuziehen.” GECSÉNYI, 2007. 136. Vö. URSINUS VELIUS 11. „Praefecti, inter quos et frater 
germanus erat Pauli archiepiscopi, a Joanne Cepusiense designati…” Adat: GECSÉNYI, 2007. 136. 34. jegyzet. 
1031 KENYERES, 2002. I. 205., ill. KENYERES, 2008. 320. 1531. december 2-ról ismert egy jelentése, melyben 
tudatja, hogy a várbeli spanyol zsoldosok zaklatásai miatt fizetett nekik a megyei dicából. E 41 1531 No. 22. 
1032 ERDÉLYI, 2005. 431. Kenyeres István 1532-től számítja udvarbíróságát. KENYERES, 2002. I. 205., 
KENYERES, 2008. 320. ill. MOL, E 41 1532 No. 10, 12, 16, 34, 40. 
1033 UA AA Fasc. 18. Konv. D. Fol. 41. 
1034 ERDÉLYI, 2005. 269–270. (No. 74.) 
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1535-ben Szidóniusz azt írt Ferdinánd királynak, hogy 4 éve, 1531-ben bízta meg az 

uralkodó az esztergomi érseki jövedelmek adminisztrálásával. Szidóniusz Márton betegsége 

miatt a pozsonyi tized dolgát Francisci Tamásra bízta. Meghagyta neki, hogy készítsen 

számadást, hogy azt beépítve tehesse meg Szidóniusz a királynak saját számadását. Kérte az 

uralkodót, hogy utasítsa a Pozsonyi Káptalant, hogy két embert adjon Francisci mellé a 

számadás elkészítéséhez, és Sbardellati András is vegyen benne részt, mert korábban ő is 

kezelte a tizedeket.1035 1532. január 7-én, Innsbruckban kelt adományában I. Ferdinánd az 

esztergomi érsek javadalmainak adminisztrátorára ruházta az esztergomi káptalan 

olvasókanonoki stallumát, amely Kermendi János halála óta üresedésben állt.1036 Feltehetően 

ez után, de talán még 1532-ben írta Sali Jeromos az uralkodónak, hogy Martinus Sydonius, 

azaz Szidóniusz Márton királyi titkár, Sali Jeromos nagybátyja (Mttis Vrae secretarius, 

avunculus meus), az esztergomi káptalan olvasókanonoka, stallumát neki hagyományozta.1037 

Szidóniusznak 1532-ben nagy szerepe volt az esztergomi várban lévő katonaság 

ellátásában.1038 

Jedlicska Pál szerint 1536-ban Pálffy Péter volt Várday Pál esztergomi érsek javainak 

igazgatója, akihez neje (szerdahelyi Dersffy Zsófia) útján rokonság fűzte.1039 Sajnos egyéb 

adatunk nincs Pálffy ilyen irányú működésére. Egy 1545–1546. évi jegyzékben feltűnik még 

az érsek szolgálatában. Egy alkalommal cobolyokat szállított az érseknek, egy másik 

alkalommal pedig Bécsbe küldték, feltehetően Várday megbízásból.1040 1539. február 20-án 

Korpona városa Pálffy Péter csábrági kapitánnyal kapcsolatos ügyben Kemora Tamás 

esztergomi provizornak írt levelet.1041 Kenyeres István 1539-re vonatkozóan Komarics István 

udvarbíróságára talált adatot.1042 

1543-ban Osztrosith János volt az esztergomi provizor. Várday Pál helytartó és 

tanácsosai 1543. október 6. után kelt levelükben a készülő hadjárattal kapcsolatban azt 

tanácsolták a királynak, hogy menjen csapataival Komárom irányába, utána pedig Visegrádig. 

Az expedícióhoz élelmiszert Mátyusföldről szereznék be. Erre a feladatra Osztrosith János 

                                                 
1035 HHStA UA AA Fasc. 27. Konv. E. 90. 
1036 Rechsregisterbücher Ferdinand I. Bd. 33. fol. 45v–46r., 46v-47r., 99r. 
1037 A levél datálatlan. HHStA UA AA Fasc. 16. Konv. A. 95. Kiadva: ETE II. 108–109. (No. 99.). KOLLÁNYI, 
1900. 140. szerint azonban 1532–1536 között volt kanonok. 
1038 Ld. Az esztergomi érsekség katonai feladati című fejezetet! 
1039 JEDLICSKA PÁL: Eredeti részletek gróf Pálffy család okmánytárához s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Bp., 
1910. 487. Vö. PÁLFFY GÉZA: A Pálffy család felemelkedése a 16. században. Pálfiovci v novoveku. Vzostup 
významného uhorského šľachtického rodu. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 20. mája 2003. Ed. ANNA 

FUNDÁRKOVÁ–GÉZA PÁLFFY. Bratislava–Budapest, 2003. 17–36., itt: 25. 
1040 Palffy cum sebellinis Strigoniensibus misso fl. 1., Eidem Viennam misso fl. 2. Kiadva: TT (1903) 283. Vö. 
PÁLFFY, Pálffy család 26. 
1041 MATUNÁK MIHÁLY: Vegyes közlések Korpona város levéltárából. TT (1901) 433. 
1042 KENYERES, 2008. 320. Vö. MOL, E 21 1539. február 1.  
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esztergomi provizort és Thoroczkay Antalt javasolták.1043 Osztrosith Pozsega vármegyéből 

származott, 1526-ban jajcai udvarbíró volt, és a török elől menekülve állt a Habsburgok 

szolgálatába.1044 Várday 1546. július 29-én Sibrik Gergely mellett szintén Osztrosithot 

ajánlotta a királynak a szultán udvarába követségbe induló Gerardus császári titkár mellé mint 

buzgó, magyar ügyekben jártas és Habsburg-hű személyt, miként erről már szóltam. Várday 

így jellemezte Ostrosithot és Sibriket: Uterque vir industrius et rerum Hungaricarum peritus 

ac Maijestati Vestrae cumprimis fidelis ...1045  

1549-ben azután Ostrosith a trencséni vár udvarbírája lett, sőt Trencsén vármegye 

ispáni tisztségére is kinevezték. Várday 1549. január 13-i levélben arról panaszkodott a 

királynak, hogy a király által kinevezett trencséni provizort és ispánt nem engedték be a 

trencséni várba. Ferdinánd január 20-án utasította magyarországi helytartóját és 

főhadparancsnokát, hogy gondoskodjanak róla, hogy Ostrosith elfoglalhassa hivatalát.1046 

Várday 1549. március 27-i és 29-i leveléből megtudhatjuk, hogy a trencséni ispánnak és 

provizornak kinevezett Ostrosith János mellé minimum 12 lovas kell, hogy hivatalát ellássa. 

A király gondoskodjék ezek havi fizetéséről. Azonkívül javítsa ki a vármegyének szóló 

parancslevelét, hogy a megyei nemesek mellett az ott birtokkal bíró főurak (Várday, 

Podmaniczky, Kosztka, Bánffy) is fel legyenek szólítva az ipánnak való engedelmességre. 

Ezenkívül a király nem régen írta, hogy gondoskodni akar a várban az ispánnak kijáró 

lakóhelyről, azonban ez ideig még semmi parancsot nem adott ki e tárgyban. Erről még most 

tavasszal kellene rendelkezni, hogy az év folyamán kényelmes lehessen.1047 Hans 

Görtschacher trencséni kapitánytól azután csak májusban sikerült teljesen átvenni a 

várbirtokot. Ispáni kinevezésére azért volt szükség, bár arra Niklas Graf zu Salm 

főhadparancsnok is pályázott, mert rábízták a trencséni harmincadcsoport irányítását is. A 

nagyszombati harmincadcsoportot 1549-től superintendens tricesimarum címen Francisci 

Tamás vezette. Osztrosith azonban nem sokáig töltötte be ezeket a tisztségeket, hiszen 1550 

elején elhunyt.1048 

Esztergom 1543. évi elestét követően minden bizonnyal Muthnoky Mihály lett az 

esztergomi birtokok jövedelmeinek igazgatója.1049 Muthnoky 1526-ban, a mohácsi csata után 

török fogságba esett, és együtt raboskodott Végszendrő várában Majthényi Bertalannal. 

                                                 
1043 Opinio dominorum locumtenentis et consiliariorum de progreesu Sacrae Regiae Maiestatis ad praesentem 
generalem expeditionem. HHStA UA AA Fasc. 53. Konv. A. 25. (MOL, MF W 650) 
1044 KENYERES, 2008. 340. 148. jegyzet. 
1045 KENYERES, 2008. 254. ill. Uo. 341. 149. jegyzet. 
1046 Ferdinánd király 1549. január 20-án Prágában kelt levele HHStA UA AA Fasc. 55. Konv. B. 11. (MOL, MF 
W 652) 
1047 R. KISS, 1908. No. 54. ill. 56. 
1048 Ostrosith és a trencséni vár történetére vonatkozóan ld. bővebben KENYERES, 2008. 254–258. 
1049 Vö. SZENTMÁRTONI SZABÓ, 2003. 



 

 171

Várday Pál esztergomi érsek 1529. szeptember 16-án 300 lovassal és ugyanennyi gyalogossal 

az Esztergom előtt táborozó Szülejmán szultánhoz csatlakozott, az esztergomi várat a jó 

szerencsére és Muthnoky Mihály irányítására bízta.1050 Muthnoky ezt követően, de lehet, 

hogy már ekkor is Várday Pál érsek szervitoraként az esztergomi vár udvarbírája (provisor 

castri Strigoniensis) volt. Ebben a minőségében is tett szolgálataiért 1540. október 10-én 

Ferdinánd király megerősítette Leonhard Freiherr von Vels főhadparancsok és főudvarmester 

adományát Muthnoky Mihály és testvére Lajos részére, a Buzlay Farkas halálával a koronára 

visszaszállt Szil (Tolna m.) és Szemes (Somogy megye), valamint Pázmánd és Lovasberény 

(Fejér megye) birtokokra.1051 

1540. december 2-án illetve 1541. szeptember 2-án pedig a néhai mulyadi Salathiel 

Ferenc birtokait (Csongrád megyei Szentes, Heves megyei Sywl, illetve a Nógrád megyei 

Mwlyad és Raros) adományozta az uralkodó Bornemisza Pál királyi titkárnak és Muthnoky 

Mihály Esztergom vára udvarbírájának.1052 1542-ben Muthonky még mindig az esztergomi 

vár provizora volt. Jakobi János Esztergom város elöljárója (praefectus), Muthnoky Mihály 

esztergomi provizor, Erdőhegyi Benedek esztergomi polgár rátámadtak a Fejér megyébe 

menekült Alcsúti és felcsúti lakosokra, és több mint 300 marhájukat és egyéb értékeiket 

(egyházi dolgaikat) elrabolták. Az ügyletben Martín Lascano esztergomi kapitánynak is benne 

kellett lennie, hiszen nála volt a marhák fele (150 db). 1542. július 17-én Fejér vármegye 

kérte a királyt, utasítsa a kapitányt, hogy a marhákat adja vissza.1053 

Muthnoky Mihály a későbbiekben is több birtokadományt kapott az uralkodótól, 

feltehetően Várday közbenjárására. 1543-ban Komárom megyei egész Kolta helységet Kürthy 

Miklós magvaszakadtával kapta királyi adományban, továbbá 1548-ban Szatmár 

vármegyében hasonlóan egész Sámelyt egyedül, ugyan ez évben pedig Majtis helységet 

Levenházi Móriccal együtt.1054 1547. szeptember 12-én 50 jobbágyot kapott.1055 1550 után is 

több birtokadományban részesült. 1545-ben az esztergomi érsek megbízásából Fráter 

Györgynél járt követségben, hogy a váradi püspök Báthory Andrással együtt az érsek és 

Bebek Ferenc közötti ellenségeskedésben egyezséget hozzanak létre.1056 Végül 

figyelemreméltó, hogy Ferdinánd király 2000 forintot biztosított Muthnoky Mihálynak 

Várday Pál temetésének költségeire.1057 Az érsek halála után az uralkodó őt nevezte ki 1550. 

                                                 
1050 BETHLEN, 2000. 109. Vö. ISTVÁNFFY, 1867. 187. 
1051 A főhadparancsnokok adományaira újabban lásd NEUMANN–PÁLFFY, 2009. 209–254. 
1052 MOL, A 57 I. köt. 382., Uo. II. köt. 11. és 25. Főhadparancsnokok birtokadományozásával kapcsolatban ld. 
NEUMANN-PÁLFFY, 2009. 
1053 *UA AA Fasc. 48. Konv. A. 13. Kiadása: ETE IV. 78–79. (No. 59.) 
1054 NAGY IVÁN VII. 583. 
1055 A 57 II. köt. 206. 
1056 TT (1893) 264–266. 
1057 Ferdinánd levele a Magyar Udvari Kamarának. 1549.11.28., Prága. ETE V. No. 226. 
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március 25-én a kamarai kezelésbe vett érseki uradalmak élére mint administrator 

proventuum seu provisor bonorum archiepiscopatus Strigoniensis.1058  

Somogyi Albert, aki már fiatal kora óta az érsek szolgálatában állt, 4 évig töltötte be 

az aludvarbírói (viceprovisor) tisztséget, valószínűleg Muthnoky mellett. 1551-ben 

szolgálataira hivatkozva 6,5 urna bort, és 100 köpce gabonát kért az uralkodótól.1059 1544. 

május 24-én, de még 1545. október 17-én is még csak szervitoraként említette őt Várday 

Nagyszombathoz írt leveleiben.1060 

Táblázat: Esztergomi provizorok illetve adminisztrátorok névsora: 

1527 Várday Tamás 
1531 Ghyczy Ferenc 
1531–1535 Szidonius Márton (a király bízta meg) 
1536 Pálffy Péter 
1539 Kemora Tamás 
1539 Komarics István 
1543? Osztrosith János 
1546 Gothoy Miklós deák 
1540/1543 (?)–1552 Muthnoky Mihály (1550. március 25-től kamarai) 

VI. A. 3. b. Érseki titkárok 

 

1527 Várday Balázs mester locsmándi főesperes és győri kanonok 
1527 Eszéky János 
153?–1549 Malatesta Frigyes 
1542 pécsi Kis Péter 
1543 Farnadi Adorján 

 

Várday Pál esztergomi érsek titkáraira a legkorábbi adat 1527 elejéről származik. 1527. január 

23-án (Esztergom) Várday értesítette a szebeni dekanátus alá tartozó összes papságot, hogy 

titkárát, [Várday] Balázs mester locsmándi főesperest és győri kanonokot hozzájuk biztosul 

küldi. Meghagyta, hogy Balázs mesternek mindenben, amit velük a nevében közölni fog, 

hitelt adjanak és engedelmeskedjenek. Várday Balázs 1527-ben győri nagyprépost lett.1061 

A következő érseki titkár, Eszéky János 1527. március 21-én Esztergomban kelt 

levelében unokaöccsének (Orbánnak), aki Ferarrában tanult, beszámolt arról, hogy 1527. 

március 8-án iktatták be esztergomi kanonoknak, és hamarosan a papi szentséget is 

                                                 
1058 A számára kiadott utasítást kiadta Kenyeres, 2002. I. 207–214. Eredetije: MOL, E 136 II. fol. 1-4. 
1059 …de satisfactione servitii mei erga predictum dominum meum exibiti, que (!) ego a iuventa mea etate tam in 
variis ac certis suis negotiis, quam postremo in officio viceprovisoris, in quo eque ac iuste quattuor continuis 
annis navaverim operam – sex media vasa vinorum et centum zepones (!) frumenti. Ferdinánd király a Magyar 
Kamarának. 1551.04.28., Bécs. ETE V. 518–520. (No. 491–492.). Forrása: E 21 III. köt. 34. Vö. ETE V. No. 
578–579. és No. 601. 
1060 TRN, Pal. 1/No. 182. ill. TRN, Pal. 2/No. 44. 
1061 ETE I. No. 291. Vö. BEDY, 1938. 
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felveszi.1062 Eszéky 1527-ben kanonoksága mellett a kisnyitrai kerület tizedszedője, csehi és 

gerencséri tiszttartó is volt.1063 1530. november 25-én az ipolysági (de Saagh) konvent előtt, a 

maga és az esztergomi káptalan nevében, panaszt tett Várday Pál érseknek az esztergomi 

káptalannal szemben évek óta gyakorolt önkényeskedéseiről.1064 Eszéky ezután Szapolyai 

híve lett, aki pécsi püspöknek is kinevezte, és a pápa is megerősítette.1065 János király halála 

után Werbőczyvel együtt a Portán járt követségben. Testvére, Eszéky László szintén kanonok 

és zólyomi főesperes (archidiaconus Zolyensis) volt Esztergomban.1066 

Frederico Malatesta – akiről a fentiekben már részletesen szóltam – valamikor az 

1530-as években lett Várday titkára. 1543 után, amikor Várday Pál helytartó lett, Malatesta 

intézte a koránytanács ügyeit, 1549-től a tanács hivatalos titkáraként. 

1542-ben Pécsi Kis Péter volt a titkár.1067 Életének 1542-ig terjedő szakaszát ő maga 

írta le pár szóban egy keltezetlen beadványban, amelyben a Baranya megyei Baksa falut és 

nemesi kúriát kérte adományba királytól kb. 32 jobbággyal együtt, mely Baksay Bernát halála 

révén szállt vissza a koronára.1068 Eszerint pályafutását Szalaházy Tamás vezette 

kancelláriában kezdte, majd Tomás Lascano mellett lett hadi titkár (officium secretarii bellici 

agens) Esztergomban. Ebben a minőségében 1532-ben részt vett Esztergom védelmében 

Lodovico Grittivel szemben. Az ostromlottak egy éjjelen kiküldték Hans Katzianerhez, hogy 

próbáljon meg a folyón keresztül segélyt adni a várnak.1069 1536-ban Kis Péter beiratkozott a 

bécsi egyetemre, ahol humanista műveltséggel vértezte fel magát.1070 Tanulmányait 

feltehetően az esztergomi érsek finanszírozta, akinek 1542-ben bizonyíthatóan titkára volt.1071 

Magyarázat (Exegeticon) című munkájából tudjuk meg, hogy 1541-ben, amikor I. Ferdinánd 

Buda török kézre kerülése után követséget küldött Bécsből a szultánhoz, Siegmund von 

Herberstein és Niklas Graf zu Salm und Neuburg részvételével, Salm kölcsönkérte Kis Pétert 

és Sbardellati Jeromost, hogy lássák el a tolmács és írnok feladatát. 1541. szeptember 16-án 

értek Budára. A nevezetes forrásból megtudjuk azt is, hogy korábban Várday parancsára már 

                                                 
1062 Aláírása: Joannes de Ezeek, Secretarius Rssimi Domini Archiepiscopi et Canonicus Strigoniensis. ETE I. 
311. (No. 303.) 
1063 LUKCSICS, 1928. 30. 
1064 ETE II. No. 80. 
1065 Vö. VARGA SZABOLCS: Irem kertje. Pécs története a török hódoltság korában (1526–1686). Pécs: Pécsi 
Hittudományi Főiskola–Pécs Története Alapítvány, 2009. 27. 
1066 Vö. 1527. március 21-én Esztergomban kelt (ETE I. No. 304–306.) 3 db levelét, amit unokaöccse, Eszéky 
Orbán ferrarai tanulmányai végett írt. 15 aranyat küld unokaöccsének. (Azt sajnos nem tudom, hogy ez az 
Eszéky Orbán azonos-e Várday rokonával, aki egyik unokahúgát vette feleségül.) Úgy tűnik a kanonokok 
Ferrarában tanítatták rokonaikat. Csézi András prépost atyjafiai is ott tanultak. Vö. 1527. március 22-én írt 
leveleit. ETE I. No. 308–309. 
1067 Életének bővebb leírását ld. BESSENYEI, 1993. 39–50. 
1068 UA AA Fasc. 49. Konv. C. fol. 34. (W 647) 
1069 CSORBA, 1978. 72. 
1070 SCHRAUF IV. 191. 
1071 BESSENYEI, 1993. 40. 
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kétszer is járt a törökök táborában, amelyet paraszti öltözetben abrakot, mézet és borpárlatot 

árulva kikémlelt.1072 1542-ben Várday megbízásából Bécsben járt, ahol ajándékot és 

muskotályos körtét adott át a királyfiaknak, fegyvereket vásárolt a Buda visszavívására induló 

katonáknak. Muthnoky Mihály érseki provizor kérésére eljárt a Bécsben elhunyt Trombitás 

János ügyében is. Hermes Schalauzer, Bécs város főbírája Trombitás ingóságait zár alá 

vetette. Amikor Várday emberei megjelentek nála, azokat üvöltözve utasította ki a házából. 

Várday szolgái közül kettő eközben elvitte Trombitás holmiját a házból. A főbíró emberei 

erre feldúlták Várday bécsi házát, majd a bécsi gabonapiacon rátámadtak Kis Péterre, és 

levágták a bal kezét. Várday tett-e valami az ügyben, jelenleg nem tudni, Kis Péter viszont 

pert indított a főbíró ellen, amely még 1552-ben is folyt.1073 Várday halála után Kis Oláh 

Miklós szolgálatába állt, és 1577-ben halt meg.1074 

1543-ban Farnadi Adorján diák volt Várday titkára. Hans Dernschwam azt állította, 

hogy 1543-ban, amikor az a veszély fenyegetett, hogy a török elfoglalja az érsekség nagy 

részét, az érsek titkárával, Adorjánnal, akit a budai pasához küldött, állandó kapcsolatot 

tartott. Célja szerinte az volt, hogy a pasa ossza meg vele az esztergomi jövedelmeket.1075 

VI. A. 4. Udvari személyzet 

Sajnos nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, mekkora lehetett Várday Pál udvari 

személyzete. Feltételezhető, hogy az 1488/1489-ben az érseki udvartartásban kimutatható 200 

főt nem érte el, habár sokkal több katonát kellett eltartania az érsekség váraiban. A Mohács 

utáni közvetlen időszakban ez az udvartartás még igen csak nagy lehetett. Várday 1529. 

március 14-én ugyanis arról panaszkodott az uralkodónak, hogy budai udvartartása nagyon 

sokba, több mint 1000 forintba kerül neki havonta.1076 És akkor még nem beszéltünk az 

esztergomi udvartartásról.  

1529 után úgy tűnik Ferdinánd király sokallotta az érsek udvartartásának költségeit. 

Várday az esztergomi vár átadásának tárgyalásai közepette ezért megígérte, hogy lemond 

famíliája nagy részéről és megelégszik kisebbel. Az esztergomi érsek halála után az uralkodó 

megparancsolta a Magyar Kamarának, hogy a néhai érsek felesleges udvari személyzetét 

(superflua familia) bocsássák el, mert halála óta ezek eltartása sok költséggel járt. Az eddig 

elmaradt fizetésüket viszont az érsek hagyatékából fizessék ki.1077 Tudjuk, hogy Várdaynak 

nagyon sok szegény rokona is volt. Egy 1550. május 12-én kelt királyi határozatban I. 

                                                 
1072 BESSENYEI, 1993. 40. ill. 54. 
1073 BESSENYEI, 1993. 41. 
1074 BESSENYEI, 1993. 44. 
1075 DERNSCHWAM, 1984. 62–63. 1545/1546-ban ő kezelte zsélyi és bényi került a tizedeit. (instructio Adriano 
literato de Farnad super dispensatione precii decimarum districtus Seely et Bény). TT (1893) 282. 
1076 1529.03.14. Buda. Várday Ferdinánd királynak. UA AA Fasc. 10. Konv. C. fol. 42–44. 
1077 1549.11.17., Prága Ferdinánd a Magyar Udvari Kamarának ETE V. 236–237. (No. 221.) 
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Ferdinánd elrendelte, hogy nobilis puella Potenciana de Warda, soror reverendissimi Pauli 

de Warda alias archiepiscopi Strigoniensis kérésére pénzbeli járandóságát – Muthnoky 

Mihály esztergomi provizor elfoglaltsága miatt –, az esztergomi érsek által meghagyottak 

szerint, ezentúl a Magyar Kamara fizesse.1078 I. Ferdinánd király korábbi, 1549. október 24-én 

kelt, a Magyar Kamarának szóló parancsleveléből azt is ismert, hogy Potenciána mellett 

Várday két másik nőrokona is az érsek pozsonyi udvarában élt. Az uralkodó utasította a 

kamarát, hogy a lányok méltó ellátásáról gondoskodjon.1079 

Úgy, mint korábban, az udvartartás és birtokigazgatás tagjai fizetésük mellé 

természetben is kaptak juttatásokat., az esztergomi várakban szolgáló katonákhoz hasonlóan. 

A források (elsősorban számadások) hiányában az udvartartási személyzet olyan sokszínűsége 

egyelőre nem mutatható ki, mint Estei Hippolit esetében.1080 Néhányukat azonban sikerült 

azonosítani. 

Táblázat: udvarmesterek (magister curie) 

1531 Cziráky György 
1544–1548 czerneki Dessewffy János 
1545–1549 Ghyczy József 

 

Cziráky György (1496–1536) volt 1531-ben Várday Pál esztergomi érsek udvarmestere. 

Legalábbis így nevezi magát egy általa saját kezűleg aláírt oklevélben, amelyet a 

Mindenszentekről nevezett veszprémi egyház prépostja, János részére állított ki.1081 

1544-ben czerneki Dessewffy János volt Várday udvarmestere. I. Ferdinánd néhai 

Rozgonyi István pozsonyi kőházát 1544. december 26-án, Bécsben kelt oklevelében 

Dessewffy Jánosnak, Várday Pál esztergomi érsek udvarmesterének, valamint Pécsi Boldizsár 

deáknak (Balthasar literatus quinqueecclesiensis), az esztergomi érsek szervitorának 

adományozta.1082 Dessewffy 1547-ben, sőt még 1548-ban is Várday udvarmestere,1083 de a 

negyvenes években számtalan más ügyben is eljárt az esztergomi érsek megbízásából. 

Leginkább a törökökkel folytatott, már ismertetett diplomáciai kapcsolatokból vette ki a 

                                                 
1078 E 21 1550. május 22. II. köt. 205. (MF 15722). ld. ETE V. 352-353. (No. 318.) 
1079 Intellegimus neptem unam virginem ac duas filiolas ex sorore reverendissimi quondam domini Strigoniensis 
susceptas in ista civitate nostra Posoniense existere, akiket az érsek életében támogatott. ETE V. 233. (No. 214.) 
Eredetije: MOL, E 21 II. 147. 
1080 Vö. FÜGEDI, Esztergomi érsekség 
1081 SZOPORI N. IMRE: A Vezekényi nemzetség és a gróf Czirákyak. Első és második közlemény. Turul (1883) 1–
2. (Arcanum DVD IV.) 102829. és 103325. sz. rekord 
1082 MOL, A 57 II. köt. 99. A MOL online adatbázisában tévesen 1545 és Pécsi Balázs szerepel. 
1083 1547.04.28. Bécs Dessewffy János magister curiae domini locumtenetis levele Ferdinánd királynak. UA AA 
Fasc. 54. Konv. C. 80–81 (W 651); 1548. nov. 10. „Janusch de Seffi, des erczbischoven zu Graan hoffmaister” 
ÖStA HKA HZAB Bd. 6. fol. 143r. Adat: MIKÓ-PÁLFFY, 2005. 325. 1548/49 fordulóján Werner Györggyel 
együtt Ferdinánd király biztosa a máramarosi sóbányák és a munkácsi uradalom megvizsgálására. 1549 második 
felében Ormányi Demeterrel együtt újra Ferdinánd biztosa a máramarosi sóbányák megvizsgálására. MIKÓ-
PÁLFFY, 2005. 325. 
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részét.1084 Dessewffy 1525-ben pozsegai ispán, rhodusi vitéz és királyi ajtónálló, aki 1525. 

április 9-én kapott címereslevelet. „Mohács után az egykor dúsgazdag és hatalmas úrnak nem 

lévén semmije, megélni is alig tudott.”1085 Így nem meglepő, hogy 1544-ben és még utána is 

Várday esztergomi érsek és helytartó famíliájában látjuk viszonyt. 1547-ben Ferdinánd udvari 

familiárissá tette (in numerum aulae nostrae familiarum assumpseramus), és többi 

familiárishoz hasonlóan határozta meg a fizetését. 1548 végén kamarai tanácsos lett 

Pozsonyban, talán éppen Várday közbenjárására. Kapcsolatát az érseki famíliával 

természetesen nem vesztette el, 1552-ben Muthnoky Mihály az esztergomi érseki jövedelmek 

provizora végrendeletének egyik végrehajtója volt. 1554-ben magyar királyi udvarmester 

lett,1086 1557–1561 pedig a Magyar Kamara elnöke. Szolgálatainak anyagi jutalmát csak 

1556-ban nyerte el, amikor az uralkodó a Dessewffy családnak adta a hűtlenségbe esett 

Tharczay testvérek ősi birtokát, Tarkő várát, minden tartozékaival egyetemben.1087 

1545–1549 között Ghyczy József mutatható ki Várday udvarmestereként. 1545. január 

16-án Várday megparancsolta Ghyczy József udvarmesterének, officiálisainak és 

vámszedőinek, hogy Nagyszombat kiváltságait tartsák tiszteletben.1088 1549-ben még biztosan 

ő volt az udvarmester, Várday hagyatéki leltárában ugyanis így szerepelt. Az 

udvarmesterségen kívül a verebélyi érseki szék nádora is volt, később Nyitra vármegye 

alispánja lett. Ghyczy József – szolgálatai elismeréseként – 1541-től folyamatos 

adományokban részesült Bars és Nyitra megyében Várday érsek közbenjárására. Dessewffy 

és Ghyczy udvarmestersége szinte egy időre esett. Ennek okát egyelőre még nem tudom. 

Elképzelhető, hogy nem egy helyen szolgáltak. Egyikük talán Pozsonyban, a másik pedig 

Nagyszombatban. De az is lehet, hogy Várday helytartói és érseki minőségében is tartott 

udvarmestert. Adatok hiányában mindez azonban csak feltételezés. 

Rajtuk kívül ismert még Bussányi Mihály, Várday pohárnokmesterének neve,1089 aki 

1549-ben biztosan az esztergomi érsek szolgálatában állt. Ekkor 119 forintot vett fel Várday 

szükségleteire Wolfgang Kremertől.1090 

Tudunk Várday kamarásairól is. Várday érsek 1548. február 1-jén írta Nagyszombat 

városnak, hogy az előző években vett egy házrészt néhai kamarása, Doroszlay István 

anyjának Nagyszombatban, a kamarás szolgálataiért. Az anya meghalt, és a házrészt leányára, 

                                                 
1084 Bővebben abban a fejezetben esett erről szó. 
1085 ÉBLE GÁBOR: A Cserneki és Tarkeői Dessewffy család. Bp., 1903. 57. 
1086 Udvarmesteri kinevezési okirata: MOL A 57 III. köt. 217–218. Adat: GECSÉNYI, 2003. 105. 35. jegyzet 
1087 Pályájára: GECSÉNYI, 2003. 105. ill. MIKÓ–PÁLFFY, 2005. 324–326. 
1088 TRN, Pal. 2/No. 33. 
1089 1551.07.04., Bécs. Ferdinánd a kamarának. Az esztergomi érsekség jövedelmeiből utaljanak ki 32 forintot 50 
urna bort Bussányi Miklós volt esztergomi pohárnok (pincemester, pocillator), most egri püspöki udvarmester 
részére. ETE V. 548–549. (No. 525–526.) 
1090 1549.07.17. Bécs. ETE V. 484–490. (No. 464–465.) 
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Ilonára (Nyáry Ferenc szervitorának Warthowany Baltazár felesége) hagyta. Miközben 

azonban hallotta, hogy Doroszlay János ellenállt ennek és magának követelte a jogot, mivel 

szerinte Várday a házrészt neki adta ezt szolgálataiért cserébe, utasította a várost, hogy 

vizsgálja ki Ilona asszony jogait, és annak adják majd a házat, akit jogosan megillet.1091 

I. Ferdinánd király Bécsből 1550. május 28-án értesítette a pozsonyi Magyar 

Kamarát,1092 hogy Drégely és Újvár hű tisztei, kapitányai és katonái panaszt emeltek nála, 

hogy Várday Pál érsek életében kapott fizetésüket nem kapják. Az uralkodó elrendelte, hogy 

az érsekség jövedelméből úgy fizessék őket, mint az érsek életében. Köztük voltak kamarásai 

(cubicularii eius): Móré Márton,1093 Dalmady András, Kéry Pál és Hencz Ferenc.1094 Közülük 

is sikerült többekre bővebb adatokra lelnem. 

Dalmady András 1546–1579 között Várday Pál és Verancsics Antal esztergomi 

érsekek házkormányzója. 1546-ban Dalmady ítéletet kapott Dalmady Tamással 4 

jobbágytelekre Darázson és egyre Dalmadon, amelyek azelőtt Tarrody Tamás birtokában 

voltak, mint zálogok. Dalmady András 1549-ben adományt nyert Várday Pál esztergomi 

érsektől és királyi helytartótól Palásthoffer Mátyás megszakadása következtében azon nemesi 

házra és telekre és az ezzel járó jogokra, amelyek Bezenye helységben (Moson megyében) 

feküdtek.1095 Dalmady követte Várdayt Esztergomból Pozsonyba illetve Nagyszombatba, 

amikor a török Esztergomot 1543-ban elfoglalta. Az adomány így elsősorban szolgálatainak 

lehetett jutalma. Várday halála után Dalmady minden bizonnyal megmaradt az esztergomi 

érsekek szolgálatában. 1565-ben, a Pozsonyi Káptalannak Oláh Miklós esztergomi érsekhez 

intézett jelentése szerint bogáthi Nagyváthi Ferenccel és Badicz Jánossal együtt adományul 

kapta a Pozsony megyei Kisjolka, Nagyjolka és Hegy nevű helységekben mindazon 

birtokrészeket, és Pozsony megyében mindazon javakat és birtokjogokat, melyek kisjolkai 

Czirják, másképp Alch Mátyás, nagyjolkai Ágoston Péter és hegyi Hegyi István tulajdonához 

tartoztak, s melyekből azokat Oláh Miklós érsek hűtlenség bűne miatt örököseikkel együtt 

megfosztotta. (Ennek viszont ellentmond, hogy 1560–1567 Verancsics Antal szervitoraként 

találunk rá adatokat). 1570-ben fiával, Sylvesterrel Dalmadon levő nemesi udvartelküket és 

Dalmadon, Darázson, Horhiban (Hont megyében) levő összes birtokrészeiket zálogba adták 

Sembery Boldizsárnak 150 forintért, a kiváltás idejéig.1096 

                                                 
1091 TRN, Pal. 2/No. 60. 
1092 ETE V. 356. (No. 322.) Forrása: E 21 1550. május 28. 
1093 Móré Péter Várday familiárisa 1524. december 10.: DF 243574 
1094 1549. szeptember 28-án Pozsonyból Várday megbízólevéllel Nagyszombatba küldte. TRN, Pal. 1/No. 208. 
1095 1549. évi adójegyzék szerint a király volt birtokosa. 16 porta volt benne. MAKSAY, 1990. I 490. 
1096 DALMADY GYŐZŐ–DALMADY SÁNDOR: A Dalmadi Dalmady-Család leszármazása. (Második és befejező 
közlemény). Turul (1889) 2. sz. 88.  
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A kamarások mellett tudunk az érsek étekfogójáról, szakácsáról és orvosáról is. 1549. 

május 27-én Várday Pál esztergomi érsek mantuai étekfogóját (Francescus de Angelo) 

ajánlotta Ferdinánd király leányának, Katalin főhercegnőnek a kíséretébe, aki a mantuai 

herceg, Francesco Gonzaga jegyeseként pár hónap múlva utazott el.1097 Várday szakácsa 

pedig Dénes volt, aki 1550-ben azt vallotta, hogy egy a lábatlani kolostorból való serleggel és 

kereszttel váltotta ki őt az esztergomi érsek a törökök kezéből.1098 A szakács – Várday halála 

után – Újlaky Ferenc helytartó alkalmazásában maradt,1099 akinek az esztergomi érsekség 

jövedelmeiből pretium unius vasis vini viginti urnarum fizetett a kamara.1100 Végül ismerjük 

az érsek egyik orvosának nevét is. 1550. febr. 15-én, Pozsonyban Oláh Miklós egri püspök azt 

az összeget, amellyel a néhai Várday Pál esztergomi érsek tartozott Cataneus János Mária 

orvosnak, magára vállalta (111 forint 50 dénár) és Manlich Mihályt, a Fuggerek bécsi 

tisztviselőjét annak kifizetésére kérte.1101 Érzékelhetően sok olasz szolgált Várday Pál 

udvartartásában. Ennek okát még nem sikerült fellelnem, mindenesetre ez újabb adalékkal 

szolgál Várday humanista műveltségére, sőt esetleg feltételezi Várday itáliai tanulmányait, 

amire forrásunk nincs. 

Az eddig feltárt források sajnos nem teszik lehetővé, hogy Várday familiárisainak 

köréről teljes képet kapjunk. Azok közül néhányról, akikre sikerült rábukkannom, a 

következőkben ejtenék néhány szót. Legtöbbjük neve az érsek megbízóleveleiből ismert. 

Budai Jakab deák,1102 Balázs deák,1103 Boldizsár deák,1104 Fülöp deák,1105 Gaál Bertalan,1106 

Gutai Péter deák,1107 Héderváry György,1108 János deák,1109 Károly Pál,1110 Lipthay 

                                                 
1097 R. KISS, 1908. No. 86. 
1098 1550.03.24., Pozsony (ETE V. 306-317. No. 290. 
1099 1551. július 10-én Újlaky Ferenc írt a kamarának, hogy Dénes nevű szakácsának ügyében jóakarattal 
járjanak el. ETE V. 556–557. (No. 531.) 
1100 1551.07.06., Bécs ETE V. 554. (No. 528.) Forrása: *MOL, E 21, 1551. júl. 6. 
1101 ETE V. 303. (No. 274.) Forrása: MOL, P 108 Rep. 25. Fasc. M. No. 599. 
1102 1546.06.16., Pozsony. Várday Pál esztergomi érsek, helytartó Szörényi János, dombóvári kapitánynak. E 204 
Szörényi nem engedelmeskedett a főhadparancsnoknak (generalis capitaneus), amin Várday csodálkozik. 
Megparancsolta, hogy szedjen össze minden javat, pénzt, clenodiumot és adja át Várday szervitorának. 
1103 Balázs deák Fráter Györgynél és Báthory Andrásnál járt. 1545.09.05. Pozsony. E 185 Várday Pál Nádasdy 
Tamásnak No. 18. 
1104 1549.01.26. Pozsony. Várday Pál megbízólevele Maar Farkas nagyszombati bírónak. TRN, Pal. 2/No. 64. 
1105 Philippus literatis familiarum nostrarum. 1545.05.26. Pozsony Várday Pál megbízólevele Nagyszombatnak. 
TRN, Pal. 2/No. 41.; 1545.09.01. Instructio Fülöp deáknak követségéhez ad Podmaniczky János, Podmaniczky 
Rafael és Kosztka Miklós. TT (1893) 253–257. 
11061106 Huszonhét éves korában (1542 ?) beállt Várday Pál érsek szolgálatába, ahol tíz évi hű szolgálat után a 
Bihar megyei Lél-Ősi egy részét nyerte adományként. BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ: Ghymesi Forgách Ferenc. 
1535–1577. Bp., 1904. (Magyar Történeti Életrajzok) Arcanum DVD 15 927. sz. rekord. 
1107 1547.02.28. Pozsony. Várday Nagyszombatnak. TRN, Pal. 2/No. 4. ill. 1547.04.04. Pozsony. Várday Buday 
János nagyszombati bírónak. TRN, Pal. 2/No. 6. 
1108 1547.04.06. Pozsony. Várday Nagyszombatnak. TRN, Pal. 2/No 55.; 1547.04.12. Pozsony. Várday Buday 
János nagyszombati bírónak. TRN, Pal. 2/No 56. 
1109 1548.01.14. és 1549.05.04. Pozsony. Várday Nagyszombatnak. TRN, Pal. 2/No 59. ill. Uo. 1/No. 205. 
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László,1111 Madacz Miklós,1112 Papy Benedek,1113 Pécsi Boldizsár deák,1114 Wrgy István,1115 

Was János.1116 Várday néhány familiárisáról, akiknek a kiválasztásáról több információval 

rendelkezem, alább még külön esik szó. 

 

Várday Pálnak a zenéhez való kötődéséről és abban való jártasságáról több adatunk is van. 

1525. május 12-én a kelenföldi lóverseny alatt a nádor és az egri püspökként szolgáló Várday 

trombitásai együtt zenéltek, és ezért közösen négyforintnyi borravalót kaptak a királytól.1117 

Feltételezhető, hogy a versszerző-énekmondó Geszthy László 1529 táján egy ideig ugyancsak 

Várday szolgálatában állt.1118 Egy 1534. évi számadás említi még Várday orgonistáját is.  

Esztergomi érsekként és királyi helytartóként azután Várday ének- és zenekart tartott 

fenn Pozsonyban. I. Ferdinánd király 1549. november 28-án többek között arról is intézkedett, 

hogy cantoria ipsius Strigoniensis (ti. archiepiscopi) bocsáttassék el.1119  

Talán a nagyszombati énekkar kifizetéséről lehet szó egy 1545/1546-ra tehető 

jegyzékben: Pro votivis decantandis debentur fl. 447. Ebből már kifizettek különböző 

időszakokban 292 forintot. Pozsonyban kaptak a káplán és Pápay Pál közvetítésével 20 

forintot. Szentmiklósy Miklós és Barssy János, illetve Sibrik [Gergely?] és Szentmiklósy által 

14–14 forintot. 107 forinttal még tartoznak nekik – olvashatjuk ki mindezeket a forrásból.1120 

Úgy látszik azonban, hogy fizetés mellett természetbeni juttatásokat is kaptak az énekesek. 

1550-ben az esztergomi egyház chorusának praebendariusai, akiket Várday Pál érsek 

Nagyszombatba helyezett át, qui nimis multa nobis promiserat, ut non solum solutione 

annuali, verum etiam victualibus ad usum nostrum necessaria provideret. Ínségben levén, 

kérik az uralkodót, hogy az érsekkel kötött szerződésük értelmében, adasson nekik bort és 

                                                                                                                                                         
1110 Paulus Karol. A királynál járt 1537-ben 1537.03.28. Prága. Ferdinánd király Várday Pál esztergomi 
érseknek. UA AA Fasc. 30. Konv. C. fol. 78. kiadása: ETE III. 148–149. (No. 167.); Levelet írt Brodarics 
Istvánnak. Ld. Brodarics levelét Várdayhoz 1537. június 24. Körmöcbánya. Kiadása: KASZA, 2012. No. 278. 
1111 Várday Pál levele Batthyány Ferencnek. 1526. november 10. Székesfehérvár. P 1314 No. 51050. 
1112 1545.01.30. Pozsony. Várday Nagyszombatnak. TRN, Pal. 2/No. 34. 
1113 1549.02.12. Pozsony. Nagyszombatnak. TRN, Pal. 2/No. 65. 
1114 1544.12.26-án, Dessewffy Jánossal együtt kapott adományt Boldizsár (Balthasar) literatus 
(quinqueecclesiensis) Várday Pál esztergomi érsek szervitora. A 57 II. köt. 99. Várday halála után az uralkodó 
pécsi Boldizsár deáknak (Balthasarus Literatus de Quinqueecclesiis) és fivéreinek (1549.10.26. Prága) 
nemeséget és címert adományozott, elsősorban Várdaynak tett szolgálataiért (fidelia servitia fidelis nostri 
Balthasaris Literati de Quinqueecclesiis, quae … praecipue sub reverendissimo quondam domino Paulo de 
Varda, archiepiscopo Strigoniensi, et in Hungaria locumtenente nostro … exhibuit). R 64 1. tétel No. 9. 
1115 Thomas Lascano-nál járt követségben. 1538.06.18. Eperjes. Thomas Lascano (felső részek főkapitánya) 
levele Ferdinánd királynak. UA AA Fasc. 35. Konv. C. fol. 75. (W 336) 
1116 1543.09.11. és 1545.05.16. Pozsony. Várday Pál Nagyszombatnak. TRN, Pal. 2/No. 13. ill. Uo. No. 39. 
1117 FRAKNÓI VILMOS: II. Lajos király számadási könyve 1525. január 12. – július 16. Bp., 1877. 169. (Magyar 
Történelmi Tár 22.) 
1118 KIRÁLY PÉTER: A lantjáték Magyarországon a XV. századtól a XVII. század közepéig. Bp., 1995. 101–102.; 
Istvánffy Miklós magyarok dolgairól írt históriája, Tállyai Pál XVII. századi fordításában I/1. Sajtó alá rendezte 
BENITS PÉTER. Bp., 2001. (Lib. X.) 268. (Történelmi források I.) 
1119 KIRÁLY: A lantjáték, i. m. 148.; ETE V. No. 226. 
1120 TT (1893) 250. 
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búzát (vino et tritico, quemadmodum et ante id tempus conuentionem habuimus cum 

Reuerendissimo domino Paulo). Ez az eljárás a korban egyáltalán nem volt szokatlan, 

Malatesta Frigyes tikár is kapott természetbeni juttatást fizetése mellett. Ferdinánd király – 

többedik kérelmük után – végül meghagyta a pozsonyi kamarának, hogy a „praebendarii 

chori Ecclesiae Strigoniensis” számára, kérvényük következtében és a régi szokás szerint, a 

megélhetésükre szükséges bort és búzát utalja ki.1121 

Várday azonban nemcsak szerette a zenét, hanem értett is hozzá. Aleandro nuncius 

1539. február 11-i Bécsben kelt és már többször idézett beszámolójában leírja, hogy Várday 

érsek tájékoztatta őt a magyarországi állapotokról, kitérve a korábbi időszakokra, így Hunyadi 

Mátyás király uralkodására is. Az érsek megemlítette, hogy Mátyás kiváló festőkkel és 

zenészekkel rendelkezett, akik között Josquin des Prés neve is szerepelt. A jeles muzsikusra 

vonatkozó megjegyzés komolyabb érdeklődésről és a korabeli európai zenében való bizonyos 

fokú tájékozottságról tanúskodik.1122 

 

Várday érsek udvarában szolgáló nemes ifjakról megemlítik, hogy ők mint „palestra virtutum 

omnium versabantur”. Az érsek udvarában folyó képzés és nevelés tehát magasabb szintű 

lehetett, amiről Szörényi Sándor jezsuita atya az esztergomi érsekekről írt kéziratában egy 

közmondást is feljegyzett: „adolescentes in familiam ac disciplinam Archiepiscopi receptos, 

adeo morum elegentia insignes fuisse, ut, si cives unum aliquem vitio notatum intuerentur, 

continuo dicerent: Hunc in aula Archiepscopi Pauli minime enutritum. Quod dictum in 

proverbium dein abiit apud Hungaros” „Ez sem tanult Várday Pál udvarában.”1123 

Az érseki udvarban szolgált nemesi ifjak között több ismert személyre bukkantam. Az 

első, somlyói Báthory István 1533. szeptember 27-én született a hasonló nevű törökverő 

erdélyi vajda és Telegdi Katalin gyermekeként. Miután apja nem sokkal fia születése után 

meghalt, neveltetéséről a művelt esztergomi érsek gondoskodott, aki I. Ferdinánd magyar–

horvát király udvarában így mutatta be ifjú pártfogoltját: „Felséges Uram! Íme egy gyermek, 

aki azt kívánja, hogy úgy bánjanak vele, mint férfival!”1124 

A híres történetíró és későbbi nádori helytartó Istvánffy Miklós (1538–1615) is 

bekerült apród/ifjú/inas-ként1125 1547-ben Várday udvarába, ahol két éven keresztül, egészen 

                                                 
1121 FABRITIUS KÁROLY: A magyarországi reformatio korából. TT 29. (1881) 256–257. No. XV., uo. 450–451. 
No. XVI. A király utasítása: Uo. 451. No. XVII. Az iratokat máshol is kiadták: ETE V. 474–475. (No. 451.), ill. 
ETE V. 508–510. (No. 481–482.) 
1122 KIRÁLY P., Josquin 36–39.; Nuntiaturberichte I/4. 297. „Quod pictores et musicos excellentes habuerit, inter 
quos etiam Josquinum ipsum.” 
1123 SCHMITTH, 1768. 286–287. Vö. NAGY IVÁN XII. 56. 
1124 NAGY LÁSZLÓ: Báthory István (1533-1586). A fiatal főúr. Rubicon 10. (1999) 7. sz. 91. 
1125

 RADVÁNSZKY, 1896. I. 377, 430–431. 



 

 181

az érsek haláláig tartózkodott.1126 Ez szinte biztosan elsősorban annak volt köszönhető, hogy 

Istvánffy Miklós édesapja, Istvánffy Pál előbb esküdt ülnök, majd tanácsos lett a Várday 

helytartó mellett működő kormánytanácsban. Várday érsek 1548. április 29-én az almádi 

(Monostorapáti) apátságot – összes birtokaival és tartozékaival – az akkor még csak 10 

esztendős Istvánffy Miklósnak adományozta, amivel nyilván elsősorban a Baranya megyéből 

általa jól ismert Istvánffy családot támogatta.1127 Ezután a település Hegyesd várához 

tartozott, amely a vár bevételét követően 1561-től rövid ideig török hódoltsági terület volt.1128 

VI. A. 5. Kiadások 

Az hogy mennyibe került az érseki udvartartás, a birtokigazgatás, a katonaság fizetése, 

jelenleg pontosan nem tudjuk, ám feltehetően egészen pontosan sohasem ismerhetjük meg, 

hiszen részletes számadások nem maradtak fenn. De bizonyosan nagyon sokba. Az 

esztergomi érsek és királyi helytartó ugyanis állandóan el volt adósodva. Még be sem folyt 

jövedelmei terhére vett rendszeresen kölcsönt. Rendszeres hitelezői között találjuk a már 

többször említett Wolfgang Kremert, aki az 1540-es évek elején Mária királyné Bécsben 

székelő pénztárosa volt, aki beszedte (Einnehmer der Einkommen in Ungarn und Österreich) 

a királyné magyarországi és ausztriai jövedelmeit.1129 Kremer 1551. február 14-én, aki ekkor 

már királyi tanácsos volt, bemutatta a néhai esztergomi érsek 4 kötelezvényét. Összesen 537 

forint és 50 dénárral tartozott neki az érsek, amiből Oláh Miklós kancellár 200 forintot már 

kifizetett. A maradék 337 ft. 50 d. kifizetésére utasította Ferdinánd király a kamarát az 

érsekség jövedelmeiből.1130 

1545. augusztus 15-én Pozsonyban Várday Pál felvett Christoph Link (Lynk) bécsi 

kereskedőtől 1000 forintot a drégelyi vár égető szükségleteire és csapatai fizetésére. Ennek 

felét körmöcbányai pisetum jövedelméből kívánja megtéríteni. Wolfgang Kremert fogja majd 

utasítani, mint jelezte, hogy az 500 forintot dec. 1-től fizesse ki.1131 Kremer valószínűleg mint 

Mária királyné pénztárnoka jött számításba, hiszen a királyné körmöci jövedelmeiből is járt a 

pisetum az esztergomi érseknek, amint erről fentebb már értekeztem. Érdekesség, hogy 

Várday a kötelezvényét a királlyal is megerősíttette, aki biztosította Christoph Link 

                                                 
1126 HOLUB, 1909. 13–14.  
1127 Cum nos, cum ad intercessionem nonnullorum dominorum, tum vero ne ecclesia Dei et bona ad eam 
pertinentia paulatim in nihilum redigantur, nobili Nicolao, filio egregii Pauli Istuanffy de Kys Azzonffalwa 
abbatiam monasterii Sancti Spiritus de Almad in comitatu Zaldiensi existentem habitam … in perpetuum 
contulerimus. HOLUB, 1909. 4. jegyzet. Forrása: ZML, XII. 1. Fasc. 28. No. 1469. Kiadása: BÉKESI REMIG: A 
Balaton környékének egyházai. 209–211. Vö. BILKEI, 2008. No. 511. 
1128 Monostorapáti a Veszprém és Tapolca között az Eger-patak völgyében fekszik. 
1129 KENYERES, 2008. 74. 
1130 ETE V. 484-490. (No. 464-465.) Forrása: MOL, E 21 1551. február 14. 
1131 UA AA Fasc. 54. Konv. B. fol. 71. (W 651) Kiadása: ETE IV. 432. 
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kereskedőt, hogy Várday halála esetén is kifizeti az érsek által a bécsi kereskedőnek ígért 

1000 forintot, ugyanúgy a körmöcbányai pisetum jövedelméből.1132 

VI. A. 6. Várday ingóságai 

Várday érseksége idején több leltár, illetve jegyzék is készült az esztergomi egyház kincseiről. 

1527-ben készült egy jegyzék az esztergomi egyház Drégely várában letett kincseiről,1133 

minden bizonnyal az esztergomi káptalantól elragadott kincsek is ezek között szerepelnek. A 

sebtében felvett jegyzék 4 faládát említ. A másodikban és a negyedikben oklevelek voltak, az 

elsőben ereklyetartók, a harmadikban paramentumok. Valamennyi ládát a vikárius pecsételte 

le, az okleveleket tartalmazó ládákat Keresztúry Mihállyal, a másik kettőt az esztergomi 

provizorral, Várday Tamással közösen. A jegyzék a továbbiakban főként paramentumokat 

sorol fel, méghozzá az egyházi öltözeteket általában két szőnyeg közé csavart csomagokban, a 

ládák tartalmát viszont sajnos nem részletezi. 

1528. július 22-én készült egy jegyzék, amelyben a székesegyház sekrestyéjében 

őrzött kincseket írták össze. Ezt egészíti ki egy a másik, datálatlan jegyzék (super Restantiis 

Rerum Ecclesiae Strigoniensis in castro Dregel depositarum) is.1134 

A török elleni harcok felemésztették az esztergomi egyház kincseit.1528-ban közel 30 

ereklyetartót írtak össze Esztergomban és Drégely várában. 1549-ben, az érsek halála után 

felvett leltárban ugyanakkor már csak öt fejereklyetartó (köztük Szent Adalbert, Szent Balázs, 

Szent Vince és Szent Ágnes ezüst fejereklyetartói) és két karereklyetartó (Szent István királyé 

és Szent Imre hercegé) volt meg,1135 melyekről Hevenesi Gábor utóbb azt állította, hogy 

Várday Pál révén kerültek az esztergomi egyház birtokába, amint ezt már ugyancsak 

említettem 

Várday Pál 1549. október 12-én halt meg. Hagyatékáról leltár felvételét a helytartói 

tanácsosok, október 15-én kelt levelükben másnapra ígérték.1136 A Conscriptio, amelyet az 

érsek pozsonyi házában vettek fel, valóban október 16-án kelt. A jegyzéket csak október 19-

én küldték el Ferdinánd királynak a hozzá csatolt kísérőlevél tanúsága szerint. Az összeírást 

Újlaky Ferenc győri, Thurzó Ferenc nyitrai püspök és Pétervárady Balázs szepesi prépost 

                                                 
1132 1545.08.24. Prága. Ferdinánd király kötelezvénye. UA AA Fasc. 54. Konv. B. fol. 72. (W 651) ETE IV. 
432–433. (No. 397.) 
1133 E 210 Ecclesiastica et religionaria 3. tétel No. 6. Kiadta: MIKÓ, 1993. Függelék I. 
1134 DANKÓ, 1880. 142–148. 
1135 Ld. esztergomi káptalan kifosztásánál! 
1136 R. KISS, 1908. No. 140. Három nap alatt két levelet is kaptak a királytól. Ezekben utasította őket az érsek 
hagyatékának összeírására, derül ki a leveléből. Ferdinánd október 16-án is utasítja őket a hagyaték összeírására, 
és megőrzésére. Ebből akarta kifizetni Várday rokonait és szervitorait. Muthnokyt utasította, hogy az esztergomi 
érsekség jövedelmeiből (ami Ferdinánd érkeztéig befolyik) fizesse ki Drégely, Ság és Érsekújvár katonaságát, 
valamint Malatesta titkár fizetését. Muthnoky mellé a kamara rendeljen egy ellenőrt (contrascriba). A mondott 
várak tisztjeit és katonaságát eskessék fel hűségére. ETE V. 225–227. No. 206. 
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látták el kézjegyükkel.1137 A kísérőlevélből (október 19.) kiderül, hogy a mozdítható javak 

egyikét-másikát bizonyos személyek már magukhoz vették, hogy könnyebben kaphassák meg 

azokat. A levél írói figyelmeztették a királyt, hogy az érseknek sok szegény sorsú rokona van, 

és számos hitelezője is, amit fent már számba vett adataink valóban megerősítenek. Kiderül 

továbbá, hogy titkára, Fridericus Malatesta, nem adta át a bizottságnak Várday pecsétjeit, 

mivel átvételükre nekik nem volt írásos meghatalmazásuk a királytól. 

A Conscriptio két nagyobb részre tagolódik. Az első rész 8 láda tartalmát leltározza, 

mindegyiket egy-egy betűvel jelölve. Az első ládában találtak 2996 aranyat is. A 2. B jelű 

cistában 8 tételben 3 régi infula, 4 fej-ereklyetartó (Szent Adalbert, Szent Balázs, Szent Vince 

és Szent Ágnes ezüst fejereklyetartói) és 2 kar-ereklyetartó (Szent István királyé és Szent Imre 

hercegé), valamint 2 pacificale és 3 dalmatica volt. A 6–8. ládákban okleveleket találtak. A 

Conscriptio második része azokat kintlévőségeket sorolja fel, amelyeket valaki már magához 

vett, valamint azokat a tárgyakat, amelyeket extra domum őriztek. Eszerint a provizornál 

(Muthnoky Mihálynál), az udvarmesternél (Ghyczy Józsefnél) és a titkárnál (Malatesta 

Frigyesnél) volt néhány ötvöstárgy és ruhanemű. 

Létezett egy másik összeírás is, amely röviddel Várday halála után keletkezhetett. A 

Specificatio tartalma képezhette az érsek magánvagyonát, amelyet ekkorra már 

szétválasztottak az esztergomi egyházétól.1138 Várday hagyatékára úgy látszik veszélyek 

leselkedhettek, mert a helytartói tanács 1549. október 24-én arra a kérte a nyitrai püspököt 

(Thurzó Ferencet), hogy 4 megbízható szervitorát hozza magával az elhunyt érsek pozsonyi 

házában őrzött ingóságok őrizetére.1139 

1549-ben, nem sokkal Várday halála után 5 ládát helyeztek el a pozsonyi káptalan 

sekrestyéjében, a kincseket Sbardellati Ágoston esztergomi nagyprépost, váci püspök és 

Bornemisza Pál veszprémi püspök helyezték biztonságba. Sbardellati volt az, aki 1543-ban 

Esztergom elestekor megmentette a levéltárat, és aki azzal a feltétellel kapta meg Várday 

halála után az esztergomi érsekség kormányzását két évre, hogy a jövedelmekből ki kell 

fizetnie.1140 

A pozsonyi káptalan 1550 tavaszán a nádori helytartó, Révay Ferenc megkeresésére 

jelentette, hogy a Várday Pál érsek a lábatlani domonkos kolostor kincseit magához vette, de 

azokért a nagyszombati domonkosokat kárpótolta. Pápay András, az Esztergom várbeli Szent 

                                                 
1137 1549. évi leltár és kísérőlevél. Kiadta: MIKÓ, 1993. Függelék II. A leltár egy példánya (egy oldala hiányzik) 
megtalálható MOL, E 211 a/ Fasc. 1. fol. 49–61. 
1138 Várday Pál ingóságai. Kiadta: MERÉNYI, 1894. 170–173. Eredetije: P 108 Repositorium 25/B. Fasc. M. No. 
608. 
1139 R. KISS, 1908. No. 142. vagy ETE V. 231-232. (No. 213.). A hagyaték ügye december 1-jén még mindig 
függőben volt. ETE V. No. 227. 
1140 MIKÓ, 1993. 54–65. 



 

 184

István prépostság prépostja (Várday capellanusa-káplánja), vallja a pozsonyi káptalan előtt, 

hogy az érsektől azt hallotta, hogy Blagay Miklós Lábatlanból a következő dolgokat hozta 

Pozsonyba, az érsekhez: monstrancias duas, crucem unam, calices tres cum patenis, 

ampullorum paria duo, sacramneti conservatoria duo, potentiana (?), turribulum (!) unum, 

naviculam, conservatorium thuris unum. Ezekért a dolgokért cserébe Várday a nagyszombati 

Keresztelő Szent János kolostornak egy malmot adott, a templomukat befedette és kijavíttatta 

az ablakokat.1141 

Ezeken kívül különböző felszerelési tárgyakkal, kincsekkel és ereklyékkel is 

gazdagította az érsek az esztergomi egyházat.1142 Várday egy úrmutatót is adományozott az 

egyháznak,1143 amelyet az 1553. évi leltár szerint az úrnapi körmenet alkalmával használtak. 

Várday Páltól az 1553. évi leltár még két kandelábert, az 1610. évi leltár egy kézmosó tálat 

kannával említ, amely tárgyak azonban napjainkban már nincsenek meg. 

VI. B. FAMILIÁRISOK, SZERVITOROK, MUNKATÁRSAK 

VI. B. 1. Magával hozott emberek 

A kincstartóság belső szervezete a familiaritásra épült. Elvben a kincstartó távoztával ki 

kellett volna cserélődnie a kincstartóság személyzetének is. A gyakorlat azonban ellenkező 

példát mutat. A familiaris–dominus viszony a pénzügyigazgatásban nem egészen úgy alakult, 

mint a közigazgatás egyéb ágaiban. A kincstárban is találunk rá példát, hogy a familiárisok 

követték a kincstartót, miután az távozott hivatalából. Gyakoribb azonban az, hogy a 

hivatalnokok több kincstartó alatt is szolgáltak, vagy élethivatásnak tekintve a hivatali pályát, 

egyik központi hivatalból léptek át a másikba.1144 Várday harmadik kincstartói kinevezése 

után ugyanakkor nem késlekedett Thurzó embereinek leváltásával. 1523. október 4-én még 

Aczél János, Thurzó Elek királyi kincstartó familiárisa adott nyugtát Bártfának a szokásos 

Szent Mihály napi cenzusról, 1523. október 14-én már Saiczlich János kassai harmincados 

kérte Bártfától, hogy legyenek segítségére a harmincad elfoglalására kiküldött emberének, Pál 

kincstartó ugyanis a kassai harmincadot és fiókjait neki adta.1145  

                                                 
1141 1550.03.24., Pozsony. ETE V. 306–317. (No. 290.) Dénes szakács azt vallotta, hogy egy a lábatlani 
kolostorból való serleggel és kereszttel váltotta ki őt az esztergomi érsek a török kezéből. 1550.03.24., Pozsony. 
ETE V. 306-317. No. 290.) 
1142 SCHMITTH, 1768. 297. 
1143 LEPOLD ANTAL: Az esztergomi főszékesegyházi kincstár katalógusa. Bp., 1942. Nr. 34. DANKÓ, 1880. leírja 
és fényképét is közli. Ld. LEPOLD ANTAL: Adatok az esztergomi főszékesegyházi kincstár történetéhez. (Klny. az 
„Esztergom” 1928. évfolyamából.) Esztergom, 1929. 11. 
1144 KUBINYI: A kincstári személyzet 28–29. 
1145 Bártfa II. 5271. DF 218172; Bártfa II. 5272. DF 218173 
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Várday ennek ellenére – úgy tűnik – nem vitt senkit sem magával kincstartói 

familiárisai közül Esztergomba.1146 A Tolna megyei Mathusnai (vagy Matucsinai) János 

székesfehérvári harmincados (1519. február 15.: DF 243441) még Várday egri püspöki 

javainak kormányzója lett.1147 Követte Várdayt Tokajba is, ahol 1526. október 17-én aláírta a 

Szapolyai párt országgyűlési meghívóját. 1527. július 26-én Ipolyságról Batthyány Ferencnek 

írt levelében már mint egykori familiárisáról emlékezett meg róla, aki János király 

szolgálatába állt.1148 Mathusnai egy évvel később már biztosan nem élt. Ferdinánd király 

1528. július 6-án, Budán kelet oklevelében már özvegyét említette.1149 

Mathusnai mellett Hrussóczy Mihály maradt még az érsek szolgálatában. 1530. 

november 13-án Várday Hrussóczyt Pozsonyba küldte, hogy tárgyaljanak vele, mint 

képviselőjével a pozsonyi tized megfizetéséről.1150 Várday természetesen neki is tartozott. Az 

uralkodó 1551. május 8-án (Bécs) utasította a kamarát, hogy a néhai esztergomi érsek 

adósságát Hrussóczy Mihálynak a már meghatározott módon fizessék ki.1151  

Kamarjay Tamás is Várday Pál familiárisa volt, Bodrog vármegyei dicator (1518. 

január 18.: DL 82490). Mohács után nincs adat arra, hogy Várday körében maradt volna. 

Kamarjay 1542 nyarán Moldáviában járt követségben,1152 ahol a törökök fogságába esett. 

Sikerült kiszabadulnia, de pénzre volt szüksége, mert hosszú volt az útja. Várday Kamarjay 

mellé állt, és támogatta kérését. A Frangepán egri püspök fizetése, annak halála 

következtében felszabadult, ezért a harmincadjövedelmekből lehetne Kamarjaynak pénzt adni 

– vélte a főpap.1153 

Kamarjay 1545-ben már ún. udvari familiáris volt. Ferdinánd király a mag nélkül 

elhalt Seraphin Kristóf de Thotprona minden birtokát (főképp Turóc megyében) udvari 

familiárisának (aulae familiaris), Kamarjay Tamásnak adományozta. A következő feltétellel: 

500 forintot kell fizetnie Révay Ferenc nádori helytartónak, vagy az ő nevében Rakovszky 

Györgynek, Révay költségei gyanánt, melyet a Turóci Prépostság Znió nevű várának 

megerősítésére fordított. Mégpedig azért, mert Várday Pál esztergomi érsek, királyi helytartó 

ezen költségek fejében a már említett (a néhai Seraphin Kristóf birtokában lévő) birtokokat, 

                                                 
1146 A kincstartói familiárisokra ld. LACZLAVIK, 2004. 31–35. Többen is voltak, akik a kincstartó mellett kezdték 
pályájukat, így pl. Kisserényi Ferenc is. 
1147 1524. június 24.: DF 218245, 1525. június 23.: DL 47615, 1526. június 23.: DF 218462 (Bártfa II. 5573.) 
1148 Budai várnagy lett? P 1314 No. 51051. 
1149 A 57 I. köt. 124. 
1150 HORVÁTH, V. 1966. 5094. 
1151 ETE V. 523. (No. 497–498.): Érdekesség, hogy Várday Hrussóczynak még Mohács előttről is tartozott. 
1152 Ld. 1542. júl. 15-én Pozsonyban kelt nyugtáját, amelyben elismerte, hogy a Magyar Kamara tanácsosaitól 
moldvai követségi útjára 300 forintot felvett. UA AA Fasc. 50. Konv. C. 67. (W 647) 
1153 1543.02.08. Pozsony. Várday Pál levele a királyhoz. UA AA Fasc. 50. Konv. B. fol. 24–25. (W 647) 
Kiadása: ETE IV. 204–205. (No. 168.). A kormánytanács ajánlólevele: 1543.03.09. Pozsony. UA AA Fasc. 50. 
Konv. C. fol. 41. (W 647). Úgy tűnik a király ezt az ötletet nem támogatta, mert ápr. 27-én Várday újra írt 
Kamarjay érdekében, hogy fizessenek neki valamiből Uo. Fasc. 51. Konv. A. fol. 156. (W 648). 
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Révay Ferenc tudtával és kívánságára, Rakovszky Györgyre akarta íratni, és 

hagyományozni.1154 Kamarjayt Várday 1545 nyarán Lossonczy Istvánhoz küldte, hogy 

segítsen neki Bebek Ferenc ellen.1155 1549-ben Várday újabb lépéseket tett Kamarjay 

érdekében, akinek Bécsben, egy zsidó kereskedővel gyűlt meg a baja.1156 1549. május 18-án 

Várday az kérte a királytól, hogy vessen véget ennek az ügynek, és Kamarjay hátralékos 

fizetését utaltassa ki.1157 

Várday halála után, de lehet, hogy már előtte is Kamarjay Nádasdy Tamás 

famíliájához kapcsolódott, ahol előbb az országbíró ítélőmestere, majd  Nádasdy Tamás 

nádorrá választása után alnádor lett.1158 

VI. B. 2. Új segítők 

Várday legbelső köréhez tartozott a velencei származású Sbardellati (János) András. Várday 

környezetében csak Mohács után mutatható ki, de az érsek 1529. november 26-án azt írta, 

hogy Sbardellatit régi familiaritási viszony fűzi hozzá, ezért teljesen megbízik benne. 

Sbardellati leginkább diplomácia követségekben tette magát hasznossá. Többször járt 

Ferdinánd királynál is 1526/1527-ben, aki két alkalommal is azzal küldte vissze az érsekhez, 

hogy vegye rá, lépjen át az ő pártjára.1159 Sbardellati járt a pápánál 1529 elején, hogy Várday 

számára az óhajtott pápai megerősítést kieszközölje. VII. Kelemen általa üzen a 

magyarországi püspöki karnak. 1529 végén Várday rábízta azt a feladatot, hogy a királynál, 

Szalaházy püspöknél, Bernát trienti érsek főkancellárnál próbálja tisztázni Várdayt a szultán 

táborában történt eseményekért.1160 1529 decemberében eques auratusnak nevezték.1161 

Esztergom átadásáról szóló tárgyalásokban szintén aktív résztvevő.1162 

Sbardellati az érsekség adminisztrációjából is kivette a részét. Várday neki adta bérbe 

a pozsonyi tized felét.1163 1531. május 27-én Esztergomból Várday érsek azt írta Pozsony 

városnak, hogy tárgyaljanak képviselőjével, Sbardellati Andrással, aki vagyonának kezelője 

Pozsony megyében.1164 Szidóniusz Márton érseki adminisztrátor, amikor 1535-ben a pozsonyi 

                                                 
1154 1545.05.22. A 57 1545. III. köt. 96–97. 
1155 TT (1893) 275–278. 
1156 1549.01.23. Pozsony. Várday Pál és Salm, főhadparancsnok a királynak. UA AA Fasc. 55. Konv. B. fol. 14 
(W 652) R. KISS, 1908. No. 4. 
1157 R. KISS, 1908. No. 82. 
1158 PÁLFFY, Magyar Királyság 276. Ld. még Kamarjay leveleit Nádasdy Tamáshoz! (E 185) 
1159 1526.10.25. Bécs. Ferdinánd Instrukciója Sbardellati Andrásnak. UA AA Fasc. 2. Konv. C. fol. 28–29. ill. 
1527.02.03., Kuttenberg. Ferdinánd Instrukciója Sbardellati Andrásnak. UA AA 
1160 ETE II. No. 500–502. 
1161 Oblatio domini Joan. Andree d’ Sbardellatis equitis aurati nomine Regiae Maiestatis ETE I. 511. (No. 510.) 
1162 ETE I. 98–99. (No. 91.), ETE II. 66–68. (No. 69.) 
1163 Várday 1529. nov. 18-i levele Szalaházy Tamás kancellárhoz. ETE I. 500. No. 500. Szalaházy 1529 
decemberében azt írta az uralkodónak, hogy tegyen róla, hogy Mária királyné a pozsonyi tized értékének felét a 
szokásos módon fizettesse ki Várdaynak, a másik feléről pedig egyezzen meg Sbardellati János Andrással. ETE 
I. 511. (No. 511.) 
1164 HORVÁTH, V. 1966. 5143. 



 

 187

tizedeket Francisci Tamásra bízta, arra kérte a királyt, hogy a számadás elkészítésében 

Sbardellati András is vegyen részt, mert korábban ő kezelte a tizedeket.1165 Várday III. Pál 

pápához írt leveléből (1534.11.20. Bécs) megtudhatjuk, hogy amikor VII. Kelemen 

megerősítette őt esztergomi érseki méltóságában, elhatározta az annáta egy részének 

megfizetését. Mégpedig Sbardellati János András révén, kijelölvén neki a „módot és az utat, 

amelyeken azt megteheti”. A maradék megfizetésével kapcsolatban pedig „legbiztosabb 

jövedelmeit” rendelte neki. Ennek teljesítésében többek között Sbardellati fogsága is 

megakadályozta.1166  

A fogságra vetés körülményeiről és pontos idejéről a levélből sajnos semmit nem 

tudunk meg. Feltehető, hogy politikai okokból, de talán Sbardellati erőszakos természete is ok 

lehetett. Sbardellati – évekkel később – a király ajtónállójának, Kurz Egyednek fiát, aki 

Várday esztergomi érsek szolgálatában áll, az érsek pozsonyi kúriájában két másik emberrel 

együtt megtámadta és halálosan megsebezte. Mikor tettét Várday érsek számon akarta rajta 

kérni, Sbardellati elmenekült. A király 1537. július 29-én Prágában elfogató parancsot adott ki 

ellene.1167 Az érsek szervitoráról később már nincs adatom. 

Sbardellati András fiáról, Ágostonról viszont annál több. 1529. febr. 29-én VII. 

Kelemen pápa az esztergomi székesegyház Mária-kápolnáját Siénai Fülöp lemondása után 

Sbardellati János Ágostonnak, esztergomi klerikusnak adományozta.1168 1530-ban már 

Esztergom-zöldmezei Szent György prépostság és társaskáptalan prépostja. 1540 körül a 

padovai egyetem hallgatója volt. Tanulmányait feltehetően Várday érsek finanszírozta. 1542 

végén már esztergomi nagyprépost.1169 Esztergom ostromakor megmentette a törökök elől a 

káptalan levéltárát.1170 1548-ban előbb Nagyszombatban járt Várday megbízásából, majd 

pedig az érsek Rómába küldte. Nem sokkal később I. Ferdinánd kinevezte 1548. december 

14-én kinevezte váci püspökké.1171 1549-ben, feltehetően Várday kérésére bekerült a helytartó 

tanácsosai közé is. 

Várdaynak Sbardellati elődjével a nagypréposti székben, Csézi Andrással (1520–

1539) is nagyon jó kapcsolata volt. Egyházi ügyekben sokszor támaszkodott rá. Feltétlen 

bizalmasának számított titkára, Frederico Malatesta is. Várday ugyanakkor nagyon jól kijött 

                                                 
1165 UA AA Fasc. 27. Konv. E. fol. 90. 
1166 BESSENYEI, Lettere 152. No. XXIV/4. 
1167 UA AA Fasc. 31. Konv. C fol. 135 
1168 VII. Kelemen pápa levele Ferdinánd királynak ill. Várday Pálnak. ETE I. 433. (No. 437.) 
1169 1542.11.09. ill. 15. Pozsony. Ferdinánd király Martinus Lascano Márton esztergomi kapitánynak meghagyta, 
hogy az ottani prépostot [Sbardellati Ágoston] és káptalant birtokaikban a hatalmaskodók ellen védje meg. ETE 
IV. 126. (No. 111.) 
1170 Vö. KOLLÁNYI, 1900.; Sbardellatit megvádolták azzal, hogy elárulta az esztergomi várat. ETE IV. 293. (No. 
252.) 
1171 ETE V. 90. (No. 91.) 
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hivatali elődjei embereivel is. Esztergomi érsekként, de helytartóként is. Ezt bizonyítja, hogy 

hezitálás nélkül átvette Thurzó Elek helytartó titkárát, Szerémi Sebestyént, sőt kamarai 

álláshoz is juttatta, miként erről már a fentiekben volt szó. 

Az esztergomi érsekségnek Alsó-Magyarország majd minden megyéjében voltak 

birtokai. Az ezeken szolgálókról jelenleg alig tudunk valamit. Lehet, hogy nem általános 

jelenség, de Bars és Nyitra megyében az egymással rokonságban álló Hencz, Ghyczy, Gothoy 

és Gosztonyi1172 család több tagja is szolgált az esztergomi érseknek. A Hencz és Ghyczy 

családdal – első felesége Hencz Anna révén1173 – rokonságban álló Gothoy Miklós deák is 

részt vett 1546-ban az érseki jövedelmek adminisztrációjában. 1546. október 10-én Várday 

100 forintot ígért Gothoynak az elvégzett munkáért. Ugyanebben a kötelezvényében az érsek 

200 forintot kölcsön is vett Gothoy Miklóstól a sági és drégelyi őrségek (lovasok és 

gyalogosok) fizetésére, amit december 6-ig szándékozott visszafizetni. Visszafizetése 

elmaradása esetén bérbe adta a csejtei és vágújhelyi tizedek 1547. évi harmadának 2/3 részét 

(1/3 már Lossonczy Istvánnál, a másik 2/3 már Bánffy László és Lossonczy István bérletében 

volt). Ezeket a tizedeket Bánffy László vette általában bérbe, akinek Várday lehetőséget adott, 

hogy – a pozsonyi törvények szerint – április 24-ig a mondott 200 forintért a tizedbérlést 

visszavegye Gothoy Miklóstól.1174 Várday a későbbiekben is kapcsolatban maradt Gothoyval. 

1547. november 24-én tartozásai ellentételezéseként Gothoynak és Ghyczy Józsefnek 

adományozza Kremnysyri Márton magvaszakadtával a koronára szállt Nyitra megyei 

Kisvicsáp (Kyswychap) possessiot és Genc praediumot, minden tartozékával együtt.1175 1548. 

december 1-jén Várday Pál utasította Nagyszombat várost, hogy a Gothoy Miklós mintegy 50 

vasa borát egyrészt szervitorai fizetésére, másrészt jobbágyok kocsmáltatása (colonis ad 

educiellendum) végett szállíttassa a városba.1176 

Gothoy Miklós feltehetően a Pozsega megyei Gotóból származott,1177 nevét is onnan 

kaphatta. Ezt támasztja alá, hogy testvérével, gothoi Walchyth Mátéval együtt I. Ferdinánd 

királytól 1535-ben a Pozsega megyei Gnoynycza1178 birtokokat kapták adományként. Az 

oklevél érdekessége, hogy Gothoy Miklós ebben mint vöröskői várnagy és udvarbíró 

(provisor et castellanus) neveztetik meg.1179 A Pozsony megyei Vöröskőt Thurzó Elek 1535-

ben adta el a Fuggereknek. 1543-ban Losonczy István Nógrád vármegye ispánja a neki és 

                                                 
1172 Gosztonyi Miklós Drégely várának volt a várnagya. Életéről ld. az Esztergomi érsek katonai feladatai c. 
fejezetet! 
1173 I. Ferdinánd adománylevele 1540.08.25. Bécs. A 57 I. köt. 381. 
1174 TT (1893) 269–270. és 270–271., ill. ETE IV. 512–513. (No. 484.) és 513–514. (No. 485.) 
1175 MOL, P 293 - 1. tétel 
1176 TRN, Pal. 2/No. 62. 
1177 Gotó castellum seu fortalicium Pozsega megyében. Ciszterci apátság is működött itt. CSÁNKI, II. 392. 
1178 Gnojnica (Pozsega megye) puszta (1565), Požega vidékén. 
1179 I. Ferdinánd király adománylevele 1535.02.24. Znaim. A 57 I. köt. 261–262. 
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testvérének Antalnak tett szolgálataiért átengedte1180 Gothoy Miklósnak a Nyitra megye 

Nagyrippény és Felsőbehenic birtokokat. Gothoy tehát tehetséges birtokgyűjtögetőnek 

bizonyult. 1551. augusztus 7-én ugyanis, amikor az esztergomi káptalan előtt tett fassiójában 

birtokait átruházta feleségére, garai Bánffy Katalinra, azok már igen tekintélyesek voltak. A 

Bars megyei Oszlány, a Nyitra megyei Nagy- és Kisrippény, Felsőbehenic, Nezsetta, 

Vámosújfalu, Tormás, illetve a Trencsén megyei Pruszt birtokokon,1181 az 1549. évi 

jegyzékek adatait figyelembe véve 67,5 jobbágyportát lehetett megszámlálni.1182 

Várday kérésére Ferdinánd király Hencz Ferencnek adományozta 1539. január 18-án 

Bécsben kelt adománylevelében Oszlány oppidumot, amely Oszlányi Miklós 

magvaszakadtával szállt vissza a koronára.1183 Hencz Ferencnek valószínűleg nem sikerült 

Oszlány birtokába jutnia, mert 1549-ben Várday két másik familiárisa Gothoy Miklós és 

Ghyczy József osztozott rajta, akik lehet, hogy 1544-ben – szintén Várday közbenjárására – 

juthattak ehhez a birtokhoz.1184 Hencz Ferenc Hencz Máténak volt a fia, aki 1543-ban Várday 

verebélyi officiálisa volt.1185 Hencz Máté lányai közül Zsófia Ghyczy József felesége lett, a 

másik lánya pedig Gosztonyi Miklósé.1186 

Ghyczy József, Várday udvarmestere (1548–1549) régi Veszprém megyei családból 

származott, melyről már a XIII. századból vannak adataink.1187 Édesapja Ghyczy Lénárt első 

feleségével, Vághy Sárával kötött házasságából születtek Péter és József nevű fiai. A Nádasdy 

Ilonával (Nádasdy Ferenc lánya és Sibrik Tamás özvegye) kötött második házasságából pedig 

Zsuzsanna, Anna, György, Farkas, János és a kiskorában elhalt Imre. Lénárttal, illetve 

utóbbinak idősebb fiaival egy időben élt István (1539–1542-ből való adatok szerint Veszprém 

megye ispánja), továbbá Ferenc, esztergomi kapitány. Lénárthoz való rokonságukról nem 

maradtak fenn adatok, bár József frater suusnak nevezi Ferencet 1544-ben. Nagy Miklós 

szerint1188 1540 körül Ghyczy Lénárt a még kiskorú gyermekeivel a török elől menekülni volt 

kénytelen Sárvárra, Nádasdy Tamás védelme alá, akinek familiárisává lett. Nádasdy 

                                                 
1180 I. Ferdinánd datálatlan megerősítése 1543-ból. A 57 II. köt. 148–149. Ezután I. Ferdinánd 1549-ben 
(1549.12.08. Prága) megerősítette Révay Ferenc nádori helytartó oklevelét a fent említett birtokok átruházásáról. 
A 57 II. köt. 393. 
1181 I. Ferdinánd király megerősítette 1559. május 10-én garai Bánffy Katalin azin szándékát melyben ezeket a 
birtokokat második férjének Telekessy Imre felső-magyarországi főkapitánynak átengedte. A 57 III. köt. 599–
600. Ebben az oklevélben maradt fenn az esztergomi káptalan oklevele is átiratban. 
1182 MAKSAY, 1990. I–II. köt. 
1183 P 293 1. tétel 
1184 Ferdinánd király 1544. december 27-én Bécsben kelt adományából Ghyczynek Gothoy Miklóssal 50 
jobbágyon kellett osztoznia a néhai Drágy Ferenc birtokairól. A 57 II. 82–83. (No. 97.) 
1185 Várday Pál esztergomi érsek levele Nagyszombat városnak. 1543. június 16. Pozsony. TRN, Pal. 2/No. 10. 
1186 NAGY IVÁN V. 89. 
1187 KEMPELEN IV. 314. 
1188 Ghyczyekről készült összefoglaló főként NAGY M. 1929. alapján készült. 
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levéltárban őrzött Ghyczy családtagok missilisei1189 azonban főként az 1550–1560-as években 

keletkeztek. Vagyis véleményem szerint Várday halála után kerültek csak szorosabb 

kapcsolatban Nádasdy Tamással. Ezt igazolja, hogy Ghyczy József 1541-től folyamatos 

adományokban részesül Bars és Nyitra megyében Várday érsek közbenjárására. 

Ghyczy József rokonságban állt a Bars megyében birtokokkal rendelkező és jelentős 

szerepet vivő Hencz, Gosztonyi és Gothoy családokkal. Első felesége, Hencz Zsófia útján 

apósával, Hencz Mátéval együtt már 1541-ben nagyobb birtokra tett szert a magvaszakadt 

Farkas másképp Fehér Balázs Zettinafalva, Brezovan, Románfalva, Lábatlan nevű 

birtokain.1190 Még ugyanebben az évben I. Ferdinándtól donációban kapta Assakürtöt.1191 Az 

így közösen szerzett egész Assakürtöt Hencz Máté Besztercén 1543. november 24-én vejének 

Ghyczy Józsának és nejének, Hencz Zsófiának és utódaiknak különféle szolgálataikért és ezer 

darab aranyért Révay Ferenc nádori helytartó előtt elajándékozta.1192 Ezek után 1544-ben 

Ghyczy Józsefet nejével együtt Assakürt birtokába királyi adomány mellett be is iktatták.1193 

1545. május 5-én Várday Pál esztergomi érsek és királyi helytartó utasította az Esztergomi 

Káptalant, hogy korábbi adománylevele alapján iktassa be Ghyczy Józsefet, Sárközy Bálintot, 

továbbá Ghyczy által annak feleségét Hencz Zsófiát, valamint testvéreit (György, Farkas, 

János, Imre) Csorba János minden birtokának név szerint: a Nyitra megyei Bennicz/Behincz 

possessio, Nyitra megyei Merecze [Merőce] praedium és Pozsony megyei Hody praedium 

királyi jogába.1194 1547. november 24-én – mint ahogy arról már volt szó – Várday Pál 

Gothoy Miklósnak és Ghyczy Józsefnek adományozta a Nyitra megyei Kisvicsáp possessiót 

és Gencz praediumot.1195 

1550-ben ugyancsak I. Ferdinándtól engedélyt nyert az assakürti várkastély 

felépítésére és hozzá megkapta a pallosjogot is.1196 1553-ban Assakürtre ismét újabb királyi 

adományt nyert. 1558. május 27-én I. Ferdinand királytól István nevű fiával együtt új 

adományt kapott iktatási paranccsal együtt egész Assakürt és Kisvicsáp, tovább Ilmér, 

Paincza, Vasárd, Kisrippény, Vámosújfalu egy részére, és az egész Kis-Trencsén, Nádas, 

Kiselecske, Jablanczkürth (?) és Tormás pusztára, Alsószőllősi és Gencsi részbirtokra Nyitra 

megyében, és egész Oszlány mezővárosra Bars megyében.1197 Az 1559. évi XXXVIII. 11. §-a 

                                                 
1189 E 185 
1190 P 293 Elenchus p. 165. No. 4. 
1191 P 293 Elenchus p. 1. No. 4. 
1192 P 293 Elenchus p. 4. No. 11. 
1193 Forrása: Esztergomi káptalan. Capsa 1. Fasc. 9. No 18. 24. 
1194 MOL, P 293 1. tétel 
1195 MOL, P 293 1. tétel 
1196 P 293 Elenchus p. 7. No 1. 
1197 Forrása: Esztergomi káptalan Capsa 1. Fasc. 9. No 21. 
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pedig a nádor mellett 2 főpapból, 2 báróból és 4 ülnökből (assessor) szervezett fellebbezési 

törvényszék egyik tagjaként (ülnökeként) nevezi meg.  

Ghyczy József második neje Győrödy Dorottya volt, ki már 1562-ben mint özvegy, és 

Pál és Anna gyermekeinek gyámja volt. A Miksa király által Bécsben, 1564 december 4-én 

kiadott nemességmegerősítő és címerbővítő oklevél testvérei (György, Farkas és János 

kapitányok) után felsorolja az ő hátrahagyott gyermekeit, Istvánt, Pált és Annát.1198 A Ghyczy 

család Pál leszármazottjai útján öröklődött tovább. Ghyczy József említett öccse, György – 

1564-ben kapott címereslevelük szerint – hadi pályáját Nádasdy Tamás országos főkapitány 

(a későbbi nádor) alatt kezdte, Babócsa és Berzence várak 1556. évi visszavételében tüntette 

ki magát, nemkülönben a Győr melletti táborozásban, nyilván 1566-ban. Esztergom alatt egy 

törököt fogott el. 1552-től Kanizsa várában állomásozott csapatával, midőn a török által bírt 

Babócsa várából az ottani bég Zala megyét pusztította. 1557-től oláhújvári kapitány. Ghyczy 

János az erdélyi kormányzó lett. A harmadik testvér Ghyczy Farkas stenisnáci várkapitány 

volt.1199 

VI. B. 3. Családtagok 

Várday természetesen számíthatott öccse, Tamás segítségére is, aki szinte folyamatosan 

bátyja mellett szolgát. Úgy is mint esztergomi provizor (1527–1530).1200 Várday Tamás 

valószínűleg bátyjával együtt váltott pártot is. Bizonyítja ezt, hogy 1530-ban János király 

védelmébe vette feleségével és sógornőjével, inakodi Kálmán Margittal együtt, és Somogy 

vármegye ispánját, Báthory Györgyöt bízta meg, hogy megvédje birtokaikat a Bucsányiak 

zaklatásaitól.1201 1532. január 1–5. között ott volt a kenesei gyűlésen, többek között Mérey 

Mihály társaságában1202 – melyik tábor tagjaként, azt nem tudom. 1534-ben már biztosan 

ismét Ferdinánd híve, amit a neki juttatott királyi adományok is igazolnak. Várday helytartó 

1543 után azután személynökként is számíthatott testvére munkájára. Feltételezhető, hogy 

Várdaynak, akkor már helytartóként, nem kis szerepe volt testvére karrierjének építésében. Az 

érsek sajnálatára, öccse 1544-ben meghalt, így nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket. 

Tamás fiainak szerepléséről keveset tudunk. 

Várday Tamás inakódi (v. bajoni) Kálmán János, Somogy vármegye és a somogyvári 

konvent középnemesi származású jegyzőjének1203 lányát, Krisztinát vette feleségül,1204 akitől 

                                                 
1198 P 293 1. tétel 
1199 NAGY IVÁN IV. Ld. még OBORNI, 1991. Az erdélyi kormányzóra ld. Horn Ildikó: Az erdélyi 
hármastanács kormányzata (1583–1585). Századok 140. (2006) 4. sz. 883–924 
1200 Pályafutását a királyi kúriával kapcsolatos fejezetben ismertettem. 
1201 Hazai Okmánytár II. 442. 
1202 MOE I. 349. 
1203 Inakódi Kálmán János Somogy megyei „értelmiségi”, jogtudó ember lehetett, pályája legalábbis ezt 
feltételezi. Mint jegyző (DL 47266) nem csak anyagi haszonra, hanem tekintélyre is szert tehetett. Ezt mutatja, 
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négy fia született. Kettő közülük korán meghalt.1205 Másik két fia Zsigmond 1520. október 

18-án, János pedig 1522. május 7-én született. Róluk igazából csak a Várday Pál halála után 

van adatunk. Várday Zsigmond nagybajomi házát 1550-ben a nagybajomi palánkon belül 

említik.1206 1553. június 24-én Várday Zsigmond és János adósságának kifizetéséről (3200 

forint) tudunk, amellyel még a néhai esztergomi érseknek [nagybátyjuknak] tartoztak.1207 

1555. március 8-án kelt, Nádasdy nádor által készített jegyék szerint (a Dunántúlon fekvő 

fontosabb megerősített helyekről és birtokosaikról) Nagybajom castelluma az ő birtokában 

volt.1208 Várday Zsigmondról utoljára 1559. szeptember 22-én van adatunk, amikor Nádasdy 

Tamás nádor laki emberei elfoglalták Várday Zsigmond két faluját, és a nádor emiatt 

sajnálkozását fejezte ki.1209 

Az 1540-es évek közepétől így Várday érsek minden reménye, másik testvére, Simon 

negyedik, életben maradt fia, Várday Tamás felé fordult, akit kezdetben (1539–1543) a Bécsi 

Egyetemen taníttatott.1210 Igyekezett ehhez minél több forrást összegyűjteni. 1545. április 24-

én Pozsonyban kelt levelében Várday Tamásnak adományozta az Hieornymus Adornus1211 

halálával megüresedett egri kisprépostságot,1212 feltehetően tanulmányait támogatandó. Tamás 

Bécsből Padovába ment továbbtanulni.1213 Itt tanult 1546. augusztus 1-jétől vagy 1546 

júliusától 1549 végéig Révay Ferenc nádori helytartó fiaival (Mihály, János és Lőrinc), akik 

1546 tavaszától voltak Padovában (tanítóik: Paulinus Péter és Gyalui Torda Zsigmond), 

szintén Várday Pál esztergomi érsek és helytartó támogatásával.1214 Várday érsek 1549. 

szeptember 3-án írt levelében arra kérte Oláh Miklós egri püspököt és kancellárt, hogy az egri 

kisprépostságot hagyja meg Bentivolo Marco Antoniónál, akinek tavaly királyi hatalmánál 

fogva adományozta. Ne tegyen kifogást az ellen, hogy a turóci prépostságot unokaöccsének, 

Várday Tamásnak adományozta. A prépostságot 3500 forintért váltotta meg Révay Ferenctől, 

                                                                                                                                                         

hogy Korotnai István, gordovai Fáncsi János és tóti Lengyel László társaságában Somogy megye követeként 
részt vett az 1505. évi rákosi országgyűlésen,. (DL 39335; SOLYMOSI, 1979. 23–26. és 60–62. jegyz.) Vö. NAGY 

IVÁN VI. 41., JÁSZAY, 157., 1509: mester, arbiter (DL 101881), SOLYMOSI, 1979. 409. 
1204 1514-nél nem hamarabb, ugyanis egy 1514. május 12. előtt kelt oklevélben (DL 82397) Krisztina Várday 
Tamás jegyeseként szerepel. 
1205 Péter I. (1518–1522) és Péter II. (szül. 1524-ben Kálmán napján). NAGY IVÁN: i. m. XII. 54. Azt, hogy Nagy 
Iván milyen forrást használt, nem tudjuk. 
1206 SOLYMOSI, 1979. 67. 
1207 E 21 II. köt. 141. 
1208 PÁLFFY, Császárváros 117. SOLYMOSI, 1979. 70. szerint ebben az időben még Drági Ferenc özvegye is a vár 
birtokosa. 
1209 BORSA IVÁN: A szenyéri uradalom a török időkben. Somogy Megye Múltjából. (1984) 108. 
1210 Thomas Ungarus a Warda, scolasticus, 12 den. SCHRAUF, 1902. 198. 
1211 Hieronymus Adornus (Girolammeo Adorno), I. Ferdinánd király követe volt Konstantinápolyban, ahol 1545. 
március 15-én meghalt. A prépostság ezért volt üres. (Kerekes Dóra szíves közlése) 
1212 ETE IV. (No. 380.) 
1213 1545 telén még Bécsben van. Várday Tamás 1545. dec. 10-én 4 forintot vett kölcsön Bécsben Wolfgang 
Kremertől. ETE V. 484-490. (No. 464-465.) 
1214 Vö. kormánytanács levelét: 1550. augusztus 7. R. KISS, 1908. 279. 
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amiből 500-500 forintot fizetett ki a király, illetve Várday. A maradék 2500 forintot 

Muthnoky Mihálytól, az esztergomi érsekség provizorától kapta kölcsön, aki amíg a 2500 

forintot nem kapja meg, a prépostságot a kezében tarthatja. A király szándéka szerint a 

templom és a kolostor helyreállítására, valamint a hitélet újraindítására Várday már sokat 

költött. Unokaöccse taníttatására (már 3 éve) szintén sokat költött. Oláhnak megígérte, hogy a 

püspöknek és övéinek – annak kívánsága szerint – jövedelmező papi állásokat fog 

adományozni.1215 

Nagybátyja, Várday Pál halála után Tamás anyagi helyzete megromlott, s Velencén át 

haza indult. Velencéből könyörgött 1549. december 9-én Révay Ferencnek, hogy küldjön 

segítséget, mert kólikában fekszik, és annyira megszorult, hogy még orvosait sem tudja 

kifizetni. Pár héttel később 1550. január 2-án ismételten pénzért könyörgött, mert anélkül 

sehová sem mozdulhat.1216 

Várday Pál munkatársai, a kormánytanács tagja, feltehetően az érsek személye iránti 

kegyeletből a következőket írták 1550. augusztus 7-én Ferdinánd királynak. A Turóci 

prépostságot – néhány évvel halála előtt – Várday Pál Muthnoky Mihály provizor pénzén 

Révay Ferenc nádori helytartótól megvette, és Majtényi Uriel prépost halála után1217 

unokaöccse, Várday Tamás számára a királytól kieszközölte. Várday Tamás, aki Várday Pál 

esztergomi érsek, helytartó költségén néhány évig Páduában tanult, nagybátyja halála 

következtében kénytelen volt tanulmányait félbeszakítani és hazatérni. Jelenleg minden 

segély nélkül nyomorban él, így a prépostságot Muthnoky Mihály kezéből nem tudja kiváltani 

– írták. A kormánytanács kérte az uralkodót, hogy vegye figyelembe a néhai királyi helytartó 

hosszan tartó és hűséges szolgálatait, Várday Tamás és testvérei szegénységét, valamint azt, 

hogy az egyházi hivatalokat ki kellene váltani a laikusok kezéből. Kérték tehát a királyt, hogy 

váltassa ki a prépostságot Muthnoky kezéből, az érsekség valamelyik tizedét erre a célra 

Muthnokynak kiutalva, hogy ebből szedje be a hiányzó összeget, hogy a prépostság ismét 

egyházi célokat szolgálhasson.1218  

Várday Tamás azonban nem sokáig tartotta meg a prépostságot. 1551. június 24-én a 

Pozsonyi Káptalan előtt Illyés Ferenc (egregius Franciscus Illyes de Theyed) vallotta, hogy a 

Turóci Prépostság kiváltására 2800 forintot illésházi Illés Tamástól 3 éves visszafizetési 

kötelezettséggel felvett. Ha nem tudná visszafizetni, a Turóci Prépostság haszonélvezete Znió 
                                                 
1215 R. KISS, 1908. No. 124. A turóci konvent megszerzésére ld. A 57 II. 70–73. (No. 86.) Vö. ETE IV. 387–388. 
(No. 344.) 
1216 VERESS, 1915. 33–45. 
1217 Majtényi Uriel lévai parancsnok is volt, és 1551. jan. 22-én még élt, amikor is az esztergomi káptalan írt 
Thurzó Ferenc nyitrai püspöknek, hogy a Majtényit a káptalantól bérelt tizedekben ne háborgassa. (in decimis 
possessionum Thwre utriusque, Looth et Bessenyew, [quae] ad archiepiscopatum Strigoniensem et consequenter 
cameram regie maiestatis pertinerent.) ETE V. 481–482. (No. 458.) 
1218 R. KISS, 1908. p. 279. Vö. R. KISS, 1908. p. 304–305. 
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várával és minden tartozékéval együtt, ugyanazon feltételek és záradékok alatt, melyekkel 

Illyés Ferenc a királytól kapta, Illyés Tamást vagy örököseit illetik zálogjogon, amíg a teljes 

összeget (2800 Ft) meg nem kapják.1219 1551. július 20-án Ferdinánd tájékoztatta a Magyar 

Kamarát, hogy pár nappal ezelőtt megparancsolta, hogy a Turóci Prépostság minden 

tartozékával és Znió várával együtt adassék át Muthnoky Mihály esztergomi provizor kezéből 

Illyés Ferenc kezébe, akinek Várday Tamás turóci prépostnak a nővére (soror) a felesége,1220 

a király által megszabott egyezség és feltételek mellett. Tudomására jutott, hogy Illyés Ferenc 

a kiváltás összegét (2800 forintot) testvérétől, Illyés Tamástól kölcsönkérte, azzal a feltétellel, 

hogy ha az összeget 3 év elteltével sem fizeti vissza, akkor a prépostságot és várat Illyés 

Tamás zálogképpen fogja bírni. Mivel a király szerette volna a várat és prépostságot továbbra 

is hűségén megtartani, megparancsolta a kamarának, hogy július 25-re, amikor is az egyezség 

szerint a két félnek az átadást le kellett bonyolítania, küldjön ki egy királyi embert, aki az ő 

nevében a prépostságot átveszi Muthnoky Mihálytól és átadja Illyési Ferencnek, akinek meg 

kell esküdnie, hogy mind a várat, mind a prépostságot a király hűségén megtartja. Várday 

Tamás prépostnak pedig az átadás napjától számított 15 napon belül fel kell vennie 

prépostsága rendjének [premontrei] szerzetesi ruháját és el kell kezdenie egyházi hivatását. 

Különben vissza kell adni a várat és prépostságot Muthnoky Mihálynak. A 3 év elteltével 

Illyés Ferenc csak akkor adhatja át ezeket testvérének, ha Illyés Tamás is – Illyés Ferenccel 

együtt – esküt tesz a királyi ember előtt.1221 

Várday Simon négy lánya közül Anna Eszéky Orbán felesége lett, két korán meghalt 

fia és két lánya, Zsuzsanna és Sára volt. 1545. szeptember 5-i levelében Várday Pál 

esztergomi érsek Nádasdy Tamás országbíró, dunántúli főkaptánytól kérte, hogy ha visszatér 

Prágából Bécsbe, parancsolja meg, hogy Eszéky Orbán nevű rokonának (affinus noster) Nagy 

Antal adja vissza a jogtalanul bitorolt ruhákat és egyéb dolgokat. Parancsolja meg, hogy 

                                                 
1219 ETE V. 544–545. (No. 520.) Forrása: Pozsonyi káptalani országos levéltár: Protocollum 9., fol. 24. 
1220 Várday Ilona első férje motheyedi Illésy Ferenc volt, akitől három fia Farkas, Pál és Ferenc és egy lánya, 
Anna született. Illésy az Illésházy család tagja volt, s Nagy Iván úgy tudta, hogy gyermekei első feleségétől 
Csorba Pál lányától, Ilonától születtek. Testvére Tamás Pozsony megye alispánja volt. (NAGY IVÁN V. 225.) 
Várday Ilona valószínűleg másodszor is férjhez ment. Második házasságából született fiai Baranyai Pál és 
Miklós voltak. 
1221 ETE V. 560–562. (No. 536.) Forrása: MOL, E 21. 1551. július 20. Melléklete 1 ív papíron, Werner György 
sárosi várnagy kézírása, a szöveg alján papírral fedett fekete viszaba nyomott gemmás gyűrűspecséttel, melyben 
illyésházi Illyés Ferenc elismeri (1551. július 30. Znióvára), hogy a Várday Tamásnak, sógorának adományozott 
és 2800 lefizetett forintért Muthnoky Mihály kezéből megváltott Turóci Prépostság valamint Znió vára 
kormányzatát (gubernationem) a királyi levelében megismert pontok szerint átveszi. Esküszik a királynak, hogy 
a prépostságot és várat megőrzi stb. „Quodque affinis meus predictus Thomas Warday designatus prepositus 
ecclesie Thwrociensis intra quindecim dierum spatium a die assignationis predicte arcis et prepositure sine 
ulteriori mora, habitum monasticum ordnis prepositure predicte induet et sacris deinde ordinibus initiabitur.” 
Ha mégsem teszi, visszaadja a várat Muthnokynak. 3 év leteltével csak akkor adja át a várat testvérének, Illyés 
Tamásnak, ha az hasonlóan hozzá szintén mindenfélére megesküszik. stb. Kiadása: ETE V. 569–571. (No. 544.) 
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Zalavár környékén adjanak Eszéky Orbánnak 100 köpce gabonát. Magyar Bálint nagy károkat 

okozott testvérei birtokain, akik most vele vannak. Kérte Nádasdyt védje meg övéit!1222 

A Somogy megyei Várday családnak még 1583 előtt magva szakadt. Rudolf király 

1583. február 1-jén Várda, Juta, (Magyar)Atád és Magyaros Somogy megyében fekvő 

birtokokat, amelyek a néhai egregius Várday Tamásé voltak, aki superioribus annis fiú 

örökös nélkül halt meg,1223 Baranyay Bálint mesternek, személynöki ítélőmesternek, valamint 

annak feleségétől néhai nemes Várday Annától, Várday Tamás unokahúgától származó 

fiainak, Tamásnak és Miklósnak, továbbá Baranyay Pálnak és Miklósnak a néhai Ilona 

asszony, Várday Tamás édestestvére fiainak, illetve az ő fiági utódainak adományozta.1224 

 

Érdekes pályát futott be Várday Pál harmadik fivére Péter, aki 1529-ben esztergomi várnagy 

is volt, és aki nem váltogatta testvéreivel a táborokat. Feltehetően, Várday Pál apjának, Babay 

Bricciusnak, nem Várday Poteniánától származó gyermeke volt.1225 1531-ben talán az ő neve 

szerepelt János király familiárisainak lajstromán, az armigeri között.1226 1532. július 22-én 

Budáról írt levelet Majláth Istvánnak mint a királyi felség apródja (aulicus regiae maiestatis). 

„Törökjeim már napról napra közelednek, és meg fogja mutatni ezeknek a hitszegő, gőgös és 

dicsekvő németeknek, hogy ő az Isten, és összetöri fegyvereiket Dávid jövendölése szerint 

stb. Mert mi leszünk Magyarország örökösei, és nem lesz többé sem gyász, sem siránkozás. 

Uraságtoknak azt az újságot jelezhetem, hogy a spanyolok a visegrádi vízivárból önként 

kijöttek, vagy ahogy mi mondjuk, elmenekültek, és már a mienk. Ugyanilyen reményem van 

Esztergommal kapcsolatban is. Nagyságos uraságtoknak is sok évig tartó egészséget 

kívánok.1227 

„Ez a Babay Péter Várday Pál esztergomi érseknek volt a testvéröccse.1228 Szokatlanul 

kis termete miatt a latin nyelvű írások csak parvus-nak (kicsinynek) hívják őt. Talán innét 

ragadt rá a Baba vagy a Babay név is. Ifjúkorában került Szapolyai János király udvarába, s 

mint „aulicus regiae majestatis” szolgált ott. Verancsics Antal szerint rendkívül művelt és sok 

nyelvet tudó ifjú volt. „Tüzes magyar lévén, levelei áradoznak a hazaszeretettől.” – 

                                                 
1222 E 185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 18. 
1223 Várday Tamás egy forrásunk alapján elképzelhető, hogy megnősült. Mogyorosdy Ferenc lányát, Dorottyát 
vette volna feleségül, akitől egy fia, Ferenc is született. A 57. III. köt. 922. 
1224 MOL, P 707. Fasc. 31. et E no. 9. 
1225 1505. július 7-én (DL 67874) a somogyi Szent Egyed monostor konventje előtt történt megállapodás kapcsán 
maga Babai Bereck sorolja fel családtagjainak, egészen pontosan Várday Miklós fia Péter leányától, 
Potenciánától való fiainak, Pálnak, Tamásnak és Simonnak a nevét. Péter nem szerepelt köztük. 
1226 SIMON ZSOLT: Szapolyai János familiárisainak egy lajstroma 1531-ből. Tanulmányok Szapolyai Jánosról és 
a kora újkori Erdélyről. Miskolc, 2004. (Sudia Miskolcinensia 5.) 231–243. a 240. oldalon. 
1227 E 185 Babay Péter Majláth Istvánnak. Uo. ld. Nádasdynak írt 5 db levelét 1532–1550. 
1228 1549. május 31-én maga Várday Pál írta Nádasdy Tamásnak, hogy testvére Várday Péter visszatérőben van 
Nádasdyhoz, minden egyebet tőle megtud. E 185 Várday Pál Nádasdy Tamásnak No. 32. 
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emlékezett meg róla Takáts Sándor Czeczey Lénárd kassai kapitányról írott művében.1229 

1532-ben Nádasdy Tamásnak írt levelében a Brodarics István szerémi püspököt idézi: „jobb 

az ország egy részét elvesztenünk, mint az egészet!”1230 

1534-ben, amikor Nádasdy Tamás, Ferdinánd királyhoz pártolt, szemrehányásokkal 

halmozta el őt. „Nem tudom – írja –, vajon a dicsőség, a hír avagy a hazánk szeretete vitt-e 

téged erre a háládatlanságra atyád, anyád és fejedelmed iránt. Kérlek, ismerd meg magadat. 

Szeretném, ha mindig az maradnál, akinek régen ismertelek. Átkozott az az ember, aki bízik a 

Ferdinánd-féle hazugságokban, melyeknek száma nincsen. A nagy hazugságok jobbára a nagy 

emberektől erednek.”1231  

János király halála után Izabella királyné párthíve lett. 1541-ben Babay Kis Péter is 

elkísérte mintegy negyvenedmagával a kis János Zsigmondot Szülejmán szultán udvarába.1232 

Babay Péter követte a királynét Erdélybe, aki Brassóba küldte bizonyos ügyekben. Brassóba 

1541. október 7-ikén ért „Petrus Kys seu Babay in legatione”, de már másnap tovább ment 

Nagyszebenbe a téli bevásárlásokért, és a sok bunda, rókamálas ujjas, nyestgallér és posztó 

éppen idejére megérkezett a karácsonyi ünnepek előtt.1233 Kassán mikor kezdett el dolgozni, 

azt nem tudni. Nádasdy Tamáshoz írt levelei nyomán tudjuk, hogy Bécsben is többször 

megfordult (1538., 1550.). A Pozsonyi Káptalan előtt Várday Péter panaszt emelt (1550. ápr. 

6. Pozsony) Bebek Ferenc ellen. Testvérbátyja (frater suus carnalis), Várday Pál esztergomi 

érsek ugyanis 1549-ben neki adta Torna megye tizedeit. Ő ezeket haszonbérbe adta Bebek 

Ferencnek 400 forintért. Ebből 200 forintot meg is kapott, de a másik részt, jóllehet csak 150 

forintot kért, nem kapta meg, szervitora üres kézzel tért haza. Ezért az egyezséget felbontja, és 

kijelenti, hogy a maradék 200 forintot magának szedeti be.1234 Az érsek halála után pénzt is 

kapott tőle, mint az Nádasdynak 1550-ben írt leveléből kiderül.  

Amikor Izabella királyné Kassa átadásáról tárgyalt Werner Györggyel, Babay akkor is 

mellette volt.1235 Werner jelentéséből kiderül, hogy Czeczey Lénárd Babayt is rávette, hogy 

Kassán, saját pénzén, házat vegyen: Er soll das haus, das er besitzt, von den rechten erben 

erkauft haben; wer beser dass er weit von dannen were!1236 1551. október 12-i jelentésében 

                                                 
1229 TAKÁTS S., 1928. 19–56. Idézet a 25. oldalról való. Uo. 25. és Uo. 22. 6. jegyzetben latinul: Ostendet deus 
his perfidis, superbiis et gloriosis Teutonicis, quod ipse deus est et concutiet arma eorum secundum profetiam. 
Nos autem erimus haeredes regni Hungariae et non erit amplius nunquam luctus neque clamor! 
1230 Uo. 25. 8. jegyzet. MOL, E 185 Babay Péter Nádasdy Tamásnak No. 2. Gloriane an fama vel divicie vel 
amor patriae te in hanc ingratudinem erga patrem et matrem et principem tuum ducunt ignoro. Ego tamen rogo 
cognosce te ipsum. Velim te semper eundem esse qualem cognoveram, sed maximam mutationem video. 
1231 Uo. 25. MOL, E 185 Babay Péter Nádasdy Tamásnak No. 3. 
1232 VERESS E. Izabella 14 950. sz. rekord 
1233 VERESS E. Izabella 14 998. sz. rekord. 
1234 ETE V. 317–318. (No. 291.) 
1235 VERESS E. Izabella.15 206. sz. rekord.  
1236 TAKÁTS S. 1928. 29. 
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Werner Babayt az elhunyt esztergomi érsek testvérének nevezte, akit csak tavaly tüntetett ki a 

királyné érdemeiért birtokokkal.1237 Kassa átadásakor Izabella királyné közbenjárt, hogy 

Czeczey és Babay kegyelmet kapjanak. Erre szükség is volt, mert Werner és Rakovszky 

királyi biztosok mindent elkövettek, hogy ne nyerjenek bocsánatot.1238 Babayról Werner azt 

írta, hogy Izabella királynénak gonosz tanácsadója volt, és most is az. A legjobb lenne tehát 

minél távolabb tudni Kassától.1239 

Babay Péter emigrációjába, Lengyelországba is követte a királynét, aki hazatérő 

útjában egy napra benézett a közeli kamenzi zárdába, honnan Neisse érintésével jutott haza. 

Nagypénteken (április 15-ikén) már Oppelnben volt Piotrkówban, ahová a lengyel király ment 

elébe udvarával. Izabella a lengyel királlyal együtt május elsején indult tovább. Babay Pétert 

innen már nem követte úrnőjét, ugyanis megbetegedett, és lengyel felesége szüleinél keresett 

enyhülést, de két hét múlva, 1552. május 12-én meghalt, s a piotrkówi székesegyházban 

temették el.1240  

Babay Kis Péter epitaphiumát a piotrkówi székesegyházból még a 17. században 

megvolt síremlékről közölte 1655-ben Starowolski Simon Monumenta Sarmatorum c. műve 

605. lapján: Strenuus ac generosus D. Petrus Babay Ungarus, Eques auratus, Consiliarius 

Serenissimae reginae Ungariae Isabellae etc. homo singulis prudentiae et ingenii, magnae 

itidem virtutis inconcusique animi, ut qui omnibus relictis, casipus fortunae sese exponens, 

per terras alienas, filium haeredem et Isabellam relictam serenissimi olim Joannis regis 

Ungariae secutus placisa hic demum pace quiescit. Anno domini M.D.L.II. XII. Maij. Anna 

Gaiowska marito suo longe amantissimo lugens posuit.1241 

VI. B. 4. Adományozási gyakorlat 

Várday Pálnak, ugyanúgy mint hivatali elődjeinek, joga volt 32 jobbágytelek 

adományozására, azokból a birtokokból, amelyek valamilyen oknál fogva visszaszálltak a 

koronára. Sőt, időnként még ezen felül is adományozhatott. 1543. május 15-én Peregi Albert a 

Magyar Kamara prefektusa, mivel nem tudott gondoskodni Szerémi Sebestyén fizetéséről, 

kérte a királyt, hatalmazza fel Várdayt, hogy a királyra visszaszállt birtokokból 100 jobbágyot 

eladományozhasson, így Sebestyénről gondoskodhasson.1242 Máskor ezt a király magától is 

megtette. Ferdinánd megbízást adott Várdaynak, hogy a pécsi Luka Jánosnak, aki a törökök 

                                                 
1237 Izabella adománylevele Gyulafehérvárról 1550.12.05. VERESS E., Izabella 15 204. sz. rekord. 
1238 TAKÁTS S. 1928. 48. 
1239 TAKÁTS S. 1928. 49. 
1240 VERESS E. Izabella 15 227. sz. rekord. 
1241 VERESS E., Izabella 15 229. sz. rekord 
1242 UA AA Fasc. 51. Konv. B. fol. 72. (W 648) 
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ellen és a schmalkaldeni háborúban is a szászok ellen kitüntette magát,1243 100 jobbágyot 

adományozzon a koronára visszaszállt birtokok közül.1244 Várday Drági Ferenc 150 jobbágyát 

is eladományozta. 

Várday nem sokszor adományozott udvartartása tagjainak birtokokat vagy legalábbis 

nem sok adatunk maradt fenn erre. Talán a hiteleshelyi illetve családi levéltárakban végzett 

szisztematikus kutatás más eredményekre vezetne. A Ghyczy család levéltárában több 

adománylevele is fennmaradt, amelyeket udvarmesteréről, Ghyczy Józsefről szólva a 

fentiekben már ismertettem. Ezenkívül Dalmady Andrásnak, Istvánffy Miklósnak és Pozsgay 

Zsigmondnak tett adománylevele ismert.1245 Csézi András esztergomi nagyprépost 

unokaöccsének, Csázmai Andrásnak több adományt is adott. Az egyiket 100 jobbágyról, amit 

Várday neki, illetve Muthnokynak adott Turóc megyei birtokokra, illetve egyet, amelyben 

Oroszlánkőt adományozta Csázmai Andrásnak, az uralkodó 1549. szeptember 29-én 

érvénytelenítette.1246  

Várdaynak azért sikerült szervitorai számára királyi adományt is szereznie. Jó példák 

erre Hencz Ferenc, Dessewffy János és Pécsi Boldizsár, Gosztonyi Miklós és Gothoy Miklós, 

Chyomor Péter deák, illetve Pozsgay Zsigmond már korábban ismertetett esetei.1247 

Természetesen ezeken kívül is ismertek adományai. Adományozott birtokot például Mérey 

Mihálynak Zala megyében.1248 De ismert adománya Vas, Varasd és Trencsén megyékben 

is.1249 

                                                 
1243 Vö. Gemeinsam gegen die Osmanen. Ausbau und Funktion der Grenzfestungen in Ungarn im 16. und 17. 
Jahrhundert. Katalog der Ausstellung im Österreichischen Staatsarchiv 14. März–31. Mai 2001. Hrsg.: PÁLFFY, 
GÉZA. Budapest–Wien, 2001. 33. 
1244 1548.02.20. Augsburg. A 57 II. köt. 224–225. 
1245 1544.05.05. P 293 1. tétel, 1547.11.24. uo., forrás nélkül, 1548.04.29. ZML XII. 1. fasc. 30. nr. 1469.; 
1550.03.19. Bécs. Ferdinánd magyar király megerősítette Várday Pozsgay Zsigmondnak tett adományát. A 57 II. 
köt. 390–391. 
1246 A 57 II. köt. 347–349. 
1247 1539.01.18. Bécs Ferdinánd magyar király adománylevele Hencz Ferencnek. P 293 1. tétel; 1544.12.26. 
Bécs Ferdinánd magyar király adománylevele Dessewffy János és Pécsi Boldizsár deák részére. A 57 II. 99.; 
1544.12.27. Bécs Ferdinánd magyar király adománylevele Gosztonyi Miklós és Gothoy Miklósnak. A 57 II. 82–
83. (No. 97.); 1545.12.20. Bécs Ferdinánd magyar király adománylevele Chyomor Péter deáknak és családjának. 
A 57 II. 118–119. 
1248 1543.04.26. Pozsony. Ferdinánd király nevében (a személynök vagy ítélőmestere) utasította a Kapornaki 
Konventet, hogy Mérey Mihály királyi tanácsost iktassa be Kisgörbő birtokon egy koronára szállt teljes 
birtokrészbe, ami Várday Pál adománya alapján őt illeti kacorlaki Kacor Mihály magszakadása folytán. ZML 
XII. 1. fasc. 15. nr. 836. Hanyi, másképp Görbői Barnabás fiait, Györgyöt és Andrást is egy teljes birtokrész 
birtokába juttatta Várday Kisgörbőn, 1543.04.27. ZML XII. 1. fasc. 28. nr. 1470. 
1249 1544.07.13. Pozsony. Várday birtokadománya Vas megyében Rajky István számára. (P 583 4. tétel No. 1.); 
1549.10.20. Prága. Ferdinánd király megerősítette Várday Pál helytartó új adományt Nagykölecsényen lévő 
(Trencsén megye) nemesi ház avagy kúria birtokába Nagykölecsényi Miklós részére. (A 57 II. köt. 343.); 
1551.05.24. Bécs Ferdinánd király megerősítette Várday Pál helytartó adományát Szalay Tamás részére 
Zadrowcz birtokra (Varasd megye), ami korábban zadrowczi Wyrych Bernáté volt. (A 57 II. köt. 454.); 
1549.05.04. Pozsony Várday Pál Fyzesery György de Szigetnek adományoz minden királyi jogot, ami 
Rakolpataka vagy más néven Lopataka patokon épült malmon van. A malmot Szabó Balázs és Bothos Imre 
építette, és Fyzesery már László királytól adományban kapta (R 319 - 588.). 
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Érdekes jelenség, hogy Várday – feltehetően politikai ellenszolgáltatásért cserébe vagy 

annak reményében – más urak szervitorainak is adományozott birtokokat. Mindenekelőtt 

Révay Ferenc nádori helytartó famíliáját támogatta. 1548. augusztus 28-án, Bécsben 

Ferdinánd király megerősítette Várday Pál két oklevelét. Az elsőben Várday Révay egyik 

leghűbb szolgálójának, Rakovszky Györgynek adományozta a néhai tótprónai Seraphin 

Kristóf birtokait, bárhol is feküdjenek, a másikban pedig Várday adományát a néhai Barla 

Imre Zólyom megyei birtokaira.1250 Várday Pál helytartó Révay Ferenc Turóc megye ispánja 

és nádori helytartó ajánlatára Lak Fülöpnek (Philippus de Lak), Révay másik familiárisának, 

adományozta (1545. jún. 1. Pozsony) a magvaszakadt Gergetheg család birtokait Pozsony 

megyében.1251 

Egyházi stallumok adományozásához sem igazán nyúlt gyakorta Várday. Egy 

alkalommal kérte a királyt, hogy tekintettel arra, hogy Révay Ferencnek egyszerre három fia 

is tanul Padovában, Révay egyik fiának adományozza az óbudai prépostságot. E levél 

érdekessége, hogy Várday megemlítette, hogy Révay elérte, hogy Újlaky Ferenc győri püspök 

a pornói apátságot a király káplánjának adja.1252 Várday nem kevés összeggel támogatta 

Révay fiainak itáliai tanulmányait. Révay Mihály külföldre utazása előtt, 1546. április 16-án 

Pozsonyból köszönő levelet írt Várday Pálhoz, amiből az is kiderül, hogy az esztergomi érsek 

már korábban is támogatta tanulmányait: „Plurima sunt ex maxima – mondja többek között – 

Rmae D. V. beneficia, quibus non his solum temporibus, sed a prima pueritia juvit Rma D. V., 

atque ornavit.” A Révay fiúk nevelője kaproncai Paulinus Péter 1547. augusztus 9-én 

tájékoztatta az apát, Révay Ferencet, hogy az esztergomi érsek azt írta neki, hogy a maradék 

125 aranyat is el akarja küldeni neki. A fiúk Padovából többször írtak az érseknek köszönő 

leveleket. Így 1548. augusztus 27-én, 1548. július 21-én, 1549. október 16-án.1253 

Nádasdy Tamás familiárisai is kaptak az érsek–helytartótól adományokat. Várday Pál 

helytartó 1544. július 13-án, Pozsonyban kelt levelében Rajky Istvánnak1254 és valamennyi 

örökösének egész telkeket adományozott Ivanóc (Vas m.) falu, Chÿpÿacz, Chÿchesdolÿa, 

Markóc (Vas m.), Andreic (Vas m.) falu (1549) és Felsőpetanic (Vas m.) falvakban,1255 

amelyek iwanowcz-i Pálffy Tamás fiainak, Benedek és Mihály halálának következtében 

                                                 
1250 A 57 II. köt. 265–266. 
1251 Theyfalw, Gergetheg, és Uyfalw [Újfalu] valamint Zentherzebeth [Szenterzsébet] teljes praediumok. R 319 
No. 1173. 
1252 1549.09.12. Pozsony Várday Pál esztergomi érsek levele Ferdinánd királyhoz. R. KISS, 1908. No. 133. 
1253 FRAKNÓI, 1873/1. 25–26. 
12541254 Rajky István Nádasdy Tamás alországbírója. A Rajky család Zala vármegye régi nemes családja. Nagy 
Iván IX. kötet 
1255 Ma: Markovci (Marokrét, SV.), Andrejci (Andorhegy, SV), Petanjci (Szécsénykút része, SV.). 
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szálltak vissza a koronára.1256 1545-ben devecseri Choron Andrást is kitüntette a helytartó 

adományával.1257 

Várday eddigi adataink szerint saját családjának sem járt ki sok birtokadományt. 

1529/30-ban még átállásának egyik feltétele az volt, hogy családjának birtokokat szerezzen. 

1529. március 20-án Várday Pál esztergomi érsek a Ferdinánd hűségéről elpártolt inakodi 

Kálmán Lőrinc birtokait (400 jobbágy) kérte testvére, Várday Simon részére,1258 amelyet 

valószínűleg nem kaptak meg. 1530-ban már 300 jobbágy adományozását kérte, amit 

Roggendorf főhadparancsnok 1530. október 28-án garantált.1259 

Ezt megelőzően Várday Pál esztergomi érseknek és főkancellárnak, valamint 

testvéreinek (Tamás nádori ítélőmesternek és Simonnak) adományozta I. Ferdinánd király 

1528. február 14-i oklevelében Nempti (ma Lenti, Zala megye) castellum felét, amely 

alsólendvai Bánffy János1260 hűtlensége miatt háramlott az uralkodóra. Bethlenfalvi Thurzó 

Elek országbíró 1528. július 16–19. között kelt okleveléből arra következtethetünk, hogy a 

fivéreket valószínűleg be is iktatták a mondott vár birtokába, vagy legalábbis 

megpróbálkoztak vele. Az esetleges ellentmondásról nem maradt fenn adat.1261 I. Ferdinánd 

1528. július 22-én Várday Tamás nádori ítélőmesternek és Péternek (Babay Péter ?), Várday 

Pál esztergomi érsek testvéreinek (fratribus carnalibus reverendissimi domini Pauli 

archiepiscopi Strigoniensis) és örököseiknek adományozta egregius kusalyi Jakchy 

Mihály1262 valamennyi birtokát – bárhol is feküdjenek, akit az ország karai és rendjei 

hűtlenség bűnében elítéltek, és aki nem jelent meg Szent Margit ünnepéig, hogy hűségéről 

biztosítsa a királyt.1263 

1534. október 28-án, Bécsben a király megerősítette bethlenfalvi Thurzó Elek 

országbíró és helytartó Váday Tamás nádori ítélőmesternek és feleségének, Krisztina 

asszonynak a Somogy megyei Kisbajom possessióról tett adományát, amely a néhai soklói 

Kakas János és fia, Pál halála és magszakadása következtében szállt vissza koronára.1264 

                                                 
1256 P 583 4. tétel fol. 35. 
1257 1545-ben a néhai Tomaji Ferenc Lesencetomaj, Németfalu, Bardon és Pabar nevű birtokaikat adományozta 
Várday devecseri Choron András és mihályi Ládonyi Miklós fiai György és Miklós részére. BILKEI, 2008. No. 
425. Vö. Varga Szabolcs: A devecseri Choronok. Fons 8. (2001) 3. sz.259–310. 
1258 UA AA Fasc. 10. Konv. C. fol. 55. Vö. 1529. ápr. 16. Ferdinánd levele Várdaynak, amiben azt írta, hogy 
utána kell néznie, hátha már másnak adományozta Kálmán Lőrinc birtokait. UA AA Fasc. 11. Konv. A. fol. 78. 
1259 UA AA Fasc. 16. Konv. A. Okt. fol. 32. Vö. NEUMANN–PÁLFFY, 2009. 209–254. 
1260 Mohács után Szapolyai János töretlen híve. Az 1530. évi (János párti) országgyűlés Báthory István halála 
után nádorrá választotta, és ezt a tisztséget haláláig (1534) betöltötte. 
1261 MOL A 57 I. köt. 108. No. 192.; BILKEI, 1999. No. 25. 
1262 1509-ben kusalyi Jakchy András minden birtokát Ellyevölgyi János nádori ítélőmesternek adományozták. 
1524-ben pedig Jakchy Mihály jószágainak egy részét Drágffy Jánosnak, más része Bekényi Bernát 
személynöknek adományozták. SZIRMAI SZIRMAY ANTAL: Szathmár vármegye fekvése, történetei és polgári 
esmérete. II. Rész. Buda, 1810. 274. 
1263 A 57 I. köt. 129. 
1264 A 57 I. köt. 231. 
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Kisbajomot még 1549-ben is bírták a Várdayak. 1534. november 9-én, szintén Bécsben az 

uralkodó új adományt adott Várday Tamásnak és feleségének, illetve az inakodi Kálmán 

család több tagjának a Somogy megyei Inakod, Somogyvisonta, Rinyabesnyő, Tapas és Jákó 

birtokokra.1265 Várday Tamás 1535-ben újabb adományt kapott a királytól, mégpedig Dombói 

Dávid, Józsa és Imre minden – úgy Somogy, mint más vármegyében fekvő – birtokára, 

amelyek halál és magszakadás következtében szálltak vissza a koronára.1266 

A Várday család birtokállományát tekintve a Somogy megyei nemesség 

középmezőnyébe tartozhatott. 1534-ben Várday Tamás, Pál érsek testvére Nagybajom 

környékének legjelentősebb birtokosa volt. Nagybajomban 9 ép, 3 puszta, 7 felégetett portát, 

míg Balogdon, Felsősegesd környékén 7 ép, 5 szegény és 7 puszta (összesen 19) portát 

mondhatott magáénak.1267 Egy 1536. évi adólajstrom szerint Várday Tamás Ecsenyben, 

Kisbajomban, Magyarlukafán, Nagybajomban, Rinyabesenyőn, valamint ennek határában 

Nagyszálláspusztán (Inakod), Jákón, Somogyjádon (Alsó-Jád), Somogyvisontán birtokolt,1268 

Juta és Várda pedig Várday Tamás és Várday Simon özvegyének tulajdonában volt.1269 Az 

1549. évi adóösszeírás alapján Várday Zsigmond, Várday Tamás fia 45 porta után adózott, 83 

adókedvezményezett, szegény jobbágya volt, 25 vagy több puszta jobbágytelke, 11 telket 

pedig újonnan telepített. Telkei voltak Batéban, Holládtikoson, Inakodon, Jákón, Jután, 

Kisbajomban, Kiseddén, Mikófalván, Nagybajomban, Szenyéren, Szobon, Tapsonyban és 

határában, Terebezden és Merkén, Várdán és Visontán, 1550-ben pedig Böhönyén és 

Rinyabesenyőn is.1270 Somogyban a XVI. század közepén csak Báthory Andrásnak és Allya 

Mátyás családjának volt 1000-nál több portája. Az összes somogyi birtokos száma ebben az 

időben 108, akik közül csak 55 volt birtokos már Mohács előtt is. Ezek közé tartozott a 

Várday család is.1271 Várdaynak ezen kívül nem sok birtokot sikerült kijárnia. 1545. december 

6-án az uralkodó Várday Pál közbenjárására motheyedi Illyés Ferencnek adományozta 

Felsőborsát (Pozsony megye), a néhai Gyergffy János és Lwkach Bertalan birtokát.1272 

Összességében megállapítható, hogy Várday megpróbálta felhasználni helytartói 

befolyását klientúrájának dotálására és családja felemelésére. Törekvése – legalábbis az eddig 

feltárt források tükrében – nem járt sikerrel. De talán nem is járhatott, hiszen azok a feltételek, 

amelyek sokkal sikeresebb elődei, elsősorban Bakócz Tamás, idejét jellemezték a 

polgárháború és török hadjáratok által sújtott Magyarországon már nem álltak fenn. Utóda 
                                                 
1265 A 57 I. köt. 232. 
1266 1535.11.05., Bécs. A 57 I. köt. 301. 
1267 ARADI, 1997. 6., SOLYMOSI, 1977. 14. 
1268 ARADI, 1997. 6. 
1269 CSÁNKI II. 655. 
1270 MAKSAY, 1990. II. 637, 659. 
1271 MAKSAY, 1990. II. 637. 
1272 A 57 II. köt. 106–107. 
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Oláh Miklós érsek, valamint püspök-kortársai, Forgách Ferenc, Gregoriánczy Pál és 

Draskovics György, utóbb – talán éppen Várday munkájának is köszönhetően – már egy 

másik korszakban valósíthatták meg – sikeresebben és szerencsésebben – Várday törekvéseit, 

bejuttatva rokonaikat a magyar arisztokráciába. 

VII. ÖSSZEGZÉS 

Várday Pál igen hosszú és tartalmas pályafutását – még jóval Mohács előtt – a királyi 

kincstárban kezdte, ahol kivételesen hosszú ideig, 1512 végétől 1524 végéig csaknem 

megszakítás nélkül dolgozott, előbb alkincstartóként, majd mint administrator a kincstartóság 

gyakorlati irányítójaként, végül tényleges vezetőként, azaz kincstartóként. A kincstárban 

végzett tevékenységének feltárásában bizton számíthattam Kubinyi András munkásságának 

eredményeire, ugyanakkor a középkori oklevelek szisztematikus vizsgálata során számos új 

adattal és megállapítással sikerült gyarapítani ismereteinket – mégpedig nemcsak Várday 

tevékenysége, hanem a kincstár működésével kapcsolatban is. Mindezeken túl sikerült feltárni 

a kincstartó famíliájának egy (eddig alig ismert) részét is, ami társadalomtörténeti 

megvilágításba és keretbe helyezi az elemzett történéseket. Külön figyelmet érdemel, hogy 

Várday kincstári munkatársai közül többen Mohács után is jelentős szerepet játszottak. 

Például Kisserényi Ferenc vagy Kamarjay Tamás is mellette kezdte karrierjét. 

Várday, amellett, hogy hosszabb szolgálata alatt kiváló gazdasági szakemberré 

edződött, jól ismerte a magyarországi jogszokásokat is, hiszen egyrészt Somogy megyében 

ügyvédként is kimutatható tevékenysége, másrészt 1514-ben részt vett a Werbőczy István 

Hármaskönyvének vizsgálatával megbízott bizottságban. Kincstári megbízatásaival 

párhuzamosan egyházi karrierje is előrehaladt, 1511–1520 között a budai Szent Zsigmond 

Társaskáptalan prépostja volt. Ezt a tisztséget minden bizonnyal kincstartói fizetése ellenében, 

azaz tevékenysége különleges uralkodói dotálásaként kapta, mint ahogy később püspöki címei 

elnyerésében is elsősorban ezt kell gyanítanunk. 

Veszprémi (1520–1524), majd egri (1524–1526) püspökként Várday részt vett a 

mohácsi csatát megelőző viharos esztendők politikai csatározásaiban. Sokszor látjuk egyik 

vagy másik érdekcsoport közelében. A pápai nuncius, Antonio de Burgio 1525-ben úgy látta, 

hogy Várday Sárkány Ambrussal és Szalkai Lászlóval együtt „kormányozza” az országot. Ha 

talán ez nem is volt minden tekintetben így, az tény, hogy Várday Mohács előestéjén már a 

magyar politikai elit egyik kiemelkedő és számon tartott alakja volt, aki ha – számos 

püspöktársához hasonlóan – ott veszett volna Mohácsnál, akkor is számottevő pályafutást 

hagyott volna maga után. 
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A mohácsi ütközetben az egri püspök az uralkodó parancsára nem vehetett részt. Az 

esztergomi és kalocsai érsek, számos főpap és főúr halála következtében az életben maradt 

Várday így – Báthory István nádor és Thurzó Elek tárnokmester mellett – egy csapásra az 

ország egyik legtapasztaltabb politikusává lett. A csatavesztés híre Budán érte, innen azonban 

nem követte a menekülő Mária királynét Pozsonyba, hanem azonnal hozzálátott 

egyházmegyéje védelmének megszervezéséhez. 1526. október 14-én már Tokajban, Szapolyai 

János erdélyi vajda táborában találjuk. Ezzel is magyarázható, hogy a november 5-i 

királyválasztó országgyűlésre szóló meghívót Szapolyai után másodikként Várday Pál egri 

püspök írta alá. 1526. november 11-én azután részt vett János király székesfehérvári 

koronázásán is. Az új uralkodó november 15-én nevezte ki esztergomi érsekké, majd 1527. 

január 1-jén egyházmegyéjében a főkegyúri jogot is neki adományozta. Várday később az 

1526. december 16-án Pozsonyban királlyá választott és 1527. november 3-án úgyszintén 

legitim magyar uralkodóvá koronázott I. Ferdinánd királynak is hűséget esküdött, aminek 

jutalmaként november 4-én I. Ferdinánd is kinevezte esztergomi érseknek, majd nem sokkal 

később főkancellárjává is megtette. Várdayt csak a pápai megerősítés után szentelték fel 

püspöknek, így sem János, sem Ferdinánd király koronázásában nem vehetett részt. A későbbi 

gyakori történetírói vélekedésekkel ellentétben tehát egyik 1526 utáni magyar uralkodót sem 

Várday, hanem a rangidős felszentelt püspök, Podmaniczky István nyitrai püspök koronázta 

meg.  

Várday esztergomi érsekségét a pápa 1529. február 4-én erősítette meg. Az érsekséget 

– igazi ellenjelölt hiányában – könnyebb volt megszereznie, mint megtartania. A két király 

hatalmának törésvonalában fekvő Esztergom ura – az aktuális politikai-katonai helyzethez 

alkalmazkodva – hol az egyik, hol a másik király pártjára állt, sőt, 1529-ben arra kényszerült, 

hogy Szülejmán szultán táborában még úgymond Bécs ostromában is részt vegyen. Csak 

1532 után, miután a szultánnak ismét nem sikerült Bécset elfoglalnia és a Habsburgok közép-

európai hatalmát megtörnie, azaz amikor már nem kellett Szapolyai János király haragjától 

tartania, kötelezte el magát végleg Ferdinánd király oldalán. Ahová esztergomi érsekségének 

fekvése miatt valójában tartoznia kellett, hiszen az érsekség jövedelmeinek nagy részét, több 

mint 2/3-át, Ferdinánd országrészében szedethette be. 

Ferdinánd ugyanakkor – a fentiek ismeretében teljesen érthetően – nagyon 

bizalmatlanná vált Várdayval szemben. Ezt jelzi az is, hogy a Bécs egyik Duna-parti 

elővédjének számító Esztergomba királyi katonaság került, német és spanyol zsoldosokkal, 

sőt, 1531-ben még az érseket is kizárták belőle. Nagyon sokáig még a lábát sem tehette be 

oda. Ferdinánd bizalmának visszaszerzéséért így Várdaynak nagy árat kellett fizetnie. A 

folyamatos török hadjáratok és a polgárháború pusztításai után megmaradt csekély jövedelmét 
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is esztergomi, annak 1543. évi elestét követően pedig újvári (oláh-, majd utóbb érsekújvári), 

továbbá sági és drégelyi várainak fenntartására, valamint az ott szolgáló katonaság fizetésére 

és ellátására kellett költenie. Saját bevallása szerint 200 lovas és 150 gyalogos szolgált 

váraiban, különféle fizetési táblázatokból azonban ennél valamivel kevesebb, kb. 150 lovas és 

100 gyalogos mutatható ki. A költségekhez az uralkodó, bár a várakban királyi őrség is 

szolgált, nem vagy csak nagyon kis mértékben járult hozzá, ebben az időben ugyanis az 

osztrák, német és cseh tartományok még éppen csak megkezdték szerepvállalásukat a 

formálódó törökellenes határvédelem finanszírozásában. Mindehhez járult, hogy az 

esztergomi érseknek egyre szűkültek a jövedelmei, amit az 1537. évi XVI. törvénycikk is 

elismert, amikor az esztergomi érseket már csak 50 könnyű fegyverzetű lovas állandó 

tartására kötelezte, amit nagyobb (országos jelentőségű) hadjárat esetén ugyanannyival kellett 

kiegészítenie, valamint ezen felül még 200 huszárral. Mohács előtt ugyanakkor elődeinek még 

2 bandériumot, vagyis 800 embert kellett kiállítania. Várday ezért – nyilván részben 

kincstartói tapasztalataiból is tanulva – birtokokat rendelt a várak fenntartására, ami a 

természetbeni juttatásokat nagyban fedezte. A katonák fizetését jövedelmei elzálogosításából 

vagy kölcsönökből fedezte. Az évi 12–13 ezer forint jövedelmei legnagyobb részét 

felemésztette. 

Várday érsek és káptalanja viszonyában kettősség figyelhető meg. Egyrészt a 

mindenkori nagyprépost a bizalmi embere volt. Nagyon sokat tett azért is, hogy Esztergom 

eleste után, a káptalan az új székhelyen, Nagyszombatban megfelelő körülmények közé 

kerüljön, miközben ő maga még többnyire Pozsonyban tartózkodott, ahová helytartói 

hivatalának ellátása is kötötte. Másrészt 1527-ben, amikor érdekei úgy kívánták, semmi sem 

tartotta vissza attól, hogy kiraboltassa a menekülő káptalant, kincseit és levéltárát magához 

véve, amivel alig különbözött a polgárháborúban garázdálkodó kortársai nagy részétől. A 

kincsek közül több nem is került vissza a káptalan tulajdonába. A hitélet megújítására viszont 

Esztergomban több zsinatot is szervezett, bár egyházi ügyekben inkább vicariusai által 

képviseltette magát. Főkancellári feladatait ellenben nem láthatta el, az uralkodó ugyanis 

többszöri kérése ellenére is csak 1543 után adta át neki a kettős pecsétet használatra. A 

nagyváradi béke (1538) megkötése után azonban megadatott neki, hogy 1539-ben János 

király feleségét, Izabellát – Ferdinánd király engedélyével – ő koronázza királynévá. 

Ez már egyértelműen jelezte a Habsburg uralkodó és az esztergomi érsek közötti 

kapcsolatok fokozatos normalizálódását. Ferdinánd király ezt követően mindinkább megbízott 

Várdayban, majd Thurzó Elek királyi helytartó lemondása után, 1542. december 30-án – a 

megszokott in absentia nostra formulával – Várdayt nevezte ki királyi helytartónak. A 16. 

századi helytartók közül ráadásul ő rendelkezett a legszélesebb hatáskörrel, sőt, Ferdinánd 
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király 1538 végén lépéseket tett bíborosi kinevezésének érdekében is – mindhiába. A 

Szentszék ötszöri próbálkozás ellenére sem tette meg Várdayt kardinálisnak. 

A Várday által 1549. évi haláláig vezetett magyar kormánytanács több területen is 

maradandót alkotott. Az országgyűlések ismételt felhatalmazásával élve – amelyeken ráadásul 

Ferdinánd távollétében Várday többször képviselte uralkodóját – a helytartó folyamatosan és 

nem csak a rendes törvényszéki időszakokban bíráskodott. Kinevezése után kisebb kúriai 

reformot is végrehajthatott. Révay Ferenc személynök nádori helytartóvá történt kinevezése 

(1542) után, Várday Tamás, azaz a helytartó öccse töltötte be a személynök tisztét egészen 

Mérey Mihály kinevezéséig (1544. szept.), amiről ez ideig egyáltalán nem tudott a kutatás. 

Mivel Várday testvéréről később hallgatnak a források, feltehetően váratlan halála vetett véget 

karrierjének. Várday Tamás személynök mellett Chernel Ambrus, Nádasdy Tamás országbíró 

familiárisa és bodoni Pósa György töltötte be az ítélőmesteri feladatokat. Chernel távozása 

után Nagyváthy Antal személynöki ítélőmester intézte a helytartó törvénykezési feladatait is. 

A személynök vezette a kisebb kancelláriát, amelynek működésére ebben az időben is 

találunk adatokat, és a helytartó is használhatta azt. Erre utal, hogy Várday Tamást kezdetben 

nemcsak személynöknek, hanem a helytartó ítélőmesterének is hívták. Összefoglalóan 

újonnan feltárt forrásaink is megerősítik, sőt tovább árnyalják a Várdayról egyébként nem túl 

pozitív képet rajzoló Rugonfalvi Kiss István kijelentését: „Várday … bírói működésével ért el 

valódi sikereket és ezzel járult hozzá legjobban a régóta óhajtott nyugalom 

helyreállításához.”. 

A másik terület, amelyen Várday messze túlszárnyalta elődei teljesítményét, az a 

király által kinevezett magyarországi főhadparancsnokokkal történő együttműködés volt. 

Várdaynak mind Leonhard Freiherr von Vels, mind Hans Ungnad Freiherr von Sonneg, mind 

pedig Niklas Graf zu Salm und Neuburg főtisztekkel sikerült megtalálni a közös nevezőt, 

aminek hosszabb távon is komoly jelentősége volt. Várday kapcsolata a magyar országos 

főkapitányokkal, Nádasdy Tamással és Báthory Andrással szintén szinte teljesen 

zavartalannak mondható. Várday részt vett a dica és subsidium behajtatásában, az 

erődítmények jobbágymunkaerővel történő megerősítésében, a szükségtelenné vált várak 

lerombolásában, a meghatározó jelentőségűek királyi (kamarai) kézbe vételében és 

katonasággal való megtöltésében. Röviden szólva: a főpap-helytartó az új végvárrendszer 

kialakításában is döntő szerephez jutott. A főhadparancsnokokkal való egyetértésben 

tárgyalásokat folytatott a megfelelő kapitányokkal azok alkalmazása érdekében. 

A helytartónak a budai pasával való kapcsolattartására vonatkozóan igen sok forrás 

fennmaradt. Ezek alapján az az újdonság is kijelenthető, hogy ez a kapcsolat nem eseti (a 

legtöbb esetben ismerjük a követ utasítását is), hanem állandó jellegű volt. Tudjuk továbbá, 
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hogy kémeket is tartott az információszerzés érdekében. Ám a helytartó kamarai ügyekbe is 

beleszólt. Nagy szerepe volt például abban, hogy a nagyszombati harmincadcsoport külön 

harmincadigazgatóságként egy időre kikerült a Magyar Kamara fennhatósága alól. A kamara 

1548 végén történt átszervezése után pedig több hozzá igen közel álló ember is kamarai 

tanácsosi rangot kapott, sőt egykori udvarmestere, Dessewffy János utóbb még a hivatal élére 

is eljutott. 

Összességében a fennmaradt és vizsgált források alapján kijelenthető, hogy Várday 

olyan királyi helytartóvá vált, aki több évtizedes, sokrétű hivatali tapasztalatát a 

magyarországi adminisztráció vezetőjeként messzemenően kamatoztatni és az új politikai 

körülmények között is hasznosítani tudta. Nem nagyon volt olyan területe a tágabb 

értelemben vett közigazgatásnak, ahová ne ért volna el a keze, amelynek hatékonyabb 

működtetésére az 1540-es évek második felében ne gyakorolt volna hatást. 

Végezetül essék szó az érsek-helytartó környezetében lévő emberekről, 

udvartartásának és klientúrájának tagjairól is, hiszen e téren is jelentősebben gazdagodtak 

ismereteink. Tudjuk, hiszen már Várday Tamás példájából is jól látható, hogy 

megpróbálkozott családja támogatásával is. Hatalmas birtokadományokat persze nem sikerült 

kijárnia, úgy tűnik, az esztergomi vár átadásakor a 300 jobbágy adományozására kapott 

ígérvényt nem sikerült beváltatnia. Ugyanakkor öccsének személynökké tételével, megadta 

neki a lehetőséget, hogy saját karriert építve emelkedhessen magasba, miként ezt utódai, Oláh 

Miklós érsek, valamint püspök-kortársai (Forgách Ferenc, Gregoriánczy Pál és Draskovics 

György) utóbb még sikeresebben és szerencsésebben valósították meg, bejuttatva rokonaikat a 

magyar arisztokráciába. Öccse – feltehetően váratlan – halála után unokaöccsét támogatta, 

fizette külföldi tanulmányútját. A szintén Tamás névre hallgató rokon azonban nem váltotta 

be a hozzá fűzött reményeket. Így az érsek–helytartó családja megmaradt Somogy megyei 

köznemesnek, majd a 16. század nyolcvanas éveire a família kihaltával teljesen eltűnt a 

magyar történelemből. 

A helytartónak jelenleg sajnos kevés birtokadományát ismerjük. Ezek egy részét saját 

famíliája tagjainak juttatta, de nagy szerepet vállalt más főurak, például a már említett 

Nádasdy Tamás és Révay Ferenc családjának dotálásában is. Egyébként is jellemző volt rá, 

hogy – feltehetően saját gyakorlati tapasztalatából is – megbecsülte a hivatalban eltöltött 

éveket. Sem esztergomi érsekként, sem helytartóként nem volt rá jellemző, hogy elküldte 

volna elődei hivatali embereit, sőt, még az általa nem annyira kedvelt Thurzó Elek titkárát, 

Szerémi Sebestyént is alkalmazta sajátjaként. Sibrik Gergely, Thurzó országbíró helyettese, 

azaz alországbírója pedig ura halála (1543) után a Várday vezette kormánytanács tagja lett. 
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Nincs adat rá, hogy beleszólt volna tanácsa tagjainak kinevezésébe, de elképzelhetetlennek 

tartom, hogy akarata ellenére sokan bekerülhettek volna. 

Várday kezdetben igen nagy udvartartást tarthatott. 1528-1529-ben budai udvara havi 

1000 forintjába került. Az 1540-es években már biztosan nem tudott ennyit költeni erre. Az 

érsekség jövedelmei nem nagyon haladhatták meg az évi 18 ezer forintot, aminek kétharmadát 

a katonaság eltartása máris elvitt. A helytartói fizetéseként kapott 3000 forint pedig nem volt 

sok. Alkalmazottai fizetéséről sajnos nem rendelkezünk sok adattal, de például titkárának 600 

forintot fizetett egy esztendőben. Udvarbírója, udvarmestere, házkormányzója, pohárnoka 

elődeihez hasonlóan neki is volt, ráadásul szegény rokonairól is gondoskodott. Halála után 

több évvel is még adósságait fizette a kamara. Az elhunyta után felvett leltárak sem keltenek 

bennünk jó benyomást, például mindössze 3000 forint készpénzt találtak nála. 

A magyar történetírás számára ez ideig alig ismert életpálya töredékes adatokból 

történt feltárása után egyértelműen kijelenthetjük: Várday Pál nem méltatlanul került a 

magyarországi politikai elit csúcsára. Sokrétű szakmai és hivatalnoki tapasztalata, amelyet 

még kincstartó korában, 1526 előtt alapozott meg, az efféle munkától gyakran ódzkodó 

arisztokrata kortársai fölé emelték. Meg volt benne a hivatala, a rengeteg feladattal járó 

helytartói munka iránti alázat, ami a magyarországi közigazgatást alapjaiban átszervező 

Habsburg I. Ferdinánd szemében fokozatosan egyre jobban respektált, ideális partnerré tette. 

Ha hihetünk Istvánffy Miklósnak, I. Ferdinánd király végül annyira megkedvelte, hogy a 

bécsi lakomák után, ha az esztergomi érseket elnyomta a fáradtság, megengedte, hogy saját 

kamrájában, de legalábbis a Hofburgban aludhasson.1273 Várday után valóban nem maradtak 

látványos emlékek, épületek, és mecénási tevékenységéről is alig tudunk. Ám ebben biztosan 

akadályozta az a zűrzavaros, hadjáratokkal és polgárháborúkkal teli időszak, amelyet 

Magyarország három részre szakadásaként szoktunk emlegetni, és amelynek tanúja, megélője 

és sokban alakítója kellett, hogy legyen. 1549. évi halálakor viszont már jóval nagyobb 

biztonságban lehetett élni a Habsburg-kormányzás alatt megmaradó Magyar Királyságban, 

mint amikor érseki székhelyének eleste (1543) után megkezdte helytartói működését. Ebben a 

jelentős eredményben és a Ferdinánd király által a magyar politikai elittel együtt kormányzott 

ország új igazgatásának, határvédelmének és igazságszolgáltatásának kiépítésében pedig neki 

is maradandó szerepe volt. 

                                                 
1273 „Ei Ferdinandus [ti. király] tanta honoris, et benevolentiae signa deferre erat solitus, ut eidem secum 
mensae adhibere, convivioque excipere non dedignaretur, eumque aliquando somno gravatum in suo cubili 
quiescere haud gravatim permitteret.” ISTVÁNFFY, 1724. (Lib. XVI.) 179. 
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1274 Az iratokat korábban A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Szerk. RÁCZ GYÖRGY. 
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keresztül. Utóbbi időben nagy segítségemre volt a MOL online adatbázisa, az oklevelek digitális felvételeivel. 
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